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\ KRISLAI
Pasaulis gi mato ir lygina 
Kai “tyla bloga byla” 
Tegu pabando “raudonieji” 
Krikščionys tada ir dabar 
Baisus apkaltinimas 
Eisenhowerio nuomonė 
Kam tie 22 bilijonai!

— Rašo A. Bimba —
Kaip žinia, uraganas Kubo

je pridarė baisių nuostolių. 
Praneša, kad Tarybų Sąjunga 
jau skubina lėktuvais ir lai
vais didelius kiekius visokios 
pagalbos Kubai atsistatyti.

Tuo tarpu mūsų preziden
tas pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos ir toliau Kubą eko
nominiai izoliuos, boikotuos ir 
baus.

Dvi griežtai skirtingos po
litikos. Pasaulis mato’ ir jas 
lygina. . .

Mūsų delegacija Jungtinėse 
Tautose tylėjo, nebalsavo, kai 
ėjo priėmimas deklaracijos 
prieš rasinę diskriminaciją. 
Čia jau tyla buvo bloga “by
la/’ pažeminanti Ameriką, 
kenkianti Amerikos prestižui. 
p Rasinė diskriminacija bile 
salyje yra nusižengimas prieš 
įmoniškumą. Prieš ją reikia 
kovoti žmonėms ir vyriausy
bėms.

Ir dar kvailas pasiteisini
mas: girdi, deklaracija per 
aštri, perdaug toli siekianti.

Bet ar gali būti pdr aštrus 
pasmerkimas pikto? • Negali.

Klerikalų rašeiva Pranas 
Dailidė kunigų laikraštyje sa
ko: “šiuo metu bene didžiau
sias pavojus iš raudonojo im
perializmo pusės gręsia Loty
nų Amerikai.”

Kodėl ? Ogi todėl, kad ten, 
girdi, kraštai “kultūriškai at
silikę su žemu pragyvenimo 
lygmeniu,” kad ten “skurdo 
randame ant kiekvieno žings
nio tiek ir tiek.”

Tai kas gi kaltas už tą at
silikimą ir skurdą? Juk tų 
kraštų nevaldė jokie raudo
nieji. Juos valdė ir tebeval- 
do kapitalistai — ir dar krikš
čioniški, katalikiški kapitalis
tai. Pati katalikų bažnyčia 
yra už tai kalčiausia.

Tad ar ne laikas leisti “rau- 
doniesiems” tų kraštų vairą 

•/iaimti į savo rankas?

K Kitas klerikalų rašeiva di
džiuojasi, kad “pirmieji krikš
čionys, nors daugelį metų uja
mi ir persekiojami, žinojo, ko 
jie siekia ir kucrturi gyventi.”

Na, o dabar visur krikš
čionys, ypač katalikai, kitus 
uja ir persekioja. Paimkime 
Ispaniją, paimkime Pietinį 
Vietnamą, paimkime Lotynų 
Ameriką. Kitų tikėjimų ir 
pažiūrų žmonės negali nė iš
sižioti.

Bet kam dar eiti kitur. Pa
žvelkime į mūsų pietines vals
tijas. Jas išimtinai valdo 
krikščionys. Kiek ir kokios 
laisvės ten turi negrai ?

Matote, kaip pasikeitė lai
kai ir su jais kadaise ujami 
ir persekiojami krikščionys.

J) •

Kalbėdamas apie vienerių 
metų “Kubos krizės” sukaktį, 
Chicagos menševikų laikraš
čio redaktorius sako: “Karo 
katastrofos pavojus praėjo. 
Sovietų Rusija kapituliavo.” 

Vadinasi, jeigu Rusija ne
būtų “kapituliavusi/’ mūsų 
Amerika būtų pradėjus atomi
nį karą.
gi’ Ar tas menševikų redakto
rius pagalvojo, kokį baisų ap- 
kaltinimą jis išnešė prieš 
Jungtines Valstijas ir kaip 
aukštai iškėlė Tarybų Sąjun
gą, pripažindamas, kad ji, 
“kapituliuodama,” žmoniją iš
gelbėjo?

Teisių bilius randasi Net keliais desėtkais mėty
kritiškoje padėtyje jie atsilikę nuo komunistų!

Istorinis Jungtinių Tautų 
Gen. Asamblėjos nutarimas

Washingtonas. — Civili
nių teisių bilius dar vis ne
išeina iš Atstovų buto ko
misijos rankų. Eina aštrus 
pasidalijimas. Valdžia užsi
spyrusi bilių smarkiai su
švelninti. Ginčas eina dviem 
svarbiais punktais, kuriuos 

i prezidentas Kenedis ir jo 
pasekėjai norėtų iš biliaus, 
kurį pats Kenedis yra pa- 

I siūlęs, išmesti.
Vienas punktas sako, kad 

• būtų nelegališka rasinei 
diskriminuoti negrus visose 
įstaigose, kurios turi fede- 
ralinius, valstijų bei miestų 
leidimus veikti. Tai reiškia, 
kad biliui tapus įstatymu, 
joks asmuo ar grupė asme
nų, kurie savo bizniui turi 
gauti valdžios leidimą, ne
privalo praktikuoti diskri
minacijos. Tai paliestų vi
sas įstaigas bei visus biz
nius.

Laukan reakcinius įstatymus!
sako įžymūs

New Yorkas. — Tapo su
darytas iš įžymių ameri
kiečių komitetas, kuris sie
kia atšaukimo - panaikini
mo antikomunistinių reak
cinių įstatymų—Smith Act, 
Internal Security Act ir 
Communist Control Act. 
Šiai grupei vadovauja soči-
alistas Norman Thomas, 
kelis kartus buvęs socialis
tų kandidatu prezidento 
vietai.

Komitetas jau pasiuntė 
raginimus prezidentui Ke
nedžiui ir Kongresui, kad 
tie įstatymai būtų šluojami 
laukan, nes jie nesuderina
mi su žmonių demokratinė
mis teisėmis.

Svarbu, kad į komitetą

Dirbtinė širdis veikia!
Los Angeles, Calif. — Iš 

Blaylor universiteto kolegi
jos dr. DeBeakly tvirtina, 
kad esą pavykę pagaminti 
dirbtinę širdį, kuri galinti 
pavaduoti natūralią širdį! 
Tai esanti tam tikra pum- 
pa. Vienas žmogus, “miręs” 
širdies liga, buvęs atgaivin
tas ir išlaikytas gyvas net 
keturias dienas.

Tarė žodį ir buvęs prezi
dentas Eisenhoweris. Jis sa
ko, kad nereikėjo atominių 
bombų mesti ant Japoni
jos miestų. Jis buvęs prie
šingas jų metimui. Jis siūlęs 
prezidentui Trumanui bombų 
nemesti. Bet Trumanas jo ne
paklausė ir įsakė bombas 
mesti.

Net dvidešimt du bilijonai 
dolerių paskirta paruošimui 
kelionės į Mėnulį. Vis garsiau 
ir aukščiau kyla reikalavimas, 
kad tuos bilijonus dolerių rei
kėtų išleisti labai reikalin
goms statyboms. Laikas vy
riausybei atkreipti dėmesio į 
tuos labai protingus balsus.

Antras punktas įpareigo
ja valstybės pro k u r o r ą 
traukti teisman kiekvieną 
tokį biznį ar tokią įstaigą, 
kuri diskriminaciją prakti- j 
kuoja. Prezidentas dabar 
mano, kad šitie du punktai 
yra “per platūs” ir kad su 
jais negalima bus bilių per 
Kongresą pravaryti.

Betgi kaip tik toks bilius I 
“su dantimis”, kaip žmonės 
sako, reikalingas sudavi- 
mui smūgio rasinei diskri
minacijai. Dabartinio bi
liaus šalininkai teigia, kad 
“sušvelnintas” bilius .būtų 
apgavystė ir nepatenkintų 
negrų visuomenės.

Kadangi tais punktais 
susikirtimas neišleidžia bi
liaus iš komisijos rankų, 
tai jau atvirai kalbama, 
kad gal ši Kongreso sesija 
jokio civilinių teisių biliaus 
nepriimsianti.

amerikiečiai
įeina keletas labai žymių 
darbo unijų judėjimo vadų. 
Jų tarpe randame Ameri
kos Darbo Federacijos — 
Industrinių Organizac i j ų 
Kongreso (AFL-CIO) sek- ’ 
retorių iždininką James B. 
C'arey ir automobilistų uni
jos prezidentą Walter Reu-
ther. Rašytojams atstovau
ja tokie garsūs rašytojai 
kaip Elmer Rice, Lewis 
Mumford ir Upton Sinclair. 
Komitete taipgi figūruoja 
dvasininkai ir * visuomeni
ninkai - švietėjai.

Reikia tikėtis, kad šis 
platus komitetas turės 
įtakos kovoje už minėtų re
akcinių įstatymų atšauki
mą.

Sekr. Rush misija 
stiprina revanšistus

Frankfurt, Vak. Vokieti
ja. — Čionai lankydamasis 
JAV sekretorius Dean Rus
ka s užtikrino vokiečius, 
kad Amerikos armija Eu
ropoje nebus sumažinta. Jis 
ragino Vakarų Vokietiją ir 
kitas Amerikos talkininkes 
pačias daugiau ir geriaus 
ginkluotis ir sustipr i n t i 
NATO karinę sąjungą.

Jis ramino Vakarų Vo
kietijos vadovus, kad Ame
rika niekados jų neaplei- 
sianti. Mat, buvo pradėję 
eiti kalbos, kad po sėkmin
go Amerikos vienos armi
jos divizijos su visa apran
ga per tris dienas lėktuvais 
perkėlimo į Vokietiją, Ame
riką žadarlti savo pastovią 
armiją Europoje sumažinti. 
To labai išsigando Vakarų 
Vokietijos revanšistinė vy
riausybė, kuri, kaip žinia, 
sušilusi ruošiasi naujam 
karui.

St. Louis. — Čionai leid
žiamas katalikų bažnyčios 
St. Louis vyskupijos orga
nas “St. Louis Review”. Ja
me kolumną turi įžymus 
katalikų žurnalistas kuni
gas J. D. Conway. Ir štai 
jo buvo paklausta, “Ar Rau
donųjų ir Katalikų Progra
mos Vienodos” (turint gal
voje negrų kovas už lygias 
teises) ? Na, ir kunigas 
Conway ęluoda savo atsa
kymą. Pirmiausia jis savo 
skaitytojams pateikia ištisą 
Amerikos Komunistų Par
tijos 1928 metų programos 
punktą apie civilines teises 
negrams. Ir jis sako, be
veik šaukte šaukia:

“Štai mano atsakymas* 
Mums katalikams turėtų 
būti giliausios gėdos, nusi
žeminimo ir atgailos šalti
niu tas faktas, kad komu
nistai prieš 35 metus reika
lavo teisėtumo ir tų pagrin
dinių žmogaus ir civilinių 
teisių, kurių daugelis mūsų 
dar ir šiandien nepripažįs- 
tame mūsų kaimy n a m s 
negrams. Argi nereikia 
stebėtis, kad 'tie * negrai ne
tapo komunistais?

“Net jeigu pats velnias 
išstotų su tokia programa 
kaip ši (komunistų) prog
rama, aš už ją stočiau visu 
šimtu procentų, nes ji yra 
teisinga programa

Kinija nesiskubins 
su atomine bomba

Kinijos užsienio reikalų 
ministras Chen Yi pareiš
kė, kad Kinijos vyriausybė 
nesiskubina pasigam i n t i 
atominę bombą. Ji gal pir
mą savo atominę bombą ga
lėsianti išbandyti tik už ke
leto metų. Manoma, kad 
Kinijos vyriausybė yra nu
sprendusi lėšas išleisti daug 
greitesniems žmonių porei
kiams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Atsto

vų buto komisija priėmė 
prezidento Kenedžio pasiū
lymą sušvelninti jo paties 
Kongresui pateiktą bilių. 
Už tai balsavo ir respubli
konų vadai. Negrų pažan
gos susivienijimo vadas 
Wilkins pasmerkė biliaus 
sužalojimą. Taip pat suža
lotą bilių tuojau griežtai 
pasmerkė ir kitos didžio
sios civilinių teisių organi
zacijos.

Bamako, Mali. — čion 
konferencijoje Maroko ka
ralius Hassan TI ir Alžyro 
prezidentas Ben Bella pasi
rašė karo paliaubų sutartį. 
Jiems susitaikyti padėjo 
E'thiopijos karalius Selas
sie. Bet, žinoma, paliaubos 
dar nereiškia karo pabaigą 
tarp Maroko ir Alžyro dėl 
Sacharos.

“...argi tai ne gėda visai 
tautai, kad komunistai 26 
metais pralenkė . Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiąjį teis
mą, 36 metais, “New Fron
tier”, tūkstančiais metų kai 
kuriuos prietaringus politi
kierius, ir kas gali žinoti, 
kaip toli jie pralenkė Kon
gresą ir kai kuriuos mūsų 
neklaužadas vyskupus?

“Jau labai laikas, kad 
taip labai išreklamuotas 
mūsų demokratijos teisin
gumas ir mūsų mylimosios 
bažnyčios skelbiamas lab- 
daringumas pasivytų tuos 
prakilniuosius komunis t ų 
propagandos p r i n ei p u s 
(mes nekalbame apie komu
nistų atsiekimus)”.

Taip, taip, matote, dabar 
ir patys smarkiausi komu
nistų oponentai turi pripa
žinti, kad komunistai buvo 
pirmutiniai aukštai iškelti 
visiems žmonėms lygiu tei
sių vėliavą šiose Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Tai 
labai idomu. Būtu labai 
puiku, kad šituos įžymaus 
kunigo Conway apdūmoji
mus pasiskaitytų lietuviš
kieji redaktoriai iš “Drau
go” bei “Darbininko” pa
stogės. Jie irgi, atrodo, tu
rėtų nusiimti kepurę prieš 
tuos “raudonuosius” ir ati
duoti jiems labai užpelnytą 
kreditą.

Italijos socialistai 
dalyvaus valdžioje

Roma. —Italijos socialis
tų partijos kongresas įpa
reigojo vadą Pietro Nenni 
tartis su krikščionimis de
mokratais dėl įėjimo į “ko
alicinę” valdžią. Diskusijos 
buvo labai aštrios. Kairie
ji socialistai tam žygiui 
priešinosi. Už dalyvavimą 
valdžioje buvo paduota 
278,324 balsąi, o prieš— 
190,492.

United Nations, N. Y. — 
Amerikos valdžia įsakė 
trims Tarybų Sąjungos 
darbuotojams Jungtinėse 
Tautose išvažiuoti iš Ame
rikos į dvi dienas. Bet su
imtieji amerikietis inžinie
rius ir tarybinis šoferis lai
komi kalėjime be užstato.

Philadelphia, Pa. — Spa
lio 30 d. čia demokratai tu
rėjo didelę puotą, kurioje 
kalbėjo prezidentas Kene
dis. Susirinko 8,000 žmonių, 
kurie sudėjo daug pinigų 
parėmimui majoro Ta te 
kandidatūros. Prezidentas 
paskui pervažiavo per neg
rais apgyventą miesto rajo
ną.

Ženeva. —* Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius at
šventė savo gimimo 100-ą 
sukaktį.

United Nations, N. Y. — 
Pirmadienis, spalio 28 die
na, įeis žmonijos istorijon 
kaip viena svarbiausių die
nų. Ją tokia padarė Jungti
nių Tautų Generalinė 

i Asamblėja savo sesijoje, 
! priimdama nutarimą, kuris 
j griežčiausiai pasmerkia vi- 
! su r pasaulyje bet kokią ra- 
Į sinę ar tautinę diskrimina
ciją. Valstybės, kurios pri
klauso Jungtinėms T a u- 
toms ir tokią diskriminaci
ją praktikuoja, turės su nu
tarimu skaitytis. 0 tai dide
lis žingsnys pirmyn ilgoje 
pažangių žmonių kov o j e 
prieš rasinę diskriminaciją.

Nutarimas padarytas 89 
balsais. Nuo balsavimo su
silaikė 17 šalių. Beveik vi- 

: sos jos priklauso Vakarų 
blokui. Jų tarpe randame 
ir Jungtines Amerikos Val-

Teismo nuosprendis yra 
didelis teisių laimėjimas

Washingtonas. — Kai 
Aukščiausiasis 'šalies M -teis
mas panaikino prieš tris 
metus suimtus ir nubaus
tus kalėjimu 373 negrus 
Orangeburge, S. Q, jis su
davė labai skaudų smūgį 
pietinių valstijų viešpa
čiams. Paleisdami savo teis
mus darban prieš negrus, 
masiniai juos areštuodami 
ir bausdami tuos, kurie ko
voja už savo teises, jie tikė
josi palaužti negrų pasi
priešinimą.

Manoma, kad šitas Aukš
čiausiojo teismo nuospren
dis bus panaudotas panai
kinimui bausmės prieš šim
tus kitų negrų.'

Savo nuosprendžiu teis

Jau rūpinasi kostiumais 
dėl dainą šventės

Vilnius.—Kokiais naujais 
koncertiniais rūbais pa
sidabins Vingio parko est
rada 1965 metų Respubliki
nės jubiliejinės dainų šven
tės dienomis, kaip turi arti
miausiais metais puoštis 
saviveiklinių chorų, ansam
blių, orkestrų dalyviai? Ap
svarstyti šiuos klausimus į 
Valstybinį dailės institutą 
susirinko 1965 metų Res
publikinės jubiliejinės dai
nų šventės meninės - reper- 
tuarinės komisijos nariai, 
dailininkai, Kultūros minis
terijos ir Liaudies meno rū
mų darbuotojai. Meninės- 
repertuarinės komi sijos 
dailininkų grupės vadovas 
V. Palaima supažindino pa
sitarimo dalyvius su dauge
liu choristų, pučiamųjų bei 
estradinių orkestrų daly
vių, pramoginių šokių atli
kėjų kostiumų eskizų, ku
riuos paruošė J. Balčikonis, 
D. Mataitienė, M. Žylevičie- 
nė, H. Kėkštaitė ir V. Palai
ma.

j stijas. Kai atėjo balsavi- 
I mas, Amerikos delegacijos 
vardu kalbėjo Mrs. Jane 
Warner Dick. Ji sakė, kad 
jos šalis (tai yra JAV) nuo
širdžiausiai pritaria dekla
racijos tikslams, bet negali 
už ją balsuoti, nes ji “per 
aštri”.

Dabar dedamos pastan
gos, kad priimtoji deklara
cija būtų taip “sušvelnin
ta”, jog už ja galėtų pasi
sakyti ir susilaikiusios nuo 
balsavimo šalys. Ar tai 
joms pavyks, dabar dar ne
galima pasakyti. >

Ottawa. — Premj eras 
Pearsonas sėkmingai apgy
nė savo poziciją parlamen
te. Dauguma balsų pasisa
kė už jo priėmimą Kanadai 
Amerikos atominių ginklų.

mas dar kartą parodė, kad 
negrai ar bile šalies pilie
čiai turi teisę ramiai susi
rinkti ir demonstruoti už 
savo teises. Oi niekur ne
buvo įrodyta, kad tie neg
rai, kurie buvo suimti ir nu
bausti, būtų pavartoję prie
vartą savo protestui par- 
remti.

KVIEČIA PADĖTI 
TAIKAI

Tel Aviv. — Izraelio 
premjeras Eshkol kviečia 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentą Nasserį eiti 
į lenktynes su' juo dėl įvyk
dymo taikos. Viduriniuose 
Rytuose. Kokiais žygiais 
tos taikos bus siekiama, ne
pasakyta.

Keršija nepaklusniems
Dallas, Texas. — Čionai 

vietiniame pašte dirba trys 
negrai. Kaip seni darbinin
kai, pagal įgyvendintas tai
sykles, jie turėjo būti pa
kelti į aukštesnes vietas, 
geresnius darbus. Deja, kai 
sužinojo, kad šitie darbi
ninkai dalyvauja judėjime 
už negrų teises, pašto virši
ninkai jiems tų geresnių 
darbų nebedavė.

IR TEN ARMIJA 
NUVERTĖ VALDŽIĄ

Cotonou, Dahomey. — 
Šios buvusios prancūzų ko
lonijos, o dabar nepriklau
somos valstybės armija nu
vertė prezidentą Vagą ir jo 
vyriausybę. Taip pat išvai
kė parlamentą.

Dahomey randasi Afri
koje. Turi tik apie 2 milijo
nus gyventojų.

Bagdadas. — Irako val
džia sako suareštavusi 25 
veikėjus, kurie norėję ją 
nuversti.
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Alžyro-Maroko karas
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, Alžyro ir Maroko val

dovai tariasi dėl sulaikymo mūšių tarp Maroko ir Alžy
ro kariuomenių.

Kodėl tas “neoficialus” karas kilo?
Dar visai neseniai Maroką ir Alžyrą valdė Francū- 

zija, ir Prancūzai imperialistai nustatė tarp tų dviejų 
šalių rubežių. Dabar Marokas ir Alžyras—nepriklauso
mos valstybės. Ir štai, kai tik Alžyras, per ilgus metus 
iškariavęs nepriklausomybę, ėmė laisvai tvarkytis, Ma
roko valdžia pradėjo okupuoti kai kurias Alžyro sritis. 
Maroko karalius Hassanas II-asis, skelbia, būk jo šalis 
buvusi nuskriausta, būk francūzai, nustatydami sieną 
tarp šitų šalių, padarę klaidą—Alžyrui priskyrė “Maro
ku! priklausančias sritis,” kuriose esą geležies rūdos ir 
kitokių mineralų.

Maroko kariuomenė vis gilyn veržėsi į Alžyrą, už
imdama jos plotus. Alžyro valdžia, vadovaujama Ben 
Bellos, pradėjo mobilizuoti savo jėgas, pradėjo jas siųsti 
į mūšį prieš marokiečius. Na, ir užvirė karas,—karas, 
kuris, mūsų nuomone, jokiu būdu nepateisinamas. Rube- 
žiaus klausimą abi šalys gali lengvai išspręsti taikiu bū
du, derybomis.

Marokas, matyt, turi daugiau ginklų, geriau armi
ją paruoštą, tai, sako, ir laimi mūšius. Bet Alžyras—di
desnė valstybė, ir ilgainiui gali Maroko jėgas nugalėti.

Tačiau brolžudiški mūšiai nereikalingi. Abidvi šalys 
tik neseniai buvo Francūzijos imperialistų valdomos, plė
šiamos, tai dabar, susilaukę tautinės nepriklausomybės, 
turėtų parodyti kitoms šalims pavyzdį—turėtų nesusi
pratimus spręsti taikiai.

Ethiopijos imperatorius Haile Selassie tarpininkauja 
tarp kariaujančių šalių; taip pat pakviestas tarpininkau
ti ir Mali respublikos prezidentas Modibo Keita.

Kas ka rašo ir sako
KLASTOTOJAI

Geležinkeliečių brolijų or
ganas, savaitraštis “Labor,” 
kritikuoja tuos, kurie, norė
dami pateisinti savo nedo
rus darbus, prisidengia Lin- 
colnu. Laikraštis ,pažymi, 
kad daugelis šalaputrių sa
vo kalbose dažnai naudoja 
neva citatas, paimtas iš 
buvusių prezidento A. Lin- 
colno kalbų—žodžius, kokių 
Lincolnas niekad nėra pa
sakęs!

Taip antai buv. Louisiana 
valstijos gubernatorius, ra
sistas Sam H. Jones, savo 
kalboje paėmė neva iš Lin- 
colno vienos kalbos ištrau
ką, bet toji ištrauka buvo 
suklastota!

Gubernatorius nusivylė
GUBERNATORIUS Nelson Rockefellers, kurią vai

dina didelį liberalą, andai buvo nuvykęs į Niujorko, vals
tijos A FL-CIO metinį suvažiavimą Kaimesha Lake, N. 
Y. Rockefelleriui šiuo metu rūpi gauti juo daugiau pri
tarimo iš žmonių, kad atrodytų, jog žmonės nori, kad 
jis, Rockefelleris, 1964 metais būtų Respublikonų parti
jos kandidatas prezidento vietai. Ir jis dabar važinėja, 
eina visur, kad tik taptų “populiaresnis”.

Bet čia, šitame suvažiavime, gubernatoriui teko nu
sivilti: suvažiavusieji delegatai, kurių buvo 1,433, Rocke- 
fellerio administraciją smarkiai kritikavo.

Gavęs žodį, gubernatorius bandė apginti savo politi
ką ir savo valdžią, bet nevyko. Jis buvo priimtas labai 
šaltai, nesvetingai. Ir iš šio suvažiavimo išėjo gubernato
rius nusivylęs.

Menulis ir mes
TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras N. Chruščiovas 

andai pareiškė, jog TSRS nelenktyniuos su JAV tam, 
kad pirmiau Mėnulį pasiektų. Chruščiovas sakė, tarybi
niai žmonės stebės amerikiečius, kaip jie mėnulį pasieks, 
kaip ant jo atsistos, kaip iš ten, pagaliau, sugrįš Žemėn.

Na, o Kenedžio valdžia deda visas pastangas, kad 
amerikiečiai dar su 1970 metais pasiektų Mėnulį ir iš jo 
atgal sugrįžtų. Tam leidžiamos pasakiškos pinigų sumos.

Mes nemanome, kad savo pastabomis dėl Mėnulio 
- “užkariavimo” Chruščiovas galvoja apie sulaikymą visa

tos užkariavimo, kuris jau pradėtas, kuriame TSRS sto
vi priešakyje. Mokslas kosminei erdvei užkariauti nebus 
paneigtas—darbas bus tęsiamas tolyn.

O kai dėl žmogaus iškeldinimo ant Mėnulio, tai 
mums rodosi, skubėti neverta, ir mes tai jau esame sakę 
anksčiau.

Jeigu šiandien jau yra žinoma, kad Mėnulyje nėra 
♦ jokios gyvybės, kad gyvybė, kokią mes žinome, ten nega

li egzistuoti, tai koks tikslas skubėti, kaštuotis, kad grei
čiau pasiekti Mėnulį? Ar negeriau tuos pinigus, kurie 
leidžiami “Mėnulio pasiekimui”, išleisti čia pat žemėje, 
žmonių būviui gerinti.?

DIDVYRIS JUOZAS 
ALEKSONIS

Š. m. spalio 24 d. sukako 
50 metų, kai gimė Juozas 
Aleksonis, Tarybų Sąjungos 
didvyris.

Juozas Aleksonis buvo ga
bus, talentingas jaunuolis, 
komjaunimo veikėjas. Ko
vo d a m a s prieš hitlerinius 
okupantus, jis didvyriškai 
žuvo nelygioje kovoje.

L. Solominas Vilniaus 
“Tiesoje” paduoda smulkes
nių biografinių duomenų 
apie didvyrį, kurį jis gerai 
pažino. Skaitome:

Su dideliu būriu komjaunuo
lių Juozas traukėsi iš Kauno 
karui prasidėjus. Liepsnojan- 
čiame Daugpilyje nogėjo pra
dėti kautynes prieš hitlerinin
kus, tačiau atėjo nurodymas 
trauktis.. Iki Rezeknės ėjo 
pėsti, ir Juozas visiems rodė 
pavyzdį, mokė pavargusius 
draugus nusiraminti.

Komjaunuoliai dirbo Niko- 
lo-Petrovskos rajone, stiklo 
fabrike, tačiau Juozas negalė
jo nurimti. Jis veržėsi į kovą, 
Jis pareiškė nofą vykti į oku
puotą Lietuvą. Ir Štai: Juozas 
su keliais draugais radistų 
mokykloje. Kiti eina pailsėti, 
o jis lieka auditorijoj, nepa
ilsdamas stuksena raktu.

1943 metų liepos mėnesį A- 
leksonis atvyko į Kauną. Pra
sidėjo sunkus, pavojų kupinas 
radisto darbas priešo užnuga
ryje. Hitlerininkai turėjo įren
gimus slaptiems radijo siųstu
vams užpelenguoti, todėl Juo
zui dažnai reikėdavo keisti 
vietas. Tačiau jis visada lai
ku “išeidavo į e t e r į. ’ ’ Jis 
tiksliai perduodavo žinias, pri
imdavo nurodymus. Kartą su 
savo siųstuvu Aleksonis įsitai
sė pačioje hitlerininkų pano
sėje — Ankštųjų Šančių na
melyje, pro kurio langą jis 
matė visą geležinkelio stotį.

Juozas nepasitenkino žinių 
perdavimais. Susiradęs savo 
seną trumpabangę radijo sto
telę, jis ją suremontavo. Ir 
štai į Kauno radijo programas 
pradėjo įsiterpti Juozo balsas. 
Jis pasakojo kauniečiams tie
są apie padėtį frontuose, 
įjungdavo šmaikščių feljetonų 
ir dainelių.
Doičland, doičland, iber ales, 
Stovi Hitleris sušalęs.
Vakar prašė lašinių, 
Šiandien nori kailinių.

“Laisves” koncertas
“LAISVĖS” METINĖ šventė, metinis koncertas 

įvyks lapkričio 10 dieną Brooklyne. Jame, be kitų meni
nių jėgų, programoje bus Biruta Ramoškaitė, talentin
ga, puiki dainininkė, seniai bedainavusi mūsų koncertuo
se.

. . ' Programa bus gera. Ir mes norime, kad mūsų kon- 
certan suvyktų juo daugiau laisviečių iš Niujorko ir 
apylinkės miestų pažangių lietuvių.

'Prašome draugus filadelfiečius, taipgi draugus niu- 
džerziečius skaitlingai koncerte dalyvauti. 
Rim .. ............................ .. . ........... ...................................... .......... ............... m......................... ... ......... .
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Per radiją skambėjo Juozo 
balsas, ir kauniečiai jį pava
dindavo “Tiesos balsu.”

Fašistai siuto. Sustiprėjusi 
pogrindinių partijos ir kom
jaunimo organizacijų veikla 
kėlė jiems daugybę rūpesčių. 
O čia dar ta nepagaunama ra
dijo stotis! Fašistams buvo 
aišku, kad jie turi reikalą su 
prityrusiu konspiratoriumi. Ir 
jie dėjo visas pastangas, no
rėdami susekti Aleksonio ra
dijo siųstuvą.

Vis dažniau Juozui teko 
kraustytis iš vienos vietos į 
kitą, keisti ryšių seansams 
skirtą laiką. 1944 m. kovo 
mėnesį Juozą Vilijampolėje 
pastebėjo vienas buržuazinis 
nacionalistas. Teko skubiai 
išsikraustyti su savo aparatu 
pas komunistą Obelenį. Tai 
buvo puiki tarybinių patrio
tų šeima, jie darė viską, kad 
.Juozas turėtų ryšius su par
tijos pogrindiniu komitetu ir 
galėtų sėkmingai dirbti.

Tačiau balandžio 5 dienos 
rytą gestapininkai apsupo O- 
b'elenių namelį. Juozas galė
jo bėgti vienas. > Vis dėlto jis 
nusprendė gelbėti radijo siųs
tuvą. Atsišaudydamas p.^bė- 
go daržęlį, ir čia radijo nę- 
laimė. Šokant per tvorą, ra
dijo baterijos užkliuvo. Juo
zas bandė jas atpainioti, ir 
tuo metu jį pervėrė kelios 
priešo kulkos. Taip jis ir pa

dubo ant tvoros, prispaudęs 
prie širdies siųstuvą.

Tarybinė vyriausybė aukš
tai įvertino Juozo Aleksonio ir 
kitų Kauno komjaunuolių ko
vos nuopelnus. Po mirties Juo
zui suteiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardas.

Juozo Aleksonio gyvenimas 
trumpas, bet. giliai prasmin
gas. Jo šviesus paveikslas, 
nepaprasta drąsa ir kuklumas, 

! atsidavimas partijos reikalui 
| ir draugiškumas visada bus 
| puikus pavyzdys mūsų jauni
mui.

Tarybų Lietuvos vyriau
sybė, šios sukakties proga, 
nutarė suteikti J. Aleksonio 
vardą Kauno aštuntajai vi
durinei mokyklai, kur kadai
se Juozas mokėsi ir dirbo.

Didvyrio motina Anelė A- 
leksonienė tebegyvena Kau
ne, ir ji taip pat dalyvavo 
tose iškilmėse.

DUOK PINIGUS, 
TAI LIETUVIS...

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

P. Lelis, šaukdamas Kana
dos lietuvius mokėti “solida
rumo mokestį,” griebiasi net 
bauginimo:

“Kas sako ‘aš nenoriu pri
klausyti Lietuvių Bendruome
nei,’ tuo pačiu savo ‘aš ne
noriu būti lietuviu.’ Aišku, jo 
niekas negal • priversti būti 
Bendruomenės (nariu, nei lie
tuviu, bet tada jam nėra pras
mės ir bendrauti su lietuviais 
ir jų organizacijomis.”

Pagal'to paties P. Lėlio da
vinius, “gal įtik penktadalis vi
sų suaugusiu ..įįutięčių” rodo 
tą “solidarumą.” Išeitų, kad 
jie, tie keturi penktadaliai, ne
nori būti lietuviais ir jiems ne
dera bendrauti su lietuviais ir 
jų organizacijomis.

Labai paikas:įteigimas. Ko
dėl gi lietuviu ; gali būti tik 
tas, kuris mokės duokles 
bendruomenei? Iš gyvenimo 
matome, kad tie, kurie nepri
klauso ir nepriklausė tai bend
ruomenei, buvo ir tebėra lietu
viais. Gal dar geresniais. Kam 
gi gali būti verta lietuvybė, 
jeigu ji perkama?

Tai labai popiežiška poli
tika: Nepildai mūsų dogmų— 
ne mūsiškis.

Bendruomenė nėra tokia or
ganizacija, kuri visiems pa
tiktų. Yra daug kitų organi
zacijų, kurias gali lietuviai 
pasirinkti. Ir pasirenka. Ne 
visi nori, kad jiems diriguotų 
klerikalai, kurie, kaip matyti, 
gerokai dominuoja bendruo
menei. Tą gerai parodo tas 
faktas, kad vos penktadalis 
mokasi duokles.

San Diego, Calif. — Su
laukęs 78 metų amžiaus mi
rė admirolas I.Hi. Mavfiel- 
das.
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Įdomus laiškas iš kelionės R 
Vokietijoj ir Čechoslovakijoį

Gottvvaldou, 1963. X. 20

Gerbiami Draugai,
šiandien baigiasi mūsų 

grupės") kėlionė po Vokie
tijos Demokratinę Respub
liką ir Čekoslovakijos Soci
alistinę Respubliką. Kelio
nėje prabuvome 16 dienų. 
VDR aplankėme Berlyną, 
Dresdeną, Leipcigą, Meise- 
ną, Jeną, Veimarą, Erfur
tą, mirties stovyklas Bu
chenvalde, Zachs enhause; 
buvome garsiame farfuro 
fabrike, žemės ūkio vietovė
se, didelėse statybose ir 
daugelyje kitų miestų, ku
rie buvo pakeliui. Didžiųjų 
VDR miestų įžymiosios vie
tovės — paminklai, muzie
jai, galerijos, teatrai irgi 
įėjo į mūsų programą. Če- 
choslovakijoje aplankėme 
du kurortus. Ypač didelį 
įspūdį mums paliko kuror
tas Karlovy Vary, kur ra
dome besigydančių ir iš mū
sų šalies daugiau kaip de
šimtį asmenų. Daug ką pa
matėme Prahoje: Kremlių, 
eilę muziejų, eilę visuome
ninio naudojimosi kultūri
nių įstaigų ir kt. Tarp kit
ko žiūrėjome ir spektaklį 
viename iš vėliausių pasau
linių įžymybių,—būtent ki- 
ne-teatre, kur kino menas 
figūruoja lygiagrete su vai
dinimais, tai yra gyvais 
žmonėmis. Be to, šiame te
atre ekranas susideda iš tri
jų dalių, kiekvienoje iš jų 
rodomi atskiri paveikslai, 
tie tik suderinti su pagrin
dine mintimi, tuo pačiu lai
ku rodomos ir vaidinamos 
pjesės. Teatre-kinė nauja 
ir tai, kad jame žiūrovas 
mato trijų matavimų, tai 
yra kaip natūralius — gy
vus žhidneš. ’Atrodo, jbg 
ši nauja kino-teatro rūšis 
netolimoje ateityje paplis 
po visas socialistines šalis ir 
toli už jų visų. Čechoslo- 
vakįjoje lankėmės ir eilėje 
įmonių, jų tarp didžiausiuo
se pasaulio batų fabrikuose, 
kurie kadaise priklausė Ba
tai,—batų karalius. Šie fab
rikai randasi Gottwaldou 
(anskčiau vadinamo Zlin) 
mieste. Būdinga ir tai, jog 
iš 60,000 suvirš šio miesto 
gyventojų vien tik avalinės 
pramonėje dirba didesnė 
pusė. Dabar šios visos įmo
nės yra suvisuomenintos. 
Lankėmės keliuose Čecho- 
slovakijos S. R. kaimuose, 
keliose pilyse ir daugelyje 
kitų vietų.

Didžiausią įspūdį man ir 
visiems mūsų grupės daly
viams padarė susitikimai su 
abiejų respublikų žmonė-

*) Grupe susideda iš 32 asmenų, 
buvusių senų kovotojų už darbo žmo
nių reikalus, antifašistų, daug nu
kentėjusių tiek nuo lietuv i š k ų j ų , 
tiek ir vokiškųjų fašistų. 

mis: darbininkais, valstie-- 
čiais, inteligentais, fašizmo 

laukomis, buvusiais mirties 
stovyklose, fašistiniuose ka
lėjimuose. Jie ištisus va
karus mums pasakojo apie 
savo gyvenimą šiuo metu, 
apie savo kovas prieš fašiz
mą. Namuose pas save vai
šino, apdovanojo įvairiau- 
riausiais siuviniais. Ir kaip 
džiugu, kai patenki į visą 
šalį ir jauti, jog ir pas šios 
šalies gyventojus tie patys 
siekimai, kaip ir pas mus,— 
būtent kelti šalies gerovę, 
stiprinti tautų draugystę, 
viską daryti, kad neprileis- 
tum prie naujo pasaulinio 
karo, kad taika ir taikus 
sambūvis taptų pagrindiniu 
motyvu "autų, valstybių ir 
aplamai viso pasaulio žmo- 
nid tarpusavio santykiuose. 
Jokius problemos nebuvo ir 
su lankomų šalių kalba. 
Dauguma iš mūsų grupės 
daugiau ar mažiau mokame 
svetimas kalbas, jų tarpe ir 
vokiečių. Be to, tiek Vo
kietijos D. R., tiek ir Če- 
choslovakijos S. R. nemaža 
žmonių, ypač iš jaunimo, 
moka ir rusų kalbą.

Pragyv e n i m o> lygis tiek 
VDR, tiek ir ČSSR yra ga
na aukštas. Ypač džiaugia
si valstiečiai, kad šiais me
tais čia labai palankios bu
vo gamtos sąlygos aukštų 
derlių išauginimui. Pavyz
džiui, VDR šiemet ruošiasi 
dalį savo bulvių eksportuoti 
į kitus kraštus. Kitais me
tais jai tekdavo dalį maisti
nių bulvių importuoti iš ki
tų valstybių.

Džiugu buvo abiejose res
publikose sužinoti ir tai, jog 
čia stoka darbp jėgų,, visi 
gyvenojąi dirį)a. ( Kaimuo
se sutikome šąlies vyresnio 
amžiaus žmonių ir daug 
jaunimo. Abiejose respub
likose, technika gana plačiai 
vartojama kaimuose. Bū
dinga ir tai, jog dešimtyse 
laukų matėme ir mašinas, 
motociklus, dviračius, ant 
kurių valstiečiai iš gyven
viečių į laukus atvyko dirb
ti. Gyvulius kaimuose mai
tina šviežia žaliava, o žie
mą silosais, galvijiniais run
keliais, roputėmis ir kitais 
smulkiais maistingais paša
rais.

Galima būtų ištisą tomą 
prirašyti iš savo kelionės. 
Deja, laikas ribotas. Baig
damas, norėčiau dar pa
brėžti, jog abiejų respubli
kų gyventojai didelę padėką 
ir pagarbą reiškia tarybi
niams kariams ir tarybi
nėms tautoms, kurios at
kaklioje kovoje su hitlerinė
mis gaujomis padėjo pa
vergtosioms tautoms išsi
vaduoti iš hitlerinės prie
spaudos ir atkurti savo ša

lių valstybingumą. Visa tai 
jaučiama ant kiekviencJT 
žingsnio tiek kalbomis, tiek* 
skaitant jų spaudą, tiek ir 
sekant įvairiausius užrašus 
įmonėse, įstaigose, miestų 
gatvėse.

Labai metasi į akis ir pa
garba savo tautiečiams, 
taipgi tarybiniams kariams, 
kurie krito kovoje su hitle
riniais okupantais. Tai ma
tyti ir Lidicoje ir kitose 
kritusiųjų laidojimo vietose. 
Jiems, tai yra šioms au
koms, pastatyti didingi pa
minklai, apie juos daug kal
ba ir rašo, jais didžiuojasi 
kaip savo šalies didvyriais. 
Jiems dedamos gėlės, vai-i 
nikai. Apie juos išleidžiat 
ma daug gerai paruoštos ir 
iliustruotos literatūros.

Tuo.aš ir baigiu trumpas 
savo pastabas iš kelionės po 
broliškąsias sočia 1 i s t i n e s 
respublikas. Viso geriausio 
visoms ir visiems pažįsta
miems.

L. Kapočius

Skaitytojų balsai
Vėlinių—Halloween 

vakaras
Vėlinių vakaras visuomet 

pridaro visokių kvailysčių.
Yra davinių, kad šitas pa

protys atkeliavo į Kanadą 
ir šią šalį su imigrantais iš 
Airijos prieš 50 metų. Man 
gyvenant Albertos provinci
jos mažame miestelyje Me
dicine Hat, toliau nuo cent
ro, vėlinių laikui atėjus daug 
nuostolių būdavo padarytu 
namų savininkams.

Čia, Amerikoje, prieš 
metų vėlinių vakare orga- 
nizūotbs: grupes ' jaunuolių 
ir‘ vaikų atvirai ’ mozodąvo 
krautuvių langus ir auto
mobilių ’ langas 1 vašku s ir 
kreidą:Laikui bėgant šis 
protys įsisiūbavo į tikrą 
gengsterystę, padarant la
bai daug nuostolių namų ir 
krautuvių savininkams. Sa
vininkai pareikalavo iš mies
to policijos daugiau ak
tyvumo savo pareigose ir 
reikalavo miesto administ
racijos geresnės tvarkos.

Apie prieš 15 metų paš 
mus pradėta rengti vėlinių 
vakarais maskaradų para
dus tik vaikams, ir kas iš 
jų turėjo įdomesnę mas- 
ką, tas gavo dovaną. To 
pasėkoje mažai kas iš vai
kų ėjo namas nuo namo su 
“trick or treat,” nes mažai 
gyventojų jų laukė, visi btw 
vo suinteresuoti -maskara
dais. Bet keleri metai pra
ėjo, ir su maskaraidais ap- 
sidžiaugta. Dabar vaikai vėl 
eina stuba nuo stubos su 
“trick or treat” ir reikalau
ja pinigų obalsiu “vaikai dėl 
vaikų.” Į šią programą įei
na jaunimas —vaikinai ir 
merginos. Vietinė spauda 
garsiai reklamuoja, kad su
rinkti pinigai eina Jungti
nių Tautų Vaikų fondui — 
UNICEF. 1962 m. Jungti
nėse Valstijose tuo būdu su
rinkta du milijonai dolerių.

Rašau apie šią vėlinių 
naktį, kad parodyti, kaip iš 
menkniekio per eilę metų 
išsivystė didelis biznis, mi
lijonais šinkuojamas, o vie
šų atskaitų nesimato.

John Baker 
Vallejo, Calif.

JAPONIJOJE ĮVYKS 
RINKIMAI

Tokio. —Japonijos prem
jeras H. Ikeda paleido par?> 
lamentą. Dabar eina pasi
ruošimas naujo parlamen
to rinkimams, kurie įvyks 
lapkričio 21 dieną. Kairiųjų 
partijos veda rinkimų kam
paniją po taikos lozungais.



I
Jonas Kaškaitis

: Tarybų Lietuvos - Vokietijos 
draugystės vakaras Vilniuje

(Specialiai “Laisvei”)
Sėdžiu savo darbovietėje. 

Įžengia nušv i t u s i u veidu 
mano gerasis, mielasis drau
gas Romas Šarmaitis — in
stituto direktorius:

—Štai kvietimas. Operos'nuopelnus: Augusto Bebe- 
ir baleto patalpose bus ry-’lio, Karlo Liebknechto, Ro
toj iškilmė, — būkite, da- zos Liuksemburg, Telmano. 
lyvaukite. {Pabrėžė, kad ir Karlas

Nudžiugęs žiūriu kvieti-(Marksas ir Fridrichas En- 
mą. A, tai bus minėjimas gelsas iškilo iš vokiškos že
lėtųjų VDR metinių! Įdo- mės, junkerių ir militaristų 
mu! O paskui spektaklis!., slegiamos. Dabar trečdalis 

visos Vokietijos atkakliai irOho!
Skubu mėžiu, kad nepasi

vėluočiau. 1963 m. spalio 2 
d. Dar 20 min. iki pradžios. 
Tik su kvietimais leidžiama 
vidnn. Štai jau ir sėdžiu 
pirmoj galerijoj. Pilnutėlė 
operos patalpa!

Visi nušvitę, šventiškai 
apsirengę. Iškilmingai gro
ja pilnas operinis orkestras, 
aidi Tar. Lietuvos, Tar. Są
jungos ir Vok. D. R. him
nai! Salė papuošta didžiu
lėmis TS, VDR ir T. Liet, 
vėliavomis. Raudonam au
dekle labai žėri “Testiprėja 
TSRS ir Vokietijos tautų 
draugystė ir bendradarbia
vimas !”

Žvalgaus. Šauniai atrodo 
sostinės visuomenės atsto-
vų sambūris! A! pamačiau 
mieląjį bičiulį Pi ragį, iš 
Kultūrinių ryšių su užsie
niais draugijos, o Prezidiu- 
me matau ir patį šios drau

gystės ryšių pirmininką — 
-^mylimąjį didį j j draugą bi

čiulį Lauryną Kapočių! Ma
tau TS ir Vokietijos drau
gystės draugijos Lietuvos 
škyriaus pirmininką —mie
ląjį gerąjį bičiulį Juozą Jur
ginį: sėdi greta garbingojo 
svečio —VDR ambasados 
pirmojo sekretoriaus Dite- 
rio D ėringo, atvykusio iš 
Maskvos.

Taipo pat Prezidiume drg. 
S. Laurinaitis, “Tiesos” vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotojas. Gražiai atpažįstu 
brangųjį draugą Antaną 
Sniečkų — Lietuvos KP CK 
pirmąjį sekretorių! Gerai 
atpažįstu partijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmąjį 
sekretorių — gerąjį draugą 
Feliksą Bieliauską! žinoma, 
ir vyriausią “Tiesos” redak
torių—mieląjį draugą Gen- 
riką Zimaną, taipgi LTSR 
Žurnalistų sąjungos pirmi- 

fc/ninką — mieląjį draugą J.
Karosą. Prezidiume ir Lie-

^tuvos KP CK sekretorius— 
drg. J. Maniušis. taipgi Lie
tuvos KP CK ideologinio 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas —drg. F. Strumilas, 
dargi ir Valstybinio radi]o 
ir televizijos komiteto pir
mininkas—drg. J. Januitis. 
Prezidiumą puošia dvi dar
nios drg. moterys, o pačiam 
priešaky švyti grakščiai iš
statytos gėlių puokštės. Iš 
viso prezidiume 16 žmonių.

Orkestras pakiliai užbai
gė himną, ir TS-Vokietijos 
draugystės Lietuvos sky
riaus pirmininkas — žvalu
sis J. Jurginis atidaro susi
rinkimą. Vakaro praneši- 

b mą padarė “Tiesos” vyriau
siojo redaktoriaus pavaduo
tojas — drg. S. Laurinaitis. 
Minėjo abiejų respublikų 
kovų kelią prieš įžūlų fa
šistinį priešą. Nurodė toly- 
dų kilimą statybos bei kul- 
tūrios frontuose ir abiejų 
šalių draugiškumo ir tarpu- 
savio pagalbos ryšius.

Vok. DR Maskvoje amba
sados pirmasis sekretorius 
Dideris D e r i n g a s kalbėjo 
rusiškai, su stipriu vokišku 
akcentu. Perdavė nuoširdų 
vokiečių tautos sveikinimą

lietuvių tautai, padėkojo žalčiai ir broliai 
Lietuvos visuomenei už šį 
iškilmingą vakarą, skirtą 
lėtosioms Vokietijos De
mokratinės Respublikos me
tinėms. Minėjo įžymiųjų vo
kiečių socialistų-komunistų

patvariai žengia Markso- 
i Lenino keliais, ir į šitą žy- 
giuotę vis daugiau įsijungia 
ryžtingų draugų.

Garbingasis svečias baigė 
sveikinimo šūkiais taikos 
garbei, TS ir Vokietijos tau- 

i tų draugystės garbei. Drg. 
■Jurginis šiuos šūkius užak- 
’ centavo sklandžiai vokiškai.
Susirinkimas baigtas.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo LTSR nusipelniu
sio meno veikėjo, Valstybi
nės premijos laureato E. 
Balsio garsusis baletas 
“Eglė žalčių karalienė.” 
Kompozitorius įvedė mus į 
puikią liaudies gelmėse su
kurtą fantastiką. į žavingą 
pasakų pasaulį. Pagrindinė
spektaklio idė j a — ištikimy
bė, žodžio laikymasis, kilni 
meilės lyrika — įdomi tary
biniam žiūrovui.

Prologas. Audra. Šėlsta, 
dūksta jūra, siaučia, švil
pia, ūžia! Tai Žilvinas — 
Baltijos jūros karaliūnas- 
žaltys šėlsta, dūksta, siau
čia. Raganos burtai daugel 
metų kankina Žilviną, kurį 
drasko kančia ir sielvartas, 
neapykanta ir nerimas, pa
gieža ir pyktis. Kas suteik
tų jam ramybę? Ogi Eglė— 
jauniausioji trijų seserų! 
Jei ji pamiltų Žilviną, nu
stotų šėlti siausti audra, nu
rimtų kančios ir pyktis...

Gūdus atrodo prologas. 
Nakties tamsoj audringai 
šoka visas baletistu būrys, 
gal bent 30 jų. Šoka aud
ringos muzikos taktan.

Prasideda I veiksmas, I 
paveikslas. Šviesus, saulė
tas Baltijos pajūris. Saulė
lydis. Trys seserys linksmai 
žaidžia suka ratelį pajūry. 
Temsta. Tolimi rago gar
sai vadina seseris namo. 
Dvi paklauso, bet Eglė dar 
kartą maudysis. Jau mėne
siena. Pasirodo Žilvinas iš 
pušyno ir pagriebia Eglės 
rūbus.

Linksmutė grįžta išsi- 
išsimaudžiusi Eglė. Nebėr 
rūbų... Ogi žaltys laiko 
jos rūbus. Neduoda. Ne 
bent Eglė sutiktų tekėti už 
jo- žilvinas-žaltys ją mylįs, 
Eglė būsianti laiminga my
lima ir jo kančioms bus ga
las... Eglė galiausiai ati
duoda Žilvinui vainiką. Ga
vęs pažadą, žaltys grąžina 
jai rūbus. Eglė rauda.

II paveikslas, kitos sec- 
nerijos. Eglės tėvų sodyba. 
Vidudienis. Jaunimas links
minasi, šoka. Šaunūs Eglės 
trys broliai! Štai ir vykes
niųjų seserų žvelgtuvės. 
Jaunieji ir jaunosios šoka 
ratelius. O kurgi Eglė ?.. 
Štai pasirodo žalčiai pirš
liai, nusilenkia Eglės tė
vam: jie atvykę Eglės. Eg
lė pasižadėjusi tekėt už jų 
valdovo, Baltijos jūros ka
raliūno. Štai ir jos vaini
kas!..

Kas daryt? Nejaugi ati
duot Eglę? Ne. Vietoj Eg
lės tegul vežasi žąsį. Gegu
tė kukuoja triskart... Ap-^ 
gaulė nepavyko. Žalčiai 
įpykę. Jau stoja į vaidą

-4., Ne>, ne
reikia žudynių! Kas davė 
žodį, privalo tesėt! Eglė sa
ko: likit sveiki visi. Iške
liauja į svetimus namus... 
O broliai? Prisiekia keršyt.

III paveikslas, II veiks
mas. Jūros dugnas, Žilvino 
rūmai. Štai ir Eglė pas Žil
viną. Keista, baisu. Rū
muose ne tik žalčiai, bet ir 
bangos ir undinės, gintaras 
ir perlai, ruonis ir žuvytės, 
medūza ir kardžuviai ir kra
bas juokdarys!.. Sveikina 
visi karaliūno žmoną...

Štai jiedu tik dviese. Bu
čiuojasi—ir žibt žaibas per
skrodžia erdvę: ir šalia Eg
lės — Žilvinas jau ne žal
tys, o gražus jaunikaitis! 
Argi jo bijot?.. Daugel 
metų kančia ir pyktis ma
ne kamavo. Tai raganos 
burtai. Dabar dingo. Kol 
ištikimybė ir meilė bus 
tvirta, nieko nebaisu.

IV paveikslas, III veiks
mas. Gintaro rūmai Žilvi
no pily. Praslinko 9 metai. 
Nieks laimės netrukdo. Štai 
linksminasi žaidžiai trys 
vaikučiai: Ąžuolas, Beržas 
ir Drebulė. Eglė stebi žai
dimą, prisimena tėviške. 
Tėviškės ilgesys stiprus...
Leisk, Žilvine, aplankyt sa
vus. Ir vaikai prašo... Na 
gerai, bet pirma suverpk, 
Egluže, kuodelį šilkų... 
Verpia verpia, bet kuodelis 
neina mažyn. Meta kuodelį 
židinin — ir štai rieda su
verptų šilkų kamuolys!..

Žilvine, leisk tėviškėlėn— 
greit sugrįšiu... Pirma su
avėk, Eglužėle, geležines 
klumpes. . . Jos tokios sun
kios!-.. Ęef štai ragana. Ji 
pagruzdina klumpes židiny, 
ir jos jau lengvos, sune- 
šiojamos... Žilvinėli, išleisk 
tėviškėlėn — sugrįšiu grei
tai... Štai jums ragas, ku
riuo grįždami iškviesit ma
ne. Jei gyvas būsiu—kilsi 
pieno puta. Jei negyvas— 
kraujo puta. Tik tegul nie
kas žemėj nesužino mano 
vardo.

V paveikslas. Eglės tėvų 
sodyba. Kaip linksma! Na
miškiai, kaimynai apsupo 
Eglę ir jos vaikus. Drebu- 
lytė dalina dovanas: sene
liui—pykę, močiutei — ka
rolius, seserims — veidro
dėlius. O kurgi broliai? Štai Akmeniniai įrankiai, šven- 
jie grįžta iš žūklės. Drebu-1 tykių liekanos ir skūlpto- 
lė bijo, tai mama, Eglė duo- ros, vėliau rastos saloje, ro-
da diržą su sagtim. Šoka 
broliai. Ąžuolui ir Beržui 
irgi smagu. Visi šoka, links
minasi. Bet broliai ruošia 
sąmokslą — ištardyt vaikus 
apie tėvą.

VI paveikslas, IV veiks
mas. Broliai tardo Ąžuo
lą ir Beržą. Ne, jie tėvo 
vardo neišduos! Tai broliai 
kvočia Drebulytę, kaip tė
vą iškviesti į krantą. Dre- 
bulytė ir išduoda rago ženk
lą.

VII paveikslas. Jūra šėls
ta siaučia... Broliai Žilvi
ną dalgiais užkapoja... 
Skuba Eglė su vaikais prie 
jūros kranto. Ąžuolas pu
čia ragan: kyla kraujo pu
ta... Kas, vaikeliai, iš jū
sų neišlaikė paslaptįes? 
Rauda Drebulytė... Tai pa
virsk tu į drebulėlę, kad 
drebėtum dieną naktį... O 
jūs, sūneliai, stokit stipriais 
medeliais — ąžuolu ir ber
žu, o aš jūsų vidury liksiuos 
eglė...

Tai tokia baleto inter
pretacija. Baletistai vaiz
dingai, meist r i š k a i savo 
įmantriais Šokiais pavaizda
vo visą šitą senos pasakos 
fantaziją. Baletas iš tikro

Pasaulinė cukraus 
gamyba

Dabartiniu metu visame 
pasaulyje cukraus pagami-
narna 50 milijonų tonų.. Di
džiąją ghmybos dalį suvar
toja jį gaminančios šalys. 
Kasmet šalys - gamintojos 
eksportui patiekia maž
daug 16 mln. tonų cukraus. 
Per pastaruosius kelerius 
metus cukraus vartojimas 
didėjo, o gamyba, svarbiau
sia dėl nepalankių klimati
nių sąlygų, sumažėjo ir su
darė 1960-61 metais —54.5 
milijono tonų, 1961-62 me
tais —51.2 ir 1962-63 me
tais — 49.4 milijono tonų. 
Europoje, (išskyrus Tary
bų Sąjungą) cukraus ga
myba nuo 14.2 milijono to
nų 1960-1961 metais suma
žėjo iki 11.4 milijono tonų. 
1962-63 metais. Kuboje 
11263 metais buvo gauta 3.8 
mln. tonų cukraus (1962 
metais — 4.8 mln. tonų, 
1961 metais — 6.8 mln. to
nų). 1964 metais pasaulinė
je rinkoj trūks apie 1.5 mln. 
tonų cukraus. Ryšium su 
tuo didėja cukraus kaina.

Amerikos atradimas 
kainavo tik $25,000

1492 metų pabaigoje Ko
lumbas su savo sandraugais 
iš Ispanijos atplaukė į Ka
ribų jurą, Kubos sritį. Tai 
buvo Amerikos atradimas.

Dabartiniais pinigais vi
sas tas žygis kainavo tik 
$25,000. Trys laivai buvo 
verti $3,000. Kolumbo meti
nė alga $300, dviejų kapito
nų po’$200 buvo alga, o jū
rininkų tik po $2.50 per mė
nesį Pati kelionė kainavo 
tik $7,000, bet sudėjus pasi
ruošimą į kelionę, atgal grį
žimą, taU*sūsidarė $25,000.

PASLAPTINGA SALA
Centrinėje Polinezijos da

lyje yra maža Pitkerno sa
la. Ją 1767! m. atrado bri
tų laivo vadas Filypas Kar- 
teretas, pavadinęs salą ka
rininko, pirmojo ją pama
čiusio, vardu. Europiečiai 
nustebo, kad sala negyve
nama, nors joje vešliai au
go amžinai žaliuoją auga
lai, buvo gėlo vandens, der
linga dirva, kurioje puikiai 
augo duonmedžiai ir bana
nai.

do, kad joje ilgą laiką gy
veno polineziečiai. Ar jie 
išmirė nuo kokių nors epi
demijų, ar buvo išnaikinti 
piratų gaujos, ar paliko sa
lą? Tai paslaptis, ne ma
žiau įdomi,; kaip Velykų 
salos įžymiųjų statulų mįs
lė, iki šiol neatskleista.

1789 m. Pitkerno saloje 
apsigyveno sukilusi anglų 
laivo “Baunti” komanda. 
Dabar joje gyvena taitiečių 
ir pabėgusių jūreivių pali
kuonys — daugiau kaip du 
šimtai žmonių.

įspūdingas, įdomus. Muzi
ka kupina meninio išraiš- 
kumo. Viskas vystosi Eg
lės ir Žilvino leitmotyvu. 
Choreograf i j a, seen arijai 
sujungia baletą į bendrą 
meninę visumą.

Kokie miklūs, lankstūs 
baletistai! Kokios lengyu- 
čiutės, liaunos balerinos! Ir 
vis skirtingi parėdai, skir
tingos scenos, iliuminacija... 
Gyva pasaka, aiški ir be žo
džių.
, Kupinas malonių įspū

džių, žavingų vaizdų ir mu
zikos skubu namo.

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 20 Chesteryje įvy

ko LLD šeštos apskrities 
konferencija. Su delegatais 
ir svečiais mūsų organiza

cijos nariais, kuriems su
teiktas sprendžiamas bal
sas, dalyvavo arti 30 daly
vių. Pirmininkavo Pranai
tis, sekr. Kučiauskaitė. Iš 
komiteto raportų patirta, 
kad apskrities ižde esą virš 
šimto dolerių. Paaukota 
spaudai ir politiniams kali
niams $105. Perbėgta mū
sų organizacijos darbai ir 
mūsų judėji m o reikalai. 
Kuopų raportai neblogi, su
ruošta parengimų, išauko- 
ta arti poros tūkstančių do
lerių. Apskrityje yra 93 na
riai. Komitetas paliktas se
nas, tik išrinkta Pivariu- 
nienė, vietoje Žemaičio. Ki
tais metais nutarta laikyti 
konferenciją Chesteryje.

Pasibaigus konferencijai, 
įvyko vakarienė.. Svečių 
dalyvavo daugiau, negu 
pereitais metais. Lėšų pa
dengimui surink t a $139. 
Dirbo Lipčius ir Šlajus pri- 
rengime vakarienės, prie 
stalų patarnavo Bekampie- 
nė, Valantienė, Pivariūnie- 
nė ir Mulokaitė.

Tymsterių preziden tas 
Hoffa lokalo 107 spalio 20 
dieną susirinkime pateikė 
rezignaciją lokalo sekreto
riaus Coheno. Instruktavo 
lokalo komitetą paskirti ki
tą iki rinkimų. Cohenas 
sekretoriavo virš devynis 
metus, sukeldamas prieš sa
ve opoziciją.

Marina Mdivani, pianistė 
iš Tbilisi, Tarybinės Gruzi
jos respublikos, laimėjusi 
kompeticiją Paryžiuje, Aca
demy of music svetainėje 
spalio 20 d. gražiai pasižy
mėjo. Spauda pažymi jos 
gabumus

Negrai pįkietavo viešų
jų mokyklų superintenden
to dr. Allen H. Wether gy
venimo namus, kaip prieš 
segregacijos palaikyt o j ą, 
bet baltieji suruošė pikietą 
palaikantį dr. Wether.

Quakers Peace Commit
tee of Philadelphia ragina 
savo sekėjus New Jersey 
valstijoje boikotuoti mo
kyklose Civil Defense mar- 
šavimus, neleisti tą dieną 
vaikų j mokyklą, kada vyk
sta maršavimas. Sako, ko
mitetas turi du tūkstančius 
savo sekėjų New Jersey ar
ti Philadelphijos.

Yellow Gab kompanijos 
304 vairuotojai, neturėdami 
nelaimių bėgyje 26 metų, 
pagerbti banketu, įteikiant 
U. S. taupymo bonus. Har
ry Markowitz išvažinėjęs 
650,000 mylių, buvo vienas 
iš tų, kurie gavo dovaną. 
Tie vairuotojai i 26 metus 
išvažinėjo arti 70 milijonų 
mylių.

Sunkiojo svorio kumšti
ninkas Erne Knox nuo ap
lankyto' smūgio devintame 
išstojime mirė Provident li- 
ganinėj. Sakoma, gavo sme
genų pažeidimą. Eina tyri
nėjimas.

Kitais metais bus prezi
dento rinkimai. Pennsylva- 
nijos respublikonų klubas 
išsiuntinėjo laiškus dirban
tiems valstijos darbus, ra
gindamas aukoti nuo pen
kių iki šimto dolerių Scran- 
tono reklamai būti nomi
nuotu.

Laiške sakoma, kad 
Pennsylvanijos valstija tu
ri būti laimėta respubliko- 3 pusi.

nu. Sakoma, adresai paimti 
iš mokesčių sąrašo.

Tymsterių lokalo .107 su
spenduoti nariai už įstoji
mą į Real Rank and File 
grupę pikietavo lokalo raš
tinę. Atėję į darbą .raštinės 
darbininkai, išskyrus du lo
kalo pareigūnus, neperžen
gė pikieto. Coheno nebuvo, 
sakoma, leidžia vakacijas 
Floridoje.

Gubernatori aus Scran- 
tono įsaku 73 valstijos par
kai uždaryti publikai pasi
vaikščioti. Medžiojimas, žu- 
vavimas draudžiamas. Tai 
pirmas draudimas į 11 me
tų ir trečias istorijoje. Par-

MONTKEAL, CANADA
Unija laimėjo certifikaciją

United Aircraft of Cana
da Ltd, Longueuil, apie 
1,700 darbininkų prieš kurį 
laiką pradėjo organizuotis 
j uniją. Organizavimo dar
bą pradėjo ir vedė “The 
United Auto Workers of 
America” unijos 1 o k a 1 a s 
510 CLQ. Įtraukus daugiau 
kaip pusę darbininkų į uni
ją, unija padavė aplikaciją 
Kvebeko Darbo santykių 
Komisijai dėl pripažinimo 
įmonėje unijos. Komisija 
pripažino Vuniją teisėta ir 
davė certifikaciją vedimui 
darbų su darbdaviais.

Ne visai montreališka 
žinia, bet...

Kanados autoritetai šiuo 
metu veda derybas parda
vimui sviesto aliejaus apie 
80 milijonų svarų'(pagami
nimui sviestinio aliejaus 
vienam svarui sunaudoja
ma apie 1 svaras ir vienas 
penktadalis svaro sviesto)' 
kurį valdžia yra supirkusi 
iš gamintojų, kad palaikytų 
jo reguliariai i aukštą kainą. 
Valdžia gamintojams moka 
po 64 c. už svarą; taigi pa
gaminimas sviestinio alie
jaus valdžiai kainuoja apie 
75 c. svaras. Derybose su 
pirkėjais valdžia, sakoma, 
tikisi gauti 25 c. iki 28 c. už 
svarą. Kas reikštu, kad val
džia gautų apie 40 milijonų 
dolerių mažiau, negu jai 
pačiai kainavo. Kitais žo
džiais, jei priimti domėn, 
kad dabar skaitoma apie 20 
milijonu Kanados gyvento
jų, tai išeina, kad kiekvie
nam žmogui kainuos apie 
$2 padengimui vald žios 
nuostolių už pala i k y m ą 
sviesto aukštos kainos.

Tačiau oficiali nuomonė 
yra ta, kad geriau parduoti 
nors ir už mažesnę kainą 
su nuostoliais, negu jo 
krauti dar daugiau ir laiky
ti sandėliuose.
Veltui automašinas tikrina

Kvebekas, praradęs 1,100 
gyvybių automobiliu nelai
mėse pereitais metais, ima
si žygių tu nelaimių suma
žinimui. Daug nelaimių, 
manoma, įvyksta todėl, kad 
ant kelio vairuojamos auto
mašinos vienu ar kitu at
žvilgiu netvarkoj. Todėl 
provincijos transporto ir 
susisiekimo ministerija,nuo 
spalio 21 d., atidarė auto-, 
mobilių inspekcijos punktą 
Montreale. apačioje Metro
politan bulvaro ir kampas 
Christophe Colomb gatvės.

Kiekvienas motoris tas, 
jei nori, laisvu noru, gali 
užvažiuoti ir čia jo automo
bili specializuoti mekanikai 
veltui nuodugniai ištirs ir 
nieko blogo neradę, pripa- 
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kus aplanko 24 milijonai į 
metus. Lapus draudžiama 
deginti. Bijomasi gaisrų 
pasikartojimo.

Miesto admihist r a c’i j a 
išleido panašų patvarky
mą miesto valdomuose par
kuose. Uždraudimas tęsis 
iki lietus sausros pavojų pa
šalins.

International Christi a n 
Youth renka parašus po pe
ticija, prašant Kongreso 
priimti pataisymą Konsti
tucijos dėl poterių kalbėji
mo viešose mokyklose.

Temple nniversitetas yra 
svarbi mokslo vieta su 33 
tūkstančiais studen t ų ir 
penkiais tūkstančiai moky
tojų.

Pilietis

žins tinkamu važinėti, o jei 
ne, nurodys, kas reikia tai
syti. Sakoma, patikrinimui 
užims tik keletą minučių. 
Bus atidaryta kiekvieną 
dieną (išskiriant sekmadie
nius), nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro.

Sėkmingai baigė mokyklą
Tarp daugelio kitų moki

nių, kuriems tik dabartiniu 
laiku buvo išduoti aukštes
niosios mokyklos užbaigi
mo diplomai, diplomus gavo 
ir lietuviai jaunuoliai, pla
čiai mums pažįstamų tėvų 
vaikai, sėkmingai užbaigę 
Verdun Katalikų Aukštes
niąją Mokyklą, tai Stanley 
Balčiūnas (Stasio ir Biru
tės Balčiūnų sūnus) ir Vy
tautas Petrulis -(Jono ir' 
Genovaitės Petruliu sū
nus).

SERGA
Jau seniai ir sunkokai 

sirgusi Barbora Kuraitienė 
(pirmiau buvusi Šimenelie- 
nė), dabar dar labiau ir 
gana sunkiai susirgusi, pa
guldyta St. Mary’s ligoni
nėje.

Mari j o n a Leknickienė, 
Royal Victoria ligoninėje, 
aplaikė operaciją.

J.*—

CLEVELAND. OHIO
Choro parengimas lapkr. 9

Meno choras rengia šau
nų' vakarą, kuris įvyks šeš
tadienį, lapkričio 9, LDS 
svetainėje. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Bus gera vakarie
nė,

Čia bus sudainuota kele
tas naujų ir gražių dainų, 
kurios visus palinksmins. 
O po to galėsime pasišokti. 
Tad prašome visus dalyvau
ti ir linksmai laiką praleis
ti.

Mūsų choro pamokos 
vyksta kiekvieną ketvirta
dienį. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Į chorą įstojo J. Be- 
kenienė ir M. Brazaitienė. 
Prašome ir daugiau dainą 
mylinčiųjų įsirašyti į chorą. 
Linksmai mes praleidžiame 
ketvirtadieniu vakarus.

A.S.

Redakcijos Atsakymai
J. Shukaičiui, Miami, Fla. 

—Žurnalo “U.S. News & 
World Report” iš spalio 14 
d. gavome. Ačiū! Bet ateity 
prašome jo mums nesiunti
nėti, kadangi mes čia leng
vai galime įsigyti. O ko
mentuoti apie tai, ką kiek
vienas buržuazinis savait
raštis bei dienraštis sapa- 
lioja apie Tarybų Sąjungą, 
mes ne visuomet komentuo
jame, kadangi tai būtų neį
manoma, ir pagaliau,—nie
ko nauja.



ALDLD REIKALAI So. Boston. Mass. New Haven, Conn.
Protokolas LLD 3 apskr. 

metines konferencijos
Spalio 20 d., 1963 m., Lie

tuvių salėje, New Haven, 
Conn., 11 vai. dienų, apskri
ties komiteto pirmininkas J. 
Kuncas atidarė konferenci
ją

Pirmininku išrinktas V. 
Jokubonis, vice pirmininku 
—W. Dūda, raštininku — J. 
J. Mockaitis.

LLD 4 kuopos ir Hartfordo 
Moterų klubas prisiuntė 20 
delegatų. Su 4 apskrities 
komiteto nariais susidarė 
24 su sprendžiamais balsais 
konferencijos dalyviai.

Apskrities komitetas vei
kė savo kolonijose ir paren- 
gimų metu turėjo keletą pa
sitarimų.

Iš kuopų atstovų raportų 
paaiškėjo, kad Waterburi o 
28 kuopa geriausiai veikia: 
rengia parengimus su gero
mis pasekmėmis ir paauko
ja geriems tikslams. Kitos 
kuopos veikia pagal išgalę. 
Per visas atstovautas kuo
pas ir moterų klubą narių 
yra 150. Turto turi $400.

Apkalbant kuopų rapor
tus ir pasiagituojant už di
desnį veikimą, iškeltas rei
kalas remti priešfašistinio 
komiteto veiklą. Pasisaky
ta raginti Centro Valdybą 
ieškoti kelių, kad JV pripa
žintų Lietuvos dabartinį 
stovį ir panaikintų atstovy
bes, kurios nieko neatsto
vauja.

Naujais sumanymais nu
sitarta raginti visas kuopas 
ir narius būti veikliais ir 
žengti su progresu.

“Laisvės” vajaus reikalu 
prašyta vajininkams talkos 
gauti naujų skaitytojų, kad 
išlaikyti Connecticut valsti
jos vajininkų garbę.

Paaukota priešfašistiniam 
veikimui $10.

Kitiems metams komite
tas paliktas tas pats.

Kita konferencija bus lai
kyta Bridgeporte sekamais 
metais.

Ižde yra $86.45.
Rašt. J. J. Mockaitis

VI-os Apskrities 
konferencijos užrašai

Konferencija atsibuvo š. 
m. spalio 20 d., 339 E. 4th 
St., Chester, Pa. Konferen
ciją atidarė J. A. Pranaitis. 
Mandatų komisijon paskir
ta J. Pyvariūnienė (Balti
more, Md.), R. Merkis (Phi
ladelphia, Pa.). J. A. Be
kampis tarė keletą žodžių, 
apibrėždamas organizacijos 
svarbą.

Mandatų komisija prane
šė, jog randasi 10-os kuo
pos (Philadelphia, Pa.) se
kanti delegatai: A. Matulis, 
J. Kazlauskas, J. Kaspariū- 
nas, H. Tureikienė, J. Šmi
tienė, P. Valantienė, Griciū- 
nienė, Merkienė; 25-os kuo
pos (Baltimore* Md.) — J. 
Stanys, J. Deltuva, J. Py
variūnienė, O. Kučiauskai- 

. te; 133 kuopos (Camden, 
N. J.)— J. A. Bekampis, U. 
Gudžionienė. Dalyvauja vi
so 14 delegatų. Nutarta 
duoti sprendžiamą balsą ko
miteto nariams.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. A. Pranaitis, 
sekretore — O. Kučiauskai-

Kadangi apskrities pirmi
ninkas A. Žemaitis dalyvau
ti konferencijoje negalėjo, 
raportą išdavė J. Pranaitis, 
pranešdamas, jog turėjo 2 
Apskrities komiteto posė
džius ir vieną parengimą 
pas J. A. Bekampius.

Finansų sekretorius A. 
Lipčius raportavo, jog įvy
kęs parengimas davė Ap
skričiai $60.15 pelno. Da
bartinis Apskrities iždas 

siekia $146.50. Iždininkė E. 
Mulokaitė su raportu suti
ko. Raportas priimtas.

10 kuopos raportą davė 
A. Matulis ir J. Kazlauskas. 
A. Matulis pabrėžė nuveik
tus spaudos reikalu darbus, 
o J. Kazlauskas — abelnai 
kuopos veikimą. Kiek pa
aiškėjo iš A. Matulio prane
šimo, spauda per draugus 
philadelphiečius gana gau
siai paremta. Nuo parengi
mų ir. pavienių asmenų pa
siųsta “Vilniai” $854.50, 
“Laisvei”—$681.00, $30 dėl 
Civil Liberties, $10 Women 
Strike for Peace, Urugva
jaus laikraščiui “Darbui”— 
$10, ligonei U. Andrulienei 
pasiųsta $50. Viso išaukota 
$1,625.50. Kuopos ižde dar 
yra $260.63. Kuopa turi 51 
narį. Susirinkimai laikomi 
kas mėnesį. Mirė vienas 
narys.. Surengta du kartus 
Lietuvos filmų rodymai. 
Plačiai pasidarbuota pa
skleidimui lapelių ir kito
kios literatūros pavadinimu 
“Nazi War Criminals.” Ka
dangi Impųlevičius gyvena 
jų apylinkėje, tas.darbas la
bai svarbus. Parduota “Vil
nies” kalendorių.

25-ta kuopos raportą pa
teikė O. Kučiauskaitė. Pil
nai užsimokėjusių narių 27. 
Susirinkimų laikyta 6. Pik
nikas “Laisvės” naudai pel
no davė $138. Turėta ir ki
ti 2 parengimai dėl organi
zacijos palaikymo. $20 pa
aukota laikraščiui “Work
er,” $11 '“Vilniai,” kovai 
prieš fašizmą $10, knygų 
leidimo fondui $10, LMS $5. 
Viso išaukota $194.00. Iš
platinta 30 “Vilnies” kalen
dorių. Kuopos turtas su 
Šerais, $298.67.

133 kuopos raportą patei
kė J. A. Pranaitis. Narių 
kuopoje yra 12, susirinkimų 
laikyta 2/ Parengimų netu
rėta dėl stokos tam vietos. 
Pavieniai aukoja, matant 
tam reikalą. “Laisvei” pa
aukota $50, “Vilniai” $35, 
“Liaudies Balsui” $10, Ci
vilinių teisių gynimui $15, 
veiklai prieš nacius krimi
nalistus $11. Viso išaukota 
$124. Ižde yra $12. Praėju
siais metais mirė 4 kuopos 
nariai.

Chesterio, Pa., kolonijos 
raportą pateikė A. Lipčius. 
Kadangi ten yra jau tik 4 
nariai likę, tai kuopa negy
vuoja. Bet nariai dirba 
VLtos apskrities ribose — 
“Laisvės” vajuose ir Ches
terio lietuvių klube.

Raportai priimti.
Apskrityje yra 95 nariai.
Kalbėta apie parašymą 

VLtos Apskrities veikimo 
istorijos. 10 kuopa tą darbą 
jau atliko. Ragina ir kitas 
kuopas tai padaryti. Su
rinktą medžiagą siųsti dr. 
A. Petrikai.

Duota pastaba J. A. Be
kampiams, kad kada ren
giami organizacijų bei spau
dos naudai parengimai, kad 
komisija kontroliuotų fi
nansinę apyvartą. Leng
viau būtų patiems drau
gams Bekampiams ir aiš
kiau ten dalyvaujantiems.

Konferencija nutarė* pa
aukoti “Laisvei” $35, '“Vil
niai” $35, Civilinių teisių 
gynimui $25, “Liaudies Bal
sui” $10. * Viso išaukota 105 
doleriai.

VLtos Apskrities komite
tas susideda iš šių narių: 
A. J. Pranaitis, J. Pyvariū
nienė, A. Lipčius, E. Mulo- 
'kaitė, Baranauskas, A. Puo- 
dis, J. Stasiukaitis. Alter- 
natai — Merkienė, O. Ku
čiauskaitė.

Sekančią konferenciją nu
tarta laikyti Chester, Pa. 
Laiką nustatys pats komite
tas.

Konf erenci j a užsidavė 4:15 
vakaro. Po to sekė sureng
tas banketas VLtos Apskri
ties komiteto pastangomis.

Konf ėrenci jos sekr.
O. Kučiauskaitė

Apskrities konferencija
ALDLD 7-os apskrities 

konferencija įvyko spalio 
27 d. Suvažiavimą atidarė 
apskrities organizatorius A. 
Kazlauskas. Mandatų ko- 
misijon paskyrė Čereškienę, 
Sukackienę ir Kandrašką. 
Kol mandatus sutvarkė, bu
vo pakviestas pakalbėti J. 
Skliutas.

Mandatų komisija rapor
tuoja, kad konferencijoj da
lyvauja 27 delegatai iš 6-šių 
kuopų.

Konferencijos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas A. Kaz
lauskas, sekretorium Jaske- 
vičius.

Skaityti protokolai iš pra
ėjusios metinės konferenci
jos ir apskrities komiteto po
sėdžių. Protokolai priimti 
kaip skaityti.

Sekė kuopų raportai iš 
veikimo. Pasirodo, kad vi
so^ kuopos veikė gerai, kiek 
sąlygos leido. Lowellio ir 
Haverhillio kuopos šiemet 
susilpnėjo veikime savo 
miestuose, bet jos kartu su 
Lawrencaus kuopa bendrai 
veikia svarbesniais reika
lais.. Bendrai visos kuopos 
per vasarą veikė gerai, su
keldamos dėl įvairių reika
lų aukų $1,450. Nors daug 
aukojo, bet dar per visas 
kuopas yra ižduose apie 800 
dolerių dėl tolimesnio vei
kimo.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad apskrities ri
bose buvo surengtas Lietu
vos filmų rodymo maršru
tas ir buvo geros pasekmės. 
Taipgi raportavo, kad buvo 
surengti trys piknikai — 
Lawrencuj, Montelloj ir 
Worcestery. Jie buvo pa
sekmingi morališkai ir fi
nansiškai, davė pelno 1,529 
dolerius. Komiteto raportas 
priimtas.

Nauji sumanymai
/

Skaitytas laiškas iš Na
tional Committee Against 
Nazi Criminalas and Na
zism in America dėl sušau
kimo visos šalies plotme su
važiavimo, kuris įvyks lap
kričio 24 d.. Chicagoj.. Laiš
kas priimtas ir jo reikšmė 
apkalbėta.. Po ilgų disku
sijų nutarta siųsti delega
tus įsu važiavimą. Vietoje 
tapo išrinkti 8 delegatai, ir 
jų kelionei A. M. Kazlaus
kai iš Haverhillio paaukojo 
savo automašiną su sąlyga, 
kad delegatai pasirūpintų 
padengti tos kelionės gazo
lino lėšas.

Suvažiavimas draugų Kaz
lauskų siūlymą priėmė, ir 
vietoje sukėlė $122. 7-oji 
apskritis paskyrė iš iždo 
$25.. Delegatai sudėjo po 
10 dolerių — J. Barišaus- 
kas, Kvietkai, Uždavinis; 
po $5 J. Skliutas, Kalvelie- 
nė, Tamašauskienė, Jaske- 
vičius, A. M. Kazlauskai, 
V. Žilaitis, Sukackienė, V. 
Žitkus; po $3 E. Repšienė, 
K. Kazlauskienė; po $2 Ka
lenda, čiuberkienė, Kudir
ka, Chulada, A.. Dambraus
kas, A.. K—a, Kukaitienė, 
Šimaitis; po $1 Čereškienė, 
Bostonietis, J. Rainard, F. 
Kvietkaš.

Visi delegatai prižadėjo 
parvažiavę į savo miestus 
stoti darban, kad šiam svar
biam suvažiavimui sukelti 
kuo daugiausia finansų dėl 
tolimesnio ir platesnio vei
kimo, kad tie fašistai žmog
žudžiai būtų išvyti iš mūsų

šalies, iš kur atvažiavę, ir 
stotų prieš liaudies teismą 
už savo kruvinus darbus.

N u tarta,, kad ateinančią 
vasarą ir vėl |)ųtų( yykdom^ 
trys piknikai .apskrities ri
bose — Lawrencuj, Montel
loj ir Worcestery.

Išaukotą sekamai: Suva- 
žiavimui $25, “Laisvei,” 
“Vilniai,” “Liaudies Balsui” 
ir “Darbui’ ’po $10. Viso iš
aukota $65.. Ižde lieka 
$157.55.

Rinkimas naujo komiteto 
dėl4964 m. Vienbalsiai už- 
girtas dabartinis komitetas, 
kurį sudaro A. Kazlauskas, 
S. Pen k aus kas, Blažonis, 
Daugirda, S. Rainard, Ta
mašauskienė, Niaura, Jas- 
kevičius, Niaurienė.

Sekantis apskrities posė
dis įvyks lapkričio 10 d., 1 
vai. popiet, Montelloj. Ja
me turėsime apkalbėti ke
lionę į Chicagą ir kitus 
svarbius reikalus. '

Konferenciją sveikino So. 
Bostono ir Worcesterio kuo
pos po $5.

Pirm. A. Kazlauskas 
Sekr. J. Jaskevičius

Elizabeth. N. J.
Pietų Am. paž. liet, spau

dos paramai aukojo šie: Po 
$5: G. Stasiukaitis ir J. 
Grybas; po $2 J. Jordan, 
Ch. Anuškis ir L. Bartkie
nė; po $1: Harrisono drau
gė, P. Poškus, P. Ramoška 
ir P. M. Šolomskas. Ačiū vi
siems.

J. G

Chester, Pa.
LLD 6 Apskrities metinė 

konferencija įvyko spalk 
20 d. Delegatai apsvarstė 
visus šios organizacijo: 
reikalus. Užsibąigus konfe 
rencijai buvo duodama va 
karienė, kurioje buvo su 
kelta graži suma pinigų 
spaudai ir kitiems visuome
niniams darbaW. Vakarie 
nes suruošimui daug dirbc 
Lillian ir Sam ’ Cordinglye. 
Vakarienės metu darbavosi 
Valantienė, Py varuni e n ė, 
Šmitienė, Merki e n ė, Be- 
kampienė ir dar keletas. Po 
vakarienės V. Gižau s k a s 
pagrojo, tai susidarė tikros 
vakaruškos. Bekampi e n ė 
papuošė savo gėlėmis sta
lus. Visiems, kuris prisidėjo 
prie šio parengimo kuo 
nors, širdingai ačiū.

Sekami aukojo: Deltuvie
nė $10; po $5: Kaspariūnai, 
Stanys,? Gustaitienė, A. Gri
gas, Philadelphietė, J. Py
variūnienė, P. Šlajus, A. 
Lipčius, Keršauskas, J. Sta
siukaitis, R. Merkis, A. J. 
Pranaitis, P. Norkai, Be
kampiai, Navickai, Deltu
va; po $4: J. Šmitienė ir 
Agurkienė; pcų $3: Vaišno
rienė, Guzonis, Matulis, V 
Gizauskas ir Sabaliauskas' 
po $2: Tureikienė, Valan 
tai, Baranauskas, Bartašie 
nė, P. Puodis,’ Kazlauskas 
Simkevičienė, J.Miller, Bu 
teikienė, Bevardė, Lipčienė. 
Kučiauskaitė ir Traskienė: 
po $1: Merkiene ir Griciu- 
nienė. Smulkių $4. Viso su
aukota $145. Išmokėjus va
karienės išlaidas, kas liko, 
tai paskirta spaudai ir ki
tiems naudingiems reika
lams.

Ačiū už aukas visiems 
geriems svečiams;

A. Lipčius

Washingtonas. — JAV 
Šarvuota Antroji divizija į 
Vokietiją buvo pernešta įlO 
valandų greičiau, kaip ma
nyta. Dalyvavo 498 lėktu
vai jos pernešime.

LLD 32 kuopa buvo su
šaukus savo narių pasitari
mą apie visą mūsų veikimą 
ir kaip gauti daugiau nau
jų narių. ‘

4 Organižatorė B). M. atsi
sakė toliau eiti tas parei
gas, tai jos vieton nariai iš
rinko J. Petkų.

Nutarta kitą susirinkimą 
turėti gruodžio mėnesį. Na
riai taria didelį ačiū Evai 
Rudmon ir Margaretai Va- 
linčius už vaišes.

Svarbus darbas praside
da prieš naciškus krimina
listus, kurie džiaugėsi gavę 
pasislėpti po Dėdės Šaipo 
skvernu. 32 kuopos nariai 
žada prie to darbo prisidė
ti, reikalauti valdžios, kad 
jie visi būtų grąžinti ten, 
kur yrą prasikaltę.

Elenora Stankus, gyve
nanti Walingford, Conn., 
stuboje puolė ant grindų ir 
susilaužė ranką. Dabar turi 
ją nešioti parištą. Visi 
draugai linki jai greitai pa
sveikti.

Kunca

Pittsburgh, Pa.
Spalio 20 dieną įvyko la

bai gražus parengimas-ban- 
ketas, suruoštas ALDLD 87 
kuopos pagerbimui senų at
sižymėjusių pažangaus ju
dėjimo veikėjų, tai Juozo 
Kaucevičiaus ir Jono Purti- 
ko. Bankete publikos buvo 
daug, LDS 160 kuopos vie
ta tokiam parengimui, ro
dosi, buvo per maža, reikė
jo susikimšti . Būtų gerai, 
kad pittsburgiečiai turėtu
me tinkamoj vietoj erdves- 
lę svetainių k ę parengi
mams.
Džiugu kad mūsų draugai 

r draugės įvertina tokį pa
dengimą ir apsčiai dalyvavo 
3 Pittsburgho ir apylinkės, 
aip tai iš Bridgeville, New 

Kensington, Wilmerding ir 
dtur. Labai malonu paren
kime susitikti senus pažįs
tamus, pakalbėti su jais ir 
oasidalinti mintimis, o la
biausiai iš praeities.

Banketui maistą parūpi
mo kuopos paskirtas komi
tetas, daugiausia darbavosi 
sekretorė Uršulė Paich. 
Gaspadinės dirbo ir prie 
stalų nešiojo—S. Monskie- 
nė, H. Kairienė, D. Zdan- 
kienė ir J. Mauragienė. 
Banketas buvo surengtas 
labai sumaniai ir tvarkin
gai. Maistas buvo labai ge
ras. Tai labai, labai ačiū 
minėtoms gaspadinėms.

Dalyviams baigiant sotin
tis, kuopos pirmininkas G. 
Lekavičius paprašė kuopos 
sekretorę U. Paich vesti 
banketo programą. Progra
mos vedėja kvietė banketo 
dalyvius trumpai pakalbėti 
ir išreikšti savo linkėjimus 
ir mintis. Kalbų necituosiu 
’r kalbėtojų neminėsiu, nes 
ų buvo daug. Tik paminė- 
iu, kad ilgesnes kalbas pa
lakė draugas J. Mažeika 
iradžioje ir J. K. Mažukna 
?rie užbaigos. Jubiliatai Jo- 
las Purtikas, Juozas Kaū- 
;evičiųs-Kazemer ir jo žmo
na su prisegta gražia rože 
prie krūtinės, sėdėdami 
garbingai už stalo, gėrėjosi 
linkėjimais ir džiaugėsi 
jiems teikiama pagarba.

Prie užbaigos kalbėjo ir
jubiliatai ir dėkojo už su
ruoštą jiems pagerbimą ir 
įteiktas dovanas. J. Pur
tikas parodė gautą gražią 
piniginę ir viduje $5, kaip 
suvenirą dėl atminties. Drg. 
Kaucevičius sakėsi tokią 
pat dovaną irgi gavęs. Tuo 
banketas ir užsibaigė ir visi 
dalyviai linksmi skirstėsi 
į namus.

J. Miliauskas

MIAMI, FLA.
Vasarėlė jau prabėgo. 

Skrenda šiaurės paukščiai 
į pietus, su jais skrenda ir 
daug žmonių, o jų tarpe 
yra ir daug lietuvių.

Spalio 13 d. Lietuvių Li
teratūros draugijos kuopa 
turėjo Socialiam Klube pa
sekmingus pietus, o jau 
spalio 20 d. eiliniai klubo 
pietūs, nors ir buvo su gim- 
tadieniniu garbės stalu — 
palyginamai — buvo ne 
skaitlingi. Gimtadienius tą 
dieną minėjo mūsų dabštie- 
ji klubo nariai, kaip tai: 
Nelly Tamošiūnienė, P. 
Wosiliene, Adelė Ruseckie- 
nė, Ignas Urbonas ir Rapo
las Chulada. Tarp jubiliatų 
išsireiškimų, Ignas .Urbo
nas išsireiškė, kad kaip 
jis Amerikoje gyvena jam 
dar niekas nebuvo suren
gęs gimtadienio paminėji
mo, o čia va jam toji staig- 
menukė pirmą kartą įvyko. 
Matote, jeigu ne Socialis 
Klubas, tai mūsų Ignas ne
būtų žinojęs, kad jis kur 
tai ir kada tai yra gimęs. 
Ta staigmenukė įvyko dėka 
A. Birštonienės rūpinimusi 
klubo narių nuotaika ir lai
me. Ji taipgi jubiliatus ir 
dovanėlėmis apdovanojo.

Spalio 27 d. Socialiame 
Klube jau pietavo daug 
skaitlingesnis skaičius sve
čių. Jau keletas atvažiavo 
čia žiemą praleisti, o neku- 
rie ir pastoviai apsigyventi. 
Iš pristatytų svečių laike 
pietų skambėjo vardai: Mrs 
H. Peters, ir Des Moines, 
Iowa; Em. Klevinskienė, 
Grebb ir Balaišienė iš Chi- 
cagos; dainininkas St. Vai
neikis iš B|inghamton, Mrs. 
Kriaučiūnienė, Kaz. Kriau
čiūno žmonelė, iš ConnectL 
cut valstijos, kurią jis tik 
ką parsivežė iš po ilgų ato
stogų. Mūsų vietinis Tony 
Benny sugrįžo iš Meksikos, 
į kur jis buvo pabėgęs prieš 
porą mėnesių laimės ieško
ti. M. Zvinakis iš Conn, val
stijos ir Ant. Zavisha iš 
New Jersey valstijos apsi
stojo čia pastoviam apsigy
venimui. Abu patapo Socia- 
lio Klubo nariais.

Dabar Socialis Klubas 
skubotai rengiasi prie žie
minio sezono svečių priėmi
mo. Švarina, tvarko ir de
koruoja klubo patai p a s, 
taipgi renka informacijas, 
kur kas turi išrandavimui 
svečiams patalpų, jeigu 
kam tokios informacijos 
būtų reikalingos. Mūsų cho
ristai labai energingai dar
buojasi ir daro, nors ir pa
lengvėle, žymų progresą. 
Žinoma, didelis ačiū už tai 
Violai Hagerthy, choro mo
kytojai.

Atgarsiai iš Miami 
Piliečių Klubo

Man pasakojo, kad vie
nas pilietis su savo klapčiu
ku atėjo į Piliečių Klubo 
narių susirinkimą ir ar tai 
durnaropių ar baltakės įta
koje vienas pradėjo giedot, 
o kitas turavot apie baisią 
dieną, sudną dieną, kad Mi- 
amio Socialį JKlubą raudo
nasis siaubas apniko. Pilie
čių klubo nariai, didžiumo
je solidus žmonės, kraipy
dami galvas ir su šypsą 
klausėsi tų giedorių gies
mės.

Giesmės motyvas, t a i 
skelbimas Socialiam Klubui 
karo už jo didžiausį prasi
kaltimą — kam jis pasista
tė sau naują klubui namą, 
o dar didesnis griekas tai 
nepakabinimas naujajame 
name smetonuotos vėliavos, 
nes, mat, pagal jų suprati
mą, tai Jungtinių Valstijų

4 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 1, 1963

ir vietinė Flordos vėliavos 
yra nieko vertos, tik sku
durai. Ot, smetonuota, tai 
jau kas kita.

Giesmę baigė pasižadėji
mu skelbti Socialiam Klu
bui “Don Kichotišką” karą 
ir prašymu Piliečių Klubo 
paramos parūpinant jų ka
ro žygiui, jei jau ne rimšiš- 
ką Artojo perkarusią ku
melaitę, tai nors kokį ame
rikonišką nusususį asiliu
ką, nes mat karžygiai ne
gali gi pėsti žygiuoti į karą, 
gindami savo numylėtos 
mistiškos smetonuotos se- 
noritos garbę. V

Arėjas

Lawrence, Mass.
Mire jauna moteris

Spalio 28 d. ligoninėje 
mirė Valeria Zula, dar jau
na moteris, išgyvenusi tik 
55 metus. Vėžio liga mirtį 
jai atnešė. Nuliūdime liko . 
jos vyras Pranas, duktė ir 
anūkai, žentas, motinėlė, ir 
daugiau giminių.

Valeria Dvareckaitė gi
mė Lawrence mieste ir čia 
užaugo. Augdama priklau
sė vaikų draugijėlei, mokė
si lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Vėliau įsirašė į Liau
dies chorą, kai jis čia gy
vavo, gražiai ji dainavo ir 
vaidinimuose dalyvavo. 
Taipgi ji buvo LLD 37 kp. 
nare iki pat mirties, buvo 
nare ir Maple Parko bend- 
rovės, ir pašalpinės St. 
Onos draugijos, buvo ilgus 
metus jos sekretore, ir Pi
liečių Moterų klubo. Tai bu^K 
vo pavyzdinga ir veikli mo
teris. Labai apgailestauja
me jos netekę.

Lai būna jai ramybė ilsė
tis, o jos vyrui, dukrelei, 
anūkams, ;motjnėlei ir vi
siems kitiems giminėms šir
dinga užuojauta! Mes visa
da prisiminsime Valerijos 
nuveiktus gražius darbus.

S. Penkauskas

Easton, Pa.
Gerbiami “Laisves” ir 
“Vilnies” skaitytojai!

Kurie gavote iš minėtų 
laikraščių pranešimą, kad 
jūsų prenumerata pasibai
gė, nelaukdami atsinaujin
kite. .0 jei jums patiems 
yra keblumo pasiųsti pini
gus už prenumeratą, tai at
eikite pas mane ir aš jums 
patarnausiu tuo reikalu. Aš 
šiuom tarpu nesveikuoju, 4 
negaliu atsilankyti pas jus, 
negaliu laiptais laipioti ir^ 
sunku man ir mašina važi
nėti. Darbuotis negaliu, tik 
šiaip taip apie namus pa- 
vaikštinėju. Nežinia kaip 
ilgai man reikės pavargti.

Lauksiu jūsų, kurie norė
site mano patarnavimo. Iki 
pasimatymo! L. Tilvikas 
“Laisves” Redakcijai

Prašau šį mano praneši
mą išspausdinti “Laisvėje”.

Su geriausiais linkėji
mais visam “Laisvės” ko
lektyvui !

L. T.

NAUJUTĖLIS 
BOMBONEŠIS

Londonas. —Anglijos vy
riausybė pagaliau atidengė 
slaptybę ir parodė pasau
liui, kokį milžinišką naują
bombonešį ji jau stato. Pil
nai pakrautas bombonešis 
galėsiąs žemai į valandą da
ryti 700 mylių, o aukštai, 
erdvėje—net 1,400 mylių!

Syracuse, N. Y. — Sulau
kęs 66 metų amžiaus mir|* 
geografas Dr. G. B. Cres
sey.



r JAV-jų ekonomija 1973 m.
Nacionalinė Planavimo

Draugija neseniai nusakė, 
kokia maždaug bus Ameri
kos ekonomija 1973 m. To
kie nusakymai yra daromi 
projektuoant į ateitį dabar 
matomus polinkius, kad val
džios ir didelės pramonės 
galėtų efektingiau planuoti.

Tautinė Planavimo Drau
gija apskaičiuoja, kad po 
10 metų pagamintų gėrybių 
visuma bus dviem trečda- 
lais didesnė negu šiandien. 
Apskaičiuojant apskritais 
skaičiais, tai 1973 m. suda- 

įrys 900 bilijonų dolerių, pa
lyginus su 550 bilijonais da
bai;. Be to, totalinė JAV-jų 
pramonės produkcija paro
dys dar didesnį padidėjimą. 
Yra apskaičiuota, kad ji 
pakils 80%.

Šie bendri skaičiai nu
švies kai kuriuos žymius 
pakeitimus ekonominėje 
struktūroje. Daugiau žmo
nių dirbs daugiau speciali
zuotuose darbuose. Atrodo, • 
kad bus apie dvylika su pu
se milijono naujų “balto kal- 
nieriaus” darbų, t. y. įstai
gose ir tarnybose, palyginus 
su dviem su puse milijono 
“mėlyno kalnieriaus” darbų, 
t. y. fabrikų darbininkų.

Šis skirtumas tarp “balta- 
kalnierių” ir “mėlynakalnie- 
rių” darbų, numatytas 1973 
metams, nurodo didesnį au
tomatinių mašinų naudoji
mą atlikimui darbo, kuris 
anksčiau buvo atliekamas 
rankomis. Taip pat tikima
si, kad žmonės pereis į pra- 

Mnonės ir valdžios darbus, o 
|ąio pačiu metu vyks nuola
tinis nutolimas nuo agri kul
tūrinių darbų. Mašinoms 
padedant reikia vis mažiau 
ūkininkų, ir po 10 metų, 
manoma, tik vienas iš dvi
dešimties darbininkų dirbs 
agrikultūros darbus.

Populiacija, žinoma, padi
dės. Šiame krašte po 10 
metų bus apie 226 milijonai 
žmonių, kas sudarys padi
dėjimą 36 milijonais. Šis 
populiacijos pad įdėjimas 

Brockton, Mass,. Du Iškilmi ngi Parengmai Viena Diena
Koncertas ir Banketas

Įvyks Sekmadienį, Lapkričio-November 10 Dieną
Koncerto pradžia 2-rą valandą dieną —:— Įėjimas $1.00 asmeniui

Banketas po koncerto —Įejim as $2,00 —Žemutinėje salėje

PROGRAMĄ ATLIKS WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO 
DUETAS—ONA DIRVELIENg ir JŪNAS SABALIAUSKAS.

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GUI’Ė, VADOVAUJAMA AL. I’OTSUS, IR TAIPGI DALYVAUS 
PROGRAMOJE ALDONA IR ELDON DOWNING

Liet. Taut. Namo Salėje, 668 N. Main St., Montello
Banketas yra rengiamas pagerbimui vieno iš ii gamečių Amerikos lietuvių veikėjų pažangiajame 

lietuvių judėjime. Jis dalyvaus, ir čia su juo pasimatysime ir pagerbsime jį. (

reikš, kad apie 20 milijonų 
daugiau žmonių norės dirb
ti, o apskaičiuota darbo pa
jėga susidarys iš 90 milijo
nų individų. Jie dirbs, pra
našaujama, vidutiniškai 7^2 
valandos per dieną, penkias 
dienas savaitėje, palyginus 
su dabartinėmis aštuonio- 
mis darbo valandomis per 
dieną.

Tačiau, nežiūrint didelio 
padidėjimo darbininkų skai
čiaus, nedarbas sumažės. 
Dabar jį sudaro maždaug 
5!Č2% visos darbo jėgos, bet 
yra tikimasi, kad jis nukris 
ligi 4%. Nedarbo sumažėji
mas vyks dėl geresnių pa
ruošimo programų ir dides
nių lavinimosi galimybių.

ACNS

Philadelphia, Pa.
Laukiame parengimų

žiemužė artinasi, išva
žiavimai į pamarius ar kur 
kitur mažėja. Namuose sė- 
diniuoti ir laukti gal kas 
atsilankys ir papasakos ko
kių naujanybių yra nuobo
dus laukimas. Naujanybių 
yra labai daug ir labai žin
geidžių, tik reikia tinkamai 
jomis pasinaudoti.

Šiuo tarpu philadelphie- 
čiams pasitaiko laimukė iš
girsti labai įdomių dalykų 
—tai lapkričio 17 d. Čia pa
sižadėjo atsilankyti Ievutė 
Mizarienė, kuri neseniai 
dalyvavo Pasauliniame mo
terų kongrese už taiką, įvy
kusiame Maskvoje, ir sykiu 
apkeliavo visą Lietuvą. Jai 
teko pasikalbėti su pasaulio 
pirmąja mergina Tereško- 
va, daug kartų apskridusia 
aplink pasaulį šimtų; mylių 
aukštyje. Tai mums-reikia 
tik atsilankyti • lapkričio 
(Nov.) 17 į UĮkrainų klubą, 
715 N. 6th St., 2 vai popiet. 
Po pasikalbėjimų bus ir 
skanių užkandžių. Šį pokylį 
rengia Aldietės moterys. Jų 
pokyliai visuomet būna ma
lonūs.

Kitas parengimas taipgi 
labai įdomus, tai atvykstą 
paveikslai iš Lietuvos. Drg. 
J. Grybas sako gavęs naujų 
svarbių iš Liętuvos kalba
mų veikalų ir šiaip nuo
traukų. (Mes turime pama
tyti. Ta maloni proga įvyks 
lapkričio 22, Liet. Republi- 
konų Klube, 2530 N. 4th St. 
Tai bus penktadienio vaka
ras. Rodymas prasidės 7:30. 
Bus ant pirmo aukšto, tai 
parankumas mums senu
kams. Viskas, ką padaryki
me, tai nepamirškime laiko 
įr užprašykime savo priete- 
lius dalyvauti, nes garsini
mas mums labai pasunkėjo.

Laikraščių platinimo rei
kalu pasikalbėsime ten pat.

Južintiškis

Iš krašto, kur moterys 
tebėra beteisės

Ženeva. — Šveicarijos 
parlamentiniu o s e rinki- 
muose socialistai laimėjo 3 
naujas vietas, o komunistai 
vieną. Parlamentas suside
da iš 200 narių. Socialistai 
turės 53 narius ir sudarys 
skaitlingiausią grupę.

Rinkimuose moterims bu
vo neleista dalyvauti. Švei
carijoje moterys tebėra be
teisės.

PITTSBURGH, PA.

Agnes Rudiene
Mirė spalio 10 d., 1963

Velionė per daugelį metų priklausė Lietuvių 
Moterų Apšvietos Klube. Dirbo organizacijos 
naudai, buvo daug kartų valdyboje.

Netekome geros, darbščios narės. Vietoje 
gėlių, mes skiriame šitę, užuojautą velionės šei
mai, vyrui Juozui ir giminėms.

• O Tau, Agnieška, lai būna ramybė šaltoj 
žemelėj.'

DMA Klubo narės ir valdyba

Žinios iš
DAUGIAU KAIP 800 x 

ĮKURTUVIŲ
Šiauliai —Draugystės pro

spekto kvartale ryškia elek
tros šviesa sutvisko dar pen
kių naujų daugiaaukščių gy
ve n a m ų j ų namų langai. 
Erdviuose, su visais pato
gumais butuose įkurtuves 
švenčia 290 darbininkų ir 
tarnautojų šeimų.

Nuo metų pradžios staty
bininkai perdavė naudoji
mui daugiau kaip 15 tūks
tančių kvadratinių . metrų 
gyvenamojo ploto. Naujuo
se butuose šiemet apsigyve
no beveik 500 šiauliečių šei
mų.

Statybininkai sum a n i a i 
panaudoja mechanizmus. 
Kiekvienam milijonui rub
lių atliktų darbų sunaudota 
3,600 kubinių metrų suren
kamojo gelžbetoninio ir be
tono konstrukcijų. Tai lei
do daugiau kaip 17 procen
tų viršyti planinę darbo na
šumo kėlimo užduotį, žy
miai sumažinti statybos 
darbų savikainą ir gauti 40 
tūkstančių rublių viršum- 
planinio pelno.

Viso tūkstantihio statybi
ninkų kolektyvo pagarbą 
nusipelnė F. Breivydavi-

Lietuvos
čiaus, S. Zakarevskio mūri
ninkų bei A. Dailidos va
dovaujamos žemkasių-beto- 
nuotojų brigados. Sta
tybininko dieną jos pasitin
ka dirbdamos rugsėjo mė
nesio sąskaita.

Šiemet miestu bus 860 
įkurtuvių. (ELTA)

RŪMAI VILKIJOS 
MOKSLEIVIAMS

Vilkija. — Didelės iškil
mės buvo Vilkijoje. Į nau
jas patalpas persikėlė P. 
Cvirkos vardo vidurinė mo
kykla. Tai puikus triaukš
tis pastatas su erdviomis, 
šviesiomis klasėmis, jau
kiais kabinetais, didžiule 
sporto sale. Mokyklos per
sikėlimo į naujas patalpas 
proga įvyko mitingas. Mo
kinius ir jų tėvus pasveiki
no LTSR švietimo minist
ras M; Gedvilas, seniausia 
mokyklos mokytoja E. Si- 
deravičiūtė ir k t. Naujojoje 
salėje pasirodė mokyklos 
saviveiklininkai.

“METŲ” AUTORIAUS 
DONELAIČIO TĖVIŠKĖJ
Palanga. — (“Tiesos” ko- 

resp.). Poilsio dieną Palan
gos vidurinės mokyklos mo
kytojai lituanistai apsilan
kė tose vietose, kur gyveno 
ir kūrė lietuvių poezijos 
klasikas K. Donelaitis.

Jie lankėsi Tolminkiemy
je, kur gyveno poetas, ap
žiūrėjo jo namelį. Nuvyko 

, jie taip pat į Nesterovo 
miestą Kaliningrado srity
je, kur kadaise dirbo K. Do
nelaitis

Ekskursija suorganizuo
ta ryšium su 250-osiomis 
metinėmis nuo Donelaičio 
gimimo dienos.

Miško miesteliai ant ratų
VILNIUS. — Dailūs žali 

vagonėliai jau seniai prita
po prie didelių miškų pra
monės rajonų peizažo. Čia 
ilsisi ir gyvena kirtėjai, čia 
jie praleidžia didesniąją sa
vo laisvalaikio dalį. Trans
portuoti tokius namelius į 
tolimas vietas, kur dar ma
ža gerų kelių, labai sunku. 
Kūrybinės minties žmonės 
sukonstravo naują, gyvena
mojo namelio ant ratų va
riantą. Jis labai patogus. 
Čia yra virtuvė, prausykla, 
jaukios miegamosios patal
pos . O pats jis yra žymiai 
mažesnis ir kainuoja pigiau. 
Gamyklos konstruk toriai 
labai sumaniai išnaudojo 
laisvąjį plotą, kuris buvo 
senosiose k o n s t r ukcijose. 
Gamykla pradėjo išleisti to
kius namelius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
APKALTINO JAV

United Nations, N. Y. — 
Asamblėjos sesijoje Tarybų - 
sąjungos atstovas Azymov 
apkaltino Jungtines Valsti
jas teikimu pagalbos Pieti
nei Afrikai, kurioje viešpa
tauja pikčiausia rasinė dis
kriminacija ir kurią už tai 
Jungtinės Tautos yra pa
smerkusios.

diplomatams.ir Kubos
Jiems nuo dabar nevalia iš 
Athėnų be specialaus leidi
mo išvykti toliau kaip 31 
mylią. Kitų ambasadų dar
buotojų šitie suvaržymai 
nepaliečia.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ir Rumunija dirba pra
plėtimui ant Dunojaus taip 
vadinamų Geležinių vartų, 
nes uolos kliudė didesniems 
laivams plaukti.

Saigonas. — Meko n g o 
upes srityje susikūlė ar par
tizanų buvo nušautas. JAV 
malūnesparnis, žuvo 4 ame
rikiečiai ir 4 vietnamiečiai.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas išskrido į Vakarų 
Vokietiją.

Miami, Fla. — Spalio 25 
d. uraganas “Ginny” buvo 
80 mylių Atlante nuo St. 

Į Augustine miesto.

SUMaskva. — Nuteista 
šaudyti 8 liaudies priešus, 
kurie karo metu išvien vei
kė su Hitlerio Gvardija 
(SS).

Stokholmas. — Suteikta 
Nobelio prizas graikų poe
tui Griogos Seferiades (Se-

Washingtonas. — Eilė 
mokslininkų stoja už tai, 
kad JAV turėtų bendrai 
veikti su TSRS pritaikymui 
atomų jėgos civiliniam nau
dojimui.

Tuscon, Arizona. — Su
laukęs 71 metų mirė anti
hitlerinis rašytojas Hans 
Natonekas.

New Delhi. — Indija bai- st. 6 rm. house, 3 Ige bedrms, open 
gė statybą 740 pėdų aukš
čio užtvankos skersai Sutle- 
jo upę. Prie jos įrengta 
elektros gaminimo jėgainė 
1,000,000 kilovatų - valandų 
jėgos.

Karakas. — Milicija suė
mė 23 žmones, kuriuos kal
tina veikime su partizanais.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Nepamirškite! Lapkričio-Nov. 
bus Halloween party su

2 
gra-d.

žiomis dovanomis. Y. Niaura

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas įvyks Lapkri- 
čio-Nov. 8 d., Vengrų klubo patal
pose, 1144 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Komisija išduos savo 
raportus apie filmų rodymą lapkri
čio 22 d., kurių rodymas jau su
ruoštas. Taipgi bus pranešimas ir 
apie ruošiamą draugišką sueigėlę 
ukrainiečių klubo svetainėje, No. 6- 
toj gatvėj. Valdybė (87-88)
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Hartfordo Moterų Apšvietus Klubas
rengia

BANKETĄ
Lapkričio 10 November

Pradžia 12 vai. dieną

LAISVĖS CHORO SALĖJE 
. 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Pelnas skiriamas “Laisvės” naudai.

Kalbės: Ieva Mizarienė

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

Wanted at once — Draftsman. 
Experienced desired in machine de
sign fabrication and piping. Imme
diate opening for qualified man. 
Opening with a local firm. Call 
Lansdale 368-1655 for appt.

(85-86)

Wanted at once — Fitters. On 
pressure vessels and allied equip
ment, stainless steel, ferrous and 
non-ferrous material. Steady work, 
good pay, fringe benefits. Apply in 
person to shop superintendent. 
ACME PROCESS EQUIPMENT 
CO., Mill Rd. & Penna Ave., Ore- 
land, Pa. (85-86)

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)

Help Wanted Female

SUAUGUSI MOTERIŠKE. Pri- 
žiūrrėti ligonį ir kūdikį. Pageidau
jama gyventi vietoje. Lengvas na
mų valymas. Duodami valgiai. 
NO. 3-2093 arba po 6 v. HA. 3-1522.

(87-88)

Namų darbininkė. Gyventi vieto
je, lengvas namų darbas. Pagelbėti 
prie senyvo žmogaus. Geri namai 
Medford, N. J. Suaugusių šeima. 
Reikalingi paliudijimai. Skambinki
te: Mrs. V. Scott, 22 Coates St., 
Medford, N. J. (87-88)

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

JONES—2016 Naamams Rd. 
Northern Delaware

Afternoon oi’ evening, except Thurs.
(84-87)

MALĖ & 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

Showplace of Logan. 4739 N. 10th 
i 

porch, gar. Gas, hot water heat, 
storm, windows. Sanitas, new tile 
bth, nqw mod. kit., garb, disp., new 
fixtures, newly decorated. Air-Con
ditioned. W/W carpeting. Excel, 
water pressure. Many, many extras 
too numerous 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.

GAUSI SOCIALISTŲ 
DELEGACIJA MASKVOJ

Maskva. — Čionai lanko
si skaitlinga Prancūzijos 
socialistų delegacija. Jai 
vadovauja partijos vadas 
Mollet. Delegacija turėjo 
9 valandų pasikalbėjimą su 
premjeru Chruščiovu.

Colombo. — Ceilono Ko
munistų partija išmetė lau
kan N. Sanmugathasan, ku
ris, remdamas kiniečius, 
pradėjo organizuoti frak
ciją ir ardyti partijos vie
nybę.

Maskva. — Premjeras 
Chruščiovas sako, kad Ta-, 
rybų Sąjunga nelenktyniuos 
su Amerika dėlnulėkdinimo 
žmogaus į Mėnulį. Tas .mil
žiniškas lėšas, z kurios to
kiam žygiui būtų reikalin
gos, tarybinė vyri a u s y b ė 
mano išleisti daug greites
niems liaudies poreikiams 
patenkinti. Bet tai, žino
ma, nereiškia, kad Tarybų 
Sąjunga atsisako Mėnulio 
pasiekimo idėjos.

Athenai. — Graikijos vy
riausybe įvedė naujus su
varžymus Tarybų Sąjungos

Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Išgirsite I. Mizarienės įspūdžius iš Pasau
linio Moterų Kongreso ir iš jos viešėjimo Lietuvoje.
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Jungtinėse Tautose
,iP.nr*-«w "’sarVT

United Nations, N. Y. — 
Jau buvo rašyta, kad Jung
tinių Tautų asamblėjos 18- 
oji sesija pasiuntė į Pietų 
Vietnamą savo delegaciją, 
kuriai vadovauja Afganis
tano atstovas Abdula Rah- 
manas Pažvakas. Delega
čių os-komisi jos tikslas: pa
tirti, kas darosi Pietų Viet
name — tiksliau: kokie san
tykiai tarp tos šalies budis
tų, kurie sudaro apie 70% 
Pietų Vietnamo gyventojų, 
ir valdžios, kuriai vadovau
ja Ngo Dinh Diemas, ka
talikas perkrikštas.

Jau žinoma, kad Diemo 
valdžia žiauriai budistus 
persekioja — kalina juos, 
šaudo, žudo. Jau septyni 
budistų vienuoliai, protes
tuodami prieš Diemo tero
rą, patys nusižudė miesto 
gatvėse, viešai susideginda
mi. Budistų persekiojimo 
klausimas yra įdėtas j JT 
asamblėjos dienotvarke; jis 
bus svarstytas. Kad objek
tyvesni būtų debatai, asamb
lėja ir pasiuntė ten minėtą 
delegaciją-komisiją; grįžusi, 
ji raportuos asamblėjai.

Bet iš Pietų Vietnamo 
gaunami pranešimai rodo, 
kad delegacija-komisija ten 
didesnio pasisekimo neturi, 
nes visur viskas jai Diemo 
valdžios aprėžta. Jos judė
jimas varžomas, kliudomas. 
Pavyzdžiui, komisija ap- 
klausinėjo areštuotus stu
dentus; jų kalinama šimtai. 
Paaiškėjo, kad tarp tų jau
nų kalinių vakižia prikišo
savo šnipų; jeigu JT komi
sija, per klaidą, pasišauks 
apklausinėjimui kuri tų šni
pų, jeigu paskaitys šnipą už 
studentą, tai galima įsivaiz
duoti, kokių “žinių” ji gaus.

Komisijai esant Saigone, 
spalio 27 d., ties katalikų 
katedra, apsipylęs gazolinu, 
susidegino dar vienas bu
distų vienuolis — tai jau 
septintasis!

Čia nekantriai laukiama, 
kada grįš komisija ir koks 
bus jos pranešimas.

Generalinė asamblėja — 
76 balsais prieš 11 (20 ša
lių susilaikė nuo balsavi
mo — nutarė išleisti dau
giau kaip $18,000,000 Kon
ge JT armijai palaikyti, 
“tvarkai daryti.” Toji su
ma bus išleista tarp 1964 
m. sausio 1 ir birželio 30 dd. 
Prieš balsavo socialistiniu 
šalių blokas.

Čia buvo pranešta, kad 
International Bank for Re-

Amerikinio Sveturgimių Teisėms 
; Ginti Komiteto

30-toji Sukaktis
SEKMADIENĮ

Lapkričio 3 -- 2 vai. dieną
TOWN HALL

123 West 43rd St., New York City
(Salė turi būti tuščia 5 v. v.)

Visos sėdynė rezervuotos už 99c ir $2.25
Programa: Prof. Louise Pettibone Smith, pirminin

kė; M. S. Amoni, redak — Minority of One; George 
B. Murphy, Jr., Blanch Freedman. Artistai: Paul 
Draper ir Sarah Cunningham. Kiti dalyviai: AIDO 
CHORAS, Harlem Opera Co., Dnipro Ukrainian Šoki
kai, Ukrainą Leontovich Choras.

Garbės svečiai: — Clara Lemlich Shavelson, Roy 
Mizara, Michael Tkach, \

Užsisakant vietas iš anksto, čekius išrašykite: Am. 
Comm, for Protection of Foreign Born, 49 E. 21st St., 

N. Y. C., 10010. Tel. OR. 4-5058.
/
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construction arid Develop
ment paskolino Jugoslavijai 
$35,000,000 geležinkeliui nu
tiesti. Geležinkelis jungs 
Sarajevo ir Ploce miestus; 
jis bus 121 mylios ilgio.

•

Asamblėjos komitetai šią 
savaitę laiko savo posėdžius 
ir sprendžia jiems pavestus 
klausimus. Pav., Specialus 
Politinis Komitetas deba- 
tuoja aparteido klausimą 
Pietų Afrikoje.

Pirmasis (Politinis ir 
Saugumo) Komitetas deba- 
tuoja branduolinių ginklų 
bandymbų suspen davimo 
klausimą.

Judėjimas vyksta; delega
cijos debatuoja, ginčijasi 
komitetuose. Nemaža svar
besnių klausimų bus išspręs
ta tik lapkričio mėnesį.

Korespondentas

Jungt. Tautų komisija 
tebeveda tyrinėjimą

Saigonas, Pietų Vietna
mas.—Jungtinių Tautų ko
misija, kuri čia atvyko tyri
nėti budistų skundus prieš 
valdžią, tebeieško informa
cijų. Prieš valdžios norą 
komisija teiravosi ir pas 
studentus, kaip jie žiūri į 
budistų skundus.

Tuo tarpu dar vienas bu
distų kunigas viešai suside
gino. Tai jau bus septyni 
kunigai save susinaikinę iš
reiškimui protesto prieš 
persekiojimą budistų tikėji-
mo. Pietinio Vietnamo pre
zidentas Diem yra katali
kas.

Neutrališkos šalys 
pasipriešino

United Nations, N. Y.— 
Generalinės* asamblėjos su
darytoje nusiginkla v i m o 
komisijoje astuonios neut
rališkos šalys pasipriešino 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos pasiūlymui. 
Jos buvo pasiūliusios pra
dėti pasitarimus dėl už
draudimo atominių bandy
mų ir po žeme, bet nelie
čiant inspekcijos klausimo. 
Neutrališkos šalys pareika
lavo, kad pasiūlymas būtų 
padarytas aiškesnis kad 
už jį ir jos balsuotų.

Nusiginklavimo komisija 
susideda iš 18 narių. Penki 
yra iš Rytinio bloko ir pen
ki iš Vakarinio. Aštuoni gi 
nariai atstovauja neutrališ- 
koms šalims.

Pagerbkime prof.- 
Scott Nearingą!

Sukako 80 metų įžymia
jam amerikiečiui —liaudies 
švietėjui, publicistui profe
soriui Scott Nearingui. Jam 
pagerbti ruošiamas didžiu
lis pobūvis, kuris įvyks lap
kričio 7 d. Palm Gardens 
salėje, 52nd St. ir 8th Avė., 
Manhattane. Pradžia 8 v.v. 
Bilietai (po CiJ c.) gaunami 
iš anksto ir pas lietuvius 
bilietų pardavėjus.

Scott Nearing — kovoto
jas už taiką, visą savo su
brendusį gyvenimą atida
vęs kovai už žmonių laisvę 
ir už šviesesnį liaudžiai ry
tojų.

Kuriems tik laikas leis, 
dalyvaukite jo pagerbimo 
vakare.

Iš LDS Trečiosios 
apskr. konferencijos

Spalio 27 d., Elizabeth, N. 
!j., įvyko LDS 3-os Apskri
ties metinė konferencija. 
Dalyvavo 21 delegatas nuo 
9-ių kuopų. Apskrityje yra 
viso 17 kuopų, iš kurių trys 
niekad delegatų neprisiun- 
čia į apskrities konferenci
jas. Taigi, į šią konferenci
ją dar bent šešios kuopos 
neprisiuntė delegatų. Tai 
nelabai geras reiškinys.

Abelnai imant, ši konfe
rencija buvo pažymėtinai 
gyva; diskusijose bei įvai
rių Susivienijimo reikalų 
apkalbėjime dalyvavo dau
guma delegatų.

Ilgiausiai kalbėta apie pa
rengimus. Pasirodo, kad 
vasariniai parengimai—pik
nikai — jau veik “eina iš 
mados” mūsų apylinkėj. Gi 
priežastis tam — nėra tin
kamų vietų-parkų. Senosios 
kartos žmonės sensta, nyks- 

j ta, ųa, kartu su jais nyksta 
■ ir. piknikai. O seniau juk 
! tai buvo geriausia pasi
linksminimo ir praleidimo 
dienos tyrame ore proga. 
Mūsų jaunoji karta pikni
kais nesiinteresuoja.

Naujų narių gavimui taip
gi nemažai laiko praleista. 
Buvo duota įvairiu patari
mų iš centro (dalyvavo 
centro sekretorius Siurba); 
davė patarimus bei pavyz
džius patys kuopų atstovai; 
buvo patarimu centrui, kad 
iš centro būtų duodamas 
geresnis “komišinas” už 
naujo nario prirašvmą. Ap
skritis taipgi duoda 2 dol. 
už prirašymą nario. Po vi
sokeriopų apkalbėjimų visi 
kuopti atstovai pasižadėjo 
darbuotis kiek galime gavi
me naujų narių.

Dar buvo plačiai kalbėta 
anie permainymą Susivierii- 

i iimo vardo: apleisti žodį 
. “Darbininkų.” Po ilgoko 
I apkalbėjimo leista balsuoti 
I — reikia mainyti vardą, ar 
ine? Vienbalsiai nutarta pa
likti varda kaip dabar yra.

Apskrities komitetan ap
siėmė tie patys nariai, ku
rie iki šiol buvo.

Nutarta, kad Apskrities 
komitetas surengtų kokį pa
rengimą žiemos laiku ir 
stengtųsi surasti kur nors 
vietą vasariniam parengi
mui—piknikui.

Konferencija užbaigta 
3:30 vai. popiet.

P. š.

New Yorkas. — Čionai
lankėsi Aukščiausiojo( teis
mo pirmininkas Earl War
ren. Dešinieji gaivalai ir 
rasistai surengė pikietą.

•New, Yorkas. — Surasta
ir paskelbta, kad Westches- 
terio paviete su policijos 
pagalba gembleriai per me
tus pasidaro $30,000,0 00

Banketas - 
lapkričio 23 d.

I

Norime pranešti, kad jau 
I galima įsigyti bilietus į K. 
Petrikienei pagerbti banke
tą, kurį rengia Lietuvių 

i Moterų Klubas lapkričio 2'3 
i d. Kreipkitės į Klubo nares 
jartya į “Laisvės” admini
straciją.

; Galime pasigirti, kad pa- 
I tys pirmieji bilietai užsaky- 
I ti per J. Šmitienę grupei 
philadelphiečių.

Rengėjos

Lietuvoje mirė S. 
! Narkeliūnaitės motina

Prieš mėnesį laiko “Vie
nybės” redaktorė Salomėja 
Narkeliūnaitė išvyko į Lie
tuvą aplankyti sergančią 
motiną Konstanciją Narke- 
liūnienę, 
čionių rajone. Aplankiusi, 
grįžo atgal į Niujorką.

Ęet štai š. m. spalio 24 d. 
rašytojas Alb. Žukauskas 
prisiunčia telegramą, pra
nešant, kad senutė mirė.

Liūdesio valandoje reiš
kiame užuojautą dukrai, 
žurnalistei S. Narkeliūnai- 
tei.

gyvenančią Šven-

“LAISVĖS” KONCERTAS

BIRŪTA RAMOšKAITe-MANN
J.

Iš Jacksonville, Florida
Talentinga ir aukštai išsilavinusi dainininkė, solistė. 

Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė yra 
išsiilgusi Birūtos ir laukia ją išgirsti.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 3-čią valandą *

ELENA BRAZAUSKIENĖ, sopranas, solistė 
Gražiai išsilavinusi ir publikos mylima dainininkė, 

taipgi dalyvaus šio koncerto programoje.

RUSŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ “YULA” 
Vadovaujama. Fred Klimovich

Dalyvaus Aido choras, Aido moterų choras ir Aido 
moterų kvartetas. Vadovauja Mildred Stensler.
Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 

įsigyti bilietus.

Schwaben Salėje
474 Knickerbęcker Ave., Brooklyn, N. Y.

Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS, Vad. MILDRED STENSLER 
N. Ventienė, N. Buknlenė, M. Stensler, O. Čepulienė, K. Rušinskienė

VICTOR BECKER, baritonas, solistas 
Puikaus talento, gerai išsilavinęs lietuvis dainininkas, 

dalyvaus šio koncerto programoje.

Šiemetinis 
laisviečią koncertas

Apie metinį “Laisvės” 
koncertą, įvyksiantį lapkri
čio 10 dieną Schwaben salė
je,. Brooklyne, daug ką ra
šyti nei neverta. Sakome: 
koncertas bri-s puikus.

Per ilgą laiką pas mus 
nedainavusi solistė Biruta 
Ramoškaitė dabar čia dai
nuos. Ji gyvena Floridoje, 
ir be paliovos lavina savo 
balsą. Visa programa bus- 
puiki. Pasakykite tai savo 

j draug a m s, pažįstamiems, 
[ bičiuliams. Para ginkite 
i juos dalyvauti.

Susitikime, pasidžiauki
me puikia programa, pasi
džiaukime laimėjimais!

New Yorkas. •— Iš prie
žasties sausros labai suma
žėjo miesto vanduo rezer
vuaruose. Rezervuaruose jo 

Į yra tik 31 procentas įtal- 
i pos. Miesto valdininkai pra
šo žmones taupyti vandenį.

New Yorkas. — Čionai 
Žydų kongreso surengtoje 
puotoje kalbėjo ponas, Har- 
rimanas ir smarkiai agita
vo žydus prieš Tarybų Są
jungą.

Paskutinis 
priminimas

Dar kartą primename ir 
kviečiame dalyvauti Ame
rikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto iškilmėse—30 
metiniame jubiliejuje bei 
koncerte, kuris įvyks sek
madienį, lapkrič i o 3 d., 
Town Hali salėje, 113 W. 43 
St., Manhattane. Bilietai po 
99 c ir po $2.25.

Prašome nesivėlinti. Pra
sidės lygiai 2 v. popiet, o 
baigsis ne vėliau kaip 5 v., 
nes salė tuomet bus kitiems 
išnuomota.

Išgirskime mūsų Aido 
chorą, pirmą kartą dainuo
jantį šioje garsioje salėje. 
Bus ir kitu chorų.

Rengėjai

Prakalbos
Lapkričio 17 d., 3:30 vai. 

po pietų, ALDLD 1 kuopa 
ruošia prakalbas “Laisvės” 
svetainėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Šis popietis bus pašvęs
tas aiškinimui Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos nesusi
pratimų. Bus duotas įva
das, o vėliau galėsime visi 
pasisakyti kaip mums atro
do. Tai yra vienas iš svar
biausių klausimų dabartį-
niu laiku, ir kiekvienas iš 
mūs turėtume geriau susi
pažinti su šiuo įvykiu.

Taigi, nedarykime jokių 
susitarimų kitoms išvy
koms, bet būkime prakalbo
se. Rengėjai

Moterims kalėjimas- 
baisi įstaiga

Rodosi, neseniai Niujorko 
miestas pastatė “Moterų 
pataisos/.namus” ,— kalėji
mą, kuris stovi po num. 10 
GreenwichAve.,. Manhat
tane. B^tj tas galėjimas ta
po pabaisą visiems, . kurie 
matė jamę padėtį.

Aną dieną buvo teisiama 
Kim Parker, 35 metų mo

nteris, kurią buržuazinė 
spauda vadina, prostitute. 
Daug kartų ji buvo suimta 
ir teismo bausta’ už Viso
kius smulkius nusižengimus. 
Šiuo kartu ji prašė teisėjo, 
kad jis ją baustų keleriems 
metams kalėti, kad tik ne
reikėtų sėdėti viršminėtame 
urve. Mat, jei nuteisia ne 
daugiau kaip vieneriems 
metams kalėti, moterys siun • 
čiamos i paminėta kalėji
mą — Women’s House of 
Detention. Ši moteris, tai
gi, gerai žino, kokios ten 
sąlygos.

Tai, beje, pripažįsta ir 
Niujorko miesto kalėjimų 
komisijonierė Anna M. 
Gross, kuri seniai reikalau
ja. daryti ką nors, kad pa
taisius tame moterų kalėji
me padėtį. Supraskime: 
šis U aukštų pastatas-kalė- 

(jimas statytas 461 asmeniui, 
o jame šiuo tarpu yra 612 
kalinių. Jos sukištos, kaip 
silkės bačkoje. Jų buitis ten 
baisi. Plečiasi visokie ne
dori “užsiėmimai.”

Apie šį kalėjimą, apie bai
sią jame tvarką, kimšatę 
andai rašė savo knygoje ir 
JAV Komuunistų partijos 
vadovė Elizabeth Gurley 
Flynn, kuriai ten teko būti.

Tokie kalėjimai žmonių 
netaiso, o tik juos labiau 
gadina.

Ką apie tai galvoja mūsų 
“miesto tėvai”? Ns.

žemės drebėjimas 
Kalifornijoje

Pasadena, Calif. — Pieti
nėje Kalifornijos dalyje 
praėjusį sekmadienį buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas. Manoma, kad ir žalos 

• padaryta.

Amerikos pasiūlymas T 
dėl pasaulinės jėgos >
United Nations, N. Y.— 

Amerikos delegacija siūlo, 
kad būtinai dalimi visuoti
nio nusiginklavimo turi bū
ti sudarymas pasaulinės 
Jungtinių Tautų ginkluo
tos jėgos palaikymui tai
kos. Sako, kad be tokios jė
gos taikos išlaikymas neį-

. manomas.

Nauji areštai
Washingtonas. — FBI 

1 praneša, kad suėmė inžinie- 
! rių John William Butenko* 
38 metų amžiaus. Kaltina
mas šnipinėjimu Tarybų 
Sąjungai. Kartu sulaikytas 
tarybinės prekybos šoferis 
ir dar du Tarybų Sąjungos 

' Jungtinėse Tautose misijos 
i darbuotojai.

PADĖKA
Esu didžiai dėkinga vi

siems, kurie mane ligoje 
lankė ligoninėje ir namie. 
Dėkoju ir tiems, kurie pri
siuntė užuojautos atvirutes.

Ištikrųjų yra labai malo
nu kai tave prilanko, ypa
tingai ligoninėj, nes labai 
nuobodu, kada buvau atsi
skyrusi nuo saviškių. Esu 
labai dėkinga draugams- 
draugėms už teiktą užuo
jautą.

Dabar mano sveikata pa
gerėjo ir turiu viltį greit 
pasimatyti. Manome būti 
“Laisvės” koncerte. Tai iių, 
iki pasimatymo!

Vera Budronl^

Čiurliai vyksta 
Floridon %
' Čiurlis su žmona (iš Pat- 
tenbūrg, N. J.) lapkričio 4 
d. išvažiuoja Floridon, kur 
mano praleisti dvi ar tris 
savaites. Jie mano sustoti 
St. Petersburge, Miamėi ir 
kituose miestuose, apsilan
kant pas savo pažįstamus. 
Jie' ten turi daug pažįsta*^ 
mų bei draugų, kurie vieni 
anksčiau, kiti vėliau yra iš
vykę Floridon apsigyventi.
Linkiu draugams Čiurliams 

laimingai ir linksmai pra
leisti atostogas ir sveikiems 
sugrįžti atgal.

Čiurlių duktė Ruth išva
žiavo Pennsylvanijos valsti- 
jon j Keystone College, kur 
tikisi pasiekti aukšto išsila-^ 
vinimo. Geriausio pasiseki-^ 
mo Rūtelei!

Beje, Čiurliai pirm išva^ 
žinosiant Floridon atsinau
jino “Laisvės” prenumera
tą ir kartu paaukojo “Lais
vės” koncertui 3 dolerius, 
tai yra, užsimokėjo už du 
tikietus, nors koncerte (lap
kričio 10) jau negalės da
lyvauti. P. š.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, lapkričio 5 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, 102- 
02 'Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėte. Valdyba

(87188)

RICHMOND HILL, N Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks Lapkričio-Nov. 12 d., 7:30 vai, 
vakare. 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Maloniai prašomi visi na
riai dalyvauti šiame svarbiame su
sirinkime. Turime svarbų reikalą— 
išrinkti Centro Valdybą. Nepatin
gėkite! Valdyba (87-88)

RANDAVOJIMUI
Išnuomojamas 3 rūmų apartmen- ..

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