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B. Gebertas Turkijoj

— Rašo R. Mizara —»

Niekad Tarybų Lietuvos 
spaudoje nebuvo tiek kritikos, 
kaip šiuo metu. žurnalistai 
rašo straipsnius, feljetonistai 
—feljetonus, skaitytojai—laiš
kus, ir vis su kritika tiems, 
kurie kaip reikia nedirba, kaip 
reikia nesielgia, kaip reikia 
negyvena. Telpa kritikos ir 
rašytojams, ir menininkams, 
ir valdžios bei partiniams par
eigūnams.

Visa tai gerai!
Norint žmogų perauklėti so

cialistine dvasia, reikia jam 
visaip padėti.

Lietuvoje, atsiminkime, iš
augo nauja karta; ne visi iš 
jaunųjų jaučia praeitį. Poeto 
T. Tilvyčio žodžiais:

Darbo rankos Iftkilo j viršų, 
Sutrūnijo mediniai dievai;
Bet, man rodos, kai kas Jau pamiršo, 
Kų krauju užkariavo tėvai.

i Didelė dauguma Lietuvos 
jiunuomenės — pavyzdinga: 
darbšti, sumani, drausminga.

Miela spaudoje skaityti 
straipsnius ir laiškus apie ge
rus žmones — apie darbo pir
mūnus, apie fabrikų darbi
ninkus, apie kolūkiečius ar 
kolūkietes, atsižymėjusius pui
kiais darbais!
i Pas mus “veiksnių’’ spauda 
niekad nepacituoja iš Lietuvos 
spaudos rašto, bylojančio apie 
priešakinius Lietuvos piliečius 
—ji gėrisi tik tuo, kas negera, 
kas žalinga. Tai parodo jos 
“patriotizmą.”

Vienas “New Yorko Timeso” 
bendradarbis klausia: ar da
bartinis katalikų bažn y č i o s 
susirinkimas panaikins “In
deksą”?

Dar 1564 m. popiežius Po
vilas IV įvedė “juodąją kny
gą” — “Index Librorum Pro- 
hibitorum,” — kurion popie
žiai įrašydavo visas pasaulyje 
išleistas knygas, Vatikanui ne
patinkamas. Tos knygos skai
tomos “prakeiktomis,” ir joks 
praktikuojąs katalikas nepri
valąs jų skaityti.

Pažįstu išmokslintą lietuvai- 
į|'amerikietę mokytoją; daž
nai ji klausia mane, ką aš 
skaitau ir ką jai siūlyčiau 
skaityti.

Aš ją raginu skaityti kai 
kurių amerikinių bei kitų tau
tų rašytojų tą ar kitą veikalą, 
bet mergina siūlymą priima 
neentuziastiškai. S u p rantu : 
jai, kaip praktikuojančiai ka* 
talikei, gal nesinori tų vei
kalų imti — jie gali būt įdėti 
į “Indeksą,” “pavojingi.”

Bet daug katalikų nekreipia 
dėmesio į “Indeksą” — jie 
tiesiog ieško “uždrausto vai
siaus.’’

“Indeksą” bažnyčios susirin
kimas turėtų panaikinti.

Gana juokdinti pasaulį!

Iš Vilniaus gauta žinių, kad 
d-ro A. Pqtrikos knygos rank
raštis apie religijas jau ati
duotas spaustuvei.

Knyga bus didoka ir įdomi. 
Daug darbo autorius jon įde 
jo. Išleis Politinės ir i . .. 
nės literatūros leidykla Vilniu
je.

O šiuo metu d-ras A. Pet
riką baigia ruošti ALDLD is
toriją. Tai irgi bus stambus 
Reikalas, ir labai naudingas!

Pastaroji knyga bene išeis 
išspaudos tik 1964-1965 me- 
taw.

J. Gagarinas ir V. Tereškova 
skristų į Mėnulį
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METAI 52-ji

Nauja sutartis sutvirtina 
pasaulinės taikos reikalus

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Trečiadienį, spalio 16 d., 
Jungtinių Tautų asamblė
jos nariai karštai pasveiki
no Tarybų Sąjungos kos
monautus Jurį Gagariną ir 
Valentiną Tereškovą.

Kosmonautai pasveikino 
asamblėjos narius ir atsakė 
į kelis-klausimus. Juris Ga
garinas sakė, kad kores
pondentai neteisingai vi
suomenę informavo saky
dami, būk jis būdamas 
Meksikoje sakė, kad 1964 
metais Tarybų Sąjunga jau 
pasiųs žmogų ant Mėnulio. 
Gagarinas sakė, kad TSRS 
tą padarys bėgyje sekamos 
dekados, tai yra, dešimtma- 
čio. Taipgi jis sakė, kad bū
tų labai gerai, jeigu erdvių 
užkariavime bendr a d a r- 
biautų Jungtinės Valstijos

su Tarybų Sąjunga. Ap
gailestavo jis, kad JAV At
stovų Butas 125 balsais 
prieš 110 pasisakė prieš to
kį bendradarbiavimą.

Valentina Tereškova ir 
Juris Gagarinas sakė, kad 
j e i g u Tarybų Sąjungos 
mokslininkai paruoštų juos 
mielai tą žygi atliktų, 
skridimui į Mėnulį, tai jie

1961 metų balandžio 12 
dieną Juris Gagarinas pir
mas pasaulyje žmogus, 
TSRS erdviu laivu, kosmo- 
se apskrido aplinkui Žemę 
ir tuo pradėjo naują erą 
erdvių užkariavime.

1963 metais, birželio 14— 
16 dienomis, Valentina Te
reškova kosmose išskraidė 
7.1 valandą, apskrisdama 
Žemę 48 kartus.
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Bombonešis skrido 
8,000 mylią

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų bombonešis 
“B-58” pakilo Japonijoje, 
per Alaską, Kanadą ir At
lantą nuskrido į Angliją, 
padarydamas be sustojimo 
8,028 mylias.

Militaristai tuo didžiuo
jasi. “B-58” gali vežti labai 
didelį bombų krovinį. Ke
lionę jis atliko per 8 valan
das ir 35 minutes, daryda
mas po 938 mylias per va
landą.

MASKVOJE NĖRA 
GROBŠTUMO

Maskva. — Kas tai pa
skleidė paskalus, kad bus 
stoka bulvių. Čia gyvenąs 
amerikietis H. Shabab ra
šo, kad buvo laukta bulvių 
graibstymo, kaip tai atsi
tinka Jungt. Valstijose, ka
da kokių prekių 
maskviečiai yra 
perka bulvų tik 
jiems reikia.

Gal mažins išlaidas 
naujiems ginklams

Washingtonas. — Jerome 
,Bi. Wiesner is, prezidento 
Kenedžio patarėjas išradi
mui naujųjų ginklų, sako,’ 
kad gal jau JAV galės ma
žinti tam išlaidas.

Wiesneris sako, kad per 
pastarų jų d e š i m t metų 
Jungtinių Valstijų išeigos 
paruošimui nauju modelių 
ginklų augo ir šiemet jau 
pasiekė virš penkis bilijo
nus dolerių. Vis tai vaisiai 
“šaltojo karo”, nes JAV dė
jo pastangų būti priešakyje 
Tarybų Sąjungos išradi
muose naujų ginklų.

TSRS JAU PARUOŠĖ 
DALĮ KRYMO KANALO

Maskva. — 1950 metais 
buvo pagaminti planai pra
kasti kanalą nuo Kachov-

stoka. Bet 
ramūs ir 
tiek, kiek

Maskva. — TSRS Lapk
ričio 7 d. revoliucijos minė
jimo abalsiuose yra ir 
“Rankas šalin nuo Kubos” 
obalsis. TSRS spauda rašo, 
kad jeigu JAV susilaikytų 
nuo paramos Kubos prie
šams, tai pasauliniai santy
kiai daug pagerėtų.

Čikagoje ir Illinois valstijoje) 
pažangiečių tarpe.

Po karo B. Gebertas išvyko 
į Liaudies Lenkiją ir ten ku
rį laiką veikė profsąjungose. 
Kai 1959 metais buvau Var-

on la®“ jšuvoje, sutikau jį; įdomiai pa- 
mOKSil“ • a: Ų. n 1K S i nm n onio '‘oniineiiic

Kai kurie mūsų veikėjai 
klausia apie B. Gebertą, ka
daise dau£ dirbusį (ypatingai

sikalbėjome apie "anuosius, 
gerus laikus.” O šiuo metu 
B. Gebertas yra Lenkijos am
basadorius Turkijoje.

■ •

Draugai kanadiečiai: kaip 
pas jus vyksta “Laisves” va
jus? Kas darosi Montrealy, 
Toronte, Vindsory, Hamiltone 
ir kt?

Parašykite!
Jūsiškiam “Liaudies Balsui” 

pas mus talkaujama visomis 
išgalėmis^

Vajus eina sklandžiai. LLD 20 kp. Moterų vajininkė 
M; Kazlauskienė (Binghamton, N. Y.) gražiai pradėjo 
vajų su dviem naujom prenumeratom ir atnaujinimais.

St. Petersburgietis (Fla.) vajininkas J. Gendrėnas, 
jis atstovauja ĄLDLD 45 kp., vėl prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Iš Norwood, Mass., M. Uždavinis, ir iš Hūdson, 
Mass., C. K. Urban, įstojo į vajų su naujom prenumera
tom ir atnaujinimais.

Clevelandietis J. Žebrys pakilo punktais su nauja 
prenumerata ir atnaujinimais.

Naujai įstojo į vajų su atnaujinimais: L. Bekešienė, 
Rochester, N. Y.; A. P. Dambrauskas' Haverhill, Mass.; 
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y.; R. Merkis, Philadel
phia,. Pa.. O tekami vajininkai pakilo punktais su atnau- 
f . (Tąsa 5-tame puslapyje)

Jungtines Tautos, N. Y — 
Spalio 17 dieną Jungtinių 
Tautų asamblėja vienbal
siai priėmė rezoliuciją, pa
teiktą sulyg Tar. Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų su
sitarimo — neskraidyti kos
mose aplinkui Žemę su ato
miniu arba kitokių baisios 
jėgos bombų krūviu.

Jungtinių Tautų asamb
lėjos nutarimą sveikino nuo 
JAV jų ambasadorius Ad- 
lai Števens o n a s, o nuo 
TSRS jos delegacijos pirmi
ninkas N. T. Fedorenko.

Priimtoje razoliucij o j e 
sakoma, kad JAV ir TSRS 
nusitarimas yra dar vienas 
žingsnis į sutvirtinimą pa
saulinės taikos reikalų. Re
zoliucijoje kreipiamasi į vi
sas kitas šalis, kad ir jos 
susilaikytų nuo žingsnių

siuntinėjimui sprogsta
mųjų medžiagų kosmosu 
aplinkui Žemę, taipgi, kad 
jos priimtų Jungtinių Tau
tų nutarimą ir jo dvasioje 
veiktu, v

Bona. — Nors Jungtinių 
Valstijų militaristai ir di
plomatai įtikinėja Vakarų 
Vokietiją, kad užtenka 
JAV jėgoms turėti atomi
nių ginklų “Europos apsau
gojimui”, bet vokiečiai ne
pasitenkinę. Jie nori, kad 
atominiais ginklais JAV 
apginkluotų ir Vakarų Vo
kietijos armijos dalinius.

Washingtonas. — Export- 
Import Bank suteiks 5 pro
centus garantijos tiems, ku
rie kreditan parduos Tary
bų Sąjungai kviečių.

Dėl JAV ir Tarybų 
Sąjungos prekybos
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis patvarkė, 
kad Jungtinių Valstijų pri
vatūs vertelgos gali par
duoti Tarybų Sąjungai 
kviečių arba miltų už $250,- 
000,000. Bet pardavėjai tu
rės gauti leidimus iš JAV 
Prekybos depart a m e n t o, 
nes apie 600 įvairių maši
nų, medžiagų ir prekių vis 
dar draudžiama parduoti 
socialistinėms šalims.

Ka reiškia JAV kviečių
kos per Perekopą, Krymą pardavimas Taiybų Sąjun-

Jis ‘ "iki Kerčio sąsiaurio, 
bus virš 200 mylių ilgio. 
Dabar jau pirmąją dalį, 
apie 80 mylių, prakasė tarp 
Kachovkos, nuo Dniepro, 
iki Perekopo sąsiaurio.

NAUJA ANGLIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Londonas. — Pasitrauk
damas Macmillanas, su ka
ralienės Elzbietos sutiki
mu, pasiūlė į premjero vie
tą buvusį Užsienio minist
rą Earl Home.

Home tuojau suorganiza
vo naują vyriausybę. Jis' 
yra 69 metų amžiaus. j

’ Pirimausia, tas nau
dinga abiems šalims. Dėl 
blogo oro Tarybų Sąjunga 
suėmė mažiau grūdų, kaip 
pirmiau, o ji turi kontrak
tų pristatyti grūdų kitoms 
šalims, gi Jungtinės Valsti
jos turi per daug grūdų, 
tai parduodamos TSRS plės 
savo prekybą, ir tas mažins 
Jungtinių Valstijų biudžeto 
deficitą. Tas turės ir po
litinės reikšmės — švelnės 
abiejų šalių santykiai, di
dės vienos kita pasitikėji
mas.

i Numatoma, kad po kvie- 
i čių pardavimo seks pašali-

nimas suvaržymų ir ant 
daugelio kitų JV prekių, iš 
kuo bus naudos JAV ir so
cialistinėms šalims.

Prieš kelerius metus 
Chruščiovas, daugmaž taip 
sakė: užsienio prekyba tu
rėtų būti vedama vadovau
jantis principu: kas ko turi 
pardavimui, tai be suvar
žymų turėtų parduoti tam, 
kam to reikia, o tas, ku
riam prekių reikia, tai turė
tų jų pirkti ten, kur jų yra, 
nepaisant kokia ten yra po
litinė santvarka.

Tenka suminėti ir tai, kad 
į Washingtono politiką vei
kia ir Kanados turtingi 
kviečiais aruodai. Vėlesniu 
metu KJanada padarė / su
tartis labai daug kviečių 
pristatyti Kinijai, Tarybų 
Sąjungai, Kubai, Bulgari
jai, Japonijai ir kitoms ša
lims. Ji iš tos prekybos da
rosi didelius pelnus. Jung
tinės Valstijos net pasiun
tė Kanadai protestą, kad 
ji Japonijai pardavė kvie
čių už pigesnę kainą, kaip 
buvo JAV ir Kanados susi
tarta.

TSRS kaltina JAV 
už siuntimą šnipu

Maskva, — “Izvestijoje” 
tilpo straipsnis AL Hamano, 
esįoniečio,' ku r i s kaltina 
Jungtines Valstijas už or
ganizavimą ir siuntimą šni
pų į Tarybų Sąjungą.

Autorius rašo, kad Šve
dijoje JAV užlaiko neva In
formacijų biurą, kuriam 
vadovauja JAV Centrinės 
Žvalgybos Agentūros žmo
gus Thomas Ready. Jis iš 
pabėgėlių verbuoja šnipus 
ir siunčia į Pabaltijo tary
bines respublikas. Taip bu
vo pasiųstas ir šnipas Gus
tavas Svensonas.

JAV baus kitas šalis 
už jy laivą veiklą

Washingtonas. — Sena
tims Užsienio Reikalų ko
mitetas užgyrė pasiūlymą 
sulaikyti ekonominę ir mili- 
tarinę pagalbą toms šalims, 
kuriu laivai arba lėktuvai v
gabena “strategines me
džiagas” i Kubą.

Kadangi prie “strategi
nių medžiagų” priskaitoma 
net maistas, drabužis, vais
tai, tai bausmė lies visas ša
lis, kurių laivai bent kokias 
prekes gabens į Kubą.

LENKIJA IŠVARĖ 
JAV ATAšES

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė įsakė išvažiuoti 
Jungtinių Valstijų kapito
nui J. A. Baxteriui, kuris 
buvo karo

TAISYS KRIKŠČIONIŲ
“MOKSLĄ”

Roma. — Pasaulinis ka
talikų suvažiavimas pareiš
kė, kad klaidingai buvo kai- prie JAV
tinami žydai už Kristaus pulkininkui 
nukryžiavojimą. Kaip ži- kuk Abudu 
nia, tais laikais, kuriais, pa- pavime. 
gal legendą, Kristus buvo | 
nukryžiavotas, žydai Pales-1 
tinoje neturėjo jokios ga
lios. Tą teritoriją valde Ro
mos imperija.

KINIJA KALTINA 
INDIJĄ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė įteikė protestą In
dijos ambasadoriui. Ji sako, 
kad tarp rugsėjo 22 ir spa
lio 14 dienos Indijos armi
jos daliniai kelis kartus bu
vo įsiveržę į Kinijos Sin- 
kiango provinciją.

laivyno atašė 
ambasados, ir 
E. P. Stefani- 
kaltinami š'ni-

PRANCŪZIJA IR 
KINIJA

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Kinijos nusistatymas 
atominių ginklų klausi- 
mu labai suartėjo. To
dėl čionai manoma, kad 
netrukus tarp Prancūzijos 
ir Kinijos bus užmegsti di
plomatiniai ir prekybiniai 
ryšiai.

Saigonas. —Diemo armi
jos daliniai puolė partiza
nus, bet gavo skaudų atkir
tį. Partizanai užmušė 40 
Diemo kareivių, 86 sužeidė, 
ir sužeidė 13 Jungtinių Val
stijų lakūnų.

Cocoa Beach, Fla. —JAV 
karininkai iššovė satelitą į 
57 mylių aukštį, kuris ski
riamas sekimui, ar' nebus 
daromi atominiai bandymai 
kosmoso erdvėse.

Iš PIETŲ VIETNAMO
Saigonas. — Per lakūno 

apsileidimą — neišleidimą 
lėktuvo ratų, vos išliko gy
vas generolas Paul D. Har- 
kinsas, kuris komanduoja 
JAV militarines jėgas prieš 
partizanus.

Cape Hatteras, N. C. — 
Atlanto vandenyne susifor
mavo naujas uraganas 
“Ginny”, kuris artinasi prie 
JAV krantų.

LABAI DAUG GAISRŲ
Trenton, N. J. — Iš prie

žasties sausros New Jersey 
valstijoje įvyko labai daug 
gaisrų. Vien Morris apskri
tyje įvyko šeši miško ir 
sausų žolių gaisrai. Mažes
ni upeliai visai išdžiūvo. 
Paukščiai ir žvėreliai netu
ri vandens.

Gaisrų nestokoja ir New 
Yorko valstijoje. Keli jų 
įvyko visai netoli nuo mies
to.

Washingtonas. — Spalio 
16 d. į1 Jungtines Valstijas 
atvyko Jugoslavijos prezi
dentas Tito. Jis JAV bus 
10 dienų.

Rochester, N. Y. — Sulau
kus 93 metų amžiaus mirė 
zokoninkė “motina” Mary 
Liguori.

Londonas. —Sulaukus 54 
metų amžiaus mirė Diana 
Churchill, dukra Windsoro 
Churchillo.

NENORI ATSISAKYTI 
NUO PELNO

Washingtonas. — Nors 
karo laivyno specialistai 
jau paskelbė, kad lėktuvne
šiai atgyveno savo amžių, 
bet Pentagone jų šalininkai 
turi daug pasekėjų.

Jie reikalauja statyti ato
minius lėktuvnešius, už ku
rių vieno pastatymą laivų 
statykla gauna virš $400,- 
000,000.

Weston, Conn. — Iš prie
žasties sausros čionai įvy
ko daug miškų ir brūzgynų 
gaisrų.
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Tito vizitas
APLANKĘS VISĄ EILĘ Lotynų Amerikos respub

likų, Jugoslavijos prezidentas maršalas Tito, grįždamas 
namo, sustojo ir Jungtinėse Valstijose. Jis yra oficialiai 
prezidento Kenedžio pakviestas, ir mūsų šaly išbus apie 
dešimt dienų.

Ultradešinieji, birčistai ir kiti reakcionieriai, aišku, 
prieš Titą kelia kačių koncertą. Esą, prezidentas Kenedis 
padaręs“didžiausią klaidą”, pakviesdamas maršalą į 
Jungtines Valstijas. / ’

Nemažiau triukšmaus ir kai kurie jugoslavai. Atsi
minkime, į JAV yra prigužėjusių jugoslavų monarchis- 
tų ir kitokių buržuazinių nacionalistų, liaudies priešų, 
bijančių socializmo. Jie čia nesėdi rankas sudėję: jie or
ganizuojasi, laukdami tų “gerų laikų”, kai Jugoslavijoje 
bus grąžinta liaudies priespauda, kaip buvo prieš karą.

Nežiūrint visko, Jugoslavija yra socialistinė šalis. 
Ją sudaro penkių tautų federacija. Dėl Tito politikos ga
lima ir pasiginčyti: marksistinė-leninistinė ji, .ar ne? 
Bet viena aišku: Tito praeitis, jo darbai byloja, kad jis 
—kovotojas. Karo metu, tamsiausiomis demokratiniam 
pasauliui dienomis, jis vedė kovą prieš baisiausią žmoni
jos neprietelių, prieš fašizmą, už jo nugalėjimą, už su
naikinimą. Toji kova, aišku, buvo vesta tiek už Jugosla
vijos išlaisvinimą, tiek ir už visos žmonijos laisvę. Ir ko
va buvo laimėta. Jugoslavija atsistojo į naują, į socialis
tinį kelią. Maršalas Tito šiandien yra pats žymiausias 
Jugoslavijos tautų vadovas. Jis—tos šalies prezidentas.

Jau keletą kartų buvo bandoma sudaryti sąlygas jo 
vizitui į JAV, bet vis “susidarė kliūčių”, kurios neleido | 
tai realizuoti. Pagaliau, prezidentas Kenedis jį pakvietė 
“užsukti į JAV”, ir maršalas užsuko, čia svečiuojasi.

Lai jo šis vizitas būva jam malonus, smagus, lai jis 
pasitarnauja taikos išlaikymui žemėje!

Del “New York Mirroro” 
užsidarymo

DAR VIENAS DIENRAŠTIS Niujorko mieste su- 
stojo ėjęs----- tabloidinis “New York Mirror”.

Šiuo metu, kai eina mūsų spaudos vajus, verta pla
čiau pakalbėti ir apie Hearsto dienraščio užsidarymą.

“New York Mirror” buvo įkurtas 1924 metais—pen- 
keriais metais po to, kai panašus laikraštis, “Daily 
News”, buvo pradėjęs eiti. Abudu tabloidinio formato, 
abudu išeidinėjo rytmečiais, abudu bulvariniai, taipgi 
tarp jų vyko aštri konkurencija. Bet “Daily News” su
gebėjo aplink save sutraukti daugiau įžymesnių žurna
listų ir mokėjo skandalingiau rašyti, tuo būdu šis dien
raštis pralenkė “Mirorrą” tiražu. “Mirror” tapo lyg .ir 
“pagalbiniu” “Daily News” laikraščiu.

Užsidarymo dieną “Mirror” turėjo daugiau kaip 
800,000 egz. tiražą, bet jis mažai turėjo reklamų: tie 
biznieriai, kurie norėjo tabloidiniame laikrašty garsintis, 
ėjo į “Daily News”.

Po praėjusio spaustuvininkų streiko, “New York 
Times” ir kiti rytiniai dienraščiai pakėlė savo laikraščių 
kainas—nuo 5 c. už egz. perėjo į 10 c. “Mirroro” leidėjai 
taipgi norėjo pakelti, bet “Daily News” tebesilaikė savo 
kainos, kadangi šis laikraštis verčiasi daugiausia iš skel
bimų. “Mirroro” leidėjai priėjo išvadą: jei pakelsime sa
vo laikraščio kainą, nieko nelaimėsime, nes jo nieks ne
pirks, o dabar pelno nepadarome, tai geriau uždarykime. 
Na, ir uždarė! Uždarė dėl to, kad nėra pelno.I

Pagalvokite, gerbiamas skaitytojau, kas būtų, jei 
mūsų darbininkiška spauda vadovautųsi tokiais sumeti
mais!..

— 0 —

Kas ką rašo ir sako
GUODŽIASI

Čikagos marijonų laikraš
tis (spal. 12 d.) išspausdino 
vedamąjį apie “Jogailos is
toriją.” (Širdį:

Mūsų > tautos > istorijoj žy* 
miausias mdšriįios šeimos pa
vyzdys su Jadvyga; Bet tai 
nebuvo vięnintelis pavyzdys. 
Jo tėvas Algirdas buvo vedęs 
rusų kunigaikštytę. Ir kiti 
mūsų valdovai politiniais tiks
lais yra leidę savo dukteris už 
svetimtaučių arba sūnus ap
vesdinę su svetimų kunigaikš
čių ar karalių dukterimis. . .

Laikraštis mano, kad miš
ri šeima —tautos tragedi
ja.

, Mes taip, žinoma, nema
nome, kai kalbame apie Lie
tuvą. Gerai žinome, kad yra 
nemaža įžymių žmonių Lie
tuvoje, turinčių mišrias šei
mas, bet tai nekliudo lietu
vybei, tai nekliudo lietuvių 
kultūrai, kadangi tos šei
mos auklėja savo vaikus 
lietuviškąja dvasia.

Na, o užsienyje, pavyz
džiui, Jungtinėse Valstijose, 
daug lietuviškų šeimų yra 
mišrios. Tai neišvengiama, 
ir tai, pasakysime, yra ne 
tik tarp lietuvių, o ir tarp 
kitų tautinių grupių. Ir čia 
svarbu jau ne tai, kaip tos 
mišrios šeimos tarp savęs 
kalba, o svarbu, ar jos šiaip 
sau doros, ar teisingai at
lieka politines pareigas, ar 
jų vaikai išauklėti taip, kad 
gerbtų abiejų savo tėvų kal
bą ir tradicijas, kad visa tai 
suprastų.

APIE VIENĄ ĮŽYMIĄ 
URUGVAJIETĘ ARTISTĘ

Urugvajiečių “Darbas” 
(š. m- rugs. 30 d.) rašo:

ši moteris yra jau .žinoma 
per d augelį metų* kaip .ar
tistė radijo .ir .tęątrpr Mūsų 
lietuvės moterys ją pažįsta, iš 
artistinės veiklos per radijo 
bangas ir tfeatrą. Blanca Bur- 
gueno yra labai populiari U- 
rugvajuje ir kitur, o kas yra 
įdomiau, kad ji ne vien ar
tistė —■ yra ir motiną, turinti 
dukrelę Blankytę, kuri irgi 
yra jau artistė, o ir politinė 
kovotoja už ateitį, .prigulinti 
prie FIDEL partijos.

Dabar ji tik ką grįžo iš Mo
terų Pasaulinio Kongreso, ku
ris įvyko Maskvoje. Jj aplan
kė ir kitas .Socialistines valsty
bes. Maskvoje susitiko su 
Pasionarija (kurios tikra pa
vardė yra Dolores Ibaruri), 
Ispanij os kovotoj a - komuniste, 
dalyvavusi Ispanijos pilieti
niame kare kaip vadovė mo
teris. Dolores Ibaruri prašė 
pasveikinti dukterį Blankytę 
ir visą Urugvajaus jaunimą.'

Taigi šios artistės kelias, ko
vos ir ateities kelias, yra pa
vyzdys visoms protingoms mo
terims.

“MIRRORE” DIRBO tarp 1,500—1,600 darbininkų 
ir tarnautojų, įskaitant spaustuvę, redakciją, adminis
traciją ir kt. Ir nei vienas iš jų pirmadienį nežinojo, kad 
antradienį jie bus bedarbių gretose. Sužinojo tik anks
tąjį antradienio rytą, kai laikraštis (paskutinis numeris) 
ėjo į presą su leidėjų pranešimu apie laikraščio sulaiky
mą! Taip kapitalistai elgiasi su tais, kuriuos samdo, bus 
jie redaktoriai ar šlavikai. Tiesa, per kūrį laiką netekę 
darbo tarnautojai gaus primokėti, bet tai mažiausia 
reiškia. Kai kurie kolumnistai bei korespondentai ilgai
niui gal gaus darbus prie kitų laikraščių; gal bus ir 
spaustuvės darbininkų dalis, kuri gaus darbo kitose 
spaustuvėse, bet toli gražu ne visi.

— o —
NE, NIUJORKO VISUOMENĖ neišliejo ir neišlies 

ašaros dėl Hearsto laikraščio užsidarymo. Jis buvo bul
varinis, kaip ir “Daily News”, permirkęs priešingumu 
visam, kas pažangu, kas žmonijai naudinga. Jis buvo 
leistas ne žmonėms šviesti, o bizniui, grynai bizniui. Ir 
kai biznis sumažėjo, leidėjai laikraštį sulaikė.*

Niujorko žmonės, skaitą angliškai, turėtų vis labiau 
rūpintis, kad priartintų tą dieną, kai čia išeis darbinin
kiškas - liaudies dienraštis!
■'I ■■■........................ " .................. m n ........... z ■■!■■■■■■— ,il ! HIPĮI > ........ FV
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G. ZIMANAS
APIE ŠVEDIJĄ

Praėjusią vasarą grupė 
tarybinių žurnalistų lankėsi 
Švedijoje. Tarp jų buvo ir 
vyriausias “Tiesos” redak
torius G. Zimanas. Aną die
ną redaktorius savo laik
rašty parašė ilgoką kelionės 
įspūdžių pluoštą -— “švedą 
tauta nori taikos” antrašte. 
G. Zimanas .primena:

Paklausiau savo bendrake
leivį, kodėl Švedija, kuri taip 
glaudžiai susijusi su Europa, 
su visu pasauliu, vis dėlto ne 
visada savo politikoje reikia
mai atsižvelgia į šį ryšį. ,‘Tas 
pasireiškia tąm tikruose mė
ginimuose., šalintis bendrų už
davinių, o kai kuriais atvejais 
nusiristi dargi į izoliaeionizmo 
pozicijas.

Mano bendrakeleivis prieš-1 
taravo labai ryžtingai.

—Mes laikomės neutralumo' 
politikos,. bet ji nieko bendro'■ 
neturi su izolicionizmu. Argi 
jūs neatsimenate, kad būtent 
apie tai kalbėjo per susitikimą 
su j u-mis mūsų ministras pirmi
ninkas T,age Ęrjąnderis?

Taip, aš labai gerai atsime
nu šį pasikalbėjimą, kuris tik

rai buvo turiningas ir įdomus. 
Ministras pirmininkas priėmė 
mus senoviniame užmiesčio 
restorane, kuris įsteigtas prieš 
tris šimtus metų,. Kadaise tat 
buvo užynžiiiojamieji namai, 
o dabar tai yra vienas iš puoš
niausių .Stockholmo restoranų. 
T. Erlanderis laikėsi laisvai ir 
nesuv.ar^ytąs,.,(jis juokavo su 
fotoreporteriais, prašė juos 
fotografuoti kuo greičiau, nes 
jis, girdi, nemėgsta, kad būtų 
fotografuojama valgio metu, 
tačiau visa tai netrukdė jam 
gan turiningai atsakinėti į 
mūsų klausimus.

Jis tikrai pabrėžė, jog neut
ralumo politikos jis nelaiko 
izoliacionizmu, jog Š v e d i j a 
nenorinti pasitraukti nuo sa
vo tarptautiniu pareigų bet 
kuriuo klausimu, o ypač ko
voje už taiką.!

Bet mes kalbėjomės ne tik 
su Erlanderi.u. Susitikome taip 
pat ir su liberaliosios partijos 
pirmininku Bertiliu Ulinu, su 
centro partijos pirmininku Gu
naru Hedlundu ir su dešinio
sios partijos pirmininku Gu
naru Hekšeriu.

Savo straipsnį apie pasi
kalbėjimus su įžymiais Šve
dijos valstybininkais ir po
litikais G. Zimanas šitaip 
baigia:

Mūsų pasakojimas apie ko
vą už taiką Švedijoje būtų ne
pilnas, jeigu mes nenurodytu- 
me, kad nuoseklią, principinę 
kovą už taiką veda Švedijos 
Komunistų partija. Ji yra 
Švedijoje labiau įtakinga, ne
gu kitose kapitalistinėse ša
lyse, turi 5 deputatus parla
mente, savo spaudą. Ji palai
ko taikos šalininkų judėjimą, 
palaiko taip pat vyriausybės 
politiką tiek, kiek ta politika 
yra nukreipta išlaikyti neutra
lumą ir taiką, bet kritikuoja 
vyriausybę, kada mato, jog ji 
pasiduoda prieš taiką nukreip
tų veiksnių įta’kai. Darant iš
vadą, negalim^'nematyti, jog 
tąikos gynėjai Švedijoje auga
ir, Įgyja vis didesnę įtaką.
. Kada mes buy ome Švedijoje, 
sutartis apie atominio ir ‘bran- 
dūolinio' ginklo bandymų už- 
draudimš <6re, vandenyje* ir 
kosmose dar nebuvo pasirašy
ta. Negali būti abejojimo, kad 
šiqs sutarties pasirašymas su
teiks naujų jėgų taikos šali
ninkams visame pasaulyje, o 
taip pat ir Švedijoje.

Švedų tautai-tiori taikos, ir
ji, be abejo, j.ras vis naujų 
Iželių taikai sustiprinti tiek sa
vo šalyje, tiek už jos ribų.

UGANDA
Spalio 9 d. Tasso kores

pondentas V. Astafjėvas pa
skelbė tokią žinią iš Kam
pala miesto.:

šventiškai pasipuošė Ugan
dos sostinė Kampala ir kiti 
šalies miestai bei kaimai, šian
dien šios nedidelės Rytų Af
rikos šalies gyventojai šven
čia du reikšmingus įvykius: 
pirmąsias metines, kai buvo 
paskelbta Ugandos nepriklau
somybė ir datą, kai Uganda 
gavo naują — nepriklausomos 
valstybės — statusą.

Paskutinis Anglijos general
gubernatorius vakar visiems 
laikams paliko . Ugandos teri
toriją. šiandien Ugandos Na
cionaliniame susiripkime pri
sieks, pirmasis Ugandos pre
zidentas afrikietis Viljamas 
Frederikas Mutsa II.

Likvidavus Anglijos gene
ralgubernatoriaus institutą, U- 
ganda daugiau nebebus Ang
lijos dominija, šalis žengė dar 
vieną žingsnį J tikrąją politi
nę nepriklausomybę. Liaudis 
entuziastingai sutiko šią žinią.

Iškilmėms į Kamp^lą atvyko 
daug svečių iš įvairių pasaulio 
šalių. Jų tarpe —- Kongo na
cionalinio didvyrio Patrio Lu- 
mumbos našlė ;— Polin Opan- 
ga Lumumba.

Anglijos kolonizatoriai pali
ko Ugandai sudėtingą priešta
ravimų kamuolį. Vienas svar
biausių šaliai iškilusių klausi
mų yra vienybės problema. U- 
gandoje, kuripje gyvena ma-i 
žiau kaip 7 milijonai žmonių,i 
yra keturios karalystės. Tar-; 
pUsavio vaidai nenurimsta, ir: 
-iki šiol Ugandos vyriausybei' 
tenka smarkiai stengtis, kad 
šalyje būtų palaikoma taika' 
ir tvarka.

Šaliai reikalingos radikalios: 
priemonės, visų pirma, ji turi1

KALIFORNIJA IR MŪSŲ 
LAIKRAŠČIŲ VAJAI

Dabartiniu metu eina 
darbininkiškos spau d o s—- 
laikraščių —• vajai gavimui 
naujų skaitytojų,’kad pra
platinti ir palaikyti savo 
laikraščių tiražą, ypatingai 
tarpe tų, kurie dar vis šali
nasi ir neskaito darbinin
kiškos spaudos. “Laisvė” 
irgi pasigenda daugiau 
naujų skaitytojų. R. Miza- 
ra net paminėjo apie tai 
Nr. 7.8 “Laisvės” laidos 
Krisluose, kad Kalifornija 
yra atsilikus tame veikime. 
Čia duodu R. Mizaros žo
džių ištrauką iš Krislų: 
“Rytinėse Valstijose, aiš- 
ku, mūsų vajininkų yra vi
sur, bet mes norėtume, kad 
daugiau “Laisvės” vajinin
kų atsirastų Kalifornijoje”.

Dabar pažvelgkime į Ka
liforniją ir lietuvius, gyve
nančius šioje valstijoje. Ka
lifornija dalinasi į tris da
lis: rytinę, centralinę ir 
pietinę.

Sacramento randasi ry
tinėje dalyje, su virš dvie- 
mis šimtais tūkstančių gy
ventojų ir užima plačią te
ritoriją, su daugeliu mažes
nių miestų ir miestelių. 
Apie lietuvius visiškai nesi
girdi, o jei kuris užklysta, 
tai ir mes, ir “Laisvė” apie 
juos girdi ir žino.

San Francisco su Oaklan- 
du ir daugeliu miestų ir' 
miestelių sudaro centralinę 
dalį. Yra( žinoma, kad čia 
lietuviai pasirodė jau 1849 
metais su Kalifornijos auk
so atradimu. Vienas lietu
vis (pamiršau jo vardą)' 
buvo užsiregistravęs aukso 
plotą-lotą ir jis ten 
žemės • duobėj gyveno ir 
saugojo savo radinį. Bet 
per kitus aukso ieškotojus 
nakties laiku tapo nužudy
tas, ir su tuo viskas -pasibai
gė, tik Sierra ir Rocky kal
nai jo istoriją težino. Dar ir 
po šiai dienai tuose kalnuo
se, 3—4 šimtų pėdų gylio 
žemės gelmėse auksas yra 
kasamas. San Francisco su 
auksu išgarsėjo ir lietuvius 
priviliojo. Yra žinių, kad 
čia su 1902 metais so.cialisr 
tų partijos kuopa gyvavo, 
darbo žmonės, reakcijos ir 
alkio vėjų blaškomi, net ir 
rekordus savo veiklos pali
ko, bet bėgant laikui, metai 
po metų, tie rekordai gyve
nimo bangose žuvo nesulau
kę šios dienos. Kokiais me
tais čia susitvėrė Lietuvių 
Literatūros Draugija, rašy
tojui nėra žinoma. Sugrį
žęs atgal į Kaliforniją, ro
dos, prisirašiau 1924 me
tais. Liet. Darb. Susivieniji
mo kuopa susitvėrė 1930 
metais, po Ghicagos smur
tininkų seimo. Dabar abi 
kuopos gerai gyvuoja.

Oaklando ir San Fran
cisco savo kuopų susirinki
mus laiko atskirai, -bet pa
rengimus rengia bendrai, 
nes abi kuopos, veik po lygų 

visiškai likviduoti 'kolonializ
mo liekanas ir sukurti savo 
nacionalinę ekonomiką.

Viljamas Frederikas Mute- 
sa II gimė 1924 metais tradi
cinio Bugandos valdovo (ka- 
bakos) šeimoje. Pradinį moks
lą gavo karališkame ‘Budo 
koledže. 1939 metais, mirus 
tėvui, ,buv,o išrinktas Bu gan
ios kabaka. Nuo 1945 -mėty 
įkį 1947 metų toliau mokėsi 
Kembridže, kur studijavo is-' 
•toriją, teisę ir ekonomikos 
mokslus. 1953'metais dėl po-: 
litinių motyvų buvo ištremtas 
į Londoną. 1955 metais jam 
buvo leista grįžti į B Ugandą, j 
1961 metais po ilgų derybų su: 
anglų valdžia pasirašė -susi-! 
tarimą,‘ kuri.uo numatoma pa- 
[likti iBugandą kaip federaty-i 
vinę valstybę Ugandos sudė-i 
tyje. ’...._ ___

skaičių turi nąrių. Labai 
gerai, kai į svarbų parengi
mą ateina 45 ypatos.
" Abu miestai turi savo 
kuopų korespondentus. Į 
“Laisvę” rašo tiktai San 
Francisco. Kuopų nariai, 
maž daug, dalinasi ir glau
džiasi, vieni prie “Laisvės”, 
kiti prie “Vilnies”. Kuopų 
moterys yra labai darbščios 
ir stumanios, kas mėnuo tu
ri sueigą savo gyvenvietėse, 
pas save. Iš moterų pusės 
yra .didelis pasišventimas 
savo moderniškai įrengtą 
namą užleisti publikai ir 
kartu dirbti, kad tik dau
giau tų žibučių būtų dėl 
darbininkiškų reikalų.. 
Kaip žinome, reikalų yra 
daug, tik kartais dalinimo 
metu nekurie krypsta per
daug į vieną pusę. Nėra 
abejonės, vėliau patys pa
mato, kad tai. klaida taip 
elgtis ir būtų daug geriau 
padalyti po lygią sumą, kad 
visi būtų “sotūs”, nes mūsų 
spauda — “Laisvė”, “Vil
nis”, “Liaudies baisa s”, 
“Darbas”, “Peoples World” 
iš aukų daug pasilaiko.

Susipažinus su savo bro
liais -Lietuvoje, daug kas iš 
mūsų gauna laikraščių ir 
žurnalų iš Lietuvos. Gal 
vienas kitas apsieina be 
“Laisvės” ar “Vilnies; “Vil
nies vajininkai tvirtai lai
kosi, “Laisvės” vajininkai, 
kiek man žinomą, irgi ne
snaudžia. Visa nelaimė bus 
—senatvė, i Senoji karta kas 
metai retėja po kelis ir jų 
vietą nėra kam užpildyti. 
Gyvieji labai puikiai dar
buojasi ir verti pagarbos.

Kiek San Francisco ran
dasi dipukų, rašytojui nėra 
žinoma. Vienį mena, kad 
25, kiti sako, kad 75. Kiek 
jų yra, visi glaudžiasi prie 
lenkų ar airių bažnyčių.

Pietinėj dalyje randasi 
Los Angeles, su daugeliu 
miestų ir miestelių. Šioje 
apylinkėje randasi d a u- 
giausiai lietuvių, kaip pa
žangiųjų, taip ir dipukų. 
Pažangios kuopos veikia 
labai pasekmingai, turi ge
rus vedėjus, gerus virėjus 
bei padėjėjus. Parengimai 
visados yra sėkmingi ir 
pelningi. Bet bė klaidos nė
ra ir naudos.

Ypatingai čia stoka jė
gų, kad apeiti tą plačią ir 
.tirštai ąpgyventą darbinin
kų teritoriją, nes ir Los 
Angeles lietuviai yra pla
čiai išsimėtę po visą mies
tą. Tas vajininkams sudaro 
daug keblumo gauti “Lais
vei” ar “Vilniai” skaityto
jų. Čia yra gera dirva ir 
proga pasidarbuoti, bet 
šiam darbui yra reikalin
gas tinkamas žmogus, ku
ris turi gero patyrimo toje 
profesijoje.

Metai atgal lankydama
sis L.A. pasiteiravau, kiek 
čia randasi dipukų. Supra
tau, kad esama į šešis šim
tus priklausančių prie lie- 
tuviškos-ai riškos parapijos. 
Žinoma, kunigas kerpa jų 
vilnas. Bet būtų klaida ma
nyti, kad visi dipukai yra 
atsilikę nuo progreso ir 
nenumato toliau savo no
sies.

Jau labai seniai čįa besi
lankė A. Bimba įr R. Miza-; 
ra, nebūtų pro šalį apie .tai 
pagalvoti, gal atsilankymas; 
•į Kaliforniją, ypatingai Los: 
Angeles ir Yucaipą, duotų 
gerų pasekmių. Rodos,: 
prieš metus čia lankėsi 
“Vilnies” redaktorius Joni-: 
kas. Jo pasekmės rašytojui 
•nėra žinomos.

Turiu mintyje paminėti

vieną pavyzdį. Bus trej^ 
metai, kai J. M. Alvinai 
persikėlė gyventi iš SaJ* 
Francisco į Yucaipą. Pirma 
to šis miestelis visai nebuvo 
žinomas, bet čia daug lietu
vių gyveno. Sutverus Lietu
vių Literatūros Draugijos 
kuopą, visai nemanyta, kad 
draugija taip greitai išaugs 
iki 40 narių. Garbė Alvi- 
nams, kad taip sumaniai 
savo užduotį atliko. Metai 
atgal čia man su Karosiene 
svečiuojantis parengimas ir 
prakalbos pavyko puikiai. 
Pažangos priešai jau nedrį
so pasirodyti prie svetainės 
durų. Sakoma, kad ir šiame^ 
bažnytkiemyj randasi apjį 
40 šeimų dipukų. Jei rokun- 
da neklaidinga, tai čia yra 
gera dirva augti ir bujoti 
Lietuvių Literatūros Drau
gijai. Dipukai, ar išvietin- 
tieji, kaip jie nesivadintų, 
yra iš mūsų gimtinės čion 
atklydę per klaidą ir jie 
yra mūsų broliai ir sesu
tės, jei tik nėra susitepę sa
vo rankas brolių krauju.

John Baker

Pirmieji Amerikos 
laikraščiai

Dabar Jungtinėse Vals
tijose išeina vien anglų kal
boje 1,761 dienraštis, ir 
8,736 savaitraščiai. Greta 
to dar daug išeina kitomis 
kalbomis laikraščių.

Pirmasis Jungtinėse Val
stijose laikraštis išėjo 1690 
metais Bostone, —“Publick 
Occurances”, • bet Anglijos 
valdžia jį tuoj sulaikė. A

1729 metais Benjaminas 
Franklinas, Amerikos revo
liucionierius, pradėjo leisti 
“Pennsylv a n i a Gazette”, 
kuris ėjo iki 1765 metų. 
Amerikos Revęliyicijos' me
tų .trylikoje f kolonijų jau 
ė j o37. .laikraščiai. ,

Pasaulyje pirmasis laik
raštis Čing-pao (Sostinės 
žinios) išėjo Kinijoje. 

t <

NUBAUDĖ Už KARO 
PROVOKACIJĄ

Berlynas. — Liepos 3 d. 
Jungtinių Valstijų armijos 
seržantas Lindstonas su- 
sušaudė keturias lempas 
rytinio Berlyno pusėje. Da
bar jį už tai nubaudė, nes 
jo elgęsis galėjo išprovo
kuoti incidentą. Seržantas 
nužemintas iki eilinio ka
reivio laipsnio ir nubaustas 
dar $150 piniginiai.

ŠYPSENOS,
Ant stulpų, prie kurių 

pritvirtinta elektros laidai, 
yra užrašai: “Nelieskite 
vielų, nes yra mirties pavo
jus”. O žemiau dar kitas 
užrašas: “Kuris lies vielas, 
tai bus skaudžiai teismo 
baudžiamas”. Reiškia — 
dviguba bauda”.

Mokytojas klausia negrą 
vaikutį: Kaip tavo tėvui 
patiko “Freedom march on 
Washington?”.

Mokinys: Labai, bet lau
kiame rezultatų.

Lėktuvas ėmė stipriai 
supti keleivius, tai viena 
moteris nusigando ir puolė 
prie kunigo: Kunigėli, gel
bėkite.

Kunigas: Negaliu, nes 
lėktuvą valdo kiti, o aš tik 
griešniems kelią rodau į 
dangų.

Mokinys atėjęs į fa’briko 
raštinę prąšo darbo. Kom
panijos perdėtinis klausia? 
Kokį amatą mokate?

Mokinys: Jokio nemojĮįi.
Perdėtinis: G-aila, bet vi

sos viršininkų vietos jau 
užimtos.

Surinko J. Kunca



Juozas Byronas . . .

* Spaudos darbininkų namai
susidarė manyje, bet anaip
tol dar nereiškia, kad visi 
rezidentai vienodai galvoja.
žemės plotas ir pastatai

Žemės plotas, ant kurio 
stovi Spaudos Darbininkų 
Namai, užima 260 akrų. 
Žemė derlinga, tad gražiai 
auga vaismedžiai, žolė ir 
gėlės. Pastatai yra vidury
je parko, kuris, sakoma, 
yra vienas iš gražiausių 
Pikes Peak kalnų slėnyje. 
Visa tai kainavo Tarptau
tinei Spaudos Unijai apie 
22 milijonu dolerių. Na, o 
šiuos Namus išlaikyti su
sidaro jau atskiros išlaidos. 
Vien tik Namų ir žemės 
ploto, bei parko apžiūrėji
mui samdoma virš 200 dar
bininkų, kaip tai: amati
ninkai, žolės laistvtojai, gė
lynų prižiūrėtojai, valgyk
los bei virtuvės ir skalbyk
los darbininkai, Namų ap- 

! tarnautojai ir t. t.
Praėjusią vasarą buvo 

didelė sausra šioje apylin
kėje. Dėl stokos vandens 
rezervuare, laistymo vamz
džių tinklas, išsišakojęs po 
visas pievas, nebuvo galima 
vartoti. Tad laistytojai at
siveždavo po 500 galionų 
tankus, — laistydavo pie
vas dieną ir naktį, kad net 
motorų burzgimas darėsi 
įkirus daugeliui rezidentų, 
įskaitant ir mane. Tas pat 
yra ir su žolės piovimu; 
kadangi čia yra daug pie
vų, tai viena ar kita dalis 
pievos vis kasdien plauna
ma. , '

Ligoninės pastatas yra 
didžiausias, susidentis iš 4 
aukštų. Pastato rūsyje, ku- 

'ris beveik lygus su pievos 
paviršium, yra laboratori
jos, operacijų kambarys, 
kirpykla, rekreacijos kam
barys, auditorija ir knygy
nas. Pirmame aukšte: li
gonių kambariai, daktarų 
ir slaugių raštinės bei vais
tinė. Antrame aukšte: pa
cientai, kurie turi būti lovo
se. Trečiame aukšte: dali
nai lovos pacientai, parali
tikai ir neregiai. Ketvirta
me aukšte: vjen tik mote
rys . Čia gyvena senelės ir 
lengvos stadijos ligonės. Gi 
lovos pacientės perkeliamos 
į antrą aukštą.

Antras pastatas — džio
vininkų sanatorija. Čia pa
šaliniai rezidentai neįlei
džiami, apart daktarų, slau
gių ir aptarnautojų. Stip
resni ligoniai išleidžiami į 
kiemą ar ligoninę pasima
tymui su specialistais gy
dytojais. Išeidami iš sana
torijos, jie turi apsimaska- 
vę savo burnas.

Trečias pastatas, tai vy- 
rų senelių prieglauda. Jie 
čia miega bendruose miega
muose kambariuose. Jie 
patys turi save apsitarnau
ti: pasikloti lovas, apsišluo
ti ir išsiplauti grindis; o 
rimtai susilpnėję iš senat
vės perkeliami į ligoninę.

Be viršminėtų pastatų, 
dar yra dirbtuvėlė, kur tai
somos mašinos, ūkio pa
dargai ir visa kita. Namų 
administratorius su savo 
šeima gyvena atskirame 
penkių , kambarių name, ku
ris taip pat yra Spaudos 
Unijos nuosavybė.
Gydytoj ai-specialis  tai

Ligoniams pageidaujant, 
Namus lanko visokių ligų 
specialistai. Kiekvieną sa
vaitę jie ateina tam tikro
mis dienomis ir balando
mis. Namų štabo gydyto
jai sutvarko pagal reikalą 
ligonių pasimatymus .su 
specialistais. Tai labai svar

(Union Printers’ Home)
“It’s Bounty Unpurchas- 

able,” šis obalsis matomas 
Spaudos Darbininkų Namų 
įėjime, virš vartų, žiūrint 
iš vidaus, link Peak kalno; 
jie yra netoli Colorado 
Springs miestelio, Colorado 
provincijoje. Čia teikiamos 
gerybės veltui, iš tikrųjų 
nenuperkamos. Apie visa 
tai aš stengsiuos kiek ga
lių ryškiai parašyti.

Ši įstaiga—Spaudos Dar
bininkų Namai (Union 
Printers’ Home)—susitvėrė 
1892 m. gegužės 12 d. ir
palaikoma kaip apsigyven- 
dinimo vieta seneliams ir 
nepagydomiems ligoniams. 
Čia taip pat suvažiuoja iš 
visų Jungtinių Valstijų 
lengviau sergantieji ligo
niai gydytis. Kadangi ši 
įstaiga buvo sutverta ir da
bar palaikoma ITU (Inter
national T y p o g r a p h i cal i 
Union), kuri susikūrė 1852 
m. gegužės 5 d., tai savai
me aišku, kad tiktai šios 
unijos nariai turi teisę vel
tui čionai gydytis, ir, ku
rie pageidauja, praleisti se
natvės dienas.

Narys, norintis čia pa-1 
tekti, turi būti išbuvęs ne 
mažiau 10 metų unijos na
riu. IšinYtis padaryta džio
vininkams ir kitokiomis pa
vojingomis ligomis sergan
tiems ligoniams, kuriems 
reikalinga greita medikali- 

. nė pagalba. Pagal Namo 
* direktorių sprendimą, jie 
Įgali būti priimami ligoni
nėn, išbuvę 18 mėnesių uni
joje. Tik protiniai ir lyti
niai ligoniai čia nepriima
mi.

Kiekvienas aplikantds turi 
gauti iš savo lokalo (sky
riaus) rekomendaciją su 
gydytojo paliudijimu, nu
statant jo ligos stovį.

Pribuvus aplikantui Na- 
man, duodama jam išsamus 
gydytojo tyrimas ir, jei 
kartais pasirodo, kad apli- 
kantas norėdamas patekti 
Naman, įteikia neteisingas 
informacijas, jis siunčia
mas atgal iš kur atvykęs 
savo paties lėšomis.

Priimti į šiuos Namus 
nariai aprūpinami paprastu 
sveiku maistu, aprengiami 
kukliais tinkamais drabu
žiais (kuriems reikalinga) 
ir apgyvendinami švariuose 
kambariuose.
i Kiekvienas lokalas, siųs
damas savo narį į Namus, 

^aprūpina jį kelionės išlai
domis ir savaitine pašalpa 
nuo dviejų iki šešių dolerių. 
Pavyzdžiui: Qhicagos lė
tas lokalas duoda savo na
riams 6 dol. į savaitę; 
New Yorko 6-tas lokalas 
duoda 5 dol., o mažesni lo-1 
kalai skiria savo nariams 
po 2 arba tris dolerius sa
vaitei. Trys doleriai biske- 
lį per mažai tam, kuris rū
ko^ bet penki arba šeši dol. 
pilnai patenkina kasdieni
nius reikalus.

. Namų rezidentai
Gal būtų tiksliąu pava- 

; dinti visus tuos įnamius, 
ligonius ir senelius, ^zi- 
dentais. Kai kurie čia9<^ 

- vyko gydytis; o kiti—savo 
gyvenimo dienas užbaigti... 
Būti čionai ligoniu su vil
timi, kad sveikata pasitai
sys, nėra jau toks didelis 
moralinis smūgis, bet pasi
duoti senelių prieglaudon, 
tikriausia nesinorėtų. At- 

^rodo perdaug galutinas 
žingsnis prie mirties, be jo- 

vilčių, be jokios atei
ties planų... Geriau būtų, 
man atrodo, atsigulti į duo
bę ir užsitraukti velėną ant 
savęs... Tokia galvosena

bus ir geras patvarkymas.
Maistas

Maistas paprąsįąs;. bet 
sveikas, švieži r kiaušiniai, 
pienas ir mėsa. Pieno yra 
užtektinai visuomet. Kiek 
kas nori—tiek tas geria.

Naujai pribuvę į Namus 
rezidentai pirmiausia valgo 
savo kambariuose, pakol 
gydytojai ištiria jų sveika
tą. Po to rezidentui paski
riama gyvenimo vieta, nu
statomas valgis ir valgymo 
vieta. Lovos pacientai, ne
regiai ir raiši maitinami sa
vo kambariuose. Nors kai 
kurie neregiai ir raiši ban
do ateiti į valgyklą, nes čia 
jie gauna didesnį maisto 
pasirinkimą. Ateina jie 
“apsigraibydami” su savo 
balta lazdele ir neklaidin
gai prieina prie jiems pa
skirto stalo. Tuomet pa
tarnautoja perskaito jiems 
tos dienos maisto sąrašą, 
priima užsakymą ir dar pa
deda jiems sutvarkyti mais
tą lėkštėje. Visi kiti rezi
dentai pasitarnauja patys,4 
kaip kad kafeterijoje.
Lankymo valandos

Dormitorijos rezidentus 
galima lankyti kiekvieną 
dieną nuo l9^tos ryto iki 9- 
tos vakaro. Ligoninės ir 
sanatorijos lankymo valan
dos ribotos. Čia daug per
eina lankytojų iš visų Jung
tinių Valstijų kampų. Iš 
Kanados, iš Pietų Amerikos 
ir net teko matyti užrašų 
knygoje atvykusius lanky
tojus iš Švedijos ir Anglijos. 
Kai kurie svečiai apsilanko 
tik iš įdomumo. Jie neturi 
čia pažįstamų nei giminių, 
bėt jiems patinka apžiūrėti 
Spaudos Darbininkų Na
mus.
Skalbykla-valykla

Kiekvieną šeštadienį, li
goninės ir sanatorijos re
zidentai padeda savo pa
ruoštus baltinius skalbimui 
koridoriuje už durų. Skal
byklos darbininkai surenka 
viską ir sekantį penktadie
ni pristato švarius balti
nius atgal. Ta pati proce
dūra ir su drabužių valy
mu. O dormitorijos rezi
dentai turi patys pristatyti 
savo baltinius skalbyklon ir 
valyklom Visas šis patar
navimas yra duodamas vel
tui.
Kirpykla

Kirpykloje patarnavimas 
taip pat veltui. Jei nori, 
gali skustis ir kirptis plau
kus kasdien, vien tik pasi
rašydamas savo vardą kir
pėjo knygutėje. Su šiuo 
parašu kirpėjas turi teisę 
reikalauti atlyginimo už sa
vo darbą Namų administ
racijoje. Lovos pacientus 
jis ateina aptarnauti į jų 
kambarius.
Knygynas

Knygynas gapa turtin
gas. Knygų skaičius bene 
sieks arti milijono. Dau
giausia enciklope d i j o s ir 
žymiųjų rašytojų rinkiniai. 
Yra daug novelių ir apysa
kų. Visos knygos yra kie
no nors dovanotos arba pa
likimai buvusių ir čia už
baigusių savo amžių rezi
dentų. Tik visa bėda yra 
susirasti norimą knygą. 
Reikia briautis per vi
so knygyno “katakom
bas,” pakol susirandi ko 
ieškojai. Nėra tikslios tvar
kos. Knygyno vedėjai sėdi 
sau savo “klėtkose” ir skai
to, o jų padėjėjai tą patį 
daro. Vedėjai yra reziden
tai—seneliai, kurie už savo

(Tąsa 4-tam pusi.)'

Iš laiškų Alžyro rūpesčiai ir viltys
Mielas Drauge Antanai!

Jau seniai kaip neaplan
kiau Jūsų laiškais, nema
nyk, kad užmiršau. Labai 
greitai bėga margos die
nos, ir nepastebėjau kaip 
praėjo ištisas mėnuo. O tą j 
mėnesį praleidau Maskvoje, 
nes atėjo mano eilė dirbti 
čia kaip Prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojui. Gi rei
kalų šį kartą žymiai dau
giau, nes mūsų pirmininkas 
dabar daugiausia dirba 
Centro Komitete ir mažai 
turi laiko čionykštėms par
eigoms. Todėl tenka dau
giau darbo pavaduotojams. 
Be daugelio eilinių darbų, 
kuriuos sunku visus ir iš
vardyti, tenka daug atsto
vavimo, taip sakant, repre
zentacijos pareigų. Tuo la
biau, kad ir mūsų Aukš
čiausiosios Tarybos pirmi
ninkai draugai J. Peive ir 
J. Spiridinovas buvo išva
žiavę arba į užsienį, arba 
atostogauti. Kaip tik šįryt 
išlydėjau drg. Spiridinovą, 
išvykusį į Argentiną daly
vauti naujojo prezidento 
įžengimo į preigas iškilmė
se. Todėl teko ir įvairiais 
parlamentiniais rei k a 1 a i s 
užsiimti. O kaip tik per šį 
mėnesį buvo atvykusi eilė 
parlamentinių delegacijų — 
iš Nigerijos, Indonez i j o s, 
Siera-Leone, Brazilijos ir k.

Be šių tiesioginių darbo 
pareigų, kiek laisvo laiko 
turiu, stengiuosi kai ką ra
šyti. Atlikau pažadėtą dar
bą mūsų Grožinei Leidyk
lai — atsiminimus apie ra
šytoją Vienuolį - Žukauską. 
Leidykla sumanė išleisti 
apie Vienuolį knygą, kurio
je bus surinkti atsiminimai 
apie jį. Panašios atsimini
mų knygos buvo išleistos 
apie Salomėją Nerį ir Pet
rą Cvirką. Parašiau taip 
pat keletą straipsnių į įvai
rius Maskvos žurnalus ir' 
laikraščius, o ir per radiją 
teko keletą kartų įkalbėti. 
Užvakar įkalbėjau į magne
tofoną kalbą apie Lietuvą, 
skirtą Armėnijos, Gruzijos 
ir Azerbaidžano radijo ko
mitetams, nes šiomis dieno
mis per tų respublikų radi
ją bus duodamos translia
cijos apie Lietuvą su pa
skaitomis apie mūsų res
publiką, su lietuviškomis 
dainomis, muzika, ištrauko
mis iš mūsų literatūros.

Justas Paleckis 
Maskva, 1963- 10. 8

Gerb. “L” Redakcija:
Čia prisiunčiame $25 pro

ga mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo, kuris taip greitai 
prabėgo, bet buvo linksmas 
ir laimingas. Rodosi, kad 
tai buvo mūsų “honey
moon.” Sukaktį praleidome 
Detroite, kur teko susitikti 
daug gerų draugų ir pažįs
tamų.

Taipgi širdingai ačiū vi
siems, kurie suteikė mums 
dovanų.

Ačiū Masių šeimai, V. 
Smalstienei ir Dočkams už 
širdingas vaišes.

Marie & John Koch
Miami Beach, Fla.

APSISAUGOJIMO 
KAPSULĖS VEIKIA

New Yorkas. —- Roose- 
velto viešbutyje įvyko dak
tarų konferencija. Buvo 
padaryta išvada apie apsi
saugojimą nuo nėštumo 
“Ortho-Novum 10” kapsu
les. Iš raportų pasirodė, 
kad 60,000 moterų jas var
tojo ir nei viena nepastojo 
nėščia.

New Yorkas. —Mirė ad
mirolas A. G. Kirk.

Pastarosios savaitės labai 
reikšmingos alžyriečių tau
tos gyvenime. Jaunoji res
publika žengė dar vieną 
svarbų politinio gyvenimo 
žingsnį — absoliuti alžyrie

čių-tautos dauguma rugsėjo 
8 dieną įvykusio referendu
mo metu pritarė Alžyro 
Respublikos konstitucijai, o 
pereitą sekmadienį išrinko 
pirmąjį šalies prezidentą. 
Juo tapo ligšiolinis Minist
rų tarybos pirmi n i n k a s, 
N a ei o nalinio išsivadavimo 
fronto generalinis sekreto
rius Achmedas Ben Belą.

Baisus nualinimas
Pirmieji nepriklausomo 

gyvenimo metai nebuvo 
lengvi alžyriečių tautai. Per 
septynerius metus trukusio 
karo prieš prancūziškuosius 
kolonizatorius šalies liau
dies ūkis atsidūrė nepapras
tai sunkioje būklėje. Dau
gelis pramonės įmonių ne
dirba, šalyje esamų pramo
nės įmonių pajėgumas iš
naudojamas vos35pr0c. Di
deli sunkumai ir žemės ūky
je, kuriame dirba pagrindi
nė Alžyro gyventojų dalis.

Praktika patvirtino, koks 
teisus buvo vyriausybės va
dovas Ben Belą, kuris pa
reiškė, kad, iškovojus po
litinę nepriklausomybę, al
žyriečių tautos išsivadavi
mo kova ne pasibaigė, o tik 
prasidėjo. Politinės nepri
klausomybės iškovojimas tė
ra pirmasis žingsnis kelyje į 
tikrąją nepriklausotmybę, ku
rios siekia didvyriškoji al
žyriečių tauta, netekusi iš
sivadavimo kare daugiau 
kaip milijono savo sūnų ir 
dukrų.

Svarbiausias klausimas, 
iškilęs šiandieniniam Alžy- 
rui ir jo vadovams, tai eko
nominės problemos. Šalies 
ūkinis gyvenimas sustingęs, 
pagrindinė dirbančiųjų ma
sė neturi darbo. Nedarbas 
sunkiai slegia šimtus tūks
tančių alžyriečių šeimų.

Kokios šių ekonominių 
sunkumų priežastys, kodėl 
taip nusmuko šalies ekono
mika? Atsakant į šį klau
simą, reikia bent trumpai 
peržvelgti Alžyro istoriją. 
Daugiau kaip 130 metu Al
žyrą valdė prancūziškieji 
kolonizatoriai. Jie užgrobė 
derlingiausias žemes, pra
monės įmones, prekybos 
įstaigas, tapo visagaliais 
krašto ekonomikos šeimi
ninkais. Alžyrui tapus ne
priklausomu, prasidėjo ma
sinis prancūzų bėgimas į 
metropoliją.

Per vienerius metus iš 
Alžyro išvyko 94 proc. čia 
gyvenusių europiečių, o tai 
sudaro milijoną žmonių- Eu
ropiečiai (absoliutinę jų 
daugumą sudaro prancū
zai) vaidino vadovaujantį 
vaidmenį visose politinio ir 
ūkinio gyvenimo srityse. Jie 
sudarė ir absoliutinę speci
alistų daugumą. Savaime 
suprantama, kad masinis 
specialistų, įmonių ir dvarų 
savininkų išvykimas buvo 
skaudus smūgis krašto eko
nominiam gyvenimui. Juo 
labiau, kad išvykdami buvę 
kolonizatoriai gadino ir nai
kino mašinas, įrengimus, 
irigacijos sistemas. Milži
niški žemės plotai, kuriuos 
anksčiau valdė plantatoriai 
europiečiai, liko be savinin
kų.

Kovoja su sunkumais
Alžyro liaudis nepabūgo 

sunkumų. Koloni z a t o r i ų 
paliktas žemes pradėjo dirb
ti mažažemių ir bežemių 
valstiečių iniciatyva suor
ganizuoti “valdymo komite
tai,” kurie 1963 m. Alžyro 
vyriausybės buvo juridiškai 

pripažinti. Panaši padėtis 
ir pramonėje, kur vyriausy
bė rekvizavo apie 500 įmo
nių bei kitų organizacijų,, 
likusių be savininkų.

Tai buvo pirmieji žings
niai perduodant žemę ir jos 
turtus į liaudies rankas. 
Vyriausybė paruošė žemės 
reformos p r o j e k tą, kuris 
numato nacionalizuoti bu
vusių kolonizatorių žemes, 
o taip pat atimti žemės per
teklių iš turtingųjų alžyrie
čių. Svarbus žemės refor
mos bruožas yra tas, kad 
nacionalizuotoji žemė ne iš
dalinama bežemiams vals
tiečiams, o valstiečių koope
ratyvams.

Numatoma, kad kolekty
vinis sektorius apims 60% 
dirbamos žemės, o likusieji 
40% žemės, kurią valdo indi
vidualūs valstiečiai, ateity
je taip pat bus sukoopera- 
tinta, jos savininkams vals
tiečiams susijungus į koo
peratyvus, kuriems vyriau
sybė teiks paramą žemės 
ūkio mašinomis, sėkla ir t. 
t. Tuo būdu agrarinė refor
ma, kuria gyvybiškai suin
teresuota pagrindinė alžy
riečių tautos dalis, vykdo
ma socialistiniais pagrin
dais, sustiprinant kolekty
vinį, o ne individualinį sek
torių žemės ūkyje.

Agrarinė reforma, pra
monės ir prekybos įmonių 
nacionalizavimas ir kitos 
vyriausybės, ekonominės 
priemonės rodo, kad Ben 
Belos vyriausybės paskelb
tas nekapitalistinis Alžyro 
vystymosi kelias įgyvendi
namas praktikoje. Šios prie
monės susilaukė visiškos 
liaudies paramos. Vis pla
tesni užmojį įgauna “valdy
mo komitetai” kaime, tvar
kantieji buvusių kolonistų 
žemes, likusias be savinin-. 
kų. Nepaisant didelių sun
kumų, Alžyro žemės ūkis 
pradeda kilti. Agrarinė re- 
forma išjudino valstiečių 
mases, įtraukė jas į aktyvų 
darbą ir aktyvų dalyvavimą 
naujojo Alžyro statyboje.

Priešai tebeveikia
Tačiau vyriausybės prie

mones žemės ūkyje ir pra
monėje įnirtingai puola bu
vę kolonizatoriai, dar gyve
nantieji Alžyre, o taip pat 
stambioji alžyriečių buržua
zija, kurios dalis nepapras
tai praturtėjo karo ir masi
nės europiečių emigracijos 
metais. Šalyje pastaruoju 
metu smarkiai paa š t r ė j o 
klasių kova. Ben Belos vy
riausybės politika nepaten
kinti ir kai kurie žymūs Al
žyro politiniai veikėjai, iš- 
reiškiantieji stambiosios 
buržuazijos interesus. Ša
lyje susidarė labai įtempta 
politinė padėtis.

Šį pavasarį iš vyriausy
bės pasitraukė eilė minist
rų, nesutinkančių su Ben 
Belos vykdomomis priemo
nėmis. Visai neseniai iš sa
vo posto atsistatydino Na
cionalinio susirinkimo (par
lamento) pirmininkas Fer- 
hatas Abasas, kuris pareiš
kė nepritariąs naujajai 
konstitucijai, numatančiai 
sutelkti valdžią vieno žmo
gaus — prezidento — ran
kose. Politinių lyderių ne
sutarimai pereitą vasarą 
grėsė net politiniu karu, ku
rio tačiau pavyko išvengti- 
Bet politiniai veikėjai ir to
liau puola Ben Belą.

Neseniai Prancūzijos laik
raštyje “Mond” buvo iš
spausdintas buvusio vice
premjero Krimo Belkasemo 
straipsnis, kuriame jis kal
tina Ben Belą valdžios uzur- 
pavimu, aštriai kritikuoja 
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jo politiką. Panašiai puola 
dabartinę vyriausybę ir ki
ti žymūs Alžyro politiniai 
lyderiai, šiuo metu izoliuoti 
nuo politinės veiklos ir gy
venantieji Alžyre arba emi
gracijoje. Nepaisant šių už
puolimų, vyriausybė tvirtai 
vykdo savo politiką, kurią 
remia didžioji tautos dau
guma — tai akivaizdžiai ro
do ir rinkimų rezultatai.

Ben Belos politika
Kokios politikos laikosi 

Ben Belos vyriausybė ? Kaip 
ne kartą yra pareiškęs jos 
vadovas, Alžyro tikslas—so
cializmas. Tačiau, jo žo
džiais, tai bus arabiškasis 
socializmas. Išreikšda m a s 
savo pažiūrą į socializmą, 
Ben Belą kalbėjo: “Kai ku
rie žmonės teigia, kad mes 
komunistai. Ne,mes arabai, 
musulmonai. Mes ne komu
nistai, bet mes ne prieš ko
munistus ir jų ideologiją.” 
Jis pridūrė, kad 12 milijonų 
alžyriečių palaiko jo vado
vaujamą vyriausybę, ir tik 
10 tūkstančių yra sąmoks
lininkai.

Alžyro komunistų partija 
remia vyriausybės priemo
nes. Alžyro kompartijos 
sekretoriato narys Lavris 
Buchalis pareiškė, kad vy
riausybės priemonės yra re
voliucinio pobūdžio ir įga
lins palaipsniui sudaryti 
objektyvias sąlygas socia
lizmui pastatyti.

Jaunosios respublikos vys
tymuisi smarkiai trukdo 
prancūziškieji imperialistai. 
Jie vis dar laiko Alžyre ne
mažą kariuomenę, o šią va
sarą jo teritorijoje (Sacha
ros dykumoje) susprogdino 
atominę bombą, sukeldami 
didžiulį alžyriečių tautos 
pasipiktinimą. Prancū z i j a 

. ir. toliau daro ekonominį 
spaudimą Alžyrui. Jos tei
kiama pagalba yra vien
pusiška, jos tikslas—neleis
ti stiprėti kolektyviniam 
sektoriui Alžyro ekonomi
koje ir neleisti vystytis na
cionalinei pramonei, sie
kiant paversti Alžyrą, kaip 
ir kitas Afrikos šalis, ža
liavų tiekėju Prancūzijai ir 
kitoms “Bendrosios rinkos” 
šalims. Prieš šiuos neokolo- 
nizatoriškus planus ryžtin
gai protestuoja visa alžy
riečių tauta, tiek daug pri
sikentėjus! Prancūzijos ne
laisvėje.

Už alžyriečių tautą
Alžyriečių tautos kovą už 

savo laisvę ir nepriklauso
mybę moraliai ir materia
liai rėmė ir remia Tarybų 
Sąjunga — ištikimas drau
gas visų Afrikos ir Azijos 
tautų, kovojančių už savo 
laisvę. Alžyro vyriausybė 
prašymu tarybiniai specia
listai šiuo metu išminuoja 
laukus Alžyro pasienyje su 
Maroku ir Tunisu, kuriuos 
prancūzai užminavo išsiva
davimo karo metu. Alžyre 
dirba nemažas skaičius ta
rybinių gydytojų, inžinierių 
ir kt. specialistų, kurie tei
kia didelę paramą vieti
niams speciaistams, padeda 
likviduoti sunkų kolonizato
rių palikimą. Stiprėja ir , 
vystosi TSRS ir Alžyro pre
kybiniai ir kultūriniai ry- v • •šiai.

Tarybinė liaudis, visų so
cialistinių šalių tautos su 
didžiule simpatija žiūri į 
laisvosios alžyriečių tautos 
pastangas sukurti tikrai 
laisvą, neprikl a u s o m ą ir 
klestintį Alžyrą, ir linki Al
žyro liaudžiai visokeriopos 
sėkmės šioje kovoje.

J. Bačiulis
“žinijos” draugijos narys



1. Klevinskas

Po keturiasdešimt devyuerių metų
(Pabaiga)

Ir taip besižvalgant, au
tobusas jau sluogia žemyn 
nuo aukšto kalno tarp gra
žių pusių ir eglių. Tai tur
būt tas pats kalnas, ant ku
rio prelatas Olšauskas nu
žudė savo meilužę. O štai 
Nemunas, tiltas ir Prienai.

Nors ir daug tenka do
mėtis vaizdingais Lietuvos 
laukais, ypatingai važiuo- 
ant pro prisimenamas vie
tas, betgi ilgas važiavimas 
pasidarė nuobodus. Iki pa
siekėme Kapsuko miestų, 
jau buvo trečia valanda po
piet.

Kapsukyje, kaip ir visur 
kitur, mus sutiko pionieriai 
su gėlėmis ir karštais 
sveikinimais. Kapsuko mies
to valdybos pirmininkas pa
sikvietė į valdybos rūmų sa
lę ii’ daug kų papasakojo iš 
miesto istorijos ir pergy-j 
venimų laike hitlerinės oku-j 
pacijos; ir kad miestas nuo ! 
8,000 gyventojų jau išaugo 
iki 24,000 ir vis auga. Pasi
klausę pirmininko papasa
kojimų, nuėjome į kapines, 
nes visai netoli, aplankyti 
Žemaitės kapo, taipgi ir 
didvyrių, žuvusių kovoje su 
hitleriniais best i j o m i s ir 
jiems parsidavėliais lietu
viškais išgamomis, kapus. 
Iš kapinių sugrįžome atgal 

• į miesto centrų, į puikųjį 
restoranų, kur stalai pa
puošti laukė mūs. Pasival- 
gę ir pasiklausę malonių 
lietuviškų melodijų muzi
kos, vėl į autobusų ir nuva
žiavome apsilankyti į Čer
niachovskio vardo kolūkį.

Tik pervažiavus Šešupę 
kiek į šiaurę, štai ir kolū
kis, kur sustojome prie val
dybos rūmų? Kolūkio pir
mininkas daug papasakojo 
ne tik kaip kolūkis gerai 
verčiasi dabar, bet ir apie 
ateities planus. Tai vienas 
iš pačių didžiausių ir tur
tingiausių kolūkių visoje 
Lietuvoje. Pasiklausę pir
mininko kalbos, nuvažia
vom į fermų, kur augina
mos kiaulės ir didelis skai
čius pieningų karvių. Čia 
aprodė didelę karvidę, kur 
melžėjos triūsėsi su melžia
mosiomis mašinomis, nes 
kaip tik laikas buvo karvių 
melžimui. Taipgi aprodė ir 
kiaulidę, kur veislinės kiau
lės kiekviena savo gardelyje 
su savo mažiukais. Gale il- 

' go šio pastato didelis, erd-- 
vus kambarys su dideliais 
pečiais, kur priruošiamas 
kiaulėms ėdalas. Iš šio kam
bario virš galvos aukštyje 
pravestas bėgis, kuriuo su 
dideliu katilu išvežioja- 
mas ir išdalinamas kiau
lėms ėdalas. Šėrė joms ne
reikia sunkiai dirbti išne- 
šiojant ėdalų. Toliau kitas 
nedidelis kambarys, švarus, 
minkšti krėslai, stalas su 
radijo imtuvu, žurnalais ir 
laikraščiais, kur š ė r ė j o s 
praleidžia laisvalaikį, ša'lia 
šio kambario yra dar ii’ ki
tas kambarėlis su šėpomis, 
prausynėmis ir dušais. 
Kiaulių šėrėjos, atlikę die
nos darbus, eina namo ne 
prasčiau apsitaisę, kaip iš 
atlaidų . O kada ponai val
dė Lietuvų, tai dvaro kiau
lių šėrėją, biedno tėvo duk
ra, nors ir geriausia mergi
na, buvo išjuokiama ir nie
kinama. Bet šiandien Lie
tuvų valdo pati darbo liau
dis !

Dar staptelėjom ir senelių 
prieglaudos namuose. Gra- 

’ ži, švari vieta. Seneliai pri
žiūrimi gražiai, erdvūs kam
bariai; visur viskas tik bal
tuoja. Erdvus praleisti lai
kui kambarys; ant stalų 

daug knygų, žurnalų ir laik
raščių — net ir mūsų laik
raštis “Laisvė” guli ant sta
lo. Taipgi televizorius ir 
radijas. Argi buvo kas pa
našaus valdant Lietuvų po
nams? Tie visi seneliai ir se
nelės, tarboms apsikarstę, 
būtų kaimų šunis lodinę, jei 
ne tarybinė santvarka. Tik 
labai buvo gaila, kad tiek 
mažai laiko mes turėjome 
praleisti Kapsuke; visur tik 
prabėgomis šį tų pamatėme 
šioje apylinkėje — per Kap
suko miestų tik pervažiavo
me ir pietus pavalgėme — 
ir vėl turėjome grįžti į Vil
nių, nes rytoj jau mūs pas
kutinė diena viešėti gimto
joj šaly.

Sekmadienį, liepos 31-mų, 
turėjom laisvai praleisti vi
sa dienų su giminėmis ir 
draugais, kurie atvyko mus 
atsisveikinti ir su daugeliu 
gal jau paskutinį kartų.

Vakare išleistuvių vaka
rienė, kur dalyvavo ir Ta
rybų Lietuvos ankštie j i 
pareigūnai J. Paleckis, jo 
žmona, M. Meškauskienė ir 
kiti. Čia mums įteikė ir po 
atsisv e i k i n i m o dovanėlę. 
Tai buvo jaudinantis vaka
ras. Gi pirmadienio ryte 
pusryčiai 6-tų vai., nes 8-tų 
vai. mes jau turime būti 
Vilniaus oro uoste ir skristi 
į Maskvų.

Apie 7-ta vai. vestibiulis 
prisipildė pilnas žmonių at
sisveikinti su mumis. Ir 
taip mes atsisveikinę sėda
me į autobusus ir, pasakę 
sudie, gražusis Vilniau, lei
džia m ė s link oro uosto. 
Daugelis giminių palydi. 
Čia irgi laikų negalimų gaiš
ti, tad su ašarotomis aki
mis tenka atsiskirti su gi
minėmis ir pasakyti gal 
paskutinį kartų sudie, gim
toji šalie, tėvų žemele!

Mano giminaitės sako: 
“D(ėde, dar tu mus aplanky
si; dar mes pasimatysime!” 
Bet... tai ateities klausi
mas. Mes kažkaip nenoro
mis kopiam į orlaivį — visų 
akys ašarotos. Kaip greit 
sueiname į orlaivį, tuoj ati
traukia laiptus ir orlaivis 
ima burgzti; iškyla miškas 
rankų su baltomis skarelė
mis ir mosuoja mums sudie.

Taip, sudie, gimtoji šalele, 
tarybine Lietuva! Sudie, 
didingas Vilniau! Ir nors 
gailesčio ašaromis akys ra
soja, betgi širdyje džiaugs
mas, kad gimtoji šalis šian
dien ne tokia, kokia ji bu
vo, kada vargas mus išginė 
ieškotis laimingesnio gyve
nimo už vandenynų prieš 
daugelį metų. Šiandieninė 
Lietuva yra darbo žmonių 
Lietuva!

VI
Na, mes ir vėl Maskvoje. 

Iš orlaivio išlipę, greitai su
sėdome į autobusų ir nuva
žiavome į Kijevo viešbutį. 
Čia susitvarkę kambariuo
se, suėjome į erdvų puošnų 
valgomų j į pietauti, o pa
pietavę — į autobusų ir va
žiuojame pasižvalgyti po 
Maskvų. O, kiek čia to įdo
mumo, jokiu būdu negali
ma viskų tik prabėgomis 
aprėpti, įsižiūrėti; kiek čia 
technikos, archite k t ū r o s, 
įstabingai gražių daugia
aukščių naujų pastatų, pla
čių gatvių-bulvarų; gatvės 
pilnos žmonių ir automaši
nų, tik žiūrėk ir stebėkis; 
nė joks Amerikos didmies
tis negali prilygti savo šva
rumu, nei gražumu. Ten 
nenumesb nurūkytos cigare
tės gatvėj, nes tuoj užsimo
kėsi bausmę. Tik vienų skir

tumų pastebėjau, tai mote
rys labai mažai apsitepę lū
pas ir apsipudravę, o jei ku
ri ir turi kiek kosmetikų, 
tai labai nežymiai. Ten 
skaistus oras, saulutė pui 
kiaušiai padabina moterų 
veidus, kad tik žiūrėk ir 
grožėkis skaistaveidėmis.

Į viskų čia įsižiūrėti reik
tų pagyventi bent keliolika 
savaičių arba ir mėnesių.

Autobusas sustoja nors 
trumpam laikui prie mau
dymosi baseino, kad geriau 
prisižiūrėtum ne tik į ba
seinų, bet ir į plaukiotojus 
ir. ten esamų švarų.

Važiuojame toliau — pa
matyti, kaip atrodo Krem
lius išlaukė j. Sustojame 
skersai upę nuo Kremliaus. 
Žiūri žmogus ir' stebiesi: 
kiek čia darbo įdėta pasta
tymui tos milžiniškos 
sienos ir viduj tų pastatų- 
palocių; ir tai vis vergų - 
baudžiauninkų prakaitu ir' 
gyvybėmis tas padaryta. 
Betgi šiandien Kremlius ne 
carų ir kunigaikščių puo
tavimu lizdas, didžioji 
žvaigždė, į kuria viso pa
saulio akys nukreiptos.

Apsilankėme Lenino var
do universitete, stadione, 
kuriame yra plaukiojimo 
baseinas, kur plaukiotojai 
išdarinėja visokius plau
kiojimo šposus, kad ir ly
dekos pavydėtų. Apsilankė
me Krąmliaus muziejuje, 
kur nuo šimtmečių laiko
mos visokios carų veislės 
brangenybės.

Apsilankėme didž i o j o j e 
parduotuvėej priešais 
Kremlių. Pavažinėjome ir 
Maskvos požeminiu Metro; 
tai nuostabiai gražus pože
minis; kiekviena stotis — 
tai savotiškas dailės kūri
nys. Bet kažin kokiais ap
skaičiavimais tai padaryta? 
Juk tai daug iškaštingo dar
bo įdėta.

Nuvykom ir į visų tary
binių respublikų ūkio paro
dų, kur kiekviena respub
lika turi savo paviljonų ir 
paroduoja savo dirbinius; 
labai daug rankdarbių, dai
lės. Pavaikščiojome po M. 
Gorkio parkų. Čia irgi daug 
grožio ir įvairumo. Bet gal 
daugiausia mus visus suža
vėjo, tai apsilankymas Bol- 
šoi teatre—operoj; stebėjo
me operas ir klausėmės ža- 
vė j ančių dainų.

Ir taip tos kelios dienos 
prabėgo,, kad nė nejutome, 
kai mūsų vizito laikas bai
giasi — rugpiūčio 4-oji die
na, ir mes turime pasakyti 
sudie gražiajai Maskvai ir 
visai Tarybų Sųjungai

Rugpiūčio 4-osios prieš
pietį praleidome viešbučio 
apylinkėje besivaikščiodami 
po čionaitinę didelę aikštę, 
kurioje yra didelė geležin
kelio stoti, taipgi ir pože
minio ir nemažai parduo
tuvių. Pirmų valandų pie
tūs, o bepietaujant kai ku
riuos Ks. Karosienė papra
šė trumpai šį tų pasakyti, 
kokius įspūdžius įsigijome 
besilankydami gimtojoj šaly. 
Kuriuos tik Ks. Karosienė 
pakvietė, visi širdingiausiai 
padėkojo draugams P. Ro- 
tomskiui, Alg. Ročkui ir B. 
Plučienei ir kitiems už mū
sų tokį širdingų vaišinimų 
ir aprodymų, pavežįojimų 
po gimtųjį kraštų; o užvis 
didžiausia padėka buvo, tai 
visai Tarybų Lietuvos val
džiai bei jos aukštiesiems 
pareigūnams, už suteiktas 
tokias sųlygas, kokių mes 
nesitikėjome. Papietavę vi
si buvome pasirengę kelio
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nei; visų lagaminai buvo at
gabenti į vestibiulį, tik lau
kėme autobuso, kaip tai ne
rimaudami. Ir štai pribūna 
autobusas su 54 jaunuoliais 
amerikiečiais, kolegijų stu
dentais iš įvairių kolegijų 
ir valstijų — 50 merginų ir 
4 vaikinai. Vienok neteko 
su jais susipažinti ir pasi
kalbėti, nes ir mūsų auto
busas pribuvo.

Ir štai mes leidžiamės 
per gražiųjų Maskva į Vnu
kovo oro uostų, nes ketvirtų 
vai. mūsų “paukštis” bus 
gatavai pasirengęs pradėti 
skridimų. Čia patikrino mū
sų dokumentus, kad viskas 
būtų tvarkoje, ir laukiame, 
kada atsidarys durys į aikš
tę, nes orlaivis jau laukia. 
Štai ir toji minutė, kada 
reikia atsisveikinti su taip 
mielais draugais ir eiti į or
laivį. Orlaivis suburzgė ir 
greitai pradėjo judėti. Su
die, brangioji tarybinė dar
bo žmonių šalis!

Lėktuvas bematant iškilo 
į žydriųjų padangę, pilnas 
ryžto pasivyti skais č i a j a 
saulutę, kuri jau skubėjo 
link vakarų. Ir taip po tri
jų valandų skridimo . mes 
jau Copenhagene, atlikę 1,- 
500 kilometrų kelionę.

Čia mūsų grupė “suskilo” 
į tris dalis: vieni išskrido 
greitai, o kitiems teko pa
laukti porų ir daugiau va
landų. Aš patekau į antrų
jų grupę ir su keturmoto- 
riniū išskridome pusvalan
džiu anksčiau, bet užtruko
me virš valandos Škotijoje. 
Pirmų valandų ryto paliko
me Škotija, o 10 vai. ryto 
jau pasakėme “Heilo, Ilgoji 
Sala ir visa -Dėdės Šamo 
šalis, mūsų antroji tėvy
nė!.. ”

Ar bus gaminami iš 
plastikos pinigai?

. Stanley F. Reed pagami
no kvadratinės formos iš 
plastikos dolerių modeliu
kus. Jiems jau gavo ir pa
tentų ir pateikė JAV vy
riausybei pasiūlymų gamin
ti plastikinius dolerius, vie
toje popierinių.

Sakoma, kad jie būtų 
daug švaresni. Bet kas 
svarbiausia, kad “bumaž- 
kos” skirtingos vertės turė
tų skirtingus iškirtimus. 
Bankuose skaitant dideles 
sumas jau nereikėtų žiūrė
ti ’’bumažkos” vertės nu
merio, bet mašina išskirs
tytų “bumažkas”.

Washingtonas. — AFL- 
CIO unijų vadai sako, kad 
pragyvenimo kainų kilimas 
pralenkia algų pakėlimų.

Laiškas seseriai
Brangioji sese, praradai jau viltį? 
Rašai—neištversi, verki. . .
Nesitiki supančiota pakilti,
Jaunyste palaužta—sunki.

Man į bedugnę dar neteko žvelgti, 
Tad ką gi Tau galiu patart?
Jei kas man nuosprendį paskelbtų, 
Ar rasčiau pats jėgų ištvert?

Bet tu gali laisva mintim skrajoti 
Greičiau už spindulius lakius, - 
Kur plyti begaliniai erdvių plotai, 
Kur tolių žydris toks puikus.

Lyg radijo bangom gali nuskrieti 
Į žemės ateitį lengvai,
Kur žėri laisvojo pasaulio miestai, 
Kur dega bokštų žiburiai.

Iš daug vilčių krante sukrautas 
Žmonijos rūmas įstabus,
Ir tavo spėkos, ilgesiu ataustos, 
Plyta į pamatą jam bus.

Girdėdama širdies plakimą, džiaukis 
Tu savo kūno stebuklu,
Nors ir apsilpusių jo galių šaukis, 
Tikėki jo ritmu veržliu.

Kam ranką tiesi—šypsena tam svieski, 
Tam džiaugsmą savo spinduliuok!
Ryžtumo kaitrią kibirkštį’ Užplieski, 
Tarsi, ugnikalnis pulsuok;

, J. Subatavičius

Naftotiekio tiesėjams
Naftotiekį peržiem nutiesti
Pasižadėjo brigada,— -
Arterijos šios laukia miestai,— .
Užsirūkyti nėr kada.

Klampu ir šalta. . . Sniego pusnys. . .
Ir vėjas degina žvarbus'. ..
Kranai speige tokie neklusnūs,
Nuklota vamzdžių tik perpus!

Pulsuos laukais, miškais netrukus
Ištryškęs kraujas iš gelmių,
Skubėk, nors ratai vietoj sukas,
Ir veržias keiksmas: “Po velnių!”

ši plieno gysla trėkš gyvybę
v Mašinoms cechų, fabrikų,

Nors speigas baltą skruostą gnybia, 
Atraportuosime laiku.

Kai komjaunuolė pasipuošus
Per vestuves mylėt prisieks, 
žinok, jos drabužius puošniuosius
Šita arterija jai tieks.

t
Ir suknią baltą,, ir vuslį,
Kurpaites ant dailių kulnių, 
Jai neš ši plieno magistralė, 
Paklota mūsų kietų delnų.

■ J. Subatavičius — --

Spaudos darbininkų namai
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

patarnavimų gauna 20 cen
tų į valandų atlyginimo. 
Vieno dalyko jie griežtai 
laikosi — tai knygyno va
landų. O tos valandos la
bai trumpos: pustrečios va
landos priešpiet ir viena 
valanda popiet.
Krautuve

Krautuvė tvarkoma koo
peratyvo formoje. Reziden
tai, daugumoje seneliai, ku
rie pastoviai čia apsigyve
nę, sudaro krautuvės komi
tetų ir po jų nuožiūra ve
dama visa tvarka. Komite
tas pasiskirsto valandas, 
užsako prekes ir veda visas 
išlaidų ir pajamų sųskaitas. 
Pajamos eina pačių rezi
dentų naudai. Iš šių paja
mų apmokama knygyno ve
dėjo ir krautuvės tarnau
tojų algos: visi gauna po 
20 centų į valandų. Dabar
tinis krautuvės balansas 
banke yra $3,860.76. Kita
me paragrafe paaiškinsiu, 
kur perviršis nuo krautu
vės pelno sunaudojamas.

Krautuvėje galima gauti 
visokių rūšių cigarečių, ta
bako, konditerijos, pašto 
ženklų, skaitymo ir rašymo 
medžiagos ir t. t. Reziden
tai, kurie neturi už kų nu
sipirkti būtiniausių reikme
nų (apart cigarečių), gali 
jų gauti veltui administra
cijos raštinėje arba per 
slaugę. Jie taip pat gali 
gauti veltui drabužių, batų, 
skrybėlių ir visa kita.

Kiekvieno antradienio 
vakarų čia rodomi filmai. 
Tik visa bėda, kad tie fil
mai menkos svarbos—silp
nos temos. Mat, 20th Cen- 
turi-Fox filmų kompanija 
teikia filmus veltui, tai nė
ra ko gero ir tikėtis.

Kiekvieno mėnesio antrų 
ketvirtadienį vyksta Namų 
susirinkimai, kur būna pri
statomi naujai atvykusieji. 
Aptariamos rezidentų prob
lemos. Išduodama krautu
vės finansinė atskaita ir 
iškeliami nauji sumanymai 
ir't.t. Po susirinkimo duo
dama durų prizai. Kiekvie
nas ateinantis auditorijon 
gauna kortelę su numeriu 
ir kai kieno nors numeris 
ištraukiamas — tas gauna 
piniginę dovanų. Susirinki
muose taip atžymimi visų 
rezidentų gimtadieniai, ku
rie tų mėnesį gimę. Vėliau 
lošia bingo.

Rekreacijos kambarys su
tvarkytas ir įrengtas gana 
gerai. Čia yra du bilijar
du stalai, daugelis kortavi- 
mo ir šachmatų stalų. Yra 
televizorius.

Krautuvės pelnas skiria* 

mas užmokėjimui visiems 
prizams, laikraščių prenu
meratoms ir rekreacijos 
kambariui vis perkama dau
giau baldų ir žaismių.

Kuone kiekvienas ligoni
nės kambarys turi televizo
rių arba bent radijo priim
tuvų. Leidžiama turėti tik 
vienų iš minėtųjų aparatų.

Kiekivenas neregys aprū
pintas patefonu. Tokiu bū
du jis susisiekia su savo ar
timaisiais. Valdžios lėšomis 
jiems pristatomos plokšte
lės nuo artimųjų, ir čia, sa
vo kambariuose, patefono 
pagalba klausosi saviškių 
balso. Tiesa, neteko maty
ti knygyne Brailio knygų, 
bet žinau, kad jų čia yra. 
Deja, retas neregys moka 
skaityti Brailio metodu.

Puiku yra pasivaikščioti 
po gan didokų spygliuotų 
šilų, kur vingiuoti takai iš
grįsti plytomis, suoleliai 
sustatyti netoli viens nuo 
kito, kad besivaikštant ga
linga atsisėsti pailsėti. Čia 
yra ir tokių įdomybių, kaip 
miniatūroje suakm e n ė j ę s 
miškas. Kitoje vietoje yra 
saulės laikrodis, kuris, sa
koma, vėluoja pusę valan
dos. Užrašas ant jo toks: 
“Grow Old With Me — The 
Best Is Yet To Be.” Išver
tus lietuviškai, skambėtų 
maždaug sekamai: “Augk 
su manim senyn — ateitis 
vis eina geryn.”

Kas rytų aš gėrėjausi 
saulėtekių vaizdais. Manau, 
kad dar galima priskaityti 
prie rekreacijos ir tekančių 
saulę, kuri sudaro įspūdin
ga - imponuojančių panora
mų, nušviesdama savo rau
donais spinduliais Rocky- 
Mountains šlaitus su Pikes 
Peak viršūne. Na, o dievų 
sodo—“Garden of the Gods” 
— majestotiškos uolos irgi 
sudaro savotiškų įspūdį.
Religija

Bendrai paėmus, reziden
tai užsilaiko laisvai. Yra 
keletas katalikiškų davat
kų, kurie eina per tų rezi
dentų kambarius, kurie už
siregistravę • katalikais, ir 
mėgina apaštalauti, tikėda
miesi atversti juos prie re
ligijos. Tačiau atrodo, kad 
jų pastangos ne perdaug 
sėkmingos, nes skaičius tų, 
kurie samdo sekmadieniais 
taksi važiuoti į bažnyčių, 
mažas.

Vasaros metu, čia nėra 
religinių apeigų. Bet ru
dens, žiemos ir ankstyvo 
pavasario laikotarpiu pro
testantai turi savo ceremo
nijas sekmadieniais popiet, 
o katalikai vienų kartų į

mėnesį klauso išpažinčių ir^ 
atlaiko mišias.

Ypatinga yra tas, kadžy- * 
dai, kurie sudaro pusę visų 
rezidentų, neturi jokių re
liginių apeigų.
Mirtys

Mirimų skaičius čia dido
kas, o gimimų dar nebuvo 
nė vieno... Atsimenu, kai 
vienų savaitę buvo paskelb
ti net keturi mirimai. Ben
drai imant, galima sakyti, 
kad per metus būna apie 
du ar trys mirimai į mėne
sį.

Kurie neturi artimųjų 
rūpintis jų palaikais (tokių 
čia dauguma), jie palaido- y 
jami Colorado Springsy 
miestelio kapinėse.

Mažai kam rūpi mirusie
ji. Kai numiršta reziden
tas, tai administracija pa
skelbia, kokia valandų pri
bus autobusas nuvežti tuos, 
kurie norėtų palaidotį nu
mirusįjį. Bet, deja, dar ne
su matęs, kad autobusas - 
negrįžtų atgal tuščias.

Kurie rezidentai turi gi
minių, jų lavonai siunčiami 
ten, kur jų giminės rūpina
si palaidojimu.
Gamta ir klimatas

Manau neklysiu sakyda
mas, kad geriausias gydy
tojas čia yra gamta ir kli
matas. Spaudos Darbinin
kų Namai yra apie 6,000 
pėdų aukščiau jūros lygio. 
Visa vasarų temperatūra 
dienomis yra 90 laipsnių, o , 
naktimis apie 50 laipsnių. 
Oro tyrumas, medžiai, gė
lės, pievų ir kalnų atmos
fera tiesiog gaivina žmoA 
gaus kūnų ir jausmus. Tik 
senatvės “liga” nepagydo? 
ma. O visgi žmogaus am
žius turėtų būti žymiai il
gesnis. ..

Tikiu, kad šis rašinys 
duos tikslų vaizdų apie 
Spaudos Darbininkų Na
mus. Tai geras pavyzdys 
kitoms darbo unijoms kų 
nors panašaus įsteigti. Bū
tų gerai, kad daug, daug 
panašių įstaigų susikurtų!

Camden, N. J.
Iš LLD 133 kp. susirinkimo 

Susirinkimas įvyko spalio 
6 d. Nors ne visi nariai 
dalyvavo šiame susirinkime, 
bet reikia pasakyti, kad su
sirinkimas buvo sėkmingas. 
Kuopos nariai suaukojo $11 
pasveikinimui Čikagos su
važiavimo, kuris įvyks lap
kričio 24 d. prieš žmonių 
žudytojus.

Į “Laisvės” fondų aukojo? 
A. J. Pranaitis $10, J. Shim 
kūnas $10, A. Gailiūnas 
po $1: U. Gudžonienė, K. 
Bakšas ir B. Navalinskienė. 
Viso $28. A. J. P.

Miami, Fla.
“L” Nr. 80 koresponden

tas S. Zavis, rašydamas 
apie K. Kriaučiūno gimta
dienio proga pietus, pamir
šo parašyti, kad Marie Koch, 
sveikindama Kria u č i ū n ų, 
pranešė, kad parvežė iš De
troito Klubui dovanų nuo 
šių asmenų: V. Smalstienės 
du džarus naminių prezer- 
vų, R. Šmigelsko 2 bon- 
kas medaus jo paties bičių, 
W. Dimšos bonkų trejankos.

Klubas jiems labai dėkin
gas už dovanas.

Laisvietis

ITALAI PYKSTA
Washingtonas. — Italų 

organizacijos užvertė JAV 
vyriausybę protestų laiš*^ 
kais ir ‘ telegramomis. Jie 
sako, kad klausinėjimai 
“silpnapročio” Josepho VsP 
lachio žemina italų tautų. 
Sakoma, kad vien New 
Yorko mieste italų kilmės 
gyveua.^2,500,000 žmonių^



: 'LAISVES' VAJUS 
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

jinimais—A. Žemaitis, Baltimore, Md., ir J. Bimba (dėl 
N. J. vajininkų), patersonietis.

Aukų Į $5,000 Fondą Gauta Sekamai:
R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė gražių sumą 

pinigų į fondą—$218:
ALDLD 10 kp..........................  $100.00
Ęroniutė Ramanauskienė (Sellersville) .. 55.00
R. Merkis ir šeima ................................. 50.00
A. Strolienė .. ........................................... 11.00

Po $1: P. Kreshounas (Phila.), ir P. Valanta, Egg 
Harbor, N. J.

Nuo kitų gauta sekamai:
Nuo waterburieciu (per Kl. Yenkeliūnienę) $150.00
P. J., Dearborn, Mich.......................  11.00

" Šeima is Clearwater, Fla..................................... 10.00
Albina Vaznienė, Richmond Hill, N. Y. ------- 10.00
S. ir O. Titaniai, Woodhaven, N. Y....................10.00
Dominick Kasmauskas, Allendale, N. J............ 6.00
W. Mikulėnas, New Hyde Park, N. Y................6.00
H. Cwon, Baltimore, Md. .. . .................................6.00
Uršulė Paich, Bridgeville, Pa............................. 5.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass....................5X)0
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla....................... 5.00
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y........................... 5.00
Geo ir Anna Schlaves, Brooklyn, N. Y........ 4.00 
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y............3.00
J. Kreipavičius, McAdoo, Pa. .. ............................2.00
J. Urbutis, Baltimore, Md..............................  2,00
Margaret Klišus, St. Petersburg, Fla................2.00
R. Šileikis, Haverhill, Mass................................. 2.00
A. Malkunas, Norwood, Mass............................... 2.00
F. Spaicys, Montreal, Canada'..............................2.00
Po $1: Mrs. H. Antanaitis, Baltimore, Md.; J. Matu

lis, Dorchester, Mass.; M. Lideikis, Largo, Fla.; B. Ka- 
lušis, W. Fitchburg, Mass.; P. Vaitekūnas, Hudson, 
Mass.; Joseph Peshina, Centerville, Mass.; J. Herman, 
V.Grinkevičius, Norwood, Mass.; Mary Rinkus, Thomas
ton, Conn.; A, Kazlauskienė, Flushing, N. Y.; M. Smaid- 
jas, B. Kutkus, Great Neck, N, Y.; K. Ragauskas, Pater
son, N. J,; R. Sherelis, A. Bekešius, Rochester, N. Y.; .P. 
Kreshounas. Phila, Pa.

Šį sykį įplaukė $469.00. Iš anksčiau gauta—$253. 
iso —$722. Balansas—$4,278.

Mūsų vajininkai gražiai pradėjo vajų. Didelis ačiū 
jiems už jų pasidarbavimą, taipgi tiems, kurie atsinau
jina prenumeratas per vajininkus, ir suteikia finansiš
ką paramą laikraščiui.

“Laisvės” Administracija

Dar iš išvykio 
pas Čiurlius

Pas Čiurlius išvažiavimas 
įvyko rugsėjo 29 dieną. Nors 
oras pasitaikė blogas, bet 
žmonių susirinko nemažas 
būrys. Padengus išlaidas 
dar ir pelno liko $85, kuris 
skiriamas “Laisvei? ’

Didžiausia garbė priklau
so Čiurlienei ir jos dukte
rims, kurios visą maistą su
pirko ir paruošė. Didelis 
joms ačiū !

Parengime prie darbo 
rprisidėjo Katinas, A. Matu
lis, J. Augutienė, Geo. Wa- 
Tesonas. Visiems ačiū !

Susirinkę praleidome die
ną labai gražiai, draugiškai 
ir išsiskirstėme pątenkinti 
išvažiavimu. Dabar lauksi
me sekamų metų išvažiavi
mo.

G. Waresonas
=

PITTSBURGH, PA.

Agnes Rudienė
Mirė apatio H> 1^3 -- Palaidota spalio 13 d. 

lietuvių Tautiškose kapinėse, 2 vai. dieną.
Mes, jos draugai ir draugės, reiškiame širdingą 

užuojautą Jos vyrui Juozui Kudis, posūniams, po
dukroms ir anūkams, taip pat ir artimiesiems ra
mintis šiomis liūdesio dienomis. O Tau, drauge Ag
nės, lai būna ramu ilsėtis Lietuvių Tautiškose kapinė
se, West view kalnelyje.
J. Mažeika
J. Briedis
P. S. Karsokai
S. U. Paich
J. K. M. Mažuknai

J. Mlenis
M. Chestnut

M. Imbrasienė
B. Shimkats
E. Wiciniene
T. Kazemers
A. Stonis

c.

Nelaimė R. Kručui
Gerai žinomą Maspetho 

fotografa R. Kručą ištiko 
nelaimė: paralyšius kirto 
jo kairiąją ranką, ir šian
dien Kmc as nešiojasi ją pa
sirišęs. Lanko gydytoją ir 
mano, kad palaipsniui bus 
galima ranką atgaivinti.

Jonas Juška sveiksta
Prieš porą savaičių Jonas 

Juška nukrito nuo kopėčių 
ant ^cementinio šaligatvio ir 
skilo jam kojos kaulas. Li
goninėje padarė jam opera
ciją, sutvarkė skilusį kau
lą. Operacija pavyko, koja 
gyja ir Jonas Juška dabar 
gydosi namie. Koja laips
niškai eina geryn, bet pri
minti su sužeista koja jis 
dar negali. Daktarų numa
tymu, dar bent trejetą mė
nesių ims iki Jonas galės 
vaikščioti be lazdų.

M. IZdankus 
P. J. Martin 
F. Mik antis 
H. Kairienė 
S. Manckienė 
A. P. Cesnikas
J. _ K. Thomas
K. M. Stasinkas
J. O. Miliauskas 
M. P. Paulauskai
J. Purt'ikas
S. Yabelanckiene

New Jersey naujienos
Apie negrų kovas

New Jersey negrų vadai 
įvykusiu pasekmingu mar- 
šavimu Vashingtonan buvo 
labai pasitenkinę. Bet vals
tijos negrų galva pareiškė, 
kad kol kas didelių apčiuo
piamų pasekmių jų kovose 
neatsiekta. Betgi šis tas ir 
laimėta. Sako, pirmiau mes 
buvome visai ignoruojami, 
su mumis niekas nenorėjo 
skaitytis, mūsų balso, kad 
mes esame skriaudžiami, 
niekas nenorėjo klausytis 
ir numojo ranka į mus.

Dabar dalykai biskį pa
gerėjo. Su kuo mes dabar 
turime reikalą, ar jis yra 
gubernatorius, kongresma- 
nas, meras ar konsilmanas 
bei unijos viršininkas, jis 
skaitosi su mumis, mes ar
gumentuojame su jais, mes 
nurodom mūsų skriaudas. 
Taip pat, girdi, mūsų ko
vai gauname nemažą prita
rimą ir tarpe baltosios liau
dies žmonių.

Iš šalies žiūrint rodosi, 
jų reikalai povaliai gerina- 
si. Pirmiau didžiuosiuose 
marketuose nebuvo maty
tis, kad negras būtų prileis
tas prie registerio priėmi
mui pinigų nuo pirkėjo, o 
dabar jau matytis tai vie
nur, tai kitur. Prie brangių 
namų, kur pirmiau juodas 
balvonukas prie durų laikė 
žiburį bei kvietkų vazoną, 
dabar daugelyje vietų jų 
spalvą permainė — veidą 
padarė baltą, o kitas dalis 
kitokia spalva nudažė.

Vienu tarpu negrai Su 
baltaisiais buvo prad ė j ę 
rengtis maršuoti į valstijos 
sostinę — Trentoną. Apart 
lygių teisių piliety stė j e, sy
kiu reikalauti, kad valstija 
padarytų mažiausią mokes
tį į valandą $1.25. Guberna
torius paaiškino, kad jis su 
visais reikalavimais sutin
ka ir kas yra jo galioje, pri
žada pildyti. O kas link 
$1.25 į vai. mokesties, že
mesnis seimelio butas tokią 
užmokestį yra nutaręs, bet 
aukštesnis butas, kuriame 
respublikonai turi vieną na
rį daugiau, to nutarimo ne
praleidžia. Ir jis pataria 
daryti ant respublik o nu 
spaudimą, kad jie praleistų.

Nuo maršavimo susilai
kyta ir gubernatoriaus pa
aiškinimu pasitenkinta tol, 
kol bus nutarta, suplanuo
ta tolimesnė veikla.

Negrų kova įnešė nema
žą pasidalijimą ir unijose. 
Nors A(FL su CIO yra susi
vienijusios, bet tarpe jų tik
ros vienybės nėra. Taip 
kaip nėra vienybės AFL- 
CIO Centre tarpe Meany ir 
Reutherio.

Newarke statoma 6 mili
jonų vertės mokykla. Ka
dangi prie statybos pasiro
dė labai mažai negrų dar
bininkų, tai negrų organi
zacijos pareikalavo, kad' 
būtų priimta darban dau-> 
giau negrų. Ir jie pastatė 
savo pikietą ir pareikalavo, 
kad miesto valdžia sulaiky
tų darbą. Meras sušaukė vi
sus negrų organizacijų ko
mitetus ir kitus komitetus, 
rišančius negrų klausimą, 
taip pat ir statybos darbi
ninkų unijos komitetą. Uni
jos delegatas pareiškė, kad 
jis nedalyvaus jokiame pa
sitarime, kol nebus pašalin
tas pikietas.

Pikietavimas tęsėsi. Dar
bas buvo sulaikytas. Unijos 
delegatas, kuris yra AFL 
šalininkas, bandė gauti iš 
teismo draudimą pikietuoti. 
CIO tos pačios unijos šali
ninkai pasmerkė delegato 
bandymą gauti indžionkši- 
ną, vpareikšdami, kad in- 

džionkšinas yra darbdavių 
įrankis, o mūsų darbininkų, 
įrankis tai yra pikietavi
mas. Ir mes neturime jo at
sižadėti, pažeminti ir nau
doti jį prieš darbininkus, 
kurie nori dirbti, kurių 
gyvenimas pasilaiko tik iš 
darbo.

Suprantama, toks CIO 
pareiškimas AFL šalinin
kams nepatiko. Buvo su
šauktas apskrities didelis 
40 narių komitetas nustaty
mui unijų veikimo gairių. 
Susirinkimas tęsėsi 4 va
landas ir peFvisą Įtą laiką 
buvo ginčytasi apie tą in- 
džionkšino pasmerkimą. Ir 
visi išsiskirstė labai supy-

Dabar Newarke mokyk
los statymas eina pirmyn. 
Unijos sutiko tam tikrą 
skaičių negrų įsileisti ir 
mokyti amato. Rodosi, tuo 
klausimu šiuo tarpu ramu.

Elizabeth e ėjo daug di
desnės kovos, negu Newar
ke. Čia statomas bei padi
dinamas Union apskrities 
teismo namas vertės $5,- 
600,000, Č i a pikietvimas 
buvo didelis. Buvo mušty
nių, areštų, demonstracijų, 
kurios tęsėsi per porą sa
vaičių. Čia buvo pikie tuo ja
ma ir privatiniai būdavo j a- 
mi pastatai. 10 pikietierių 
buvo areštuota ir nubausta 
po $100 ir 10 dienų kalėji
mo. Buvo apeliuota. Apelia
cijos teismas kalėjimo bau
smę panaikino, bet pinigiš- 
kos ne. Dviejų, kaltintų po- 
licmano užgavime, bausmę 
panaikino.

Šiuo tarpu, rodosi, ramu, 
bet kad tik nebūtų ramu
mas prieš audrą! Kova ne- 

, baigta.
Miesto^jjnėras šaukia-ver- 

kia ramuiĮi^-nes palaikyti 
tvarką reikia ekstra polici
jos. Girdi, į jei taip ilgai tę
sis, subankrutuos miestą!

Kas bus toliau, tai ateitis 
parodys.

Ignas

Great Neck, N. Y.
Mirė M. Begawskiene

Spalio 11 4. mirė M1. Be- 
ganskienė po ne ilgos ligos, 
išgyvenus 72 metus. Palai
dota spalio 14 d., Kalvari
jos kapinėse, pas savo gy
venimo draugą-vyrą.

Šį mėnesį sukanka 10 me
tų kai mirė jos vyras. Pali
ko sūnų Vytautą, kuris
yra .vedęs, ir daugiau arti
mų giminių. \

Galima priminti, kad 
draugė M. Beganskienė bu
vo linksmo būdo ir su vi
sais gražiai sugyveno. Jai 

Hartfordo Motery Apšvietus Klubas
rengia

■BANKETĄ

Lapkričio 10 November
Pradžia 12 vai. dieną

LAISVES CHORO SALEJE
( 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Pelnas skiriamas “Laisvės” naudai.

Kalbės: Ieva Mizarienė
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius 

dalyvauti. Išgirsite I. Mizarienės Įspūdžius iš Pasau
linio Moterų Kongreso ir iš jos viešėjimo Lietuvoje.

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 22, 1963 j

mirus skaitlingai atsilankė 
atiduoti jai paskutinį atsi
sveikinimą ir gražiai pa
puošė gėlėmis jos karstą. 
Per ilgus metus, iki mir
ties, ji buvo “Laisvės” skai
tytoja ir jos rėmėja. Pri
klausė prie Lietuvių Ame
rikos Pil. Klubo. Jai mirus 
klubas nupirko gėlių vai
niką padabinimui jos kars
to. Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti pietų ir 
pavaišinti. • '

P. B.

CLEVELAND, OHIO
Spaudos naudai pramoga
Jau gana seniai tam dar

bui komisiją yra išrinkęs 
Clevelando Draugijų Sąry- 
šys, bet dėlei stokos pas 
mus prieinamos piknikams 
vietos, šis reikalas buvo ati
dėtas patogesniam laikui, 
nes svetainėje mes numato
me geresnes pase k m e s.

Šiam banketui paimta 
LDS Klubo salė, dėlei lap
kričio, 23 dienos.

Kiti pasiruošimo reikalai 
dar turi laiko, apie tai pa
gal reikalą bus pranešta 
vėliau. Bet vienas iš svar
biausių reikalų, kuris vi
suomet prisideda prie pa
sekmių, tai dovanėlių klau
simas, apie kurį jau labai 
laikas prisiminti. Į šį klau
simą visuomet gražiai atsi
liepia mūsų draugės mote
rys. Jos, kaip tos bitelės, vi
suomet ką tokio suranda ir 
atneša — ar tai būtu didelė 
ar maža dovanėlė, ji yra 
įvertinama.

Pažadus ar dovanas šiam 
reikalui priduokite J. Eitu
čiui ar J. Žebriui. Visuomet 
yra geriau, kad komisija 

| žino iš anksto, kiek ir ko- 
i kių daiktų turės. Tuomet 
juos geriau galima sutvar-1 
Ryti ir įvertinti.

Kiek smulkiau apie šį 
banketą ir visą jo progra
mą teks pranešti vėliau.

J. žebrys

Lawrence, Mass.
LABAI SVARBUS 
SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, lapkričio 24 
d., Hamilton Hotel, 32 So. 
Dearborn St., CJiicagoje, 
yra šaukiamas visų tautų 
suvažiavimas labai svarbiu 
reikalu.

Po Antrojo pasaulinio 
karo į mūsų šalį atsibalado- 
jo daug hitlerininkų. Vieni 
iš jų čia gyvena po savo 
tikrais vardais, kiti kito- 
giais pasislėpę. Kaip kurie 
iš jų net didžiuojasi, kad 
šaudė “komunistus ir žy
dus”. Vienas toks gaivalas 
Lowellyje gyrėsi, kad jis

“turi leidimą nušauti ko
munistą”, “užmušti jam ne
patinkamą žmogų”.

Yra reikalas numaskuoti 
tuos žmonių neprieteli u s, 
reikalauti Jungtinių Vals
tijų vyriausybės, kad juos 
atiduotų toms šalims teis
ti, kuriose jie atliko krimi- 
nalysčių.

Taigi, suvažiavimas labai 
svarbus, Yra reikalas, kad 
ir Mass, valstijos lietuvių 
organizacijos pasiųstų į jį 
savo delegatus, paremtų 
aukomis.

Spalio 27 d. įvyks Mass, 
valstijos apskričių narių 
susirinkimas. Ten bus svar
stoma pasiuntimas delega
tų. Bet apskričiai neapima 
visas organizacijas. Reikia, 
kad demokratiniai klubai ir 
kitokios organizacijos susi
rūpintų tuo reikalu.

Suvažiavimo šaukimo pir
mininko adresas: Rabbi 
S. Burr Yampol, 6159 No. 
Kenmore Ave., Chicago 40, 
Til, Bet galite susirašyti ir 
lietuvių kalboje su B. F. 
Kubilium, kurį gerai Mass, 
valstijos lietuviai pažįstate.

Lawrence mieste visi 
pažangūs lietuviai pritaria 
tokiam suvažiavimui.

S. Penkauskas

Washing tonas. — JAV 
JAV prezidentas Kenedis 
ir Jugoslavijos prezidentas 
Tito išleido bendrą pareiš
kimą. Jie sako, kad Mask
vos sutartis sutvirtina tai
kos reikalus.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojamas 3 rūmų apartmen- 

tas, apšildomas, gesinis pečius ir vi
si kiti moderniniai įrengimai. Pra
šomo kreiptis: Mrs. Kripaitis, 1337 
E. 5th St., Brooklyn, N. Y. (84-87)

FOR RENT
Young business woman or elderly 

woman to share three room apart
ment. Good location. No telephone. 
Must see apartment. 591 Williams 
Ave., Apt. 6C, Brooklyn, N. Y. Penn
sylvania Sta., (IRT Line).

(82-85)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 3-osios Apskrities konferen
cija įvyks Spalio-Oct. 27 d., 10 vai. 
ryto, salėje 408 Court St. Prašome 
delegatus pribūti paskirtu laiku, 
taipgi pasiruoškite gerų sumanymų 
konferencijai.

Po konferencijos bus rodomos 
nuotraukos iš pikniko, įvykusio pas 
Čiurlius, kurį nutraukė Leonas Pa- 
Šiūnas. A. S. (84-85)

ROCHESTER, N. Y.

Svarbus Pranešimas
Lapkričio 2 d. yra rengiama va

karienė “Laisvės’ 'ir “Vilnies’’ rei
kalams. Rengia abi moterų ir vy
rų LDLD kuopos Vieta—575 Jo
seph Ave., Gedimino svetainė. Pra
džia 6 vai. P. M. punktuališkai. Vi
sus kviečiame atsilankyti. Bus ska
ni vakarienė. Visų maloniai lauk
sime. Paremkite šį svarbų darbą.

•Rengėjai (83-84)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos pramogų komisija 

rengia skanius pietus ketvirtadienį, 
spalio (Oct.) 24 d., 12 vai. dieną, 
Laiškanešių svetainėj, 314—15 Avė. 
So. Visi geri žmonės — malonūs 
svečiai — esate širdingai kviečiami 
dalyvauti šiame pobūvyje ir links
mai laiką praleisti. Bus ir muikazi- 
mai laiką praleisti. Bus ir muzika 
mėgstantiems pasišokti.

Viena iš komisijos (83-84)

SO. BOSTON, MASS.
Pranešame, kad LDS 1-os ap

skrities konferencija įvyks Spalio- 
Oct. 27 d., 11 vai. ryto, 318 West 
Broadway, So. Bostone.

Kuopos išrinkite delegatus ir da
lyvaukite konferencijoje.

LDS 1-os ąpskr. sekr.
S. Rainard

(83-85)

CLEVELAND, OIHO
LLD 22 kuopa rengia. rudeninį 

pobūvį bei vakarienę, įvyks šešta
dienį, spalio-October 26 d., pradžia 
5-tą vai. vakare, Klubo svetainėje.

Bus skani vakarienė už paprastą 
kainą. Taipgi bus šokiai ir kitokių 
pamarginimų.

Kviečiame visus, kaip vietinius 
taip ir iš apylinkės atsilankyti. Ypač 
LLD nariai ateikite visi, paremkite 
savo organizaciją. O moterų pra
šome prisidėti su dovanėlėmis kuo
pos naudai, suling savo išgalės, už 
ką būsime dėkingos. Rengėjos.

(83-84)

Washingtonas. — Sena
torius J. W. Fulbright’as 
ragina JAV Kongresą su
mažinti pinigų skyrimą er
dvių užkariavimui. Šiemet 
tam tikslui jau yra paskir
ta $5,700,000,000, o iki 1970 
metų numatoma išleisti 20 
bilijonų dolerių.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

FITTERS. On pressure vessels and 
na. Ave., Oreland, Pa. (85-86)

Showplace of Logan.. 4739 N. 10th 
St. 6 rm. house, 3 Ige bedrms, open 
porch, gar. Gas, hot heat, storm 
windows. Sanitas, new tile bth, new 
mod. kit., garb, disp., new fixtures, 
newly decorated. Air-Conditioned. 
W/W carpeting. Excel water pres
sure. Many many extras too numer
ous to mention. Must be seen to 
appreciate. Open house Sun. 12:30 
to 3:30 or call for appt. GL. 7-1078. 
Owner selling. Nr. trans., shops & 
schools, 
schls.

AUTOMATIC MACHINE 
OPERATORS

Old Line Center City Manufac
turer, seeking experienced men in: 
l)t Setting up and tooling of single 
automatic lathes. 2) Setting up and 
operating centerless grinder. 3) 
Thread roll machine operation.
Cal! CE. 2-6700 9 A. M. to 5 P. M.

(83-85)

AUTOMOBILE. Used car detail 
man, must be able to make them 
look new. Good pay for right man.

MOTORSPORT INC., 
510 West Chester Pk.

Havertown, Pa. HI. 9-2400
(83-84)

Wanted At Once
FITTRS. On pressure vessels and 

allied equipment, stainless steel, fer
rous and non-ferrous material. 
Steady work, good pay, fringe bene
fits. Apply in person to shop su
perintendent. ACME PROCESS 
EQUIPMENT CO., Mill Rd. & Pen
na. Ave., Oreland, Pa. (83-84)

BAKER. Head. European trained, 
needed for a large restaurant con
cern. Must be fully exp. & cap. of 
handling a bake shop. Must know 
all phases in the baking line. Hotel 
or club exp. req. Call SA. 6-8790.
" ■■ (84-86)

Wanted at once—Draftsman. Ex
perienced desired for qualified man. 
Opening with a local firm. Call 
Lansdale 368-1655 for appt.

(84-85)

Glazier. Store front and general 
glass shop exp. Expd only need ap
ply. Call 8 A. M. to 5:15 P. M.

Dial 609-RO. 7-0724, N. J.

Help Wanted Female
Baltimore, Md.

HOUSEKEEPER. For couple with 
one child. Cook, general housework 
and assist with child care. Sleep 
in, own private room and bath. 
Must have good references. Salary 
$165 month. Call 433-2335

(84-85)

Housekeeper. Mature. Age 30 to 50. 
For working couple, care of 2 small 
children, housework & cooking, sleep 
in. Thurs. & Sun. off, extra eve. if 
required. References required. WI. 
5-0842. (84-85)

Cooking & housework for Week
ends. $25. Must have own trans
portation. Apply:

JONES—2016 Naumans Rd. 
Northern Delaware

Afternoon or evening, except Thurs.
(84-87)

WOMAN. For building utility aide. 
To care for equipment and stock 
rooms. Also packing and cleaning. 
Center City Organization. Exper
ienced. 5 days. Call Miss Young. 
PE. 5-9000.

(81-83)

MALE & FEMALE

Couple. Handyman, gardener. 
Wife to do upstairs work. Weekday 
morning. House available. Refs, 
req. Send resumes to P. O. Box 
916—'Devon, Pa.

(84-88)

REAL ESTATE

Franklinville, N. J. N. Delsea Dr., 
Route 47, 3 Irge bedrooms, modern 
bath, liv. dining rms. Large mod. 
kitchen, hot water, heat, insulated, 
large basement. 2 car gar. Upper 
floor finished. 186 -ft. front, 500 ft. 
deep, clear ground. Income stand 
in front. Sacrifice. Owner TU. 
1-2590 (N. J.). (84-85)
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Jungtinėse Tautose Tai buvo prakalbos, kokių 
ilgai nebuvome turėję!Pasibaigus įž a n g i n ė m s 

kalboms, kurias sakė arti 
100 delegacijų vadovų, kai 
kurių valstybių užsienio rei
kalų ministrai jau išvyko 
atgal į savo šalis.

Tą patį padarė ir A. Gro
myko, TSRS užsienio rei-1 
kalų ministras. Jis išskrido 
namo penktadienį, spalio 18 
d.

Tenka pasakyti, kad A. 
Gromyko vaidino svarbų 
vaidmenį ne tik pačioje 
asamblėjos sesijoje, o ir už 
jos sienų. Jis turėjo daug 
pasitatimų su įžymiais vals
tybių vadovais. Tarėsi su 
Valstybės sekretorium Rus- 
ku, su Anglijos užsienio rei
kalų ministru Home (dabar 
Home jau yra Didžiosios 
Britanijos ministrų pirmi
ninkas). Svarbiausia: A. 
Gromyko buvo nuvykęs į 
Washingtona, buvo Baltuo
siuose Rūmuose ir turėjo 
ilgoką pasikalbėjimą su pre-' 
zidentu Kenedžiu. i

Spalio 16 d. asamblėojs c]žį0 §iuo klausimu. Kaip 
dalyviai turėjo ką nors ne-1 žinia, tarp Kinijos ir Tary- 
paprasto —- garbingus sve- ; bų Sąjungos šiuo metu vyks- 
čius, tarybinius kosmonau- ta aštrūs ginčai, todėl buvo 
tus — Jurijų Gagariną ir . manyta, kad ir Kinijos pri- 
Valentiną Tereškoyą. Grįž- gmjmo į jt klausimu Tary- 
dami iš Meksikos jiedu bu- j)U Sąjungos pozicija gal 
vo sustoję parai Niujorke. ■ pasikeis.
Ta proga Gagarinas su Te-1 BeLne. Federenko sakė: 
reškova pasidairė po Niu- j ]aikas jau labai pribrendo, 

kad Kinijos Liaudies Res
publika turi užimti Jungti
nėse Tautose jai priklauso
ma teisėtą vietą.

Kinijos Liaudies Respubli
ka, pažymėjo Federenko, 
jau gyvuoja 14 metų ir ji 
palaiko diplomatinius ry
šius su 40 valstybių. Čiang 
Kai-šeko klikos atstovai tu- 

; retų būti išguiti iš visų 
joms, pranešdamas, jog Ju-1 jungtinių Tautų organų, o 
rijus Gagrinas buvo pats jvieton pakviesti Kinijos 
pirmasis pasaulio kosmona-. Liaudies Respublikos atsto

vai. •; • ' ' ■
Ir taip debatai tęsėsi.
Jungtinių Valstijų dele

gacija įsitikinusi, kad asam
blėja ir iš šiemet atmes Ki
nijos Liaudies Respublikos 
narystę. Stevensonas ir ki-

jorką ir, JT generalinio sek
retoriaus pakviesti, aplankė 
pasaulinį parlamentą — JT 
asamblėją.

Svečius pasitiko asamblė
jos Protokolų šefas Pierre 
de Meulemeeteris. Įvedus į 
auditoriją, asamblėjos pre
zidentas Carlos Rosa Rod- 
riguez juodu iškilmingai su
tiko ir pristatė delegaci-

utas, apskridęs erdve mtlSti! 
' Žemę 1961 metų balandžio .
12 d., o Valentina Tereško- i 
va — pirmoji pasaulio mo
teris, iškilusi į erdvę 1963 
m. birželio 16 d. ir aplėkusi 
mūsų Žemę daug kartų.

Koks entuziazmas, kiek 
aplodismentų, sveik i n i m ų 
sutiko š i t i e d u tarybiniai 
jauni žmonės!..

Žinoma, kosmonautai čia 
nesakė kalbų, o tik priėmė 
pasaulinio parlamento jiems 
pareikštą meilę ir pagarbą.

Tuojau buvo eita prie 
darbo.

Albanijos užsienio reikalų 
ministras Behar Shtylla 
pasiūlė, kad Kinijos Liau
dies Respublika būtų priim
ta Jungtinių Tautų Organi
zacijos nariu, kad Čiang 
Kai-šeko klikos atstovas bū
tų iš JT išmestas. Jis sa
kė, kad Kinijos Liaudies 
Respublikoje gyvena apie 
ketvirtadalis viso pasaulio 
žmonių, todėl jie būtinai 
turi būti atstovaujami tarp
tautinėje organizacijoje.

Naujų valstybių priėmi
mą j JTO ligi šiol asamblė
ja sprendė dviem trečda
liais balsų, todėl Albanijos reikia išlaikyti ofisus ne tik 
ministras sakė, jog ši tai- Niujorke, o ir kitose šaly- 
syklė nepaliečia Kinijos, ka- se. Reikia dažnai siuntinė- 
dangi ji nėra nauja vails- ti visokias delegacijas šen 
tybė; Kinijos vardu jau se
niai čia kalba Čiang Kai-še
ko atstovai, kurie kinų tau
tos n e a t s t o vau ja. Todėl 
Čiang Kai - šėko delegatus 
reikia atmesti, o jų vieton 
priimti Kinijos atstovus, ir 
tam padaryti užtenka dau
gumos balsų, o ne dviejų 
trečdalių. Kinijos priėmL 
mo reikalu buvo pateikta 
speciali rezoliucija.

Kalba Čiang Kai šėko at
stovas Liu Chien, kuris aiš
kiai pasisako prieš rezoliu-

Pakistano atstovas Malik 
ohamed Qasimas kalba už

Kinijos priėmimą, Pakista
nas, kaip žinia, pastaruoju 
laiku palaiko gerus santy
kius su Kinija.

Nepalo atstovas Matrika 
Prdsad Kolrala taipjau sto
ja už priėmimą Kinijos.

Kalba visos eilės valstybių 
atstovai — vieni prieš, kiti 
už priėmimą.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Jungtinėse Tauto
se Adlai Stevensonas griež
tai išstoja prieš priėmimą. 
Jis sako, jau pirmesnėse 
asamblėjos sesijose tas klau
simas buvo diskutuotas ir 
vis atmestas ,tai kodėl da
bar Kinija turėtų būti pri
imta? Nieks tokio pasauly 
neatsitiko, kas pareikalautų 
ją priimti dabar. Stevenso- 
no nuomone, asamblėja tu
ri pasisakyti prieš _____
jos rezoluciją panašiai, kaię 
pasisakė per kelerius praė
jusius metus.

Visi nekantriai laukė'Ta- 
j rybų Sąjungos atstovo Ni- 
I kolajaus T. Federenko žo-

ti daro visa, kad taip būtų, į Pasa^°j° apie tai, kodėl 
Jeigu Kinijos Liaudįes>slandlen ne^rai <lr dauS

Respublikos priėmimo klau
simas 1 
paprasta balsų dauguma, 
tai veikiausiai ji būtų pri
imta. '____________ ___
jų trečdalių balsų, tuomet— 
kitas klausimas. Kai kurios 
valstybės, ypatingai naujes

nės, paprastai susilaiko nuo 
balsavimo.

Taigi šiuos žodžius rašant, 
dar nėra žinoma, kaip 
asamblėja šį klausimą nu
balsuos.
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būtų sprendžiamas uz Pacįu® elementans-

Bet kai reikia dvie- lgt^ kaiP,ir, ,kiti ,žmong?

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Thant 
pranešė, kad 1964 metais 
šios organizacijos palaiky
mas lėšuos $83,000,000. Tai 
bus $3,000,000 daugiau. Tai 
šiais metais.

•Reikia suprasti, kad Jung
tinių Tautų Organizacija 
turi nemaža pareigūnų ;

ir ten. žinoma, atsižiūrint 
į tai, kad Jungtinių Tautų 
Organizaciją šiuo metu su
daro 111 šalių — nedidelė 
suma. Bet kai kurios ma
žos, naujos valstybės yra la
bai biednos.

Korespondentas

“TheNew Yorkas.
Mirror” dienraščio savaitės 
dienomis išeidavo po 800,- 
000 kopijų, o sekmadieniais 
1,000,000.

“The New York Times” 
savaitės dienomis išeina po 
700,000 kopijų, o sekmadie
niais po 1,400,000.

Taip, praėjusį sekmadie
nį, spalio 20 d., Schwaben 
salėje surengtos ALDLD II- 
osios apskrities prakalbos 
buvo labai svarbios — tu
riningos, įdomios, ir apie 
jas tenka smulkiau skaity
tojams papasakoti.

Prakalbos buvo rengia
mos temomis: 100 metų su
kaktis, kai buvo paskelbta 
JAV vergų išlaisvinimo 
Deklaracija — Declaration 
of Emancipation — ir 100 
metų sukaktis nuo sukilimo

Pirmąja tema kalbėjo Wil
liam L. Patterson, antrąja- 
Antanas Bimba.

Mitingan buvo pakvies- 
U.į ." i tas TSRS ambasados Wa-Albani-I _v-v 4- r* i r* n 1 r i * za 4- ZAshingtone antrasis sekreto

rius Vytautas Zenkevi- 
čius. Jis dalijosi savo įspū
džiais apie Lietuvą, iš kur 
jis neseniai sugrįžo, pralei
dęs apie du gerus mėnesius 
atostogų.

Neilgą, bet turiningą ir 
ugningą kalbą pasakė Willi
am L. Pattersonas, ilgame
tis kovotojas už žmonių 
laisvę ir taiką. Jis — negrų 
tautos sūnus, advokatas, 
išsimokslinęs ir užsigrūdi
nęs veikėjas.

—Kalbu į jus, — pradėjo 
jis,—kaip amerikietis, kaip 
negras ir kaip žmogus. Jū
sų šis mitingas nepaprastai 
svarbus, ir jis sušauktas 
svarbiems reikalams aptar
ti. Lietuvos revoliucija, pra
sidėjusi 1863 metais, sėk
mingai užsibaigė, ir šian
dien jūsų gimtoji žemė yra 
laisvojo pasaulio dalis, ji 
įeina į tarybinių tautų še
rną. O ta revoliucija,'kuri 
pas mus prasidėjo prieš 100 
metų, tik dabar ji baigia
ma. , ,

Williamas Pattersonas — 
pirmaeilis oratorius, 
kiekvienas jo tartas žodi 
buvo toks tikslus ir įspū
dingas, kad publika nejudė
dama įtemptai klausė. Ji 

ir
s

S

baltųjų) kovoja. Jie kovo- 

kiaušius dalykus. Jie kovo
ja už tai, kad negras ga-

valgyti valgyklose, kur val
go kiti žmonės, kad jis ga
lėtų mokytis mokyklose, 
kur mokosi kiti žmonės, 
kad jis turėtų teisę balsuo
ti renkant valdžios pareigū
nus arba atstovus į seime
lius, į šalies Kongresą, bei

Apie du svarbius parengimus
Niujorko ir apylinkės lie

tuviams prieš akis stovi du 
labai svarbūs parengimai, 
kurie tuoj įvyks.

Kas jie?
Lapkričio 3 d., kaip jau 

buvo rašyta, įvyks Ameri
kinio Komiteto Sveturgi- 
miams Ginti jubiliejinis 
koncertas. Jau 30 metai, 
kai šis komitetas veikia ir 
veikia labai smarkiai, pa
vyzdingai, gindamas sve- 
turgimius, kuriuos reakci
ja visaip persekioja — sui
ma, kalina, teisia, depor
tuoja.

Trisdešimt metų —geras 
laikotarpis! Per tą laiką šis 
Komitetas apgynė daugelį 
nekaltų, reakcionierių už
pultų žmonių, tarp kurių 
buvo ir lietuvių—pav. Leo
nas Ptūseika, Vincas And
rulis.

Reakcija puolė ir vis dar 
tebepuola patį Komitetą, 
bet yra viltis, kad jis, su 
pagalba plačiosios visuome- 

šalies prezidentą, kad jis 
turėtų lygią teisę darbuose,

Jis priminė, kad šiuo me
tu Kongrese yra debatuo- 
jamas Civil Rights (Pilieti
nių Teisių) bilius, sulyg 
kuriuo negrai turėtų teisę 
į suminėtuosius dalykus. 
Bet va, Justicijos departa
mento galva Robertas Ke
nedis jau kalba, kad reikią 
tą bilių “sušvelninti,” reikią 
jį atskiesti, kad nedavus 
negrams tų visų teisių, ku
rie originale buvo įrašyti.

Pattersonas sakė, kad nie
ko iš to neišeis, kad negrai, 
pradėję kovą už revoliuci
jos laimėjimą, rankų nenu
leis, bet kovos, kol laimės.

—Ši kova gali pasiekti tą 
laipsnį, kai pradės lietis 
žmonių kraujas, — pažymė
jo kalbėtojas. — Bet mes 
to nenorime, ir mes nenori
me, kad kova vyktų tarp( 
baltų ir juodų žmonių; mes 
norime, mes siūlome, kad 
baltieji ir juodieji kartu ko
votų už tai, kad būtų pra
vesti įstatymai, kad būtų 
padaryta visa užtikrinimui 
negrams pilnų pilietinių tei
sių visose gyvenimo srity
se.

Publika karštai Patterso- 
ną sutiko, karštai jį ir išly
dėjo; svarbesni jo kalboje 
parešikimai buvo nulydėti 
gausių aplodismentų.

Kas buvo 1863 metų 
sukilimas?

Šį klausimą, šį svarbų lie
tuvių tautos gyvenime įvy
kį apibūdino savo kalboje 
Antanas Bimba. Gerai pa
studijavęs tą laikotarpį,, tą 
istorinį sąjūdį, kalbėtojas 
populiariai, kipkyienam ,su- 
prantąmąi pakeikę klausy
to jams,

— Vyriausias dalykas, 
stūmęs žmonęs į sukilimą 
prieš caro valdžią, buvo že
mės, klausima^,.— sakė kal
bėtojas . Ir jis nušvietė tai, 
kaip buvo panaikinta bau
džiava, ir kodėl valstiečiai, 
baudživą panaikinus, suki
lo. Sukilo todėl, kad, nors 
jie buvo “laisvi,” tačiau že
mę, kurią dirbo, turėjo iš 
ponų išpirkti; neturėjo jie 
ir laisvės. Dėl to valstiečiai 
kilo. Sukilimai vyko Lietu
voje, Lenkijoje ir Baltaru
sijoje. Valstiečius organi
zavo ir jiems vadovavo pa
sišventėliai, prasilavinę vy
rai, kurių tarpe buvo to
kie, niekad lietuvių tautai 
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nės, pajėgs apsiginti.
Ir štai šis jubiliejaus at- 

žymėjimui koncertas. Jis 
įvyks garsiojoje Town 
Hall, New Yorke (43rd St. 
palei Broadway). Privažia
vimas labai patogus.

Koncerte dainuos ir mū
siškis Aido choras.

Taigi repgkimės koncerte 
dalyvauti. Pirkite tikietus 
iš anksto. Salė puiki, puoš
ni—pirmą kartą šis Komi
tetas čia rengia savo kon
certą.

Lapkričio 10 d. Schwaben 
salėje, Brooklyne, įvyks 
metinis mūsų laikraščio 
“Laisvės” koncertas.

Kas gyvas, ruoškitės 
čia dalyvauti. Be kitų ar
tistų, čia dainuos ir įžymio
ji'solistė Biruta Ramoškai
te. Seniai šią lakštingalą 
mes girdėjome dainuojant.

Pasakykite savo priete- 
liams ir draugams, kad 
ruoštųsi mūsų metiniame 
koncerte dalyvauti! 

nepamirš tami kovotojai, 
kaip kun. A. Mackevičius, 
Z. Sierakauskas, K. Kali
nauskas ir daugelis kitų.. 
(Sukilimui pralaimėjus, A. 
Mackevičius buvo pakartas 
Kaune, o Z. Sierakauskas ir 
K. Kalinauskas — Vilniu
je.) Sukilėlius karštai rė
mė Rusijos liberalioji inte
ligentija. A. Mackevičius 
buvo pats žymiausias suki
lėlių vadas Lietuvoje.

—Taigi buvo ir kunigų, 
kurie stovėjo su sukilėliais, 
bet aukštoji katalikų dvasi
ninkija,—sakė kalbėtojas,— 
vyskupai stovėjo su caro 
valdžia; tai pasakytina ir 
apie vyskupą Valančiaus
ką-Valančių. Jie ragino 
žmones lenktis caro val
džiai lenktis prieš koriką 
Muravjovą, kad jis “susi
mylėtų,” kad nebaustų jų.

Lietuvos dvarininkai dau
gumoje taip pat ėjo su caro 
valdžia.

Sukilę valstiečiai neturė
jo ginklų — jie buvo gink
luoti daugiausiai dalgiais, 
kirviais, o carinė kariuome
nė—šautuvais. Iš viso Lie
tuvoje buvo apie 15,000 su
kilėlių, kovojusių po visą 
šalį prieš carnę armiją, o 
caras prisiuntė Lietuvon 
apie 90,000 kareivių kovoti 
prieš sukilėlius. Tokioj ne
lygioj kovoj negalėjo vals
tiečiai kariuomenės nugalė
ti, nors jų pasiaukojimas, 
drąsa ir ištvermė buvo ne
girdėtai didelė.

—Sukilimas buvo nugalė
tas, be^ vis vien daug bu
vo laimėta visų valstiečių 
naudai, — sakė kalbėtojas. 
— buvo padaryta visa eilė 
refoynių* lengvinančių vals
tiečių buitį.

Apie nūdieninę Lietuvą
Smagiai, linksmai publi

ka sutiko Vytautą Zenke
vičių. • Kai jis praėjusį lie
pos mėnesį išvyko į Lietu
vą atostogų ir ilgai negrį
žo, kai kurie buvo pradėję 
galvoti, kad jis tur būt jau 
ir nebegrįš, kad pabodo jam 
čia, gal pasiliks Lietuvoje. 
Bet V. Zenkevičius, pailsė
jęs tėviškėje, grįžo, ir čia, 
va, jis sveikina niujorkie
čius. Publikoje taip pat 
sėdi jo žmona Marytė.

V. Zenkevičius savo neil
goje kalboje lietė kai ku
riuos visiems rūpimus klau
simus . Pirmiausia, kalbėto
jas priminė, kad šiemet Lie
tuvoje derlius buvo geras, 
vasara, nors ir sausoka, bet 
derlinga; palyginti su praė
jusiais metais, šie metai 
Lietuvai buvo našingi.

Bet kai kuriose kitose ta
rybinėse respublikose vasa
ra buvo labai nedėkinga — 
sausra nusiaubė laukus, su
naikindama derlių. Tai pa
sakytina apie Ukrainą, Ku- 
banės kraštą ir Kazachsta
ną. To pasėkoje Tarybų 
Sąjungos vyriausybė nuta
rė užpirkti kviečių Kanado
je ir Jungtinėse Valstijose. 
Galima būtų apsieiti ir be 
užpirkimų, bet tarybinė ša
lis visuomet nori turėti nors 
trejiems metams atsargas. 
Be to, užpirkimas kviečių 
JAV padeda laužyti ekono
minę blokadą, kuri ligi šiol 
veikė, padeda naikinti šal
tąjį karą, taipgi tai padės 
ir JAV farmeriams.

—Aukso, — pabrėžė sve
čias, — mes turime užten
kamai, tai pirkimas kviečių 
užsienyje mums nepadarys 
jokių nuostolių.

Kalbėtojas lietė Kinijos- 
Tarybų Sąjungos santykius, 
kurie paaštrėjo, dėl kurių 
vedami ginčai spaudoję. Bet 

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė , siekiasi tuos santykius 
švelninti, ir gal būt tai pa
vyks padaryti.

Mūsų Pranas gražiai 
pagerbtas

Svečias kalbėtojas padarė • 
klausytojams ir malonią 
staigmenėlę:

—Prieš man išvykstant iš 
Vilniaus, — sakė jis, — bu
vau užėjęs į dienraščio “Tie-1 
sos” redakciją. Visas re- i 
dakcijos kolektyvas įteikė 
dovaną ir prašė, kad ją per- 
duočiau ilgamečiam to įtik--’ 
raščio bendradarbiui/Pra- ■ 
nui Bukniui. Prašai* Praną 
pasiimti. V

Taip, tai buvo staigmena 
ir Pranui, ir visiems susi- i 
rinkusiems. P. Buknys,! 
kaip žinia, dažnai parašo į 
“Tiesą” biografinių straips
nių apie mūsų veikėjus.

Priimdamas dovaną, dė-l 
kodamas už ją, P. Buknys 
labai susijaudino.

Dovana: Ąžuolinė lente
lė, kurioje dailininkas P. 
Daugėla gintarinėmis plyte-* 
lėmis meniškai pavaizduoja 
Baltijos pajūrį. Viršuje pa-1 
auksuotomis raidėmis įdė-I 
tas užrašas.

“Drg. P. Bukniui i 
nuo “Tiesos” Redakcijos”

Karštais aplodismentais I 
publika pasveikino dovanos 
gavėją, taipgi išreiškė pa
dėką “Tiesos” Redakcijai ir 
dovanos atvežėjui.

Meninė programa
Mitingą pradėjo Aido cho

ras, vadovaujamas M. Stens- 
lerienės, sūdai nuodą m as 
tris dainas: “Pirmyn” (M. 
Petrausko), “Sukeikime ko
vą” (M. Petrausko), “Ant 
Nemuno kranto” (B. Dva
riono). Dainos buvo labai 
gerai parinktos, tinkamos 
momentui.

Mitingui pirmininkavo Jo
nas Grybas. ■ ’ ' : ■

Aukų rengimo išlaidoms 
padengti publika sudėjo 
$$76.92.

Puikios, geros buvo pra
kalbos !

Ns. .
I

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

“LAISVES” KONCERTAS

Taipgi dalyvaus programoje Elena Brazauskienė, so
pranas, pasižymėjusi solistė, Aido Choras, Aido Moterų 
Choras ir Aido Moterų kvartetas. Ir tai dar ne viskas. 
Bus šauni rusų šokėjų grupė, vadovaujama Klimovičiaus.

Įžanga į šį gražų koncertų tik $1.50
Kviečiame visus atsilankyti ir pasigerėti taip įspūdinga 

programa ir kartu pasimatyti su seniai matytais pažįs
tamais ir draugais. — Rengėjai

Victor Becker, baritonas

Puikaus talento dainininkas 
Victor Becker taipgi daly
vaus “Laisvės” k o n c e r to 
programoje, Schwaben sa
lėje, 474 Knickerbocker Av. 
Brooklyn, N. Y., 3-čią v. pp.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 22, 1963 
K
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Jie irgi norėjo gyventi}-
Svarbus pasitarimas

1960 m. lankantis Lietu
voje/turėjome progų apžiū
rėti/tas vietas, kur per ka
rą naciai su lietuviškais na- 
cimįali'stais žudė nekaltus 
žmonas. Taipgi karui pasi- 
baigtJį daug jų pasislėpė 
miškuose ir nakties laiku 
užpliTOinėjo kaimo vietoves 
ir žudė žmones, jaunus, se
nus ir vaikus.

Naciams bėgant į Vaka
rtis, su jais kai kurie ir .lie
tuviški kriminalistai pabė
go. Šiandieną fie budeliai 
laisvai vaikšto Chicagoje,| 
Philadelphijoj bei Nei| 
Yorko gatvėmis ir naudoja
si amerikiečiu gėrybėmis.

Jau atėjo laikas pakelti 
baisa, kad tie budelio kuo 
greičiausiai būtų iškrausty
ti iš JAV tenai, kur jie nu
sikalto, ir atiduoti liaudies 
teismui.

Tam tikslui yra šaukia
mas pasitarimas pradėti tą 
darbą. Įvyks Laisvės salė
je (102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park) spalio 30 d., 7 
vai. vakare.

Būkite, dalyvaukite!
Povilas V.

Viešnios išleistuvės
Daugeliui brooklyniečių 

jau teko susitikti ir susipa
žinti kuklią, malonią vieš
nią iš tolimos Argentinos, 
Mariją Palionienę. Kiti dar 
norėtų ją susitikti, susipa
žinti, pasiteirauti apie Ar
gentinoje gyvenančius sav^ 
gimines ar kaimynus, ar 
asmeniškų linkėjimų žodelį? 
per viešnią nusiųsti. Tam 
paskutinė proga bus viešo
se viešnios išleistuvėse, ku
rias rengia grupė draugių.

Sykiu bus pagerbta taip 
pat ihsllOni ir visur daly
vaujanti brooklynietė Julia 
Šimkus, kuri sykiu su vieš
nia išvyksta viešėti Pietų 
Amerikoje.

Pobūvis įvyks spalio 26 
vakaro 6 vai. su mažąja va
kariene. Įžanga nemokama. 
Visi kviečiami.

Rengėjos

Biruta Mann-Ramoškaitė 
sopranas

Visi pasiilgome savo myli
mos lakštingalos Birutes. 
Pagaliau susilaukėme die
nos ją išgirsti. Ji dainuos 
lapkričio 10-tą dieną “Lais
vės” koncerte.




