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% KRISLAI
Garbė drąsiems vaikams! 
Kvaila jo politika 
Kunigiškas maras 
Ir visi bus sočiai pavalgę 
Turi savo liniją 
Laikas išsikraustyti 
Nusipelnę mūsų draugai

Rašo A. Bimba

Įžymusis angliško savaitra- 
čio “Worker” kolumnistas 
Michael Gold kreipia mūsų 
dėmesį į negrų vaikus, kurie 
siunčiami į tik dalinai “inte
gruotas” mokyklas.

Tik įsivaizduokite: baltųjų 
pasiutėlių gaujos juos apsupa 
ir visaip plūsta, į juos spjau
do, juos keikia, o jie, astuonių 
ar devynių metų vaikučiai, 
aukštai iškėlę galvutes eina 
per tą gaują į mokyklą! Nie
ko baisesnio ir nieko gražes
nio, nieko žiauresnio ir nieko 
žmoniškesnio visa istorija dar 
nebuvo mačiusi, dar nebuvo 
girdėjus!

Garbė tiems negrų vaiku
čiams !

Sunkvežimių vairuotojų uni- 
prezidentas James Hoffa 

šiaip drąsus ir protingas vy- 
rffh, bet politikoje lošia did
žiausią mulkį.

Juk jo pasakymas, kad jis 
1964 metais rems Rockefelle- 
rį prieš Kenedį šalies prezi
dento vietai nesuderinamas su 
jokia protinga politika. Nesi
nori tikėti, kad jis būtų pa
pirktas tokius pažadus taip 
anksti sūdėti.

Smetonininkas Vincas Ras
tenis labai skundžiasi, kad 
“Pasaulio lietuvių bendruome
nę” esą apnikę kunigai ir da
vatkos. Taip jie esą ten įsi
galėję, jog pastarajam bend
ruomenės “seime” net ir be
dievius privertę melstis ir po
terius kalbėti.

Pas mus žmonės sakydavo, 
kad “durnių ir bažnyčioje 
muša”. Jeigu Rastenis ir jo 
kolegos nenorėjo būti kunigų 
ir davatkų už nosies vedžioja
mi, tai turėjo sėdėti namie. 
Dabar ašaroti per vėlu. ..

Atrodo, kad dėl labai blogo) 
oro daugelyje Tarybų Sąjun
gos kraštų šiemet derlius ne- 
mivo toks, kokio buvo tikėta
si. Iš to ‘ mūsų buržuazinė 
spauda bando amžinai palai
doti visą kolektyvinį žemės 
ūkį. Betgi tos pastangos bus 
veltui.

Nė vienas žmogus Tarybų 
Sąjungoje nebus alkanas. 
Kviečių ir rugių bus dasipirk- 
ta užsienyje ir jos visi žmo
nės bus sočiai pavalgę. Tuo 
tarpu kanadiečiai labai džiau
giasi gavę progą dalį kviečių 
parduoti, žada ir mūsų vy
riausybė tos bizniškos progos 
šį kartą nebepražiopsoti.

Beje, reikia atsiminti, kad 
geroka dalis užsienyje super
kamų grūdų eis Kubon ir į ki
tus kraštus, kuriems pagalba 
labai reikalinga.

Premjeras Castro visai tei
singai pasakė, kad Kubos vy
riausybė turi savo liniją, vis
ką sprendžia pagal savo ša
lies interesus. Kitaip ir negali 
būti.

Dvi azijietiškos šalys—Ko
rėja ir Vietnamas — yra pa
dalintos. Svarbu štai kas: 
Šiaurinė Korėja ir Šiaurinis 
Vietnamas savo šalyje neturi 
j^kių užsienio armijų. Tuo 
tarpu Pietinė Korėja ir Pieti
nį* Vietnamas yra faktinai 
amerikiečių okupuoti kraštai.

Komunistų v a d o v a ujami 
kraštai labai gražiai valdosi 
be svetimų armijų ir ginklų 
pagalbos#

Pakistanas dabar vaidina 
labai svarbią rolę

Karačis. — Dabartinėje 
padėtyje, kada Vakarai 
ginkluoja Indiją ir piktai 
nusiteikę prieš Kiniją, tai 
Pakistano pozicja pasitar
nauja taikai.

Pakistanas turi 100,000,- 
000 gyventojų. Prieš keleris 
metus Jungtinės Valstijos 
jį įtraukė į dvi karo sąjun
gas: QENT0, kurią sudaro 
Anglija, Turkija, Iranas ir 
Pakistanas, ir SEATO, ku
rion įeina Jungtinės Valsti- 

| jos, Anglija, Prancūz i j a, 
Pakistanas, Naujoji Zelan
dija, Australija, Filipinai ir 
Tailandas.

Pakistanas pasijautė pa
vojuje, kada JAV, Anglija, 
Kanada ir kitos Vakarų 
valstybės gausiai ėmė gink

ALŽYRAS REIKALAUJA 
BERBERŲ PASIDUOTI
Alžyras. — Kabyla kal

nuose, prie Tunisijos, vei
kia berberų gaujos. Jų va
das Haidžis sako: “Mes nie
kam nepasidavėme nuo Ro
mos imperijos laikų ir ne
pasiduosime”.

Alžyro premjeras Ben 
Bella pareiškė: “Pasiduoki- 
kite, nes pasipriešinimas 
bus tik veltui kraujo lieji
mas. Atminkite, kad alžy
riečiai įveikė 800,000 vyrų 
Prancūzijos armiją”.

Maskva.—Tarybinė spau
da rašo, kad kada pasi
trauks Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris, tai 
gal prablaivės atmosfera 
Europoje.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — 1962 metais 

Tarybų Sąjungos užsienio 
prekyba buvo pelninga. Iš 
TSRS į užsienį prekių iš
vežta $7,000,000,000 vertės, 
o parvežta už $6,500,000,- 
000.

Victoria ir, vasOttawa. —
Baffin salų srityje surasta 
labai daug geležies rūdos. 
Numatoma, kad ten yra 
apie 50,000,000 tonų gele
žies.

Draugai Alekas ir Domicėlė 
Veličkai yra labai nusipelnę 
ilgamečiai veikėjai. Ypač jie 
yra puikiai atsižymėję mūsų 
kultūrinėje veikloje.

Todėl tik sveikinti tenka 
Aido chorą už surengimą jų 
pagerbimui vaišingos sueigos. 
Bandykime ją padaryti vienu 
iš skaitlingiausių parengimų.

Visi būkime “Laisvės” salė
je spalio 12 d.

Kongresmanaą Powell ragi
na negrus boikotuoti kalėdų 
biznį. Jis sako, kad “Kalėdų 
diedukas iš tikrųjų yra tik 
baltojo žmogaus padaras”.

Kai pagalvoji, tai tikra tie
sa. Niekur jokio biznio įstai
goje žieminių švenčių metu 
jūs nesate matę juodo diedu
ko. Tai kokiems galams juo
dieji žmonės savo doleriais 
turėtų tuos biznius remti?

luoti Indiją, nes jis su Indi
ja dar negali susitaikinti 
Kašmyre. To rezultate, Pa
kistanas nepaiso minimų 
karo sąjungų ir .pasirengęs 
iš jų išstoti.,

Pakistanas Kašmyro 
klausimą perkėlė į Jungti
nes Tautas. Jis sureguliavo 
savo sienos reikalą su Kini
ja ir pasirašė su ja eilę su
tarčių. Pakistano užsienio 
ministras Bhuto pareiškė, 
kad jeigu Indija puls Pa
kistaną, tai jis susilauks 
pagalbos iš Kinijos.

Dabar Pakistanas pasira
šė su Kinija sutartį, kad jis 
gaus iš Kinijos .100,000 tonų 
cemento, o grąžon Kinijai 
pristatys džiuto (medinių 
kanapių).

Sako, kad karo 
galima išvengti

Pekinas. — Minint Kini
jos respublikos 14-kos metų 
sukaktį įvyko militarinis ir 
liaudies paradas. Dalyvavo 
virš 500,000 žmonių. Para
do apžiūrą darė Kinijos vy
riausybės ir Komunistų 
partijos vadai. Dalyvavo 
virš 2,000 svečių iš 80 šalių. 
Laikraščiai išspa u s d i n o 
TSRS ir kitų šalių sveikini
mus.

Kalba sakė Pekino mies
to galva Pen-Čenase. Tarp 
kitko, jis pareiškė: “Taika 
gali būti išlaikyta pasaulio 
liaudies bendromis pastan
gomis, žmonijos ateitis gali 
būti šviesi”.

Washingtonas—JAV po
litiniams ir ekonominiams 
vadams labai nepatinka, 
kad Kanada varžo iš JAV 
prekių įvežimą r veda pre
kybą su Kuba.

Bombėjus. — Olandų lai- 
atvilko į šią prieplauką 

JAV “Westchester” laivą, 
kuris ant seklumos prasi- 
laužė dugną. Amerikos lai
vas yha 10,000 tonų įtalpos.

Orangeburg, S. C. — Po
licija išvaikė dvi negrų de
monstracijas prieš segrega
ciją ir areštavo virš 200 
negrų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Ąustrija reikalauja, kad 
Italija jai grąžintų Tyrolio 
sritį, kurią paveldėjo po 
Pirmojo pasaulinio karo.

Karačis. — Pakistanas ir 
Tarybų Sąjunga susitarė, 
kad TSRS lėktuvai skrai
dys į Karačio orlaukį.

Paryžius. — NATO mili- 
tarinių jėgų komandierius 
generolas L. L. Lemnitza- 
ris reikalauja, kad JAV 
pristatytų daugiau atomi
nių raketų į Europą.

Kinija minėjo 
j sukaktį

Pekinas. — Rugsėjo 30 
dieną Kinija minėjo 14-kos 
metų liaudies respublikos 
įsteigimo sukaktį. Visoje 
šalyje buvo suruošta para
dai.; Spaudo daug rašė apie 
liaudies atsieisimus ir dar 
esamus trūkumus.

Maskva. — Iš Kinijos bu
vo atskridusi speciali dele
gacija priešakyje su marša
lu Liu čiu-činu, Unijų sve
tainėje įvyko susirinkimas. 
Kinijos ambasadorius ir 
Maskvos miesto galva (ma
joras) dalyvavo apeigose.

TSRS ir kviečiai
Maskva.—Tarybinė spau

da rašo, kad Tarybų Sąjun
ga užsienyje pirko 9,000,000 
tonų kviečių. Kanadoje pir
ko 6,800,000 tonų, Australi
joje — 1.800,000 ir Rumu
nijoje pasiskalino 400,00 to
nu. V

Spauda žymi, kad Tary
bų Sąjungoje užaugo pa
kankamai kviečių savo ša
lies žmonėms, bet TSRS 
reikia kviečių^teikimui pa
galbos kitoms salims ir pre
kyboje su kitomis šalimis.

ATRODO, KAD LAUKIA 
BRANDUOLINIO KARO

Washingtonas. — Nežiū
rint, kad jau baigia užka
riauti nuomonė, jog bran
duolinis karas vargu ar 
bus, bet Atstovų butas 
Washingtone tuo nenori ti
kėti. Mano, kad karas grei
čiausia bus.

Jie 172 balsais prieš 67 
nubalsavo skirti $175,000,- 
000 statymui slėptuvių mo
kyklose, ligoninėse ir šiaip 
jau valdžios įstaigose.

AREŠTAVO VIRŠ 
1,000 NEGRŲ

Orangeburg, S. G. — Čio
nai tik per keturias dienas 
areštavo virš 1,000 negrų, 
kurie demonstravo prieš di
skriminacijas. Negrų de
monstracijas vaikė polici
ninkai ir ugniagesiai, muš
dami ir iš vamzdžių pilda
mi stipriomis vandens sro
vėmis.

“PRAVDA” KRITIKAVO 
PIETIEČIŲ RASIZMĄ
Maskva. — Dienrašt i s 

“Pravda” smarkiai kritika
vo JAV pietiečių rasizmą. 
Jis rašė: “Tarybų Sąjungos 
liaudis, kartu su visais pa
saulio kultūriškais žmonė
mis, smerkia JAV rasistus, 
kurie laukiniu žvėriškumu 
puola negrų rasę.”

VIS PRIEŠINASI
Teheranas. —Irano (Per

sijos) vyriausybė bando 
pravesti že m ė s reformą. 
Nors reforma pravedama 
jos išpirkimu iš žemės savi
ninkų, bet jie ir tam prieši
nasi. Irane žemdirbiai dar 
vis esą pusiau baudžiaunin
kų padėtyje#

McNamara ir kiti 
jau grįžo į JAV

Washingtonas. — JAV) 
Gynybos sekretorius Mc
Namara, militarinių jėgų 

į viršininkas Tayloris ir kiti 
j militariniai ir politiniai vir
šininkai grįžo iš Pietų 
Vietnamo.

Ten jie tarėsi su JAV mi
litarinių j ė g ų komandie- 
riais, o grįždami, Honolulu 
mieste, su JA|V Ramiojo 
vandenyno karo laivyno ko- 
mandieriumi admirolu H. 
D. Feltu. Visur tarėsi ir 
planavo, kaip nugalėti Pie-

I jų Vietnamo partizanus.
i

Toli nuo tiesos
Saigonas. — Jungtinių 

Valstijų politiniai ir milita
riniai /vadai daro išvadą, 
kad apie 25 procentai Pietų 
Vietnamo gyventojų prita
ria partizanams.

Suprantama, jie tą išva
dą daro pasiremdama pra
nešimais reakcinės Diemo 
valdžios. Bet tai yra toli 
nuo tiesos, nes Diemo val
džia turi virš 400,000 vyrų 
armijoje ir- žundarų pul
kuose, o vienok net su JAV 
talka negali partiz anus 
įveikti.

VIETNAMIEČIAI VĖL 
GIRIASI

Saigonas. — Pietų Viet
namo reakcinės Diemo val
džios generolai gyrėsi, kad 
jie jau “išmoko įveikti par
tizanus”. Jie sakė, kad 1964 
metais “tikrai įveiks parti
zanus”. Mat, ten važinėjo 
JAV Gynybos sekretorius 
McNamara, generolas Tay- 
leris ir kiti aukšti pareigū
nai.

NEGRAI IR KLANIEčIAI 
DEMONSTRAVO

New Orleans, La. — Virš 
10,000 negrų ir baltųjų de
monstravo prie City Hali 
protestuodami prieš netei
singą link negrų rasės nusi
statymą.

Tuo kartu LaSalle Parish 
miestelyje 5,300 Ku klux- 
klaniečių, apsimaskavusių, 
“Imperatoriško slibino” na
rių, laikė susirinkimą.

ITALAI KOMUNISTAI 
KRITIKAVO POPIEŽIŲ

Roma. —Italijos komu
nistų dienraštis “L’UĮnita” 
rašo, kad Povilas keičia Va
tikano politiką nuo buvu
sios velionio Jono XXIH-jo 
politikos. —

VAISTAI GADINA 
DANTIS

Washingtonas. — Natio
nal Institute of Dental Re
search praneša, kad įvairūs 
“antibiotiški” vaistai, o 
ypati n g a i “tetracycline” 
gadina ne tik vaikų, bet ir 
suaugusių dantis.

Jakarta. — Iš Maskvos 
grįžo Indonezijos komunis
tų vadas D. N. Aiditas.

Pelnai, lėktuvnešiai ir 
jų artėjantis galas

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarinių jė
gų centras paskelbė, kad 
milžiniški lėktuvnešiai “nu- 

. žeminami”, nes jie jau ne- 
| vaidins pirmesnės rolės, 
| bus taikomi tik “limituo- 
j tiems karams”, o su 1970 
' metais jau ir visai bus iš- 
I traukti iš karo laivyno 
veiklos.

Lėktuvnešiai, tai plaukio
jančios tvirtovės, buvo sta
tomi “priešo” užpuolimui. 
Atominis JAV lėktuvnešis 
“Enterprise” yra 85,000 to
nų įtalpos, jo pastatymui ir 
itengimui buvo išleista. 
$475.000,000. Milžiniš k o s 
patalpos laivo viduje užpil
dytos gazolinu ir bombo
mis. Jis vežasi virš 100 ka
ro lėktuvų, ant laivo yra 
virš 4,000 karininkų, jūri

Kastro apie JAV ir 
Kubos santykius

Havana. — Kubos prem
jeras F. Kastro sakė: 
“Jungtinių Valstijų imperi
alistai vis kiečiau užveržia 
ekonominę kilpą, ant Kubos 
kaklo... Todėl Kubos res
publikos gyvavimas pri
klauso nuo TSRS ir kitų 
socialistinių respublikų pa
galbos... Kubiečiai turi ži
noti, kas jų yra priešai ir 
kas atsakomingas už neda- 
teklius”.

Havana. — Atskrido iš 
TSRS pirmoji moteris kos
monaute Valentina Tereš- 
kova. Ji dalyvaus Kubos 
moterų suvažiavime.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Spalio 

6 d. Į Jungtines Valstijas 
atskris poniutė Ngo Dinh' 
Nhu, Pietų Vetnamo parti
zanų ir budistų priešas.

San JUAN. — Puerto Ri- 
coje uraganas “Flora” siau
tė 125 mylių greičiu per va
landą. Padarė daug nuosto
lių, žuvo 6 žmonės.

Palermo, Italija. — Ketu
ri čakoslovakai turistai pa- 

! bėgo nuo TSRS “Pobėda” 
laivo ir prašo politinės 
prieglaudos.

i ,

Kalkuta, Indija. — Virš 
10,000 žmonių paminėjo Ki
nijos 14-kos metų liaudies 
laimėjimo sukaktį.

SAN JUAN. — Puerto 
Ricoje gyvena Dominikos 
nuverstas prezide n t a s J. 
Bosch.

Mexico City. — Atskrido 
Jugoslavijos prezide n t a s 
Tito.

Varšuva. — Jau nutiesti 
naftotiekiai nuo Uralo per 
Lenkiją į Rytų Vokietiją. 

ninkų, lakūnų ir mechanikų 
—tai karo miestas.

Bet dabar radarai gali jį 
surasti ir už šimtų mylių, 
o karo lėktuvams ir rake
toms jis gali būti didelis 
taikinys. Pataikiusi raketa 
tą plaukiojančią tvirtovę 
paverstų į didelį ugnies 
stulpą.

Tą jau seniau nurodinėjo 
kariniai strategai, kurie 
supranta dalyką. Bet už 
lėktuvnešius stojo ir dar 
tebestoja tie, kurie juos ga
mina, kurie už jų pagamini
mą darosi didžiausius pel
nus.

Dabartiniu metų Jungti
nės Valstijos turi 15 didelių 
lėktuvnešių, porą desėtkų 
mažesnių, ir apie pustuzinis 
dar jų yra statyboje.

ŠIAURĖS KORĖJA 
IR KINIJA

Pekinas. — Grįžo iš Šiau
rės Korėjos Kinijos delega
cija priešakyje su Liu ša-či- 
nu. Abidvi respublikos susi
tarė bendradarbiauti. Man- 
džurijoje, Kinijos teritori
joje, gyvena virš milijono 
korėjiečių.

Paryžius. — Čionai lan
kėsi Tarybų Sąjungos kos
monautas Juris Gagarinas 
ir generolas Nikalojus Ka
maninas, TSRS militarinio 
orlaivyno komandierius. Jie 
išsireiškė, kad būtu naudin
ga, jeigu JA(V ir TSRS ben
drai veiktų Mėnulio pasie
kimui, bet mano, kad ims 
dar laiko, kol pilnai bus su
sitarta.

Karačis. —Pakistano pre
zidentas Ayubas Khanas 
kreipėsi į liaudį raginda
mas laikytis ramiai ir pasi
tikėti vyriausybe.

Budapeštas. — Vengrijos 
prezidentas Dobi ir premje
ras Kadaras sveikino Kini
jos liaudies respubliką pro
ga jos 14-tosios sukakties.

Jakarta. — Indonezijoje 
yra daug savanorių kovoti 
prieš Malaziją ir išlaisvinti 
Sarawaką.

Washingtonas. — Senati
ms komitetas tyrinės, ar 
JAV kapitalistai dalyvavo 
nuvertime Dominikos val
džios.

Maskva. — JAV ambasa
dorius F. D. Kohleris grįžo 
į Maskvą.

Vientiane. — Laoso kai
rieji koncentruoja jėgas 
Monssono srityje.

Jakarta. — Indonezijos 
vyriausybė sutiko užmokėti 
Anglijai padarytus nuosto
lius jos ambasadoje.
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Prastas derlius t
Iš TARYBŲ SĄJUNGOS ateina žinių, bylojančių, 

kad šiemet ten buvo prastas derlius. Matyt, sausra la
bai nusiaubė milžiniškus plotus Ukrainoje, Kazachsta
ne, kitur derlingose žemėse.

Premjeras N. Chruščiovas, keliaudamas po tarybi
nes respublikas, stebėdamas blogus gamtos padarinius, 
pripažįsta, jog padėtis kebli. Gamtos rykštė šiemet smo
gė ne tik kai kurioms tarybinėms respublikoms—j i smo
gė ir Lenkijai, ir gal būt kitoms socialistinėms šalims.

Visa tai privertė Tarybų Sąjungos vyriausybę už
pirkti daug kviečių ir JAV. Bet mūsų šalies kietakakčiai 
rėkia, triukšmauja, skelbdami, būk esą negalima Tary
bų Sąjungai kviečių parduoti, nes tai “komunizmo stip
rinimas”.

Nereikia, tačiau manyti, kad sausra, prastas derlius 
Tarybų Sąjungoje sudarys žmonėms bado pavojų. Nie
ko panašaus: žmonės bus pavalgę, apsirengę, vyks staty
ba, kaip vyko, fabrikai dirbs, kaip dirbo, ekonomika, 
mokslas, kultūra—visas gyvenimas—sparčiai žygiuos 
pirmyn.

Dažnai pasikartojanti sausra verčia Tarybų Sąjun
gos žmones kreipti dar didesnį dėmesį į irigaciją, į dirb
tinį žemės pagirdymą; taipgi verčia juos sparčiau plės
ti chemijos pramonę, kad fabrikai daugiau teiktų žemei 
mineralinių trąšų.

Apie tai š. m. rugsėjo mėnesio gale pietinėje Ukrai
noje kalbėjo ir N. Chruščiovas. Jis, beje, pareiškė, kad 
ateityje tarybiniai žmonės turės daugiau dėmesio kreip
ti ne į naujų žemių (plėšinių) “užkariavimą”, o į tai, 
kad laukai būtų geriau įdirbti, įtręšti cheminėmis trąšo
mis, iriguoti (kur reikia), o žemumose, pelkėtose srity
se turi būti paspartintas žemių nusausinimas.

Jie mano esą labai gudrūs
• f. 1

TARYBŲ LIETUVOS spaudoje šiuo metu telpa 
daug kritikos visokioms negerovėms, pasireiškiančioms 
įvairiose gyvenimo srityse. Vilniaus dienrašty “Tiesoj”, 
—LKP ir vyriausybės organe,—pavyzdžiui, yra įvestas 
specialus skyrius “Iš “Tiesos” pašto”, kuriame spausdi
nami žmonių laiškai, nusiskundimai, kritika asmenims, 
nesielgiantiems taip, kaip turėtų elgtis. Tie laiškai įdo
mūs, nes tai žmonių balsas prieš trūkumus, prieš nege
roves, dėl kurių atsakomingas tas ar kitas asmuo.

Atvirai žmonės kritikuoja kiekvieną, nežiūrint, kas 
jis bebūtų—“didelis” ar “mažas”.

Š. m. rugsėjo 20 d. “Tiesoje”, tarp kitų laiškų, tilpo 
žodis M. Dubinskienės, Kauno rajono “Pirmyn” kolūkio 
paukštininkės. Moteriškė nusiskundė, kad ją to paties 
kolūkio agronomas L. Stukelis nuskriaudė.

Aišku, M. Dubinskienės laiškelis nepasiliks balsu ty
ruose: visas reikalas bus ištirtas ir, jei agronomas pasi
elgė neteisingai, jis bus nubaustas. Labai gerai, kad to
kie laiškai “Tiesoje” ir kituose tarybiniuose laikraščiuo
se spausdinami, kad negerovės ir dėl jų kaltininkai kelia
mi viešumon. Tai parodo, kaip šiandien Tarybų Lietu
voje aukštai pastatyta kritika: kiekvienas žmogus turi 
teisę per spaudą pasakyti tai, kas jo nuomone negera, 
kas jam ar kitam žmogui kenkia.

Bet kaipgi į tai reaguoja, kaip žiūri JAV “veiksnių” 
spauda? Ji bando tą kritiką, tuos žmonių balsus panau
doti, sakytum, labai naiviems ir piktiems savo tikslams.

Antai Čikagos marijonų “Draugas” (š. m. rugsėjo 
30 d.) išspausdino iš “Tiesos” minėtą M. Dubinskienės 
laiškutį ir prie jo pridėjo tokį “prismoką”: “Argi tams
ta dar nežinai, kad komunistinis režimas nesigaili nei 
jauno, nei seno.”

Matot, kokių “įmantrybių” griebiasi marijonų laik
raštis! ,,

Kiekvienas galvojąs žmogus supras, kad M. Dubins
kienės kaltinimas agronomui aiškiausiai parodo, jog tik 
socialistinėje santvarkoje žmogus gali tokius dalykus 
atlikti, kaip M. Dubinskienė: viešai, laisvai per spaudą 
pasmerkti asmenį, netinkamai pasielgusį. Ar gi tai ne 
kalba už komunizmą? Ar kapitalistinėje santvarkoje 
nuskriaustas žmogus galėtų taip pasisakyti per spaudą? 
Žinoma, ne!

Kitame marijonų laikraščio numeryje, taip pat pir
majame puslapy, telpa “žinia”: “Estija Sovietų apiplėš
ta.”

Kas čia do stebuklai?
Pasirodo, kad Estijos kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 

Šiemet pardavė valstybei 3 milijonus 318 tūkstančių pū
dų grūdų daugiau nei pereitais metais. Už tai Tarybų 
Sąjungos vyriausybė paskelbė viešą padėką Estijos 
žemdirbiams. (Lietuvos žemdirbiams taip pat tarybinė 
vyriausybė viešai padėkojo už gerą darbą.) Tai kur čia 
tas “apiplėšimas”?

O melagiai “Draugo” pastogėje šitaip kasdien falsi
fikuoja “žinias” ir dumia savo nelaimingiems skaityto
jams akis.

2 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 4, 1963

JUOS KREČIA ŠIURPAS
Cleveland© smetonininkų 

laikraščio redaktorius J. 
Čiuberkis susirūpino. Susi
rūpino jis tuo, kad Jungti
nėse Valstijose viskas eina 
ne taip, kaip jis ir kiti “vei
ksniai” norėtų kad eitų. Tik 
paklausykime jo griaudžių 
verksmų:

Rugpjūtyje iš 13 JAV Va
karinių valstijų konferencijon 
San Francisco mieste susirin
kę j a u n ų j ų demokratų 
(Young Democrats) atstovai 
priėmė eilę rezoliucijų, ku
rias pasiuntė vyriausybei į 
Washingtoną. šitos konferen
cijos rezoliucijos buvo paly
dėtos išraudusių vyresnių de
mokratų veidų. Štai, ko savo 
rezoliucijose siekia jaunieji 
demokratai:

1. reikalauja užmegsti pre
kybinius ir diplomatinius ry
šius su Kuba.

2. reikalauja, kad NATO 
vyriausybės pasirašytų nepuo
limo sutartis su Varšuvos pak
to valstybėmis,

3. reikalauja, kad JAV vy
riausybė siektų pagrindinių 
reformų Viet Name, grasinant 
atitraukti karinę ir ūkinę pa
ramą.

Šių rezoliucijų paskatinti 
Californijos valstijos jaunieji 
demokratai San Diego mieste 
nuėjo dar toliau (žiūr. The 
National Observer rugsėjo 23 
d.) ir savo rezoliucijose bylo
ja apie reikalavimus, kad —

JAV pripažintų Raud. .
Kinijos vyriausybę, kad pa
sikeistų ambasadoriais su 
Rytų Vokietija ir kad Kon
gresas panaikintų savo anti- 
merikinei veiklai tirti komi- 
misiją.
Tokias rezoliucijas skaitant, 

aišku, pasisakyti turėjo demo
kratų partijos vadovai. Pasi
sakė ir JAV prezidentas. Ca- 
lifor.nijos demokratai kol kas 
išsireiškė, kad “jaunimui rei
kia paploti per petį už drąsą 
užimant aiškią paziciją”. Pre
zidentas Kennedy pareiškė ne
žinąs, kas atsitiko su jaunai
siais demokratais, tačiau lai
kas dirbąs mūsų naudai...

50 studentų nelegali kelio
nė į Kubą ir arogancija su
grįžus, jaunųjų demokratų re
zoliucijos, auganti ir besiple
čianti komunistų įtaka univer
sitetuose — visa tai — “aiš
kios jaunimo pozicijos la
bui”... Kada tas “jaunimas” 
subręs, kai jam jau dabar rei
kia jaunus vaidinti daugumo
je sulaukus 30 metų amžiaus?

šie faktai keliami spaudoje, 
klausinėjami partijų vadovai, 
žodžiu, susidomėjimas nėra 
menkas. Tačiau anti-komunis- 
tiniam pasauliui tie faktai ke
lia šiurpą. (“Dirva”; 1963 m. 
rugs. 27 d.)

Aišku, smetonininkams 
ir visiems jų sėbrams “va
duotojų” pastogėje tokie 
reiškiniai nepatinka, nes 
tai, anot jų, leidimas van
dens komunistiniam malū
nui. Bet ką gi jie gali prieš 
tai padaryti? Tik parėkti, 
paverkšlenti, na, ir dar kar
tą paniekinti tuos, kurie 
stovi už progresą ir už tai
ką.

UŽGYRĖ
Š. M. rugsėjo 25 d. TSRS 

Aukščiausiosios Tarybos 
(parlamento) Prezidiumas 
ratifikavo-užgyrė Maskvos 
sutartį. Sesijoje, kurioje 
Maskvos sutartis užgirsta, 
buvo pasakyta eilė kalbų. 
Mes čia paduosime Lietu
vos Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
Justo Paleckio kalbos trum
pą sutrauką, kaip ją nura
šė Elta.

Šią Sutartį Tarybų Sąjungos 
vyriausybė pasirašė, diktuoja
ma rūpinimosi žmogumi, sie
kimo stiprinti taiką ir tautų 
draugystę, sako J. Paleckis. 
Komunistų partija ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybė, vado
vaujama įžymaus kovotojo už 
taiką Nikitos Chruščiovo, ge
rai žino liaudies lūkesčius ir 
poreikius. Pasirašius Sutartį, 
žmonija realiai pajuto, kaip 

pagerėjo tarptautinė padėtis, 
išvydo pirmuosius vilties spin
dulius. Ir mums džiugu maty
ti, kai didžiulė dauguma pa
saulio žmonių nuoširdžiai ir 
džiaugsmingai sutiko šio tik
rai humaniško akto pasirašy
mą.

Toliau drg. Paleckis sako, 
kad tarybiniai' žmonės nesi
stebėjo, jog saujelė senatorių 
Jungtinėse Valstijose Visomis 
jėgomis ir priemonėmis mėgi
no sužlugdyti Maskvos sutar
ties ratifikavimą. Tarybinių 
žmonių nestebina ir kai kurių 
valstybinių veikėjų Prancūzi
joje ir Bonoje pažiūra į Su
tartį.

Bet keista ir skaudu matyti 
šioje draugėje socialistinės ša
lies — Kinijos Liaudies Res
publikos — vadovus. Keista ir 
skaudu todėl, kad socializmas 
ir humanizmas —1 neatskiria
mos sąvokos.

Mes iš visos širdies pritaria
me, pareiškė drg. Paleckis, 
savo vyriausybės veiklai. Va
dovaudamasi tautų taikos sie
kimu, kilniausio humanizmo 
idėjomis, ji jau pateikė savo 
partneriams pasiūlymus, kaip 
toliau stiprinti taiką, ir veda 
reikiamas' derybas.

Drg. Paleckis paragino TS
RS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narius patvirtinti 
aiškiai pareikštą tarybinių, 
žmonių valią ir ratifikuoti Su
tartį, draudžiančią bandyti! 
branduolinį ginklą atmosfero-. 
roję, kosminėje erdvėje ir 
vandenyje.

Taigi šiuo metu jau dau
giau kaip 100 valstybių už- 
gyrė Maskvos sutartį. Iš di
džiųjų valstybių, betgi, jos 
neužgyre Kinija ir Francū- 
zija.

KAM SK AND ALINTI?
“Liaudies Balsas” rašo:
Tuo tarpu, kai tarptautinis 

įsitempimas žymiai sumažėjo, 
‘Nepriklausomos Lietuvos’ ra
šeivoms . vaizduojasi baisūs 
“pavojai”. Ant pirmo puslapio 
juodomis raidėmis J. Kardelio 
Nepriklausoma Lietuva šau
kia :

“Bendrai, dabar žmonija 
gyvena kaip ant vulkano, ku
ris kiekvieną dieną ir kiekvie-^ 
ną valandą gali pasireikšti 
sprogimais ir kurie gali sukel
ti netikėtumų. Valstybių vy
rai dažnu atveju žaidžia ug
nimi, ir patys netikri, prie ko 
tas gali privesti”.

Kam gi J. Kardelis tokį 
bąubą kelia? Labai lengva at
spėti. Veiksniai neslėpė pra
eityje, neslepia ir dabar, kad 
visa jų viltis kare. Taika jiems 
labai nepatinka . Mažėja jų 
biznis. i

J. Kardelis labai prastai 
vaizduojasi savo laikraščio 
skaitytojus, jeigu jis tiki, kad 
tuo riksmu jis ko atsieks. Juk 
proto turintieji žmonės gerai 
mato, kad situacija pasaulyje 
daug suminkštėjo.

.Gerai, kad balsiečiai ban
do pamokyti J. Kardelį, bet 
mūms neatrodo, kad jiems 
tai pavyks. J. Kardelis jau 
per daug toli nuėjęs, per 
daug “veiksnių” apglušin- 
tas, sukonfiūzuotas, kad 
galėtų sustoti, pagalvoti, 
sigrįžti, paklausyti teisingo 
pažangiečių žodžio ir būti 
vyru!

LYDI VASARA ŽALIA

Čyruonėlis vyturys 
Į pietus plasnoja... ' 
Tu atverk plačiai duris, 
Mokykla mieloji!

Mes sugrįžtame visi 
Iš toliausių žygių, 
Lydi mus-dienia šviesi 
Į klases prie knygų.

Lydi vasara žalia
Per laukų atolą, 
Saulė sėdasi šalia 
Į mokyklos suolą...

Vyturių nėra nūnai, 
Gelsta jau rugienos.).
Būkit šviesios amžinai, 
Jūs, mokyklos dienos!

SL žlibinąs

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kurlink nepriklausomas 

Alžyras maršuos
Alžyriečiai, nugalėję ir iš 

savo kraštp išprašę prancū
zus kolonistus, dabar jau 
kuria nepriklausomą gyve
nimą. Tautinio Išsilaisvini
mo Fronto pasiūlytas kons
titucijos projektas buvo vi
suotinu balsavimu užgirtas. 
TIF vadovas Ahmedas Ben 
Bella išrinktas pirmuoju 
nepriklausomo Alžyro pre
zidentu.

Dabar klausimas, kuriuo 
keliu Alžyras maršuos. 
Naujasis prezidentas sako: 
“Statysime socializmą.” Bet 
kaip socializmą statyti, nuo 
ko pradėti, dabartinė Ben 
Bellos vyriausybė neparodė. 
Juk daugelis kalba už so
cializmą, net tokie, kaip 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas Nasseris, 
Indijos premjeras Nehru, 
Sirijos ir Irako valdovai, 
bet tuo pačiu metu jie ge
riausius socializmo statyto-’ 
jus komunistus žiauriai per
sekioja.

Šiuo metu Alžyre lankėsi 
“National Guardian” kores
pondentas W. G. Burchett. 
Tai jis dabar savo laikraš
tyje rašo, kad Alžyre vei
kia darbininkų administra
ciniai komitetai, kurių kon
trolėje jau randasi pabėgu
siųjų prancūzų kolonistų 
nuosavybės. Komitetai per
imą nuosavybes ir tokių ko
lonistų, kurie nenoromis 
traukiasi. Komitetai demo
kratiniu būdu darbininkų 
susirinkimuose išrenkami ir 
jiems pavedama tvarkyti 
prancūzų kolonistų turtas. 
Tai panašu į socialistinius 
kooperatyvus. ; ,

Nuo šių,metų kovo 18 id. 
veikia “Socialistinio Sekto
riaus raštinė,” kurios žinion 
perimama socializuota pran
cūzų kolonistų nuosavybė. 
Darbi ninku administraci
niai komitetai palaiko glau
džius ryšius su ta raštine.

Alžyro žemdirbiai jau nuo 
seniau buvo įpratę kolekty
viai dirbti, tai dabar jie 
mielu noru dirba valstybi
niuose ir kolektyviniuose 
ūkiuose. Dabar apie 6 mil. 
akrų dirbamos žemės ir apie 
500 įvairių pramoninių įmo
nių jau yra Socialistinio 
Sektoriaus raštinės priežiū
roje ir darbininkų administ
racinių komitetų kontrolė
je.

Žemdirbiai ir darbininkai 
visur dirba entuziastingai. 
Jie mato sau šviesesnę atei
tį. Jau ir dabar daugelis 
žemdirbių ir pramonės darbi
ninkų persikelia iš lindynių 
į vilas, kuriose pirmiau 
prancūzai kolonistai gyve
no. Skubiai statomi nauji 
namai.

Už darbą atlyginimas dar 
nėra žymiai pakeltas, bet 
jis padidinamas bonusais. 
Todėl darbininkai ir sten
giasi geriau dirbti, kad pro
dukcijos daugiau padarytų 
ir jiems bonusų daugiau 
tektų.

Vyriausybė taipgi rūpina
si mokslo reikalais. Daug 
naujų mokyklų atidaryta. 
Neraštingumas naikinamas.

Sunku kokį nors žymų 
progresą padaryti, kuomet 
vietinė buržuazija ir stam
besnieji žemių savininkai 
yra socialistinei statybai 
priešingi.

Tommy Dutton
Detroite mirė Tommy 

Dutton rugsėjo 7 d., išgy
venęs 78 metus amžiaus.

Tommy Dutton buvo gi
męs Kanadoje. Jaunose die
nose buvo pasižymėjęs leng

vojo svorio boksorius, lai
mėjęs čempijono vardą.

Prieš pat Pirmąjį Pasau
linį karą jis apsigyveno 
Jungtinėse Valstijose ir pa
sinėrė klasinėn darbininkų 
kovon. Buvo pasižymėjęs 
kalbėtojas, agitatorius, or
ganizatorius. Jis buvo įsi
tikinęs, kad tik socializmas 
tegali suteikti darbo žmo
nėms laimę, išlaisvins juos 
iš alginės vergovės.

Imigracijos departamen
tas dėjo daug pastangų 
Tommį Duttoną išdeportuo- 
ti Kanadon. Pilietybė iš jo 
buvo atimta. Bet jį išdepor- 
tuoti nepasisekė ačiū tam, 
kad jį visada gynė Ameri
kinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas, kurio skyrius 
Detroite energingai veikė.

imigracijos agentai ir vi
sokį šnipukai nedavė jam 
ramybės iki pat mirties. 
Bet jis juos mokėdavo iš 
savo namų išginti. Paskuti
niu laiku miesto šalpos vir
šininkai bandė jam reika
lingą šalpą sulaikyti. Bet jis 
ir čia laimėjo. Jam pagal
bon atėjo daugelis kitų jo 
draugų, tai miesto šalpa pa
siliko nesulaikyta.

Mirtis atskyrė iš darbo 
žmonių tarpo pasiaukojusį 
kovotoją.

Apie Žalgirį
Niujorkietė Onutė prašo 

šioje kolumnoje paaiškinti 
apie Žalgirį.

Žalgiris yra istorinė Len
kijos respublikoje vietovė, 
kurioje 1410 metais vokie
čių kryžiuočių ordenas bu
vo sudaužytas. Tų metų 
liepos 15 d. įvyko nulemia
mas mūšis prie Žalgirio. 
Lietuviai, lenkai ir rusai; 
bendromis jėgomis sudavė 
kryžiuočiams mirtiną smū
gį, nuo kurio jie ilgą laiką 
nebegalėjo atsigauti. i

Lietuvių kariuomenei ta-’ 
da vadovavo kunigaikštis 
Vytautas, suvaidinęs svar
biausią tame mūšyje rolę. 
Jis buvo sutelkęs didžiulę 
kariuomenę.

1960 metais, 550 metų su
kaktį minint, ten pastaty
tas didžiulis paminklas, ku
rį turistai iš daugelio šalių 
aplanko.

Geriausi Lietuvos sporti
ninkai yra pasivadinę žal
giriečiais.

Vergai išpirkti
Saudi Arabijos valdžia, 

pataikaudama vergų savi
ninkams, kurie ikišiol ver
gus laikė, sumokėjo jiems 
apie $3,500,000 ir tuo pas
kutinius vergus išpirko.

Vergovė toje arabų šaly
je buvo oficialiai panaikin
ta 1962 metais. Bet dauge
lis vergų savininkų nesi
skaitė su valdžios patvarky
mu, kad visi vergai turi bū
ti išlaisvinti. Tai valdžia 
dabar likusius vergus išpir
ko.

, • • - • •

Koks skirtumas
Apskaičiuojama, kad 1962 

metais baltųjų amerikiečių 
šeimoms pajamos siekė po 
$6,000, kuomet negrų šei
moms teišėjo tik po $3,300.

KUBANĖJE BUVO 
GERAS DERLIUS

Rostovas. — Kubanė yra 
pagarsėjus derlingais lau
kais. Šiemet ten gražiai už
derėjo kviečiai, suimta po 
60 bušelių nuo akerio, kuo
met kitur tik po 25 buše
lius. Kubanėje 27 tarybiniai 
ūkiai turi bendrai 600,000 
akrų žemės.

Worcester, Mass, r
Turėdamas liuoso laik^r 

aplankiau sergantį J. Kižį, 
kuris jau penkios stavaitės 
guli C{ity ligoninėje. Ligonį, 
radau neblogoje nuo taiko- • 
je. Sakė, kad sveikata eina' 
geryn ir gal už savaitės lai-., 
ko grįš į namus. Tik ligonis- 
nusiskundė, kad jo ten nie-> 
kas nelaukia. Jo žmona jau: 
suvirš penki metai serga/• 
Juozui išeinant į ligoninę; . 
jo žmoną turėjo išvežti į.; 
Rest Home. Ji be kitų pa
galbos negali vaikščioti, nei . 
maisto pasigaminti. Šiurr... 
pas ima atsižvelgus į j Mr 
abiejų būklę.

Kižiai yra seni mūsų ko-/ 
lonijos gyventojai. Sveiki" 
būdami veikė visame pa* ’ 
žangiame judėjime. Juozas/ 
ir Marijona su savo dukre-* 
lėmis daug metų dainavo/ 
Aido chare. A• »« •

Antras pažangietis ligo
nis yra Tomas Krapas. Jis. 
ilgai serga, tai namuose,- 
tai ligoninėje. Linkiu abiem- 
ligoniams greit pasveikti. <•

Jaunas Senis

Mūsų ALDLD 11 kp. ren
giasi pradėti “Laisvės” va
jų su gražiu parengimu,~ 
kuris įvyks spalio 5 d., šeš-‘ 
tadienį, 3-čią vai. po pietų,’' 
Olympia Parke. Kviečiame 
visus narius ir “Laisvės” 
skaitytojus dalyvauti. Tu
rėsim skanių užkandžių su 
arbatėle. Taipgi bus svečių 
iš Niujorko ir iš kitur. Ieva/ 
Mizarienė, kuri nes e n i a ir 
grįžo iš kelionės po Lietjį-/ 
vą, duos platų pranešimą./’/

Įžanga nemokama.
' h

Kviečia Rengė j ai

Haverhill, Mass.
Ir vėl bus linksmas išva^ 

žiaviinas sekmadienį, spalio ; 
6 d., į Maple Parką, Methu-' 
en, Mass. Manoma, kad iš 
Haverhill bus daug žmonių,; 
nes išplatinta daug bilietų.. 
Daugiausia išpla tino M< ■ 
Kazlauskienė ir J. Sabaitis,. 
kiti po mažiau.

Maple Parkas—seniausia;, 
ir graži vieta dėl suvažiavi-i. 
mų ir pasilinksminimų. Bus’ 
gera programa. Šiuo tarpu- 
daug žmonių non žinotE 
tikrų žinių, kas vyksta mū— 
sų senojoje Tėvynėje Lie< 
tuvoje. Čia bus gera proga - 
pasiklausyti, ką pasakys le*. 
va Mizarienė, kuri buvo- 
moterų kongrese kovai už: 
taiką Maskvoje ir plačiai: 
važinėjo po Lietuvą. Ieva1 
neseniai sakė p raka life. 
Worcester, Mass. Su kuo- 
susitikau, tai visi sakė, kad. 
Ieva gera kalbėtoja. Man: 
tai ji labai patiko.

M. Kazlauskienė sakė,: 
nuveš Maple Parkan. visus, • 
kas tiktai norės važiuoti. -

Tamašauskienės aprašy
mas su bostonietėm važinė
jimo po. Lietuvą gerai pa-/ 
ruoštas. Kas tiktai skaitė," 
tai visi sako, kad labai ge-, 
rai parašyta.

Pas mus visokių piktada-/ 
rysčių būna labai daug, vi-„ 
sas sunku būtų aprašyti. Ja-/ 
ciunskų valgyklon, 85 Ri-.. 
ver St., jau buvo įsilaužę h 
tris kartus. Rugp. 21 d. plė
šikai išsinešė $200.

v

Ligi pasimatymo Maple 
Parke! /

Darbininkė

New Delhi. —Uttar Pra*i 
deša provincijoje įvyko di
deli potvyniai. Žuvo Ž5(X 
žmonių ir 200,000 liko benav 
mių. Nuostoliai siekia $4,- 
600,000. .



♦ Knygų leidimas Lietuvoje
(Specialiai “Laisvei”)

Knygų Lietuvoje dabar iš
leidžiama kaip niekuomet 
daug. Per visą Tarybų val
džios laikotarpį (1940-1962 
m.) išleista net 26,431 kny
ga, bendru 182.3 mln. eg
zempliorių tiražu. Reikia 
turėti galvoje, kad per tą 
laiką buvo 4 sunkūs karo ir 
okupacijos metai, sunkūs 
pokario laikotarpio metai.

Pastaraisiais metais vidu
tiniškai kasmet išleidžiama 
apie 2,000 knygų (daugiau 
Wip po 5 knygas per die- 
riąk{) apytikriai 12 mln. eg
zempliorių tiražu (daugiau 
kaip po 4 knygas vienam 
gyventojui!). Knygų tira
žai yra labai dideli. Gerai 
prisimename kai buržuazi
nėje Lietuvoje poezijos kny
gos buvo leidžiama po 200- 
500 knygų, 1,000 knygų ti
ražas buvo labai didelis. 
Dabar mūsų poetų tiek se
nųjų, tiek ir jaunųjų kny
gos leidžiamos po 20.000 eg
zempliorių ir jų laidas rei
kia nuolat kartoti.

Romanai, apsakymai irgi 
leidžiami nemažesniais tira
žais, kas keli metai jų lai
dos kartojamos. Štai keli 
pavyzdžiai. Tik per 5 me
tus (1956-1960 m.) išleisti 
A. Baranausko 6 leidiniai 
bendru 77 tūkst. egz. tira
žu, K. Donelaičio 5 leidiniai 
81 tūkst. egz. tiražu, V. 
Krėvės - Mickevičiaus 6 lei
diniai 85 tūkst. egz. tiražu. 
Maironio 8 leidiniai 123 
tincst. egz. tiražu, J. Bal
tumo 9 leidiniai 163 tūkst. 
egz. tiražu, E. Mieželaičio 6 
leidiniai 157 tūkst. egz. tira
žu, Mykolaičio - Putino 14 
leidinių 344 egz. tiražu, B. 
Sruogos 11 leidinių 173.9 
egz. tiražu ir t. t. Labai 
padidėjo politinių ir moks
linių knygų tiražai.

Vadovėliai studentams
knygos specialistams lei
džiamos po 5,000-8,000 tūkst. 
egzempliorių. Tai labai di
deli tiražai. Palyginimui 
galima pasakyti, .kad Itali
joje, kur gyventojų daug 
daugiau kaip Lietuvoje, vi
dutinis knygos tiražas tėra 
tik 3,000 egzempliorių. Kny
gos pas mus yra labai pi
gios (dideli vadovėliai stu
dentams tekainuoja 70, 80, 
90 kapeikų, 1 rublį), gražiai 
įleistos, todėl jos noriai per
kamos. Sunku surasti Lie
tuvoje žmogų, kuris neturė- 
V^kelių šimtų ar kelių tūks
tantių knygų bibliotekėlę, 
o’jei dar pridėsime kelis 
tūkstančius viešųjų ir spe
cialiųjų bibliotekų su kelio
likos milijonų knygų fon
dais, tai pamatysime, kadi 
knyga pasidarė kiekvieno 
mūsų geriausias draugas ir 
patarėjas.

Kiekvieneriais metais iš
leidžiama daug įdomių ir 
naudingų knygų, štai, vien 
Politinės ir mokslinės lite
ratūros leidyklos 1962-1963 
m. išleistos politinės kny
gos. Jų tarpe yra tokie lei
diniai: V. I. Lenino Raštų 
38 ir 39 tomai, G. Plecha- 
novo “XX amžiaus utopinis 
socializmas,” A. Bimbos 
“Moli Magvairs” ir “JAV 
darbininkų judėjimo isto
rija,” V. Fosterio “Istorinė 
pasaulinio socializmo pa
žanga,” Ž. Rua “Alžyro ka
ras,” L. Bezymenskio “Jei 
ne Tarybinė Armija,” L. 
Lazutkos “Šiuolaikinės bur
žuazinės ideologijos krizė” 
ir daug kitų. Matome, kad 
miĮteų skaitytojai lietuvių 
kalba gali skaityti ne tik 
vietinių autorių knygas, bet

ir įžymių užsienio veikėjų 
veikalus.

Itin daug leidžiama moks
linės literatūros. Juk Lie
tuvoje yra 11 aukštųjų mo
kyklų, kuriose mokosi 33,3 
tūkstančiai studentų. Dir
ba 32 mokėslinio tyrimo in
stitutai. Iš viso yra dau
giau kaip 4,100 mokslo dar
buotojų. Ir visiems reika
linga mokslinė, speciali lite
ratūra.

Pavarčius išleistos moks
linės literatūros, literatūros 
įvairiems liaudies ūkio spe-

nacionalinės kultūros vys
tymas. Pavyzdžių knygų 
leidime galima rasti daugy-

Imkime kad ir meną. Kiėk 
puikių monografijų išleista 
apie mūsų menininkus. Yra 
monografijos - albumai apie 
A. Žmuidzinavičių, P. Kal
poką, V. Grybą,. J. Zikarą. 
M. Katiliūtės, J. Kuzmins- 
kio, V. Jurkūno ir kitų dai
lininkų kūrybos aplankai, 
albumai apie lietuvišką gra
fiką, skulptūrą, tapybą. O 
kiek vertas grožinės litera- 

cialistams katalogus, gali- tūros leidyklos leidžiamas 
ma labai daug sužinoti. Pa- daugiatomis leidinys , “Lie- 
imkime tik dvi knygas. Tai 
A. Lašo, V. Nesukaičio, J. 
Stanaičio “Pramoninė elek
tronika” I d. 
egempliorių) 
“Žemės ūkio 
psl., 6,000 
Ką tos knygos sako? Pir
moji rodo, kad mūsų pra
monėje plačiai įdiegiama 
elektronika, daug specialis
tų domisi tais klausimais 
(4,000 egz.), ir kad mes tu
rime stiprių specialistų vie
toje, kurie gali parašyti to
kią sudėtingą knygą.

Antroji knyga sako, kad 
pas mus žemės ūkyje daug 
mašinų, kad yra daug me
chanizacijos specialistų. Be
je, 6,000 knygų buvo tuoj 
išpirktos ir dabar tos kny
gos leidžiamos dar 10,000 
egzempliorių. Knygos au
torius taip pat vietinis spe
cialistas. Štai tau ir atsili
kusi Lietuva, kur arklas 
buvo beveik vienintelė že
mės ūkio mašina, o vinių 
fabrikas buvo laikomas 
pramonės gigantu. Techni
nių knygų tiesiog nespėja
ma leisti, jas tuoj išperka. 
Daug perkama ir žemės 
ūkio literatūros. Kolūkie
čiai nenori dirbti, kaip dir
bo jų tėvai ir seneliai. Jiems 
reikalingos knygos apie ma- J v • J V • v

tuvių liaudies menas”! Ar
ba kitas pavyzdys. Ar kada 
nors buvo leidžiama 
knygų apie Lietuvą, 
dabar? Turime kelis 
tuvos vaizdų albumus, 
niaus albumus. Kiek leidi
nių yra išleista apie Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, 
Panevėžį, Palangą, Druski
ninkus, Birštoną, Trakus, 
Zarasus, apie atskirus isto
rinius ir gamtos paminklus. 
Tų leidinių tiražai dideli— 
20,000 egzempliorių ir dau
giau, leidžiamos kelios jų 
laidos. Jie paprastai leidžia
mi lietuvių ir rusų kalbo
mis, taip pat vokiečių ir 
anglų kalbomis, kad atva
žiuojantieji galėtų geriau 
susipažinti su mūsų gyveni
mu. '

Lietuvoje stengiamasi kuo 
daugiau leisti užsienyje gy
venančių lietuvių knygų. 
Kaip jau minėjome, išėjo 
dvi įžymaus Amerikos lie
tuvių veikėjo A. Bimbos 
knygos, mūsų skaitytojai 
susipažinę su R. Mizaros, 
A. Margerio, J. Jokubkos, 
L. Prūseikos kūryba. Atei
tyje panašių leidinių bus 
leidžiama daugiau.*

Reikia pasakyti, kad lie
tuviška knyga yra gražiai 
leidžiama. Kiekvieneriais 

v. , v . metais Tarybų Sąjungoje
sinas, trąšas, naujus žemes atrenkama 50 gražiau- 
dirbimo budus. ,siai išleistų knygų. j jų

Labai įdomus kataloguo- tarpą visuomet patenka 5-6 
se lituanistikos skyrius. Ne- lietuviškos. Tai yra didelis 
seniai išėjo Lietuvos TSR procentas.“ 
istorijos antrasis tomas.l Ateityje mūsų leidyklų 
Tai didelio f o r m a t o, 495 laukia dar didesni darbai.

Artėja Tarybų Lietuvos 25 > 
metų sukaktis. Knygomis, 
albumais reikės parodyti 
tuos pasikeitimus, kurie 
įvyko per tą laiką, papa
sakoti, ką mes pasiekėme 

Leidžiama kelių to- įvairiose gyvenimo srityse.

(408 psl., 4,000 
ir S. Lukėno 
mašinos” (462 
egzempliorių).

tiek 
kaip 
Lie- 
Vil-

DAINOS, MUZIK A LIETU VOi Sauja žiežirbų.

istorijos antrasis tomas.l Ateityje 

psl. knyga, kurioje aprašo
mas 1861-1917 metų Lietu
vos istorijos laikotarpis. Iš
leista didelė P. Dundulienės 
monografija žemdirby s t ė s 
istorijos Lietuvoje klausi
mais. ~ 
mų Lietuvių literatūros is
torija (jau išėjo trečiojo to
mo pirmoji dalis), išleistas

mūsų leidyklų

Senatorius Wayne Morse 
dokumentaliai parodė, kad 
Alabamos guber n a t o r i u s 
Wallace yra pašlijęs prote 
ir kad jo beprotystės pa
sekmes šiandien jau visas 
pasaulis žino. Jam vieta, 
jei ne beprotnamy, tai kalė
jime, ypatingai už pasku
tiniuosius įvykius Birming
ham e.

Nepaisant, kaip žemina 
mūsų šalies prestižą prieš 
visą pasaulį toks Wallace, 
betgi mūsų šalies aukštieji 
valdžios pareigūnai ji glos
to su šilkinėmis pirštinaitė
mis. Dar atsiranda ir tokių 
sutvėrimų, kurie imasi tą' 
sutvėrimą ginti. Štai Ingle- 

Iwoode. Californijoje, tūlas 
Richard F. Chester, legijo- 
nierius, sugrupavo komite
tą gynimui Wallace, ir rei
kalauja sucenzūruoti sen. 
Morse.

Tėvyne, tu mūsų jaunystė,
Tėvyne, tu mūsų sparnai,
Tu žemei—taika ir draugystė,
Tu žmogui—žvaigždėti sapnai.

7. KAREIVIO MOTINA — žodžiai S. 
Neries, muzika J. švedo.

'8. VĖJO DUKRA — muzika St. šim- 
. kaus.

9. NEMUNAS (Moterų chorui)—žo
džiai P. širvio, muzika V. Paltanavi
čiaus:

Su Nemunu pateka saulė,
. Su Nemunu leidžias toli.

Prie Nemuno mano pasaulis, 
Prie Nemuno mano šalis.

Be abejonės, 1965 metų Dainų šventėje 
bus daug daugiau dainuota dainų, bet jų 
kol kas mes dar negavome.

Nemaža JV lietuvių yra pakėlę spar
nus lėkti į Lietuvą dalyvauti minėtoje 
dainų šventėje. Jie ten išgirs čia pami
nėtąsias.

1964 M. RESPUBLIKINĖS
MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS 

REPERTUARAS
Taip, 1964 metais tame pačiame Vil

niuje įvyks Lietuvos moksleivių Dainų 
šventė. Jai taipgi kompozitoriai paruošė 
dainas, išleistas sąsiuvinyje — “MOKS
LEIVIŲ DAINOS.”

Suminėsiu jas tik trumpai:
1. RAUDONOJI VĖLIAVA — italų 

darbininkų daina, muzika V. Bielyj.
2. ŽVIRBLI, ŽVIRBLI—lietuvių liau

dies daina, harmonizavo J. Lopas.
3. NA, IR ŽĄSYS—Čekų liaudies dai

na.
4. PENKETUKŲ RATELIS—žodžiai 

A. Matučio, muzika J. Gaižausko.
5. RAKETA — žodžiai J. Lapašinsko, 

muzika J. Karoso.
6. TAU, MANO MAMYTE — žodžiai 

K. Kubilinsko, muzika V. Paltanavičiaus.
7. SKAMBĖK, PIONIERIŲ DAINE

LE—žodžiai K. Kubilinsko, muzika Ed. 
Balsio.

8. RUDENĖLIS—žodžiai J. Lapašins
ko, muzika A. Budriūno.

9. TRYS LIEPSNELĖS — žodžiai K. 
Kubilinsko, muzika V. Baumilo.

10. TAIKOS DAINA—žodžiai V. Val- 
siūnienės, muzika K. Kavecko.

11. MAŽOJI VERPĖJA—estų liaudies 
d a i n a

12. —VAKARO DAINA — muzika V. 
A. Mocarto.

13. PRIE KURŠIŲ MARIŲ —žodžiai 
E. Matuzevičiaus, muz. V. Laurušo.

Taip pat čia telpa trys rusų kalba dai
nos.

V. BARKAUSKO DAINOS
Trečias leidinys — kompozitoriaus V. 

Barkausko dainos:
1. VĖLIAVŲ SALĖ — žodžiai S. žli

bino.
2. ANTKAPIAI PRIE KELIO — žo

džiai P. širvio.
Visus tris dainų sąsiuvinius išleido 

Valstybinė grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje 1963 metais.

•

Dainuok, dainuok, mieloji Lietuva!
Dirbkite, mokykitės ir dainuokite, 

brangūs broliai ir sesutės!
Mes čia—už jūrių marių, už vandenė

lio — taip pat lietuviškos dainos dar nepa- 
miršome.

Garbė Lietuvos poetams ir kompozito
riams už sukūrimą naujų dainų!

Rojus Mizara

Ne visuomet mes spėjame eiti su kul
tūriniu gyvenimu; nesuspėjame mūsų 
laikrašty atžymėti tai, kas daroma di
delio ir gražaus Lietuvos kultūriniame 
bare, nors bandome neatsilikti.

Turiu po ranka keletą neseniai iš Ta
rybų Lietuvos gautų dainų ir muzikos 
kūrinių. Mano dėmesį atkreipia “DAI
NOS CHORAMS. Tai

Respublikinės Jubiliejines 
dainų šventės repertuaras.

Tenka atsiminti, kad didžiulė Respub
likinė dainų šventė įvyks 1965 metais 
Vilniuje, nes tais metais sukaks 25-ri 
metai, kai Lietuva pasiskelbė tarybine 
socialistine respublika. 1965 metų liepos 
mėnuo Lietuvoje bus dainų mėnuo, 
džiaugsmo mėnuo.

Kai kam gali atrodyti, kad šiandien 
kalbėti apie 1965 metų Dainų šventę per- 
anksti. Taip negalvoja Lietuvos žmonės, 
Lietuvos kultūros darbuotojai. Jie žino, 
kad norint gerai pasiruošti Dainų šven
tei, respublikos chorai turi pradėti iš 
anksto. Ir Lietuvos kompozitoriai pa- 
ruoė tam tikslui dainas, kurios buvo už
gintos, ir jau atspausdintos.

Skaitytoją bandysiu nors ir paviršuti
niškai supažindinti su Dainų šventės da
liniu repertuaru. Imu dainas paeiliui, 
kaip jos išleistos knygoje; kai kurių dai
nų paduodu pirmąjį posmą.

1. VĖLIAVOS—žodžiai J. Lapašinsko, 
muzika V. Klovos:

žydi, žaliuoja žemė gimtoji,
Skuba, gražioji, į šventę.
Vėliavas liaudis neša rytojum, 
Eina kovot ir gyventi.

Priedainis:
Vėliavos, vėliavos. . . Supasi vėliavos.
Vėliavos saulėj pražysta.
Vėliavos plakas, vėliavos dega, 
Vėliavos skelbia draugystę.

2. MERGUŽĖLE LELIJĖLE — lietu
vių liaudies daina, harmonizavo V. Ben
derius :

Mergužėle lelijėle,
Kur buvai, 

Kodėl vakar jaunimėly
Nebuvai ?

3. VILNIUS—žodžiai B. Sivicko, mu
zika A. Budriūno:

Neris ir'Vilnelė, 
žalieji kalneliai 
Apsupo mūs Vilnių gražiai.

Priedainis:
O Vilniau senasis!
O Vilniau naujasis!
širdis mūsų krašto tikra;
Pakilęs klesteki,. 
Gyvuoki, žydėki 
Per amžius su liaudim sava.

4. JAUNIMO DAINA — žodžiai P. 
Kondroto, muzika R. žigaičio:

Lyg potvynio upelis,
Išbėgęs per krantus,
Toks šiandien mūsų kelias— 
Saulėtas ir platus.
Tai skambią mūsų dainą 
Kartokite laukai,
Kai mes linksmi juo einam, 
Laisvos šalies vaikai.

5. ŠILELY—lenkų liaudies daina, har
monizavo T. Sigetinskis:

žaliajam šilely 
Marisė stovėjo, 
Baltoj on skarelėn ,
Šakeles ji rinko. . .

6. LIEPSNOKITE, ŠIRDYS—žodžiai 
J. Marcinkevičiaus, muzika E. Balsio:

Kiek panašių sutvėrimų 
vaikšto mūsų miestų gatvė
mis! Kiek čia visokių kri- 
minalysčių! Gi valdiškieji 
organai j tą viską žiūri pro 
pirštus. Ponas Hooveris, 
FBI galva, daugiausia rūpi
nasi komunistais. O kai šim- 

j tai tūkstančių, o gal ir mili
jonai, visokių prasikaltėlių 

I švaistosi visur, tai ponui 
Hooveriui tas mažai apeina. 
Tai vis vaisius dolerinės de
mokratijos.

Š. m. spalio 10 d. į mūsų 
Pcnnsylvani jos sostinę Har- 
risburgą pribus ant šaunių 
pietų net ir sen. Barry Gold- 
wateris iš Arizonos, kur 
pietų kaina bus “tik” $100. 
žinoma, ten sueis ne pras
čiokai. Tarp žymiųjų sve
čių bus ir mūsų valstijos 

i senatorius Hugh Scott, ir 
gubernatorius Scrantonas,

Mūsų gubernatorius po
nas Scrantonas, net ir jojo 
žmonelė, giriasi, kad mūsų 
valstijoj jo gubernatoriavi- 
mo laiku ekonominė padė
tis pagerėjo; kad bedarbių 
eilės sumažėjo trimis pro
centais. Netenka abejoti, 
kad tarp respublikonų poli
tikierių nedarbas sumažėjo 
gal dar ir daugiau, negu 
trimis procentais. Bet gu
bernatorius nepasako, kiek 
nedirbančių eilės tuo patim 
laiku padidėjo tarp demo
kratų politikierių. Ponas 
Scrantonas dar vis nenusto
ja vilties joti į Baltąjį Na
meli, tad ir nenustoja vi
sokiais “pašarais šėręs žir
gelį.”

• • •
Štai jau ir tenka pasaky

ti—sudie, vasarėle! Ruduo 
jau čia ir prasideda rudeni
nė ir žieminė veikla. Aš esu 
įsitikinės, jog kiekvieno pa
žangiečio yra pareiga pasi
dairyti ir savęs paklausti: 
kaip ir kuo aš galiu prisidė
ti rudeninėj veikloj pažan
giajam mūsų judė j i m u i ? 
Pirmiausia reikia turėti 
mintyje “Laisvės” ir “Vil
nies” vajus atnaujinimui 
prenumeratų ir gavimui 
naujų skaitytojų. Jei pats, 
mielas drauguti ir draugu- 
te, negalite, tai nepamirški
te pagelbėti tiems, kurie 
kiekvieneriais metais vajuo
se dirba. Nesiskųskime per
daug senatve ir ligotumu. 
Juk mes visi nejaunuoliai. 
Tik suglauskime pečiais ir 
dirbkime, dirbkime ir dirb
kime! Taip jau nepamirš
kime ir L L D gauti naujų 
nariu.

L Vienužis

Sklaidai knygų leidimo 
planus, vartai katalogus, 

ir 
pagalvoji, o kur tas nutau
tinimas ar nutautę j i m a s, 
apie kurį mėgsta pašūkauti 
įvairūs “veiksniai” ir “veiks- 
neliai”? Jo tai nėra!

T. Butkus 
Valstybinės, Politinės ir mokslinės 
literatūros leidyklos direktorius
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akademinio lietuvių kalbos ! Plaikstai po knygynus j
c nnn’nhrmi r\ Iru v» rnn

žodyno VI tomas (K. rai
dė). Tokių leidinių niekuo
met neturėjome, o tokį lei
dinį kaip akademinį lietuvių 
kalbos žodyną ne kiekviena 
tauta ir dabar turi. Mes 
neturėjome išleidę pirmo
sios lietuviškos knygos (M. 
Mažvydo “Katekizmusa 
prasti Žodei”), neturėjome 
O. Kleino pirmosios lietu
viškos gramatikos, neturė
jome Lietuvos plačios isto
rijos, literatūros istorijos, 
neturėjome pagaliau įžy
maus kalbininko R. Būgos 
raštų, neturėjome S. M. Slo- 
vačinskio “Giesmies tikėji
mui katalickam prideran
čios,” nebuvo leidinio apie 
Lietuvos augmeniją. Dabar 
visa tai turime ir ateityje 
panašių knygų leisime ir 
daugiau.

Neperdėjus galima pasa
kyti, kad buržuazinių patri
otų rūpinimasis lietuvių 
kultūra, jos palikimu, pra
eities paminklais juokingai 
menkas palyginti su tarybi
nės vyriausybės rūpinimuisi, 
kuri ne kalbomis, bet dar
bais įrodė, kaip jai rūpi

Per minutę 12,600 
kulkų iš lėktuvo

Culver City, Calif. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynas čionai išbandė naują 
lėktuvą “Skyhawk”. Tai 
baisi karo mašina. Jis, 
apart kulkosvaidžių, gink
luotas dar trimis kanuoliu- 
kėmis, kurios per vieną mi
nutę gali iššauti 12,600 plie
ną pramušančių kulkų.

Jis mechoniškai kulkų 
diržais aprūpinamas. Per 
vieną minutę konvejeriais 
į lėktuvą sutraukia diržus 
su 14,000 kulkų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Ngo 
Dinh Diemas pasiuntė 
Jungtinėms Tautoms pa
reiškimą, kad jis turėjo

3 pu»l. Lairrt (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 4, 1963 “suvaldyti” budistus.

Nuotraukoje: nauji gyvenamieji kvartalai Antakalnio rajone Vilniuje.

Daugianacionalinis Lietuvos šiluminės elektrinės statytojų kolektyvas, pirma laiko ati
davęs naudoti pirmąjį energetinį bloką, ritmingai ir griežtai pagal grafiką montuoja ant
rąjį bloką. Iki* 46-ųjų Didžiojo Spalio metinių jis bus paleistas.

Nuotraukoje: bendras Lietuvos šiluminės elektrinės statybos vaizdas.

Kairas. — Egiptas sutei
kė teisį Phillips Petroleum 
Co. ieškoti naftos visu Vi
duržemio jūros kraštu.



i. Klevinskas

Po keturiasdešimt devynerių metų
Liepos septintosios saulė

tas, skaistus rytas. Aš, 
anksti atsikėlęs, ėmiausi su
tvarkyti savo butą, kad pa
likus tvarkoje, juk išva
žiuoju į ilgą kelionę. Laga
minas pilnai prirengtas iš 
vakaro, tik kambarius rei
kia palikti tvarkoje. Lai
kas bėga greitai, kad štai 
arti jau ir dešimta valan
da—sutartas laikas. Viskas 
jau gatava, aš pasirengęs 
laukiu atvažiuojant mano 
sankeleivės drg. L u c i j o s 
Rauduvienės, kurios Stase
lis prižadėjo mudu nuvežti 
su savo mašina į Idlewild 
oro uostą, Niujorke. Ilgai 
netenka laukti — pribūva 
sutartu laiku. O štai ateina 
ir mano keli draugai palin
kėti laimingos kelionės, o 
du net palydi į Idlewild, nes 
mašinoj vietos yra gana.

Čionai praleidę daugiau 
valandos laiko, leidžiamės 
link Idlewild oro uosto. Pri
buvę į S AS stotį, pridavę 
lagaminus ir atlikę kelio
nės reikalus, sužinojom, kad 
mūsų “paukštis” bus pavė
lavęs virš valandos laiko, 
tad mūsų palydovams ne
verta laukti iki po vidur
nakčio, tai atsisveikinom, 
ir jie nuvažiavo namo, o 
mudu su Lucija einam į 
antrąjį aukštą, į laukiamą
jį. Čia prisieina išlaukti 
virš penkių valandų. O tas 
laikas, rodos, stovi vietoj. 
Laukiamasis apytuštis, tai 
be galo nuobodus laikas, bet 
ką gi daryti—prisieina lauk
ti.

Štai ir vidurnaktis. Lau
kiamasis prisipildo žmonių 
minia, pokalbiai nors ir ty
kūs. bet girdėtis visame

Nieko nelaukęs atsisveiki- | kambaryje, o tas pagyvina 
nu su draugais ir 
mašinon ir leidžiamės link'girsta pranešimas, kad mū- 
Niujorko miesto.

Po 49 metų, štai aš va
žiuoju aplankyti gimtąją 
šalį, Tarybinę Lietuvą! Šir
dis kažkaip nerami, nes po 
tiek pergyventų metų šioje 
šalyje, šiame mieste, susi
jaudinimas gnybteli man 
širdį, kad reikia, o kas ži
no, gal ir paskutinį kartą 
pažvelgti į mano buto ne
bylias sienas, kurios savo 
tylėjimu daug kartų mane 
guodė, ramino, it mama 
verkiantį sūnuką? Vienok 
pasiilgimas gimtosios tėvy
nės ir savųjų nugali tai, vėl 
džiaugsmo Vilnelė perbėga 
mano veidu taip, kad, ro
dos, mano širdis ir siela 
jau skrieja skaisčiąja rytų 
padange į gimtąsias Nemu
no pakrantes—ten, kur pa
likusi mano vaikystė ir 
šiandien, rodos, laukia su 
ta visa vaikystės svajonių 
sapnais sapnuota idilija.

Mašina, suriaumojusi, pra
dėjo riedėti į rytų pusę taip, 
kad ne po ilgo mes jau pa
čioj kalnų aukštumoj, o 

• mašina lengviau atsidususi 
pradėjo bėgti, lyg rydama 
lygią kelio juostą. Miestas 
paliko plačiame klonyje, 
prisidengęs melsvo rūko šy
du. Priešais visur matosi 

, skaistaus ryto vaizdai. Sau
lė viską glosto savo moti
niška ranka. Vaizdingieji 
Pocono kalnynai, rodos, tik 
plaukioja saulės aukso jū
roj. Medeliai ir pievos žė
ruoja deimantiniais rasos 
spindulėliais ir, rodos, sa
ko: laimingos kelionės ir 
gero vėjo. Gi kalbos tarp 
mūs yra daug; mūsų paly
dovai daug kalba ir vis apie 
Lietuvą; net nesiskūpi ir 
su patarimais.

Ir taip laikas risčiomis 
prabėga, kad nė nejuntam, 
kaip prieš akis, pro palšus 
rūkus, išlenda ir didmiesčio 
kauburuotos viršūnės. Dar 
pusvalandis, ir mes jau pa
čiame didmiestyje, prie 
agentūros raštinės, kuri 
sutvarkė visą mūsų kelionės 
reikalą. Mudu su Lucija 
įbėgam į agentūros raštinę 
pasiimti pasportus ir kitus 
kelionei 
mentus, grįžtam prie maši
nos ir leidžiamės susirasti 
užkandinę, nes jau vėloka 
popietė.

Suradę valgyklą ir pasi- 
valgę, patraukiam prie 
Jungtinių Tautų būstinės, 
kur rišami pasaulio tautų 
reikalai bei jų ateitis. Nors 
čionai yra daug įdomumo, 
vienok mano svajonės skrai
do gimtosios tėvynės, pa
dange, prie Nemuno kran
tų, kur ošia Gražusis Pu
nios šilas.

sėdanFvisą nuobodumą. Štai pasi-

reikalingus doku-

sų “paukštis” jau pasiruo
šęs, ir mums laikas pasaky
ti sudie Ilgoji Sala, visi 
draugai ir draugės. Dar 
keliolika minučių, ir mes 
jau orlaivyje, viso 112 ke
leiviu.

Suurzgė motorai, orlaivis 
sujudėjo ir ėmė vis grei
čiau įsibėgėti ,o pagalios ir 
visai atitrūksta nuo žemės 
ir sluogia vis aukštyn. Šir
dis kažkaip nerami, gal iš 
džiaugsmo, rodos, ims ir 
išlėks iš krūtinės ir leisis 
lenktynių su šiuo oro milži
nu.

Nepoilgo stiuardesės pra
dėjo vaišinti vidurnakčio 
pietumis, daniško stiliaus. 
Po pietų stiuardesė pade
monstravo, kaip užsidėti 
plūdes, atsitikus nelaimei; 
taipgi pranešė, kad mūsų 
“paukštis” 
pėdų aukštyje ir po 600 my
lių per valandą.

Pas keleivius nuotaika ge
ra, daug girdėtis linksmų 
kalbų, nors motorų dūzgi
mas tam kenkia. Ir, rodos, 
dar tik po vidurnakčio pa
kilom į padangę, o rytuose 
jau ima blėsti padangė — 
aušra jau ima skėsti savuo
sius sparnus.

Kalbos nurimo, keleiviai 
susnūdo ir skendėjo svajo
nių sapnuose. Betgi man 
kelionėje miegas ne drau
gas. O dar už valandos ir 
saulutė išlindo pro pilkų de
besių plyšius ir atskleidė 
erdvės platybes prieš mūsų 
akis. Oi, koks tai vaizdas! 
O kada saulė palypėjo gana 
aukštokai, bežiūrint žemyn 
vietomis matėsi juodos pra
rajos; taipjau pasirodė ir 
kalnų viršūnės su baltomis 
kepuraitėmis: gal tai buvo 
virš Islandijos, bet vėl grei-| 
tai dingo. Ir dar taip ne
seniai valgėm vidurnakti
nius pietus, o stiuardesė jau 
neša pusryčius. Mat, Euro
pos laiku jau buvo pietūs. 
Vos suvalgėm pusryčius, 
kaip stiuardesė paliepė už
sidėti apsaugos diržus. Tai 
ženklas, jog mūsų “paukš
tis” leisis žemyn, 
buvo.

Skaisti, žydra 
debesys išretėjo: 
ne-kur klajoklis 
saulutės glostomas, slenka: 
visur mėlynuoja jūra. Bet 
štai pasirodo, ir žemynas, 
žaliuojantys laukai, kalnai 
ir baltuojantys trobesiai. 
Aišku, mes jau Europoje, 
virš Švedijos smailumos. 
Orlaivis padarė didelį vingį 
virš Baltijos ir atsisuko į 
vakarus ir ima slinkti že
myn, lyg gulbė dairydamo
si vietos nutūpimui į tykią
ją Baltijos jūrą. Bet štai ir

vėl lygūs, žalieji laukai, tai na< 
Danijos kraštas. Orlaivis 
jau visai arti jūros, rodos, 
jau ners jūron, bet štai 
plati, lygi cemento juosta ir 
mūsų “paukštis” jau ne 
sparnais, bet “kojomis” bė
ga. Mes jau ant žemės, lai
mingai pasiekę Danijos že
myną, Kopenhageno oro 
uostą. Tai labai trumpas 
laikas atlikimui tokios ilgos 
kelionės. Mūsų laiku dar 
tik aštunta valanda ryto, 
bet pas juos jau gerokai po 
pietų.

Čionai mums netenka 
daug laiko gaišti: kai tik 
patikrino mūsų dokumen
tus, mes ir vėl ruošiamės į 
kitą orlaivį skridimui į Hel
sinkį, Suomiją, o ne į Vil
nių. Helsinkį pasiekėm jų 
laiku šeštą valandą vakaro.

Čionai mus pavaišino ska
nia vakariene ir čia pralei
dom apie pusantros valan
dos. Tai labai graži, pa
traukli vieta: visur tik 
pušaitės žaliuoja. Saulutė 
jau slenka už pušynėlio, o 
mes sėdam į TSRS orlaivį, 
kuriuo po dviejų su puse 
valandų skridimo pasiekėm 
Vnukovo aerouostą Mask
voje.

Mus. sutiko Lietuvos at
stovas ir patarnavo,

PHILADELPHIA, PA
Demokratai ir respubliko- 
i—vienos klasės dvyniai. 

Harrisburgą valdo respubli
konai, Philadelphiją — de
mokratai. Respublikonai no
ri valdyti ir Philadelphiją, 
bet piliečiai pasisako už de
mokratus. Philadelp h i j o s 
m p k y k los turi finansinių 
sunkumų ir Harrisburgas 
atsisako duoti finansinės 
paramos.

Miesto “tėvai” eina į teis
inį privertimui Harrisbur- 
go “tėvų,” pagal valstijos 
įstatymus, duoti paramą 
mokyklų palaikymui. Lap
kričio rinkimai ne už kalnų, 
kanuolės a t s uk t o s vienų 
prįeš kitus, klaidos kelia
mos viešumon. Duomenys 
sako, kad demokratai lai
mes miesto rinkimus du 
prieš vieną.

Tymsterių lokalo 107 sek
retorius Coheno bėdos ne 
maĮžėja, bet didėja. Opozi
cijas advokatas sako: “Ne
pasirodžius Cohenui kurią 
dieną raštinėje, bus atskai
tytas visos dienos uždar
bis,”

Lenkų National Alliance 
suVažiavime Philadelphijoje 
kalbėjo Robertas Kenedis ir 
JAV Postmasteris Gronous- 
kis Kenedis sako, Ameri-oLUV dd 11 JJclUcAl lid, V Uj IyUJl I '

buvo reikalinga, ypač ta- kos prekyba su Lenkija di- 
možneje. Ki praėję tamož- dMa, ir kad 1962 metais 10,- 
nės potvarkį, sėdom į auto- °°Q a m e r i k i e č ui lankėsi 
busą ir vadovybėj jaunos Lenkijoje ir daug Lenkijos 
rusaitės nuvykom į Tautinį piliečių lankosi Amerikoje. 
Viešbutį—Nacional Gostini- 
ca, priešais Raudonąją 
Aikštę. i 
jus, išsimiegojus, po pusry
čių mus pavežiojo ir paro-j 
dė nors mažą Maskvos 
miesto dalį. Ak, tu Mask
va, Maskva, kokia tu nuo
stabi !

skrieja 32,000! Papietavus pirmą vai., 
'leido pasivaikščioti kas kur 
nori aplink Raudonąją 
Aikštę, tik prašė nenuklys
ti per toli, nes ketvirtą vai. 
išvažiuojam į Vilnių.

Mudu su Lucija patrau
kiam bulvaru ir pereinam 
skersai, kur vora žmonių, 
it tyki upė, slenka link Le
nino mauzoliejaus, bet mu
dviem nėra ko nei svajoti 
pasiekti mauzoliejų, nebent 
su specialiu leidimu, kaip 
svetimšaliai, tad mes spar
čiais žingsniais perskersavę 
dalį aikštės, paskęstam mi
nioje žmonių prie didelio 
pastato ir pabandom pada
ryti nors kelias nuotrau
kas Kremliaus aikštės, bet 
priešais saulę nuotraukos 
neišėjo gerai. O čia tų žmo
nių, kaip jūra siūbuoja; 
matyti daug vis atvykę iš 
toli, gal svetimšaliai, kaip 
ir mes; daugelis irgi bando! 
padaryti nuotraukų Raudo
nosios aikštės.

O čia gi ir ta didžioji par
duotuvė : gal pati didžiausia 
pasaulyje. Mes, pasižiūrėję 
į laikrodėlį, kad laikas jau 
traukti link viešbučio, pa- 
narstę minioje žmonių, kaip 
dvi paklydę žuvelės plačioje 
jūroje, sugrįžtam į viešbu
tį ir sužinom, kad visa mū
sų grupė negalėsim kartu 
skristi į Vilnių: keturiems 
prisieina išskristi pusę va
landos anksčiau . Aš buvau 
vienas iš tų laimingųjų. 
Dėl kieno nors neapsižiūrė
jimo mano ir bostoniečio 
Gaidžio lagaminų neatvežė 
į viešbutį, tad mums ir rei
kėjo anksčiau išvažiuoti.

(Bus daugiau)

možnėje.

busą ir

Joyce Kilmers dainomis
Čia gerai pasilsė- apdainuotas 160 metų 114

u aukščio istorinis me- 
nupiautas. Medžių eks-

pec
i dis
pertai dėjo pastangas medį 
palaikyti, bet jis nudžiūvo. 
Medžio dalis bus padėta į 

” piliečių 
namuo-

muziejų. Daugelis 
reikalauja jo dalių 
se atminčiai..

Co. 10,- 
išvengė 

, ■—■ kompanija pasi- 
rašjė su unija dvejų metų 
kontraktą. Susitaikymo są
lygos neskelbiamos.

National Biscuit 
000 darbininku • , streiko, — j

1963 metai bus istoriniai 
didelių demonstracijų me
tai. Rugpjūčio 28-oji Wash
ingtone buvo viena iš di
džiųjų. Demonstracijų bu
vo ir praėjo, bet ne tokios 
skaitlingos, kokios įvyksta 
šieihet.

Congress of Racial Equal
ity rugsėjo 21 įvykdė 28 va
landų sėdėjimo protestą In
dependent Hall prie Liberty 
Bell prieš Birminghamo ra
sistus, reikalaudami federa
linės kariuomenės negrų 
apsaugai. Policija jų nepra
šalino.

Philadelphijos orkestras 
pradėjo sezono darbų. Mu
zikantų ūpas pakilęs, pakel
tu uždarbiu ir 52 savaičių 
per metus darbo užtikrini
mu jie yra gerai nusiteikę.

Taip ir

padangė, 
tik kur- 
debesėlis,

Bogota. -— Kolumbijos 
vyriausybė susirūpino kova 
prieš teroristus, kurie mėto 
bombas į industrinius cent
rus.

Polio liga didėja, pasiekė 50 
susirgimų.

Spaudos vajus prasidėjo. 
“Laisvė” ir “Vilnis” — mū
sų mylimi laikraščiai. Ko
lonijų draugai ir draugės 
dirba, kad gavus naujų 
skaitytojų ir panaujinus se
nus. Philadelphijos vaji- 
ninkai vietiniams žinomi. 
Šapranauskienė, Merkis ir 
Walantiene priims senus ir 
naujus skaitytojus.

Philadelphiečiai pagalbi
ninkų, išskiriant Camdeną, 
neturi. Vietiniai skaityto
jai prašomi talkos.

“Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų skaičių padidin
kime.

Turint ištekliaus, prašo
mi pridėti dolerį kitą spau
dos palaikymui, kad būtų 
užtikrintas kitiems metams 
laikraščių išsilaikymas. Ga
lintieji užrašykite laikraš
čius savo artimiesiems į Ta
rybų Lietuvą.

Didinkime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 10-tą 
kuopą. Didesnė kuopa — 
didesnis veikimas, geresnis 
veikėjų ūpas.

pasikviesdami net iš Chica- 
gos kriminalistų žinovus, 
kurie čia ilgai dirbo ir pa
galiau paskelbė strošną ra
portą.

Jie padavė kriminalistų 
vardus, adresus ir viską, 
ko reikia. Vietos spauda 
paskelbė tą raportą didelė
mis raidėmis, ir sakė, kad 
kriminalistai jau bėga iš 
miesto. Bet tai buvo eilinis 
blofas, nes kriminalistai 
niekur nebėgo ir jiems nie
kas nei vieno plauko nuo 
galvos nenurovė.

Taip bus ir dabar. Tiesa, 
dabar neva gaudo juos fe
deralinė valdžia, bet tai blo
fas, juos parodo, kaip areš
tuoja, bet nerodo, kai palei
džia. Juk ne paslaptis, kad 
daug visokių pareigūnų su 
kriminalistais sykiu dirba.

and address):
Liberty Avė.,

address):
St., JacMpn

Pilietis

New Haven, Conn
LLD 32 kuopa pasiruošė 

dalyvauti “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuose. LLD kuopos 
valdyba šauks simpatikus 
pasitarimui tuo reikalu. 
Mūsų spaudos vajai yra la
bai svarbus darbas.

Šiuo laiku kas metai Mia- 
mio miestui padaro nesma
gumo ir kai kam ir nuosto
lių kylą uraganai, tankiau
sia su lietumis. Kadangi 
vienas jų tik praėjo Gulf of 
Mexico, o antras kur tai to
li Vidurinėj Amerikoj, ir 
vėl vienas kur ten apie Do
minikos Respubliką, tai su
darė labai plačiai storus 
debesis ir daug lietaus.

To “gero” gavom ir mes, 
net per 8 dienas lijo veik be 
sustojimo, tai pripylė van
dens gana, ir daržovių au
gintojams sudarė nemažai 
nuostolių — sugadino apie 
10-tą nuošimtį tomeičių.

žilas Juozas
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Sekmadienį, spalio 20, 
New Havene, įvyks Lietu
vių Literatūros Draugijos 
3 apskrities suvažiavimas— 
konferencija. Newhavenie- 
čiai, kaip kitados, taip ir 
šiame, priims delegatus ir 
svečius tinkamai.

Policija pradėjo gaudyti 
degtinės pardavėjus, tuos, 
kurie ją pardavinėja jau
nuoliams žemiau 21 metų 
amžiaus. Svaigalų pardavė
jus teismas baudžia, net 
pardavimo leidimus atima 
keliems mėnesiams.

Rugsėjo 22 d. pas D r. 
Stanislovaitį įvyko pietūs. 
Tai buvo maloni sueiga. O 
kas svarbiausia, kad Eva 
Mizarienė kalbėjo apie įvy
kusį Pasaulinį moterų suva
žiavimą Maskvoje, taipgi 
aiškino savo įspūdžius iš 
tarybinės Lietuvos.

J. Kunca

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės 

Grupė laikė savo mėnesinį 
susirinkimą rugsėjo 27 d. 
Nutarė rengti pikniką po 
stogu. Išrinko komitetą. 
Piknikas • įvyks Kolumbo 
dienoje, spalio 12, Liet Tau-’ 
tiško Namo didžiojoje salė-^ 
je, 668 N .Main St. Pradžia 
7 vai. vakaro.

Taipgi nutarė dalyvauti 
Stoughtono Liet. Taut. Na
mo rengiamam koncerte 
spalio 20, atžymėjimui 50 
metų sukakties. Taipgi nu
tarė dalyvauti LLD 6 kuo
pos rengiamam koncerte 
lapkričio 10 d., 2 vai. popiet, 
Liet. Taut. Namo viršutinė
je salėje.

Moterų Apšvietos 
bas laikė savo mitingą 
sėjo 27 d. Tarp kitko, 
tarė rengti draugišką
nų vakarą spalio 26 Liet. 
Taut. Namo mokykliniame 
kambaryje, 7 vai.

ALDLD 6 kp. jau seniai 
užsisakė Liet. Taut. Namo 
viršutinę ^alę lapkričio 10 
d., 2 vai. popiet. Rengia 
koncertą pagarbai vieno 
įžymaus Amerikos lietuvių 
veikėjo. Koncertą atliks 
Worcesterio Aido Choras, 
duetas J. Sabaliauskas ir O. 
Dirvelienė vadovybėje Jone 
Dirvelio, ir Montellos Vyrų 
Dailės Grupė vadovybėje 
Albino Potsaus.

Geo. Shimaitis

klu- 
rug- 
nu- 
bly-

Philadelphijos teisėjai da
ro planus kaliniams, nuteis
tiems iki vienerių metų ka
lėjimo, leisti dirbti dirbtu
vėse, kuriose dirbo, o vaka
re grįžti į kalėjimą. Uždar
bis būtų priskaitytas šeimy
nų užlaikyųiui, kalėjimo lė
šų padengimui, o likusią da
lį atiduotų jiems, kuomet 
bus išlaisvinti; Teisėjai sa
ko, kad tuo būdu būtų su
taupyta valstijai ir pilie
čiams lėšų.

Miami, Fla.
Florida East Coast Rail

road Co. tąsėsi su Miami 
miestu per suvirš 30 metų. 
Miestas ragino, kad komp. 
nugriautų savo seną stotį 
miesto centre, kuri gadino 
vaizdą ir daug kenkė mies
tui plėstis. Šiandien, nigs. 
27 d., miesto “tėvai” ir kiti 
ponai, kurie neturi kuo ge
resniu užsiimti, daro iš to 
didelį dalyką ir skelbiasi ei
sią žiūrėti, kaip griaus sto
tį. Jie tikisi gauti suveny
rą, — gal kokią seną šukę...
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Rugsėjo 22 d. milijonas 
philadelphiečių gavo 
vaccine.” 
gos, kad 
delphietis

“Polio 
Dedamos pastan- 
kiekvienas phila- 
būtiį įskiepytas.

Vietos T. V. ir laikraščiai 
paskutinėmis dienomis da
ro baisų triukšmą, kad, gir
di, mūsų šalį užplūdo maf- 
fia pasauliniai kriminalis
tai.

Keli metai atgal irgi bu
vo sukeltas panašus skan
dalas, kai Tennessee sena
torius tyrinėjo kriminaliz- 
mą. Tada Miami miesto 
“tėvai” išleido daug piliečių 
taksais sumokėtų pinigų, I

“PASAULIO KARALIUS” 
KANDIDATUOS Į JA 

PREZIDENTUS
Murphy, N. C. — Vyskuj 

pas Homer A. Tomlinsonąs, 
kuris save skelbia “pasau
lio karaliumi” ir plačiai po 
pasaulį išvažinėjo, pareiš
kė, kad 1964 metais jis kan
didatuos į Jungtinių Vals
tijų prezidentus: Bus kan
didatas nuo Theocratic par
tijos.

Paryžius. — Teismas nu
teisė jęan-Louisą Dumontą 
mirti. Jis pereitais metais 
Aflžyre nužudė generolą P. 
Genestetą.

nearest

nearest

0—3,288.
to filing

to Filing

copics printed (not

(signed)
Frank P. Buck, Bus, Mgr.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 4, 1963



MIAMI, FLA.
Didelis ir gražus įvyko 

banketas, kurį surengė 
L.S.K. rugsėjo 15 dieną, pa
gerbimui gimtadienio su
kaktimi dviejų draugių, N. 
Benikaitienės ir Onos Ske- 
berdienės.

Stalas buvo specialiai 
prirengtas ir papuoštas gy
vomis gėlėmis. Prie jo sė
dėjo geri L.S.K. ir viso pa
žangaus judėjimo rėmėjai 
J. ir N. Benikaičiai, P. ir 
Ona Skeberdžiai ir jų geri 
draugai Birštonai ir Jure

vičiai. Klubo pirmininkas S. 
’kavis pranešė parengimo 
tikslą ir pakvietė N. Beni- 
kaitienę ir O Skeberdienę 
tarti keletą žodžių. Jos gra
žiai padėkojo visiems atsi
lankiusiems į parengimą 
skaitlingiems sv e č i a m s, 
gaspadinėms už pagamini
mą skanaus maisto ir prie 
stalų patarnautojams. Pir
mininkas pagrojo gimtadie
nio dainelę ir publika gau
siai rankų plojimu reiškė 
joms padėką ir linkėjo dar 
daug, daug sulaukti sveikų 
gimtadienių.

Draugai Benikaičiai už
mokėjo už visą maistą, tai 
klubui liks gražaus pelno. 
Gi draugas Petras Skeber- 
dis, pagerbimui savo drau
gės jos gimtadienio proga 
nupirko L.S.K. salei 4 dide
lius vėsintuvus, kurie yra 
labai reikalingi. L.S.K. turi 
gerų draugų, kurie rūpinas 
klubo gerove. Už tai visi 
klubo nariai tariame jiems 
širdingiausiai ačiū.
^Nuo Mrs. Hattie Martin 
ir vėl graži dovanėlė L.S. 
Klubui. Pirma jos dovana 
buvo $1,000 dolerių supirki
mui į virtuvę reikalingų in
dų. Antra dovana — labai 
graži ir vertinga vaza. Gi 
trečią dovaną prisiuntė per 
S. Stankų, labai gražų ir 

CLEVELAND, OHIO

HARTFORD, CONN. Į

Mirė I
Zigmantas Juška Į

I Mes, jo draugai, reiškiame širdingą užuojautą 1 I jo mylimiems sūnums, marčioms ir anūkams 1 I ir visiems giminėms. O tau, brangus drauge, 1 1 amžinai ilsėtis gražiame Rožių kalnelyje 1
I E. ir S. Juškai Z. ir M. Kovaliūnai 1
I A. ir J. Juškai J. ir V. Kazlow 1
1 V. Maison J. ir A. Barnett 1
A A. Grimaila J. ir M. Lukštai 1
I S. ,ir O. Latvėnai P. ir O. Žilinskai 1
K J. ir R. Gailiūnai J. ir M. Margaičiai 1r A. ir T. Šaltokai J. ir V. Vasiliauskai 1I T. ir C. Kolosowsky F. Roman 1
I J. Beržinis R. ir L. Godoniai 1I J. ir M. Juškai S. Daunys 1
I J. ir O. Šilkai P. ir P. Miller 1I V. ir J. Valley M. ir S. Banys 1
I J. ir L. Žemaičiai V. ir M. Staugaitis 1I L. Butkevičienė H. ir L. Juškai 1
I O. Visockienė 1

Padėka
1963 metų rugsėjo 9 dienų mirė

Rose Yurkshat
Reiškiu širdingą padėką Rev; Guy H. Volpitto, 

15402 Park Grove už apeigas, grabnešiams, C. L. M. 
Klubui už gražias gėles ir Klubo nariams už pasku
tini patarnavimą prie karsto. Dėkojame draugams 
ir kaimynams už lankymą jos sergant namuose ir 
ligoninėje, už prisiųstas užuojautos korteles ir gėles.

Dėkojame palydovams į Lakeview kapines, sky
rius 1, lotas 142A, rugsėjo 12 dieną. Taipgi dėko
jame laidotuvių direktoriui Mr. Gardina už maloniai 
atliktas šermenų ir laidojimo apeigas. Palydovų 
buvo 22 automobiliai. (

Brangi drauge Rose, ilsėkis ramiai.
Tavo drauge Mrs. France Potocar

brangų staliuką tai vazai. 
O draugė B. Alexandriene 
nupirko gražias dirbtines 
gėles į vazą, kas dabar puo
šia salėje estradą. Labai 
širdingai ačiū Mrs. Hattie 
Martin ir d. B. Alexandra! 
už gražias dovanas. Didelė 
garbe geram L.S.K. rėmė
jui J. Smalenskui už įren
gimą klubo salėje gražaus 
knygynėlio. Jame yra gerų 
knygų, spausdintų Ameri
koje ir Lietuvoje^ Jos iš
duodamos neštis į namus.

Miamio lietuvių Aido 
choras turėjo gražų ir dide
li parengimą rugsėjo 2 d. 
Programą išpildė Aido cho
ras vadovybėje mokytojos 
Mrs. Viola Hagerty. Labai 
ačiū d. d. A. Birštonams už 
sumanymą, surengimą ir 
maisto pagaminimą. Taipgi 
ačiū gaspadinėms, prie sta
lų patarnautojoms ir atsi
lankiusiems į parengimą.

“Vilnies” Nr. 212, , straip
snyje iš LMS veiklos, d. 
M. Stensler, LMS Centro 
sekretorė, sveikina miamie- 
čių Aįido chorą ir linki jam 
ilgo, sėkmingo gyvavimo. 
Taipogi tik ką gavome ir 
nuo Brooklyno Aido choro 
sekretoriaus J. Juškos laiš
ką, kuriame rašo: “Gerbia
mieji aidiečiai! Mes, Brook
lyno Aido choro daininin
kai ir mūsų vadėvė Mildred 
Stensler, labai džiaugiamės, 
kad mūsų chorui Aidui gi
mė ten pas jus, Floridoj, 
broliukas “Aidas”. Taigi, 
linkime naujagimiui broliu
kui laimingai augti ir iš
mokti gražiai dainuoti dėl 
liaudies labo, prie energin
gos mokytojos Violos Ha
gerty. Su gilia pagarba, 
Jonas Juška, Brooklyno Ai
do choro sekretorius.”

Vardan Miamio Aido cho

ro tariu širdingiausią ačiū 
Centro sekretorei Mildred 
Stensler ir visiems B'rook- 
lyno dainininkams už ge
rus linkėjimus.

Turiu už garbę visiems 
simpatikams ir rėmėjams 
pranešti, kad Miamio Aido 
choras jau gavo gražią ir 
garbingą paramą iš LMS 
Centro — keletą su gaido
mis knygučių.

Visi aidiečiai tariame šir
dingiausią padėką LMS 
Centrui ir greitu laiku įsto
sime į LMS.

L. S. Klubo piknike mus 
aplankė dvi labai laukia
mos ir garbingos viešnios. 
Jos atvyko iš dviejų pažan
giųjų lietuvių centrų, tai 
Lilija Kavaliauskaitė, “Lai- 
sės” darbuotoja , iš New 
Yorko, ir Daratėlė Mūrelis, 
chorvedė, muzikė, iš Chięa- 
gos.

L. Kavaliauskaitė vardan 
laisviečių, trumpoje kalboje 
sveikino L.S.K. narius, lin
kėdama geriausių sėkmių 
naujai įkurtame, savame 
name.

Daratėlė Murelienė, tik 
ką po sunkios operacijos, 
atvykusi pas savo motulę il
gesniam poilsiui į Floridą. 
Daratėlei muzika, tai mag
netas, nepaisant, kad jos 
sveikata dar silpna, išgir
dus, kad ir čia skamba lie
tuviška daina, Daratėlė ne 
tik sveikino, bet dainos gru
pei pasakė pamokinančią 
ir gražią kalbą. Prie to, jai 
diriguojant liaudies dainą 
'Kai aš turėjau kaime mer
gelę”, visa publika padaina
vo. Mes linkime Daratėlei 
gerai susveikti, sustiprėti 
ir ateityje dažniau atsilan
kyti į L.S.K. parengimus.

Jau sugrįžo iš po ilgų 
atostogų sumanūs ir darb
štūs Mr. J. ir M. Koch’iai. 
Girdėjau, kad parvežė lin
kėjimų ir dovanų nuo det- 
roitiečių. Gal būt , kad jie 
tai pasakys sekanči ame 
L.S.K. piknike.

Buvo malonu sutikti ir d. 
Kavaliauskaitės sesutę Ele
ną Kudirkienę.

Miamio L.S. Klubas spar
čiai nariais . auga. K i e k- 
viename susirinkime prisi
rašo po keletą naujų narių.

Klubas nupirko dar du 
garsiakalbius ir klubo pa- 
patyręs mechanikas J. Ste- 
vensonas prijungė juos prie 
emplifajerio. Jis yra suga- 
bus žmogus ir labai nuošir
dus darbuotojas.

J. W. Thomson’as

Elizabeth. N. J.
Padėkos laiškas

Gerb. Redakcija! Prašau 
įdėti mano padėkavonę vi
siems, kas mane ligoje lan
kė ligoninėje, namie ir reiš
kė užuojautą, teiravosi apie 
mano sveikatą.

Mane prižiūrėjo duktė. 
Lankė K. Pociūnas, A. 
Skairius, B. Baranauskas, 
J, Šalkauskai iš Union, A. 
Lukoševičius, G. Liūgą ir 
jo sūnus, Pulkauninkas ir 
Baranauskienė, G. Stasiu- 
kaitis, J. Ūsonis, K. Klas- 
tauskas, D. Burkauskas ir 
A. Kidzienė.

Užuojautos atvi rukus 
gavau nuo “Laisvės” perso
nalo, Raubų iš Clevelando, 
W. Žuko ir jo žmonos, A. 
Vertelienės ir L. Barkienės. 
Labai ačiū visiems ir vi
soms; kurių vardus pralei
dau, tai prašau man atleis
ti.

K. Pociūnas man labai 
daug gelbėjo nuveždamas 
pas daktarą ir kitur, didelis 
jam ačiū.

Dabar mano sveikata pa
mažu gerėja. Turiu viltį, 
kad greitai sutvirtėsiu.-

Antanas Stripeika I

MONTREAL, CANADA
Anti - nuklinis judėjimas 

judėjimas į Kvebeką
Kadangi Kana d o s vy

riausybė yra nutarusi įsi
leisti Amarikos nuklinius 
ginklus mūsų šalyje ir dalį 
jų planuo j a “patubdyti” 
Kvebeko provincij oje — 
įrengti nuklinių ginklų ba
zes, todėl čia antinuklinis 
judėjimas juo toliau, juo iš-* 
sivysto prieš įsileidimą, tų 
baisių pabūklų šioje provin
cijoje. Kad išjudinti ir pro
vincial valdžią, kuri tartų 
savo žodį prieš, tam tikslui 
ruošiamas maršavimas į 
Kvebeką. Šį maršavimą re
mia darbo unijos, visuome
ninės ir net bažnytinės or
ganizacijos. Sakoma, tam 
pritaria taipgi kardinolas 
Lager. ;

Maršavimas iš Montrea- 
lo, pasiekimui Kvebeko 
miesto, organizuojamas au-
tobusais ir privatiškomis 
automašinomis. Jis įvyks 
kitą šeštadienį, spalio i 12 d. 
Visi, kas pasiruošę tai ke
lionei, susirinks 8:30 vai. 
ryto, Lafontain parke, prie 
Plateau salės.

Betas viršum tilto— 
kalėjime

Vėlyvą rugsėjo 18-os va
karą radijo statys paskelbė 
didelę sensaciją nuo Mecier 
tilto. Viršuj tilto, ant gele
žinių balkių, pastebėta ju
dantis objektas. O kadangi 
dar visai neseniai šalia ei
nantis CRR gelžkelio tiltas 
buvo išsprogdintas dinami
tu, aišku, buvo manyta, kad 
ir čia to paties siekiama. 
Sulėkė policija, laikraščių 
ir radijo reporteriai, Nulai
kė važiuotę, kelias užs 
šo. Objektas sustojo judė- 
jęs, bet žemyn nelipa Iš- ,7 ■« _ * > * C

kim-

šaukė gaisrininkus ir su jų . nadą buvo atvažiavusi prieš 
ilgomis kopėčiomis nufaipi- pirmą pasaulinį karą ir bu- 
no žemyn.

Pasir o d ė,
gos, 17 metų jaunuolis.

| vo velionio Felikso Navicko 
Caughhawa- žmona.

su 1 J.—

BROCKTON, MASS.
ailes

uviu

Montellos Vyrų D 
grupe pamokas laiko penk
tadienių vakarais, Liet 
Tautiško Namo mokykloje, 

17 valandą. Pamokoms v 
vau j a Alb. Potsus. 
manė pagerinimą — 
savo dukrą Antonettą 
nū skambinti. Dabar 
lengviau, geriau 
kams, o dukra lavi 
pratinasi ir ateityje 
piano akompanistė 
tams ir chorams.

Mirimai
Rugsėjo 23 d., Phaneįif li

goninėje, mirė Ida G 
nis. Ji priklausė prie Mote
rų Apšvietos klubo, 
būdama lankydavo 
giečių parengimus.

Palaidota Melrose

ado-
Jiš su

gavo 
pia- 
jam 

daininin- 
tiasi, 
bus 

solis-

ode-

Sveika 
pąžan-

u v oikrą pa- mi-
kapi- 

nėse, kur jos vyras ir brolis 
ilsisi. Šermeninėje b 
daug gėlių ir lankytojų. 
Šermenimis rūpinosi d 
Suzana G. Curry. Buvo 
kviesti protestantų du 
nisteriai, vienas į šermeni
nę, kitas ant kapinių.
disi dukros antrašu kriti
kos, nes velionė buvo laisva 
nuo religijos.

Velionė paliko tris sese
ris Amerikoje ir vieną Lie
tuvoje.

Gir-

Lie-

Rugsėjo 23 d., B rock tono 
ligoninėje, mirė Antonettė 
Treinavičienė. Paliko liūde
syje savo vyrą T. Treipavi- 
čių, tris dukteris, pusbrolį 
Julių Mizarą ir kitų gimi
nių. Palaidota Šv. Kalyari- 
jos kapinėse. , 

kitu tokio pat amžiaus savo 
draugu, kuriuodu dirba 
prie aukštos statybos ir 
įpratę laipioti, buvo subeti- 
nę $50, kuris greičiau per
eis viršum tilto geležiniais 
balkiais. Kitas jo “bendra
keleivis”, iš karto nepaste
bėtas, pasislėpė ar pabėgo. 
O šis, vietoj laimėti betą, 
naktį turėjo praleisti kalė
jime.

Buvęs policijos galva 
teisme

Buvusis Montrealo polici
jos departamento direkto
rius J. Ajlbert Langlois pa
trauktas į teismą. Jo byla 
bus nagrinėjama St. Jerom 
mieste, lapkričio 8 d. Prasi
kaltimas: važiuodamas su 
automašina užgavo kitą au
tomobilį ir nuo įvykio vie
tos pabėgo. Vėliau surastas 
ir už tai patrauktas į teis
mą.v

Sunkiai susirgo Ig. Masan- 
dukas. Randasi Queen Ma
ry Veterans ligoninėje.

Nancy Therrien (Greb- 
liauskaitė), namie kritusi 
nuo laiptų, sunkiai susižei
dė. Suteikus medikalę pa
galbą Montreal General li
goninėje, gydosi namuose.

Mirė
Rugsėjo 23 d. mirė Ona 

Navickienė (Jenkevičiūtė), 
sulaukus, sakoma, apie 81 
m. amžiaus. Paliko nuliūdi
me penkiaę dukteris, Jani
ną Kleizienę, Heleną Virba- 
lienę, Veroniką Saunder, 
Anna Budėnienę ir Albiną 
Sundberg, taipgi sūnų Te-

Velionė iš Lietuvos į Ka-

Drąsus plėšikas
Rugsėjo 28 d. popietįmas-* 

knotas ir ginkluotas plėši
kas įėjo į National Bank of 
Plymouth Branch banką. 
Prie langelio buvo dvi mo
terys, tai joms liepė pasi
traukti; kada atėjo banko 
viršininkas, tą paklupdė, 
buvusioms prie langelių ke
turioms tarnautojoms (tel
lers) padavė krepšius ir 
įsakė pridėti popierinių pi
nigų. Paskui su krepšiais 
išėjo, atsisėdo į automobilį 
ir nuvažiavo su $36,000. Vė
liau policija rado automobi
lį ant W. Ashland St.. Au
tomobilis buvo plėšiko vog
tas nuo kito asmens.

Geo. Shimaitis

PARYŽIAUS 
BlbONVILIAI

PARYŽIUS. — Bidonvi- 
liai — taip vadinamos lūš
nos Prancūzijos sostinėje. 
Štai ką rašo apie vieną to
kią lūšną prancūzų laikraš
tis “Figaro”: “Beveik visi 
vidonvilių gyventojai beraš
čiai. Užsieniečiams dar sun
kiau, nes jie nemoka pran
cūzų kalbos... Viena bi- 
donvilių gyventoja pasakė 
mums: “Kartą naktį man 
reikėjo gydytojo. Aš krei
piausi į aštuonis gydytojus, 
bet niekas nesutiko ateiti 
čia. Daugelis moterų gim
do be akušerių pagalbos.

Washingtonas. — Ant- 
arktikoje JAV lėktuvai pla
čiai skrajoja tyrimų sume
timais.

ALDLD REIKALAI
Nominacijoms į ALDLD 

Centro komitetą 
Praėjus

Nominuota 50 draugių- 
draugių į Centro komitetą 
ir 55 į alternatus-pavaduoto- 
duotojus. Nominacijose da
lyvavo tik 32 kuopos, tai 
yra tik ketvirtadalis kuopų. 
Narių dalyvavo 475, tai tik 
penktadalis organiz a c i j o s 
narių. Pagal tradiciją, no
minuoti nariai, gavę ne ma
žiau 25 balsus, yra užklau
siami — kviečiami apsiimti 
palaikyti kandidatūrą.

Į Centro komitetą apsiė
mė palaikyti kandidatūrą 
šie draugai-draugės:

J. Grybas
K. Petrikienė
A. Bimba 
P. Bechis
E. T. Mizarienė 
P . Buknys 

j P. Venta
B. Z. Keršulienė
Į alternatus - pavaduoto

jus:
K. Briedis
P. M. šolomskas
B. Brazauskas
J. Kunca
M. Stakovas.
Į Centro komitetą reikia 

išrinkti 7-nis. Kiekvienas 
narys turi teisę balsuoti už 
7-nis kandidatus. Iš 8-nių 
kandidatų, gavę daugiausia 
balsų 7-ni liks išrinktais 
1964 metams.

Į alternatus turi teisę bal
suoti už keturis. Iš 5-kiu 
4-ri, daugiausia gavę balsų, 
liks išrinktais.

Iš 5-kių 4-ris, daugiausia 
gavę balsų, liks išrinktais.

Balsavimas prasidės su

PRANEŠIMAI
f

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Spalio-October 11 d., 7:30 vakaro, 
Vengrų salėje, 1144 N. 4th Št. Iš
rinksime delegatus 6-osios apskri
ties konferencijai, kuri jvyks spalio 

į 20 d. Lietuvių klube. Kviečiami ir 
I svečiai, nedelegatai. Šiame susirin
kime aptarsime ir filmų rodymą, ir 
kitokią veiklą. Valdyba (79-80)

BROCKTON, MASS.

Paskutinis piknikas po stogu, i 
rengia Montello Vyrų Dailės grupė, 
jvyks šeštadienį, Spalio-Oct. 12 d. 
(Kristofo Kolumbo dienoje), Lietu
vių Tautiško Namo viršutinėje sa
lėje, 668 No. Main St. Pradžia 7-tą 
vai. vakaro. įžanga 50c asmeniui.

Bus gerų valgių ir gėrimų, o svar
biausia—bus graži meninė progra
ma ir muzika šokiams. Kviečiame 
vietinius ir apylinkinius dalyvauti, 
būsite patenkinti. Rengimo komi
sija )78-79)

BROCKTON, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, Spalio- 
Oct. 6 d., pradžia 7-tą vai. vakaro, 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St.

Nariai prašomi dalyvauti, nes jau 
artinasi žiema, turime prisirengti 
veikimui. Nepamirškite, kad da
bar eina “Laisvės” ir “Vilnies” va
jai, o mes dar nieko neveikiame tuo 
reikalu. George Shimaitis (79-89)

WORCESTER, MASS. 
riknikas-Pietus Rugsėjo 29 d.

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos Moterų skyriaus veikian
tysis komitetas. Šis piknikas-pietū? 
bus užbaigimui vasarinių parengimų 
Olympia parke.

Moterys pasiruošusios prirengti 
vienus iš skaniausių pietų, kada nors 
buvusių.

Pradžia 1:30 vai. įžanga $1.50. 

Worcester, Mass.
surum-burum pare Spalio 5 Oct. Olympia parke, 

pradžia 3 vai. popiet. ALDLD 11 kuopa rengia šią 
parę su lengvais skaniais užkandžiais. Kviečiame 
visus “Laisvės” skaitytojus ir kitus vietos lietuvius 
dalyvauti šiame parengime linksmai laiką praleisti. 
Su spalio mėnesio pradžia prasideda “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų, šioj pare j turėsime vieš
nią Ievą Mizarienę, kuri tik neseniai sugrįžo iš ilgos 
kelionės po Lietuvą; ji duos platų pranešimą iš savo 
kelionės.

Įžanga veltui Kviečia Rengėjai

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 4, 1963

lapkričio 1 d. ir baigsis su 
gruodžio 15 d.

Kuopų sekretoriai, aplai- 
kę blankas, turi šaukti 
skaitlingus susirinkimus ir 
atlikti balsavimus.

Kandidatai į ALDLD 
Centro komitetą ir į alter
natus yra visi veiklūs ir rū
pestingi nariai. Patariame 
balsuoti už tuos, kurie jums 
atrodo verti būti išrinktais.

Nominacijų blankų patik
rinimo komisija buvo: A. 
Gilmanas ir J. Juška.

ALDLD Centro sekr.
Jonas Grybas

Baltimore, Md.
Daug išmetė negyvų žuvų
Jūrų bangos labai daug 

išmetė negyvų žuvų Chesa
peake įlankoje, o ypatingai 
ties Potomac upės žiotimis. 
Išmesta visokių rūšių žuvų. 
Laikraščiai rašo, kad visu 
Atlanto pakraščiu nuo Flo
ridos iki šios įlankos yra 
išmesta žuvų.

Kas pasidarė, kodėl jos 
mirė, tai niekas dar nežino. 
Tuo klausimu susirūpino 
JAV vyriausybė ir atskiros 
įstaigos. Chesapeake biolo
ginė laboratorija ištyrimui 
priežasties paskyrė $62,000 
ir specialią komisiją.

Darbai
Sparrows Point yra Beth

lehem Ko. didelė laivų sta
tykla, Labai prastai dirba. 
Atleidžia darbininkų, kurie 
yra ir po 20 metų išdirbę. 
Gi kurie išeina į senatvės 
pensiją, tai į jų vietą neima 
naujų.

Jonas

Washingtonas — Prezi- 
dento^Kenedžio žmona Ja
cqueline išskrido vakaci- 
joms į Graikiją.

PHILĄDELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted Female

Woman to take care of elderly 
woman. Live in own room. 2 adults.

Call HA. 4-8427.

(77-79)

Housework — sleep in maid — 
Private room & toilet facilities. 
Child care — general housework— 
Ironing — Kosher kitchen — REC. 
REFS. REQID. Call 609-547-1554.

(74-79)

HELP WANTED MALE

AUTO MECHANIC. First Class, 
with a record of steady employment.

This is a permanent job with gdod 
pay and exellent working conditions.

Contact Harry Dieckhaus 
Dieckhaus Motors — Dodge-Chrysler 

1776 Farragut Ave., Bristol, Pa.
ST. 8-7833

(77-79)

REAL ESTATE

SEMI-DET ATCHED

Stone & brick. 8 rooms, bath, 
oil heat. Large yard & porch. Beau
tiful neighborhood.

Asking $7,300.
Call VI. 8-0217



Jungtinėse Tautose
United Nations, N. Y.-Niu- 

jorkiečiai dažnai pamiršta 
tą faktą, kad jų mieste yra 
kitas “miestas” — United 
Nations (Jungtinės Tau
tos) . Dalis1 didmiesčio 
žmonių gal ir “nepamiršo”
— jie niekad nežinojo ir net 
nežino, kurioje vietoje jis1 
stovi.

Jungtinės Tautos išsidės- 
čiusios puikioje teritorijoje 
tarpe Rytų upės ir Pirmo
sios Avenue, palei 42-rąją j 
gatvę, Manhattane. Jungti- i 
nių Tautų pastatą, be abe-i 
jojimo, milijonai pasaulio 
žmonių matė: tai aukštas, 
degtukų dėžutės pavyzdžio 
pastatas, kuriame turi savo 
ofisus tautos, priklausan
čios Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. Greta to pastato
— kitas, žemesnis; čia di
džiulė auditorija, kurioje 
vyksta Asamblėjos genera
linės sesijos, o greta audi
torijos — salės ir salelės i 
mažesniems posėdžiams bei 
sesijoms.

Per daug ankšta
Architektai ir inžinieriai, 

kurie statė šiuos pastatus, 
be abejonės, nesitikėjo, kad 
greitu laiku jie bus per 
ankštus. Tuomet, mat, dar 
nebuvo tikėtasi, kad taip 
greit atsiras tiek daug nau
jų valstybių, kurios įstos į 
Jungtines Tautas.

Šiandien Jungtinių Tautų 
organizacijai priklauso 111 
valstybių. Neužilgo įstos 
dar viena kita Afrikos ša
lis, kai tik susilauks nepri
klausomybės. O anksčiau 
ar vėliau, be abejonės, įstos 
ir Kinijos Liaudies Respu
blika.

18-oji asamblėja
Jungt. Tautų 18-oji meti

nė asamblėja susirinko š. 
m. rugsėjo 17 d. ir čia pra
dėjo savo posėdžius. Pir
miausia išrinko prezidentą 
ir prezidiumą, o tuomet se
kė rinkimas komitetų pir
mininkų.

Susitvarkiusi, asamblėja 
pradėjo savo darbą, kuris 
tęsis tur būt per tris mėne
sius, nes darbų programoje 
yra apie 100 visokiausių 
klausimų išsprendimui.

Debatai
Per daugiau kaip dvi sa

vaites asamblėjoje vyko, 
kaip sakoma, generaliniai 
debatai. Kiekvienos šalies- 
valstybės vienas delegacijos 
narys — dažniausiai delega
cijos vadovas—pasakė kal
bą, pabrėždamas tai, kas, jo 
šalies nuomone, yra svar
biausia, ką būtinai ši asam
blėja turėtų atlikti.

Debatų eigoje, be kitų, 
kalbas sakė TSRS užsienio 
reikalų ministras A. Gro
myko, o kitą dieną — JAV 
prezidentas J. F. Kenedis. 
Jų abiejų pasisakymų dele
gacijos (ir visas pasaulis) 
laukė, nes žinojo tai, ką jie
du pasakys, bus svarbiau
sia, reikšmingiausia.

A. Gromyko ir preziden
tas Kenedis pabrėžė tą fak
tą, kad 18-oji asamblėja su
sirinko geresnėje nuotaiko
je negu pirmesnėsės todėl, 
kad buvo sudaryta Mask
vos sutartis, draudžianti 
branduolinius bandymus 
atmosferoje, vandenyje ir 
kosminėje erdvėje. * Abudu 
kalbėtojai priminė, jog Ma- 
svos sutartis nėra taikos 
užtikrinimas, bet pirmas 
žingsnis lyg kitų svarbes
nių susitarimų, pirmas žin
gsnis link taikos, link šalto
jo karo “atšildymo”.

Prezidentas Kenedis pa
brėžė dar ir tai, kad JAV 
norėtų, idant TSRS ir mū- 

su šalis bendromis pastan
gomis veiktų Mėnuliui pa
siekti.

Visa tai sudarė 18-o jo j 
asamblėjoje naują, malones
nę atmosferą. Ir šiandien 
kiekvienas sutinka, kad ši 
asamblėja — taikinga asam
blėja, kad ji daugiau teikia 
vilčių visam pasauliui, visai, 
žmonijai susilaukti švieses
niu dienu.

4. C

Kalba kiti
Generaliniuose debatuose 

pasisakė daugelio valstybių 
delegacijų vadovų. Aišku, 
jų visų kalbų joks laikraš
tis neišspausdino ir neiš
spausdins, nes tai daug 
tūkstančių žodžių čia išei
na iš kalbėtojų burnų kiek
vieną dieną.

Reikšmingos ypatingai 
naujų Afrikos tautų kalbos, 
kurios liečia daugiausia du 
pagrindinius dalykus: Pie
tų Afriką ir Portugaliją.

Aštriai smerkiama Pietų 
Afrikos politika, pagal ku
rią milžiniška gyventojų 
dauguma — negrai ir indu- 
sai — atskiriami nuo bal
tųjų, — atimtos iš jų bet 
kokios pilietinės teisės. Pie
tų Afrikoje daug tūkstan
čių negrų (yra ir baltųjų, 
kurie stoja už negrų teises) 
sukišti į kalėjimus. Ten 
viešpatauja baisi žmonių 
priespauda. Kai kurios de
legacijos reikalauja Pietų 
Afriką išmesti iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos.

Taip pat daug delegacijų 
yra griežtai nusistačiusios 
prieš Portugalijos imperialis
tus, tebelaikančius p a v erg- 
tas kolonijas Afrikoje. Rei
kalaujama toms kolonijoms 
tautinės nepriklausomybės, 
reikalaujama, kad portuga
lai imperialistai kuo grei
čiausiai pasitrauktų iš Af
rikos.

Kartu, žinoma, pareiškia
ma protestai ir prieš • bri
tus, vis dar palaikančius 
kai kurias negrų tautas Af
rikoje pavergtomis.

Apie tuos ir kitus dalykus 
Jungtinėse Tautose jūsų 
respondentas parašys vė
liau.

Korespondentas

A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
| Bravo žvejams, 
bravo žurnalistui, 
gėda planuotojams, 
geležinkeliui I

Nors čia daugiau civiliza
cijos, nei kultūros reika
las, A. Išlaužas negali iš
kęsti nepasidalinęs su “Lais
vės” skaitytojais tiesiog 
nuostabia žinia. Ko nepa
darė kunigaikščių, kunigų 
ir buržuazijos Lietuva veid
mainingai dainavusi “prie 
jūros aukštaičiai, prie jū
ros žemaičiai,” tai, va, atli
ko ,sistemingai ir nuosek
liai, lietuviai tarybininkai.

Kalbu apie Vytauto Mi
nioto žinią iš Klaipėdos Vil
niaus “Tiesai” rugsėjo 14 
d. Miniotas, seniai akį at
kreipęs lietuvis žurnalistas, 
rašąs trumpai ir drūtai, be 
baimės ką pasakys, kreipią 
dėmesį į tai, kad 23,500 
centnerių šiaurės Atlan
te (gal prie pat Cape Cod?) 
Lietuvos žvejų laivyno pa
gautos žuvies kaista bobų 
vasaros saulutėje. Girdi, žu
vininkai tiek žuvies pagau
na, kad visos įmonės per
pildytos, TSRS geležinkelis 
nespėja pristatyti vagonus- 
š a 1 d y t u v us. 100 vagonų 
trūksta išvežti visai šitai 
žuviai. O dar “blogiau,”— 
kiti du Klaipėdos laivai šal

Saugokitės 
“dangiškos artilerijos”

Yra sakoma, kad JAV 
kas metai nuo žaibų žūsta 
nuo 400 iki 500 žmonių. 
Skaičius atrodo truputį per 
aukštas, nors perkūnštur- 
miai yra paprasti šioj šalyj. 
Rugpjūtis ir rugsėjis yra 
blogiausi mėnesiai žaibų 
nelaimėmis; gal būt dėl to, 
kad žmonės daugiausiai bū
na lauke—golfina ir links
minasi vandenų pakraštėse.

Visi mes bijomės perkūn- 
šturmių, bet nesustojame 
golfinę ar žuvavę.

žuvavimas ar maudyma
sis gal būti daugiau pavo
jingas, kadangi vanduo yra 
geras žaibo vedėjas ir žai
bas gali nušviesti didelį plo
tą vandens. Yra žinoma, 
kad meškerė sukelia dides
nį pavojų, negu didelė žuvis 
gali padaryt tai. Privalu 
byčiuose nelįsti po lietsar
giais.

Tankūs miškai teikia ge
rą apsaugą lauke. Saugokis 
atskiro medžio, nes kulka 
gali nušokti nuo kamieno 
ant tavęs. Gojaus medžiai 
daugiau traukia žaibą že
mėn ir yra mažiau progos 
būti užgautu, bent jei sto
vėsi po aukščiausiu medžiu,

Perkūnkulkos šaunamos 
iš lauko pusės, ne iš vidaus 
namo, todėl metalinis pa
statas yra saugiausias; to
liau seka gyvennamiai, ap
saugomi nuo elektros štur
mų. Kita gera saugos vieta 
—urvas, įdubimas žemėn. 
Automobilyje sėdėti saugu; 
gali būti pavojus važiuoti 
šturman dėl prasto regėji
mo, šlapiu keliu, bet nėra 
pavojaus sustoti ir sėdėti 
jame. Ant kelių .mažiausiai 
įvyksta žaibo nelaimių.

Kuomet esi namuose, ban
dyk saugotis langų, ugnie- 
vietės, pečiaus ir kitų me
talinių objektų: — sinkos, 
radiatoriaus, plauna mos 
mašinos ir indų mazgoto
jos.

Tai tokią pasargą duoda 
daktarų institutas.

J. N.’

dytuvai grįžta pūškuodami 
iš Amerikos—“Tarybų Lie
tuva” ir “Salomėja Nėris,” 
parveždami dar 40,000 cent
nerių žuvies!!

Drąsus žurnalistas kad 
duoda garo geležinkelio vir
šininkui Voščekui Šiauliuo
se, tai duoda. Tas aišikna- 
si, kad ne, ne jis, kiti kalti. 
Kiek turto parveža Lietu
vai Klaipėdos žvejai!

■ Tiesa, kad tarp jų nema
ža įvairių tautų žmonių. 
Bet ar žinote, kad dalis jų 
kalba lietuviškai? O gal ir 
lietuvių, tinkamų okeanams, 
ne per daug?

Argi “patriotams” nepa
togiau darbuotis kokiam iš
naudotojui užsienyje, nei 
prisidėti prie savo tautos 
gerovės kėlimo? O “patrio
tai” jie! Tik perskaitykite 
tokių buvusių nacių saugu
miečių laikraštį Čikagoj 
“Laisvoji Lietuva”! Šiurpas 
krečia skaitant jų su pasi
gardžiavimu spausdinamas 
karo meto žmonių žudynes.

New Yorkas. — Atplau
kė Grace linijos naujas lai
vas “Santa Maria”. Laivo 
pastatymui išlei s t a $17,- 
500,000. Jis yra 14,500 tonų 
įtalpos.

Valys Bunkus - 
“Laisves“ vajininkas

Šiemet visame Niujorko 
mieste “Laisvės” vajinin
kas yra Valys Bunkus, įžy
mus visuomenininkas, vei- 

! kėjas.
Praėjusiais metais išpra- 

I džių vajininkas buvo Julius 
Kalvaitis, bet jis, vos pra
dėjus darbuotis, susirgo ir 
greit mirė. Tuomet Valys 
Bunkus tęsė tą darbą. Jis 
uoliai veikė, atkakliai ieš
kodamas laikraščiui naujų 
skaitytojų, taipgi rinkda
mas prenumeratas iš senų 
skaitytojų.

Šiemet V. Bunkus stoja 
darban iš pat pradžios.

Kiekvienas, kuris Valį pa
žįsta, žino, kad jis gerai 
darbuosis, nes patirtis pa
rodė. kokį darbą jis pasii
ma, tokį atlieką puikiai, da- 
vesdamas iki galo.

Linkime Valiui sėkmės!
Bet tik to neužtenka. Ge

ras žodis, palinkėjimas, 
tuomet tampa reikšmingas, 
kai jis paremiamas geru 
darbu.

Ar mes galime V. Bunkui 
padėti ?

Taip, galime. Kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas gali 
padėti.

Pirmiausia: kurių laik- 
Įraščio prenumerata baigia
si, būtinai greit atsinaujin
kite. ’

Kurie skaitytojai nujau
čia, kad tas ar kitas kaimy
nas galėtų užsisakyti “Lais
vę”, arba užsisakyti ją sa
vo giminėms bei draugams 
Lietuvoje, praneškite mūsų 
vajininkui. Galite pranešti 
telefonu į “Laisvės” leidyk
lą, o iš čia bus jam suteikta 
informacija.

Valy, mes tau visi linki
me sėkmės! ■ :

To paties, ąįsku, linkime 
visiems. mūsų’l'aikrašČib va- 
jininkams, ’ nežiūrint, kur 
jie begyventu!

Ns.,

Priminimas
Aido choras dainuos Am. 

sveturgimiams ginti 30 me
tų jubiliejaus programoje 
lapkričio 3 d., Town Hall. 
Kviečia visus ten dalyvau
ti. Taipgi prašo visus no
rinčius išspausdinti jubilie
jiniame žurnale pasveikini
mą, jį įteikti ne vėliau 15 d. 
šio mėnesio. Visi kiti prašo
mi įsigyti koncerto bilietus 
iš anksto.

Įžymioji koncertų salė — 
Town Hall lengvai iš visur 
privažiuojama, nes ji yra 
New Yorko miesto širdyje, 
prie Times Square, 113 W. 
43rd St. ir Broadway, Man
hattane. A—te

Bulgarų ansamblis 
koncertuos N. Yorke

Paskilbęs Koutev. ansam
blis koncertuos naujojoje 
Philharmonic koncertų sa
lėj—Lincoln Center—New 
Yorke tik sekmadienį ir 
trečiadienį, spalio 6 ir 9 
dienomis.

Trupėje yra 75 daininin
kai, šokėjai ir muzikantai.

Ansamblis apkeliavo dau
gelį miestų Europoje ir ki
tur. Amerikoje koncertuos 
pirmu kartu, einant apsi
keitimo kultūrinėmis pro
gramomis sutartimi. Marš
rute išbus 8 savaites.

RADO INDĖNŲ KAULŲ
Cody, Wyo. —Netoli Na

tional Parko, siaurame ur
ve, surasta indėnų kaulai, 
labai seni. Kai ku
rie tyrinėtojai mano, kad 
indėnai mirę prieš 1300 me- 

[tų.

Amerikiečių darbininkų 
laikraščio banketas

Tas šaunus pobūvis įvyks 
jau šį sekmadienį, spalio 6 
d., Palm Gardens, 310 W. 
52nd St. (prie 8th Avė.), 
Manhattane.

Vakarienės pradžia 5 vai. 
Iš anksto įsigijusiems bilie
tus yra užsakytas specialus 
stalas. Kol kas kviečia ir 
neužsisakiusius stalų—įleis, 
kiek salėje tilps. Bilietų ne
turintiems patartina pa
skubėti anksčiau.

Bus ir programa. Kor.

Sugrįžo truputėlį 
nusivylusi

Praėjusį pirmadienį be
veik tiesiai iš Floridos į 
darbą “Laisvės” adminis- 
tracijon sugrįžo mūsų Lil
lian. Tuoj pradėjau teirau
tis, kaip jai patiko toje pla
čiai išreklamuotoje “saulė
toje” Floridoje atostogos. 
Jau tik iš pirmųjų žodžių 
supratau, kad sugrįžo pusė
tinai nusivylusi.

Nusivylusi, žinoma, ne 
Floridos lietuviais, ne te
nykščiais mūsų draugais 
bei draugėmis. Vaje, ne 
jais. Visur, kur tik ji ten 
pasisuko, visur buvo labai 
draugiškai, labai šiltai su
tikta ir priimta. Bet, girdi, 
nelaimė buvo tame, kad per 
visas dvi savaites beveik 
nebuvo vienos dienelės, ku
rioje būtų ta garsioji sau
lutė skaisčiai švietusi, ku
rioje gausus lietus nebūtų 
mus smarkiai šlapinęs ir 
vilgęs.

Beje, pastebėjau, kad ir 
vienas korespondentas iš 
Miamio nusiskundžia lie
taus pertekliumi. Bet, žino
sią, dabar jau veikiausia 
bus tie lietūs .praėję ir mū
sų draugai flpridiečiai jau 
bus vėl gerti ; “išdžiūvę”. 
Viskas rodo? kad jie jau 
“kąustosi” : labai veikliam 
sezonui Jiejau, pavyzdžiui, 
pasiraitoję rankoves dar
buotis “Laisvės” vajuje. Jų 
gi ryžtu ir pasižadėjimu 
netenka abejoti. Tikimės, 
kad mūsų floridiškiai lais- 
viečiai ir šiemet vajuje sa
vo kvotą išpildys su geroku 
kaupu. Tokios nuomonės 
yra juos aplankiusi mūsų 
Lilija.

Ta pačia proga dar viena 
pastabėlė. Žinote, kad po
rai savaičių jai nesant ad
ministracijoje, suplaukė la
bai daug laiškų, kurie sie
jasi su laikraščiu. Todėl 
prašome nerūgoti, jeigu ku
ris nesulaukėte greito atsa
kymo, arba reikalingų in
formacijų tiek vajaus, tiek 
kitais laikraščio reikalais. 
Už dienos kitos visi pagei
davimai bus pilnutinai pa
tenkinti. Tik dar truputėlį 
kantrybės!

Rep.

American Symphony or
kestras, vadovybėje įžymio
jo simfoniniu orkestrų di
rektoriaus ,Leopold S t o- 
kowskio, pradeda koncertų 
sezoną išstojimu Carnegie 
Hall spalio 7-os vakaro 8:40. 
Bilietai jau parduodami sa
lės kasoje.

Programoje praeities ir 
šių laikų muzikos meistrų 
kūriniai.

“Laisvės” Koncertas
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio-Nov. 10 d.
Pradžia 3.-čią vai. popiet

Schwaben Hali 
474 Knickerbocker Ave.

Brooklyn, N. Y.

Smarkiai padidėjo 
susirgimai džiova

Kalba ne kas nors iš nie
ko nenusimanančių, bet 
Niujorko miesto sveikatos 
reikalų komisijonierius Dr. 
George James ir miesto li
goninių komisionierius Dr. 
Ray F. Trussell. Jie rapor
tuoja, kad mūsų didmiesty
je pirmaisiais šių metų de
šimčia mėnesių susirgimai 
sauslike (džiova) paaugo 
12 procentų! Tai turi nuste
binti kiekvieną niujorkietį.

Argi tai galimas daiktas, 
kad prie šių dienų mokslo 
atradimų turtingiausiame 
mieste pasaulyje šitaip 
skandališkai plinta ua pavo
jinga liga?

Kur toji pikta liga dau
giausiai įsigalėjusi ir vieš
patauja? Ogi, žinoma, tarp 
mūsų miesto lūšnynų gy
ventojų. Daugiausia jai se
kasi tarp negrų ir portori- 
kiečių, tarpe biedniausios 
gyventojų grupės. Tai pri
pažįsta ir minėtieji komi- 
sionieriai.

Kitas labai skaudus reiš
kinys, tai kad džiova dau
giausiai plėtojasi tarpe vai
kų, dar nė dešimties metų 
nesulaukusiu.

Kas daroma to pavojaus 
pašalinimui? Ogi beveik 
nieko nedaroma. Tiesa, pa
sak komisionieriaus Trus- 
sellio, yra paskirti agentai, 
kurie vaikštinės po stubas 
ir ieškos susirgimų džiova, 
ir užtiktieji ligoniai bus gy
domi. Bet argi to užtenka? 
Kol bus lūšnynai ir kol šim- 
tai tūkstančių vaikų nebus 
pavalgę, kaip reikia, netu
rės pastogių, kokių reikia, 
gyvens lūšnynuose susikim- 
šę, kaip silkės bačkoje., tol 
džiova turės puikią rugia
pjūtę. >

Rep.

DRAUGŲ VELIČKŲ BANKETE 
BUS IR MENINE PROGRAMA

Kaip jau buvo rašyta ir jau gal visiems yra žinoma, 
Aido choras rengia puikų banketą pagerbimui daininin
ko Aleksandro Veličkos, kuris dainuoja visokiose mūsų 
pramogose ir taipgi Aido chore virš 40 metų. Ir taipgi 
pagerbimui jo žmonos Domicėlės, kuri yra dainavusi 
Aido chore ir'kad yra jo entuziastė. Ir kadangi draugai 
Veličkai yra meno mylėtojai, tai mūsų gabioj i Mildutė 
Stenslerienė, Aido choro mokytoja, ruašia gražią meni
nę programą, kuri susidės iš Aido choro dainininkų.

Taigi kviečiame visus, iš arti ir toli, dalyvauti šitame 
bankete ir kartu sveikinti mūsų ilgamečius dainininkus 
ir veikėjus, kurie yra pilnai nusipelnę tame darbe. j

Banketas įvyks šeštadienį, spalio (Oct.) 12-tą dieną, 
7:30 vai. vakaro, “Laisvės” svetainėje, 102-02 Liberh 
Avė., Ozone Parke, N. Y. Bilietas $3.

Kviečia Aido choro Valdyba

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 4, 1963

Nesuranda žmogžudžiu 
ir gana! S

Jau daugiau kaip vienas 
mėnuo praėjo nuo to laiko, 
kai Niujorko mieste buvo 
brutaliai nužudytos dvi 
merginos — Janice Wylie ir 
Emily Hoffert, bet policija 
žmogžudžio (ar žmogžu

džių) nesuranda, ir gana!
Abidvi merginos buvo su

badytos, supjaustytos “bu- 
| čerišku” peiliu. Abidvi bu- 
j vo nužudytos iš ryto, kai 
jos rengėsi eiti į darbą.

Policija sako apklausinė- 
i jusi apie 500 asmenų, “nujJ 
' žiūrėtų” ar kieno Įskųs™ 
| žmonių. Kai kada jau at- 
I rodė, kad policija sučiupo 
I kaltininką, bet, paklausinė- 
jusi, pamatė, jog suimtasis 
—nekaltas.

Abidvi minėtos merginos 
buvo nužudytos rugp. 28 d.

Niujorko mieste, reikia 
pasakyti, vyksta daug žmog
žudysčių, daug apiplėšimų, 
daug visokių kriminalysčių. 
Ne visas, tačiau, mūsų nar
sioji policija išaiškino, ne 
visus žmogžudžius suėmė.

Ns.

| ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 5
AMERIKOS PREMJERA [

Nepamirštinos figūros iš Levo J 
Tolstojaus monumentinės novelės 
yra jvykintas gyveniman Artkino[

“Resurrection”
(Prisikėlimas) J.

Pirmas rusų padarytas Tolstojaus?' 
darbų filmas Amerikoje

CAMEO TEATRE 
8th Avė., prie Ą4 Gatvės 
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