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— Rašo A. Bimba —

Ar žinote, kas nesidžiaugia 
gražiomis, šiltomis vasaros’ 
dienomis? •

Ogi mūsų laikraščių dmi- 
nistracijos. Pav., “L 
administracijos vedėjai 
ir Lillian kasdien gilia 
dusę tau padejuos: blog 
nikai dar neprasidėjo, aukų 
laikraščiui beveik neateina, 
ką darysime ?!

Taip iš tikrųjų yra. Mūsų 
spaudai vasarinės godos reiš
kia finansines vasarines bė
das.

Prašome skaitytojus ir visus 
spaudos rėmėjus tuo susirū
pinti.

as
i- 

ik-

Nebe už aukščiausių kalnų 
mūsų didžiosios Lietuvių Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mas. Kaip bematant atskris 
liepos 4-oji. Ar renkate Į 
suvažiavimą delegatus? Ar 
ruošiatės dalyvauti ? Ar gal
vojate suvažiavimą pasveikin
ti ir palinkėti jam sėkmės?
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Vienoje pusėje auga turtai, o {Milžinas bombonešis
kitoje—vargas ir skurdas

New Yorkas. — “The 
Wall Street Journal” iš ge
gužės 1 d. paskelbė, kad 548 
korporacijos ir kompanijos, 
po ątmokėj i m o valdžiai 
įplaukų taksų, turėjo virš 

■ 30 bilijonų dolerių pelno 
per pirmus tris mėnesius 
1964 metų. Pelnai buvo di
desni 21 procentu už tų pat 
mėnesių pelnus 1963 metų. 
Vien General Motors Co. 
turėjo $552,800,000 pelno.

Reiškia, Jungtinių Vals
tijų turčiams yra labai pel
ningi metai.

Padailinimui mūsų san
tvarkos, tai laikraštis rašo, 
kad būk 1963 metais Jung
tinių Valstijų kiekviena šei
ma turėjus po $99.38 savai
tinių įplaukų.

Jeigu šeimos būtų gavę 
po $99.38 įplaukų per sa
vaitę, tai jų metinės įplau
kos būtų buvę po $5,167.96. 
Gi JAV taksų kolektoriai 
paskelbė, kad tais ’ metais 
virš 24,000,000 žmonių me

tinių įplaukų turėjo ma- 
kas

reikštų tik po $59.61 per sa
vaitę.

Prezidento Johnsono pasiro
dymas Amalgameitų rūbsiuvių j žiau, kaip po $3,000,
unijos suvažiavime ir pasaky
mas darbininkams prielankios 
kalbos buvo gudrus politiniais 
išrokavimais atliktas žygis. 
Aišku, kad ne tik ši unija, bet 
ir kitos mūsų profesinės są
jungos jo kandidatūrą už g irs 
ir parems.

Gaila, kad ir šiemet nebus 
plačios masinės darbo partijos 

savo kandidatais. Ir vėl 
darbo žmonėms teks pasirink
ti vieną iš dviejų kapitalistinių 
partijų. Viskas rodo, kad jų 
didžiosios organizacijos ir vėl 
palaikys demokratus su John- 
sonu priešakyje.

^Tik valandėlei kitai teko 
praėjusį pirmadienį pasisvei
kinti ir mintimis pasidalyti su 
mūsų mieląja kaliforniete 
Ksavera Karosiene. ' Tos pa
čios dienos pavakarėje ji, kar
tu su didele grupe kitų ame-

SAKO, KAD VĖL PULS 
KUBOS RESPUBLIKĄ
Miami, Fla. — Kubos pa- .a—n *1*1bėgėliai tvirtina, kad bus 

nauja invazija į Kubos res
publiką. Ji įvyks pirm ge
gužės 20 dienos. Jie sako, 
kad JAV oficialiai nedaly
vaus, bet dalyvaus daug 
žmonių, kurie yra tarnavę 
JAV militarinėse jėgose, ir 
turi patyrimo. ,

“J. Valstijos turi trauktis iš 
Piety Vietnamo,”— Minhas
Maskva. — Šiaurės Viet

namo prezidentas Ho Či 
Minhas turėjo pasikalbėji
mą su W. S. Burchettu, au
stralų laikraštininku. Jie 
kalbėjosi apie karą Pietų 
Vietname ir padėtį pietry- 
tų Azijoje.

Minhas sakė, kad Jungti
nės Valstijos turi kuogrei- 
čiausiai ištraukti savo mili- 
tarines jėgas iš Pietų Viet- 

; namo ir leisti šalies gyven
tojams' patiems savo reika
lus sutvarkyti. Jis sakė, kad 
JAV jau įklimpo į karą 
prieš tos šalies liaudį ir vis 
dar giliau brenda. Minhas 
sakė: “Jos elgiasi panašiai, 
kaip ta lapė, kurios pasku
tinės kojos jau pateko į 
spąstus, o vis sukinėjasi, 
kad dar ir pirmutines su
kišti”.

labai daug kainavo
I

Palmadale, Calif. — Ge- tris šimtus keturiasdešimt 
gūžės 11 d. čionai buvo iš- milijonų dolerių).

Lėktuvas turi šešis sprū- 
. Jis yra 

275 tonų. Tai sunkiausias iš 
JAV lėktuvų. Jo ilgis 185 
pėdos, o nuo vieno sparno 
galo iki kito yra 105 pėdos. 
Sparnai yra uodegos vieto-

Kaip kapitalistinis laik- bandytas naujausias Jung
tinių Valstijų bombonešis j sminius motorus. A 1 • 1 z'Nr-rr-' j m •raštis suranda, kad kiek

viena šeima t u r ė j o po 
$99.38 savaitinių įplaukų ? 
Jis sumuša į daikta visas 
algas, kokias kas tik gauna 
per metus: valdininkų, ar
tistų, kompanijų visokių 
viršininkų, ir tada padalina 
lygiai ant visų šeimų.

Suprantama, toks priėji
mas prie įplaukų yra netei
singas. Štai Frederic G. 
Donner, General Motors i 
Co. prezidentas, 1963 me
tais turėjo $643,975 įplau
kų, o jo pagelbininkas John 
F. Gordon—$589,850. Pana
šias algas turėjo Fordo Co. 
ir dar tūkstančių kitų kom- 1 
panijų viršininkai, gi tais 
pat metais virš 10,000,000
žmonių neturėjo nei po $1,- to obalsį kovai prieš vargą 
500 metinių įplaukų.

“XB-70A”, kuris per valan
dą skrido virš 2,000 mylių.

Šį bombonešį statė North 
American Aviation Inc., 
apie septyneris metus. Bai
gė 2 metus pavėluotai, nes | je, o kur paprasti lėktuvai 
daug kartų reikėjo keisti turi sparnus, tai jis turi tik 
planus ir, kaip tokiam mil- nedidelius sparnelius, 
žinui, tai reikėjo atskirai 
gaminti dalis. Bombonešio 70,000 pėdų aukštyje ir be 
pastatymui valdžia išleido sustojimo nuskristi 6,000 
$1,340,000,000 (bilijoną ir mylių.

Bombonešis gali skrajoti

Komunistai siūlo 
gerbūvio programą

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų Komunistų 
partija, remdąma preziden-

ir skurdą, paruošė progra-
Net prezidentas Johnso- mą ir jos kop/jas pasiuntė x rlnn tin eio vV»i o c*

nas sako, kad milijonai šei
mų yra varge ir skurde ir 
ragina prieš tai kovoti.

MOKYTOJŲ UNIJOS 
VARŽOSI

Detroitas. — Detr o i t o 
mokytojai 5,739 balsais 
prieš 3,847 nubalsavo jung
tis su American Federation 
of Teachers unija, kuri turi 
90,000 narių. Kita unija— 
National Education Asso
ciation turi 900,000 narių, 
bet detroitiečiai prie jos ne
sidėjo.

prezidentui, senatori a m s, 
kongresmanams, laik r a š- 

j čiams ir politiniams veikė- 
! jams.

Komunistų programo j e 
siūloma aprėžti korporaci
jų didžiausius pelnus, kovo
ti už taiką, už darbus vi
siems, lygias teises visų ra
sių, pagalbą jaunuoliams ir 
farmeriams ir už suregulia- 

i vimą automatizacijos.

Įvyko net kelios 
lėktuvą nelaimės

Washingtonas. — Po ke
leivinio lėktuvo nelaimės, 
kurioje žuvo 44 žmonės, 
įvyko dvi militarinių lėktų- i 
vų nelaimės.

Filipinų saloje, besileis- 
damas, susikūlė lėktuvas su 
83 militariniais žmonėmis, 
iš kurių 74 buvo užmušta, trukdytų tam. 
Krisdamas jis dar sudaužė į -------- -----------
taksį, kuriame 1 žmogų už- ANgLIJA NEMAŽINS 
mušė ir 2 sužeidė.

Kitas JAV militarinis 
lėktuvas, skrisdamas iš Is
panijos, kur nors ______

Po Antrojo pasaulinio 
I karo Minhas per aštuone
rius metus vadovavo Indo- 
kinų karui prieš Prancūziją 
ir privertė ją iš ten pasi
traukti.

Buvo klausta, ką jis ma
no apie JAV kraštutinių 
kalbas užpuolimui Šiaurės 
Vietnamo. Minhas sakė, 
kad tai neapgalvotos kal
bos. Jungtinės Valstijos jau 
negali įveikti partizanų arti 
Pietų' Vietnamo sostinės 
Saigono, tai ką ir kalbėti 
dar apie užpuolimą ant 
Šiaurės Vietnamo, kurio 
gynybos jėgos stiprios ir 
kuris turi didelį užtarėją 
(Kiniją).

Šiaurės Vietnamas užima 
62,000 kvadratinių mylių ir 
turi apie 20,000,000 gyven
tojų.

Minhas užgiria Prancūzi-Į 
■ jos politiką, kuri siūlo, kad 
pietrytų Azijos šalys eitų 
neutrališkos politikos keliu, 
kad didžiosios valstybės ne-

PREKYBOS SU KUBA
Londonas. —Anglijos vy-

■ • j Atlanto riausybe pareškė, kad ji ne-
vandenyje žuvo su 10 žmo- mažins prekybos su Kuba.
nių.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Kinija ir Ta-! Maskva. — TSRS Komu- 

rybų Sąjunga pasirašė pre- nistų partija sako, kad pa- 
kybos sutartį. Kinija pirks šaulyje turėtų būti sudary- 

rikiečių moterų,* lėktuvu iš- iš TSSR $246,000,000 vertės ta laisva Komunistų parti- 
skrido Europon taikos reika- reikmenų, o parduos už 1 jų sąjunga, kurioje nei vie- 
lais. Vakarų Militarinės Są- 
jungos (NATO) ministrai 
moterų išsigando. O Holandi-

o parduos už 1 jų sąjunga, kurioje nei vie- 
$470,000,000. ?na partija neturėtų vado-

j vaujančios pirmenybės.
Brazzaville. —Kongo res-

už taiką, pasielgė biauriai: kolonija, jau uzmezge dip- 
moterims susirinkti uždraudė, lomatinius ryšius SU Kuba.

Keista, ar ne? Tos protin
gos moterys ten suskrido ne 
prieš ką nors revoliuciją kel
tį^ ne kam nors kepurę nuo 
galvos numušti, ne kuriam 
^įors ministrui plikę degutu 
ištepti, bet tik gražiu mote
rišku žodžiu jiems pasakyti, 
kad jos nori taikos, kad jos 
priešingos plėtimui t e r m o - 
brandu olinio ginklavimosi. 
Tai ir viskas. . . Bet joms 
teisė buvo atimta, joms 
burnos buvo užčiauptos.

už taiką

ta 
jy

iš'

O pasirodo, kad bomboms 
nešioti ir ant miestų jas mė
tyti lėktuvas nebetinka: pase
no, atgyveno savo dienas dar 
neužgimęs! Dabar jis būsiąs 
naudojamas tik šiaip lekioji- 
mui. . .

Pusantro bilijono dolerių 
vieno lėktuvo pastatymui! O 
jeigu šitas dolerių kalnas 
būtų buvęs išleistas karui 
prieš skurdą?! Tai būtų bu
vęs tikras karas, tikrai nuo
širdžiai vedamas.. .

Jakarta. — Indonezijos 
filmų darbininkai, protes
tuodami prieš prisiuntimą 
JAV karo laivų į Indijos 
Okeaną, atsisakė dirbti prie 
parodymo JAV filmų.

Lokarno, Šveicarija. — 
Kas tai padėjo dinamito 
tunelyje po Maggia kalnu 

ir nuvertė traukinio garve
žį. Žmonių nebuvo sužeista.

Šovinistai ginasi 
savo pasiekimais

J ohannesburgas, Pietų 
j Afrika. — Pietų Afrikos 
; Respublikoje baltieji šovi
nistai, kurie ten sudaro tik 
apie vieną šeštadalį gyven
tojų, laiko pavergime neg
rus ir nenori kartu su jais 
gyventi,..

Respublikos vyriausy b ė 
segregacijos sumeti m a i s 
pastatė vien tik negrams 
miestą S. W. Township, ku
riame jau gyvena 500,000 
negrų. Ten yra pastatyta 
58,000 gyvenamųjų namų— 
visi viens į kitą panašu s— 
ir 114 mokyklų. Miesto pa
statymui ir įrengimui išlei
do $65,800,000.

Persekioja Hoffą ir 
kenkia jo gynybai

Washingtonas. — Chica- kartus daugiau.

Saigonas. — Militaristų 
valdžia pripažino, kad kaip 
čia buvo McNamara, JAV 
Gynybos sekretorius, t a i 
buvo ruošta prieš jį du pa
sikėsinimai.

DUONA IR SVIESTAS 
VIETOJE RAKETŲ

Maskva. — Žurnal “Ko
munistas” TSRS premjeras 
Chruščiovas kviečia Vaka
rus į lenktynes ne raketo
mis ir kanuolėmis, bet duo
na ir sviestu. Jis sako, kad

Anglai jau pardavė Kubai 
450 autobusų, ir dar ruošia
si parduoti 1,000. 1963 me
tais Anglija Kubai pardavė laimės ta santvarka, kuri 
už penkis milijonus dolerių geriau aprūpins savo žmo- 

' reikmenų, o šiemet parduos nes kasdieninio gyvenimo 
reikmenimis.

goję yra teisiamas tymste- 
rių unijos prezidentas 
James Hoffa ir septyni jo 
pagalbininkai. Kad pakenk
tų jo gynybai, tai iš Phila-! 
delohiios 16 unijos narių, 
kurie yra nusistatę prieš 
Hoffą, o gal ir uniją, reika
lauja, kad valdžia uždraus
tų vartoti unijos pinigus 
jos vadų apgynimui.

Įstatymiškai JAV val
džia negali to padaryti, bet 
kada nariai to reikalauja, 
tai ieškos legališkų kelių to 
pasiekimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
i Havana. — Diversantai 
buvo įsiveržę į Pilono 
prieplauką, užpuolė cuk
raus fabriką ir sunaikino 
70,000 maišų cukraus. Ku
bos vyriausybė kaltina 

! Jungtines Valstijas, nes pa
bėgėliai veikia jų globoje.

Geležinkelių kompanijos 
meta iš darbo į bedarbių eiles 
tūkstančius pečkurių ir kitu 
darbininkų. O teismas, pildy
damas kompanijų norus, už- 
drąudžia darbininkams strei
kuoti.

Matote, jam pirmoje vietoje 
ne darbininkų ir jų šeimų duo- 
Aji., bet kompanijų pelnai.

Iper keletą metų buvo pla- 
nwjamas ir statomas negirdė
to greičio bombonešis lėktu
vas “B-70.”

Ar žinote, kad jo pastaty
mas' atsiėjo vieną bilijoną ir 
penkis šimtus milijonų dole
rių?. __ _______

Dviejų Afrikos šalelių (Tan- 
ganikos ir Zanzibaro) susi
vienijimą Chicagos kunigų or
ganas pasveikino tokia antraš
te : “Sunaikintas komunistų 
prietiltis Afrikoje.” Bet gali 
išeiti ir priešingai. Gali suvie
nyta valstybė tapti dar stip
resniu “komunistų prietilčiu.” 
Juk gyvenimas nestovi vietoje.

Šį šeštadienį “Laisvės” sa
lėje pagerbsime visų mūsų 
mylimą mieląją draugę Su- 
zaną Kazokytę. Palinkėsime 
jai laimingos kloties naujoje 
kolonijoje*

Kanbera. — Australijos 
vyriausybė svarsto Jungti
nių Valstijų prašymą stoti 
į pagalbą kare prieš Pietų 
Vietnamo partizanus.

Clevelandas. — Sulaukus 
84 metų amžiaus more Ber
nice S. Pyke, buvusi žymi 
kovotoja už moterims ly
gias politines teises.

ZaravsanoMaskva.
upė jau ramiai plaukia pro 
Samarkand© miestą.

Paryžius, —r Sulaukęs 83 
metų amžiaus mirė artistas 
Michael Larinovas.

CORE pilnėtuos abiejų 
partijų konvencijas

New Yorkas. — Liepos 
13 d., San Francisco mies
te, prasidės Respublikonų, o 
rugpiūčio 24 d., Atlantic Ci
ty, Demokratų partijų na- 
cionalės konvencijos, kur 
bus nominuoti kandidatai į 
JAV prezidentus.

CORE, negrų, nacionalė 
organizacija, pareiškė, kad 
abiejų partijų konvencijos 
bus pikietuojamos, protes
tuojant prieš segregaciją,

^nelygybę darbuose, mokyk
lose ir kitur.

Karačis. — Pakistanas 
už $12,000,000 pirko Tary
bų Sąjungoje traktorių.

Bona, Vakarų Vokietija. 
—Hitlerininkas Dovidas L. 
Hogganas, kuris savo “isto
rijose” teisina Vokietijos 
nacius už karo pradėjimą, 
jau gavo antrą dovaną — 
Ulrich von Hutteno, kuri 
verta $1,250. Savaitė prieš 
tai jis gavo Leopoldo von 
Ranke dovaną, vertą $2,500.

Saigonas. — Vietnamo 
militaristų valdžia areštavo 
apie dešimtį žmonių, ku
riuos kaltina, kad jie užmi
navę tiltą tarp Saigono ir 
militarinio orlaukio. Per tą 
tiltą turėjo važiuoti R. Mc
Namara, JAV Gynybos 
sekretorius. Kiek pirmiau 
atskrido generolas M. D. 
Taylor, JAV apvienyto ka
rinio štabo viršininkas.

CHRUŠČIOVAS APIE 
JORDANO VANDENĮ
Kairas. —Jungtinės Ara

bų Respublikos parlamente 
kalbėjo TSRS premjeras 
Chruščiovas. Jis atžymėjo Už Antrojo pasaulinio ka- 
Elgipto pasiekimus ir kriti- ro pradžią jis kaičią verčia 
kavo Izraelį, kaip imperia- ant Anglijos.

Atėnai. — Graikijos Ko
munistų partija reikalauja, 
kad Papandreou valdžia su
teiktų progą visiems grai
kams grįžti į savo šalį, ku
rie po 1949 m. kovų pabėgo 
j užsienį. Komunistai sako, 
kad tokių užsienyje yra 
virš 100,000.

listų įrankį. Chruščiovas 
pasisakė už arabų valstybių 
poziciją Jordano upės van
dens reikalais.

Kairas. — Kairo stadione 
buvo susirinkę virš 100,000 
pasiklausyti Chruš č i o v o 
kalbos.

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos prašo Japonijos, kad 
ji padėtų joms kare prieš 
Pietų Vietnamo partizanus.

Los Angeles, Calif. —Su
laukęs 63 metų amžiaus mi
rė piešėjas sienų freskų 
(“muralų”) Rico Lebrunas.

Rio de Janeiro. — Bra
zilijos militaristų valdžia, 
priešakyje su prezidentu 
Branco, nutraukė diploma
tinius ryšius su Kuba.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siunčia 40 
bombonešių ‘B-26” į Pietų 
Vietnamą karui prieš parti
zanus.

Wall Township, N. J. — 
Čionai areštavo penkis poli
cininkus, visi tarp 25 ir 35 
metų amžiaus. Pas juos su
rado virš $5,000 vertės vog
tų daiktų, jų tarpe ir degti
nės.

Maskva. — Tarybų Są
junga teiks industrinės pa
galbos Rytų Vokietijai.

Oviedo, Ispanija. — Apie 
5,000 plieno darbininkų pa
skelbė simpatijos streiką 
streikuo j an tiems m a i n i e- 
riams.

Washingtonas. — Sulau
kęs 85 metų amžiaus mirė 
seniausias JAV kongresma- 
nas Clarence Cannon, /iš 
Missouri valstijos.
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Po dešimt metu
GEGUŽĖS 17 DIENĄ sukaks dešimt metų, kai 

JAV Aukščiausias teismas nutarė, kad visose mūsų ša
lies viešosiose mokyklose būtų panaikinta diskriminaci
ja, kad negrai turi būti priimti į visokias mokyklas, pa
laikomas visuomenės lėšomis, lygiais su baltaisiais.

Sprendimą parašė vyriausias teismo teisėjas Earl 
Warren. Istoriniame dokumente jis pasakė, kad, net jei 
mokyklos “visais atžvilgiais” būtų lygios, visvien, jei ne
grai bus mokomi vienose, o baltieji kitose—nebus lygus 
mokslas, bus diskriminacija, ir ją reikia naikinti. Kitais 
žodžiais: štai, stovi dvi mokyklos, panašios viena į kitą 
kaip vandens lašai, jų viduje tvarka ir mokymas lygus, 
tačiau, jei vienoje mokykloje, mokysis tik negrai, o kito
je—tik baltieji, tai nebus gera, nebus legalu, nebus svei
ka, nes tai bus segregacija!

Netenka nei sakyti, kokį gilų, didžiulį įspūdį tuo
met šis JAV Aukščiausiojo teismoz sprendimas padarė 
mūsų šalies žmonėms. Tai buvo pirmas toks aiškus, toks 
griežtas sprendimas. Pietinių Valstijų rasistai pradėjo 
smala spjaudyti į teismą, ypatingai į Warreną; visokie 
birčistai, visokie liaudies priešai ėmė garsiai rėkti, kad 
Warrenas esąs komunistas, kad jį reikią pašalinti iš tei
sėjo vietos.

Tuomet buvo sakyta: šis teismo sprendimas šiauri
nių valstijų nepalies, nes čia segregacijos nesą, čia neg
rai turį pilniausias teises, lygias su baltaisiais visose gy
venimo srityse.

Bet štai po dešimt metų matome ką kitą: matome, 
kad tasai istorinis teismo sprendimas paliečia tiek pat ir 
šiaurines valstijas, kur oficialios segregacijos nėra, bet 
kur faktinė segregacija tebesišakoja. Matome, kokios 
kovos dėl segregacijos panaikinimo mokyklose vyksta 
Niujorke, Clevelande, Čikagoje, ir daugelyje, daugelyje 
kitų miestų!

— O —

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS, pada
rytas 1954 m. gegužės mėnesio 17 d., turi didžiausios 
svarbos visam mūsų kraštui.

Po to nuosprendžio ,.buvo padaryti kiti panašūs 
svarbūs nuosprendžiai, liečia segregacijos panaikinimą 
kitose srityse—važiuotėje, darbuose, valgyklose, ir 1.1. 
Tačiau visa tai segregacijos nepanaikino.

Žmonės—juodieji ir baltieji—pradėjo masines ko
vas prieš segregaciją mokyklose, valgomosiose vietose, 
bibliotekose, darbovietėse. Milijonai negrų išsijudino, 
kovojo. Tūkstančiai jų buvo sumušti, įkalinti; buvo ir 
nužudytų. 1963 m. rugpjūčio 28 d. Washingtone įvyko 
milžiniškas sambūrys, reikalaująs panaikinti segregaci
ją visur ir visose gyvenimo srityse.

Ir tos kovos plėtėsi ir tebesiplečia per visą šalį. Ir 
kiekvienas mato, jog ši revoliucija nesustos, kol nebus 
pripažintos ir neįvykdomos gyveniman negrams pilnos 
konstitucinės teisės ir pilietinės laisvės. Tos kovos vis 
aštrės, jei negrai bus laikomi getuose, tokiuose, kaip, 
sakysime, Niujorko Harlemas.

— 0 —
PREZIDENTO KENEDŽIO administracija pasiūlė 

JAV Kongresui, kad jis pravestų įstatymą, garantuo
jant negrams visas konstitucines ir pilietines teises; 
kad tie, kurie atsisako jas vykdyti gyveniman, būtų 
baudžiami. Tasai sumanymas vadinamas Pilietinių Tei
sių (Civil Rights) sumanymu (biliumi). Prezidentui Ke
nedžiui tragiškai žuvus, naujasis prezidentas Johnsonas 
pasisakė stojąs už šio biliaus pravedimą visu šimtu pro
centų.

Po ilgo delsimo Kongresas pradėjo bilių svarstyti. 
Žemesnysis butas (House of Representatives) jį priė
mė. Dabar jau antras mėnuo kai bilius svarstomas Se
nate.

Čia jau kita giesmė: rasistiniai senatoriai,—demo
kratai ir respublikonai—daro visa, kad šis bilius būtų 
“apkarpytas” taip, kad jis nieko nereikštų, jei ir bus už- 
girtas. Šio biliaus priešai Senate mano sunaikinti jį tuš
čiomis kalbomis ir delsimais. Vilties, tačiau, yra, kad bi
lius bus priimtas. Taip tikrina prezidentas Johnsonas, 
kuris senatorius gerai pažįsta. Bet koks bilius—ar toks, 
kokį pasiūlė prezidentas Kenedis?

Bilių priėmus, padarius įstatymu, reikės jį gyveni- 
man pravesti, ir tai, kaip viskas rodo, nebus lengvas 
darbas.

— 0 —
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iiž negrų teises, tęsis. Jos pasireikš visokiomis formo
mis, kurių tūlos gal būt kai kuriems ir nepatiks, bet jos 
neišvengiamos.

Įsisąmoninkime tuo: šios kovos, iš tikrųjų, nėra 
kovos tik už negrų teisės—tai kovos už visos mūsų ša
lies gražesnę ateitį. Nes mūsų šalis nebus laisva, kol jo
je bus daugiau nei dvidešimt milijonų žmonių pavergtų, 
neturinčių lygių konstitutinių ir pilietinių teisių su ki
tais gyventojais.

JAV Aukščiausiojo teismo nuosprendis, padarytas 
prieš dešimt metų, yra istorinis, nepaprastai svarbus 
nuosprendis.

Kas ką rašo ir sako
GEN. KARVELIS DIRBS 
RYŠIAMS SU UŽSIENIE
ČIAIS STIPRINTI

Laikraštis “Literatūra ir 
Menas” rašo:

Įvairiose pasaulio šalyse gy
vena tūkstančiai lietuvių, ku
rie ten atsidūrę, /.beieškodami 
darbo ir duonos, karo audrų 
nublokšti. Svetur gyvenantie
ji tautiečiai gyvai jaučia bū
tinumą palaikyti ryšius su sa
vo tėvų žeme, daugiau sužino
ti apie jos šiandieninį gyveni
mą. Užsienyje gyvenančių 
lietuvių pageidavimas įplėšti 
kultūrinius ryšius su Lietuva 
nuolat auga, juos kaskart la
biau domina turtingas Tary
bų Lietuvos kultūrinis gyveni
mas.

Vilniuje “žinijos” draugijos 
salėje, įvyko pirmasis Lietu
vos kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje komiteto ple
numas. Įžanginiame žodyje 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas, docentas V. Karvelis 
supažindino su naujojo komi
teto uždaviniais bei įstatais.

Respublikos Taikos gynimo 
komiteto vardu plenume kal
bėjo Tarybų Lietuvos liaudies 
poetas T. Tilvytis, grįžusių į 
Tėvynę reemigrantų vardu A. 
Zokas, respublikinės Moterų 
komisijos vardu — T. Jan- 
čaitytė, Rašytojų sąjungos — 
A. Miškinis, Raudonojo kry
žiaus draugijos — D. Gry- 
bauskienė, Tarybų Lietuvos 
profsąjungų — A. Bernotėnas 
ir kiti. Kalbėjusieji vieningai 
išreiškė savo ryžtą nuoširdžiai 
padėti užsienyje gyvenantiems 
tautiečiam susipažinti su mū
sų krašto laimėjimais, talki
ninkauti jų kultūrinėje veiklo
je, sveikino naujos visuomeni
nės organizacijos įkūrimą.

Plenumas priėmė komiteto 
įstatus. Išrinktas 43 asmenų 
komitetas. Išrinktas prezidiu
mas ir revizijos komisija.

Pasibaigus plenumui, įvyko 
komiteto prezidiumo posėdis. 
Jo metu Lietuvos kultūrinių’ 
ryšių su tautiečiais Užsienyje 
komiteto prezjdiumo pirminin
ku išrinktas docentas, atsar
gos generolas V. Karvelis.

poilsis. Tada policijos virši
ninkas, įsikibęs žmonai į pa
rankę, linguodavo į Liolių 
bažnyčią.

Tarybinės Armijos pergalin
gos salvės vis dažniau sudre
bindavo Liolių policijos būs
tinę. - “ >”

Pajutę, jog ateina jiems at
pildo valanda, žmogžudžiai iš
sislapstė lyg pelės po šluota. 
Daugelį jų pasiekė teisingu
mo ranka. J. Budraičiui pavy
ko pasprukti su hitlerininkais, 
ir dabar jis, kaip rašo žmona, 
puikiai įsikūręs Niujorke. Bet 
kelmiečiai ir lioliškiai jo ne
pamiršta. , Netoli Kelmės sto
vįs paminklas hitlerininkų ir 
buržuazinių nacionalistų au
koms, pilkas žemės kauburė
lis Lyksnių miške ir daugelis 
kitų vietų kiekvienam rajono 
gyventojui primena tikrąjį J. 
Budraičio ir į jį panašių veidą, 
vėl ir vėl atnaujina senas mo
tinų ir tėvų širdies žaizdas.

Ne, ne toks “nekaltas avinė
lis” yra J. Budraitis, kokiu jis 
šiuo metu vadina save JAV. 
Tik vilkiškoje kapitalistinėje 
visuomenėje žmogžudys galė
jo rasti tinkamą prieglobstį.

Bronius Klimašauskas

“NORIU PAPASAKOTI 
APIE VIENĄ ŽMOGŲ...”

Š. m. žurnalo “Švyturio” 
num. 6-ajame skaitome tokį 
dalyką: !
Gerbiamoji Redakcija!

Noriu papasakoti apie vieną 
žmogų, šiuo metu gyvenantį 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Jo žmona laiškuose iš 
JAV giria tenykštę santvarką, 
papročius.

Kas gi tas J. Budraitis, taip 
svetingai priimtas kapitalizmo 
šalyje? Tai “nepriklausomos” 
Lietuvos ūkininko sūnelis, gi
męs Kelmės rajone, Vaiguvos 
apylinkėje, Dimgailių kaime. 
J. Budraitis 1941 metais įkan
din Hitlerio armijos atsikraus
tė į Liolius. Čia jis buvo pa
skirtas valsčiaus policijos nuo
vados viršininku ir tuoj pat iš 
tų, kurie keturiasdešimtaisiais 
skersakiavo į Tarybų valdžią, 
suorganizavo baltaraiščių bū
rį. Jame buvo lioliškiai Ro
manas Volbikas, Pranas Bart
kus, Edvardas Samulis ir ki
ti. Jie suiminėjo nekaltus ta
rybinius žmones, šaudė kom
jaunuolius ir komunistus, žy
dus.

—Vieną 1941 metų birželio 
dieną, ieškodama sesers Stasės 
Astrauskienės, užsukau, į Lio
lių bažnyčią, — pasakoja bu
vusi J. Budraičio tarnaitė Jo
haną Kvietkauskaitė. — Stasė 
tuo metu dirbo sarge-varpinin- 
ke ir paprašė mane grindims 
plauti atnešti vandens. Vos 
spėjusi išbėgti iš šventoriaus, 
pamačiau J. Budraitį ir E. Sa
mulį, bevarančius pro bažny
čią tris lioliškius žydus Zefus. 
Areštuotiems ant nugarų buvo 
surištos rankos. Pasivarę ko
kius 15-20 metrų už švento
riaus, jie juos sušaudė ir su
vertė į duobę, iš kurios lioliš
kiai kasdavo statyboms smėlį.

Panašios scenos buvo daž
nos.

Liolių baltaraiščių brigada 
dalyvavo ir masinėse tarybi
nių žmonių žudynėse prie 
Kelmės. Budraitis iš savo pu
sės “geriausiai padi r b ė j u - 
siems” dalydavo nužudytųjų 

Į turtą.
1 Tik sekmadieniais būdavo

“ŠLUOTAI”—30 &ETŲ

Laikraštis “Literatūra ir 
Menas” rašo:

Kauno Meno mokykloje ko
munistės dailininkės L. Vainei- 
kytės vadovaujama grupė jau
nuolių— P. Vaivada,- B. Že
konis, B. Matuzevičius-Motū- 
za, V. Mackevičius, V. Kos- 
tiuška ir dailininkas Stepas 
Žukas —• 1934 metų Gegužės 
Pirmosios išvakarėse išleido 
pirmąjį iliustruotą satyrinį re
voliucinį “Šluotos” numerį. 
Šiai grupei vadovavo LKP po
grindinis rajoninis komitetas.

Pirmieji “Šluotos” numeriai 
buvo gana kuklūs: spausdinti 
rotariumi, popierius prastas, 
iliustracijos — tiesiog nuo li
noleumo raižinio (be klišių), 
tiražas — vos 200 egzemp
liorių. Tačiau ir sunkiomis po
grindžio sąlygomis kiekvienas 
“šluotos”.numęris buvo kovin
gas darbo žmonių šauklys 
prieš buržuaziją, prieš išnau
dotojiškąją valdžią: “šluotą” 
mėgo, laukė jos darbininkai, 
valstiečiai, pažangūs inteli
gentai. . > I

1940 metais iš pogrindžio 
išėjusi “šluota” ėmė .šluoti 
lauk visokias buržuazinio gy
venimo atgyvenas. Tėvynės 
karo metais nūstojęs eiti, 1956 
metais žurnalas vėl pasirodė. 
Per 30 savo gyvavimo metų 
“Šluota” atliko didelį visuo
menės auklėjimo darbą, kar 
tu išaugo jos tiražas, jos ben
dradarbių aktyvas, dar labiau 
sustiprėjo jos ryšiai su skai
tytojais.

Linkime “šluotai” ir toliau 
sėkmingai šluoti šiukšles nuo 
mūsų kelio į saulėtą ateitį.

Vilniuje mirė profesorius 
Bronius Pranskus-Žalionis
Š. m. gegužės 9 d. Vil

niaus “Tiesoje” tilpo seka
mas nekrologas:

Tarybų Lietuvos visuome
nė, jos kultūros darbuotojai 
patyrė skaudų nuostolį: š. 
m. gegužės 7 d. Vilniuje 
staiga mirė revoliucinio ju
dėjimo dalyvis, rašytojas ir 
mokslininkas, ilgametis pe
dagogas, TSKP narys nuo 
1927 m., prof e šoriu s B. 
Panskus-Žalionis.

Gimęs 1902 m. spalio 11 
d. Vilkaviškio rajono Juod- 
upėnų kaime, valstiečių šei
moje, Bronius Pranskus 
(iki 1923 m. Vaclovas Ans- 
kaitis) mokėsi Vilkaviškio, 
Vilniaus, Voronežo lietuvių

New Haven, Conn
Mūsų naujienos

Gegužės 8 d. mirė Bro
nius Daujotas. Paliko liū
desy žmoną Domicėlę (Kro- 
manauskaitę). Bronius bu
vo gero būdo žmogus. Pri
tarė pažangiečiam. Lai jam 
būna lengva žemelė ilsėtis, 
o jo žmonai reiškiu užuo
jautą.

Gegužės 7 d. mirė Anna 
Kunevičienė (Stasevičiūtė). 
Praeityje dalyvaudavo pa
žangiųjų parengimuose, bet 
mirus jos vyrui Juozui ir ji 
pati per ilgą laiką buvo ser
ganti. , ilsėkis, Anna, ra
miai. Šeimai reiškiu užuo
jautą.

Gegužės 10 dieną keletas 
lietuvių Įš mūsų miesto bu
vome nuvykę į Laisvės cho
ro parengimą, Hartforde. 
Parengimas pavyko. Cho
ras gražiai sudainavo kelias 
dainas. Jo mokytoja W. 
Hollis sudainavo porą dai
nų solo. Pirmąją dainavo 
lietuviškai. Publikai labai 
patiko.

J. Kunca

gimnazijose. Gyvenda m a s 
Voroneže, B. Pranskus 1915 
m. pabaigoje įstojo į J. Ja
nonio sukurtą moksleivių 
marksistų orga n i z a c i j ą. 
Šioje organizacijoje B. 
Pranskus įgijo pirmuosius 
visuomeninio darbo. įgū
džius, susipažino su mark
sistine literatūrą. Po Spa
lio revoliucijos visuomeni 
ninkai sukūrė savo jauuni- 
mo kuopą — “Jaunimo In
ternacionalo” organizaciją, 
kuri iš esmės buvo besiku
riančio komjaunimo orga
nizacija. B. Pranskus dirbo 
šios organizacijos valdybos 
sekretoriumi.

Grįžęs į Lietuvą, B. Prans
kus 1921 m. baigė Marijam
polės gimnaziją. Tuo pat 
metu jis nuo 1920 m. veik
liai dalyvavo kuriant Lietu
vos Komunistinę Jaunimo 
sąjungą, buvo jos Suvalki
jos rajono komiteto pirmi
ninkas. Išrinktas LKJS 
Centro Biuro nariu, B. 
Pranskus padėjo leisti C B 
organą “Jaunąjį komunis
tą” ir kitus komjaunimo lei
dinius. 1922 m. vasarą B. 
Pranskus buvo pasiųstas į 
Karaliaučių, kur jis organi
zavo LKP spaudos užsieny
je leidimą. Šis darbas buvo 
nutrauktas 1922 m. rugsėjo 
6 d., vokiečių policijai suė
mus B. Pranskų ir ištrėmus 
jį į Lietuvą.

Už revoliucinę veiklą B. 
Pranskus ir Lietuvoje buvo 
porą kartų suimtas. Paleis 
tas už užstatą, B. Pranskus 
partijos patarimu emigravo 
į Tarybų Sąjungą ir 1923- 
1936 m. dirbo Vakarų tau
tinių mažumų komunistinio 
universiteto lietuviu sekto
riuje lietuvių kalbos ir lite
ratūros dėstytoju. Kartu 
jis pats mokėsi ir 1926 m. 
baigė Maskvos Valstybinį 
univej’sitetą, o paskui ir as
pirantūrą. Nuo 1929 m. B. 
Pranskus buvo universiteto 
katedros vedėjas. Jam bu
vo suteiktas docento, o 1934 
m. ir profesoriaus vardas.

Nuo 1920 metų B. Prans
kus pradėjo bendra dar
biau ti spaudoje. Jo eilėraš
čius spausdino užsienio lie
tuvių pažangieji laikraščiai 
“Laisvė,” “Vilnis,h “Rank-

nių rašytojų kūrinių rink
tinės. B. Pranskaus at
siminimų knyga “Artimieji 
toliai” yra vienas geriausių 
memuarinės lietuvių litera- t 
tūros pavyzdžių. i

Aukštųjų mokyklų stu
dentai, aspirantai, jaunoji 
tarybinių mokslininkų kar
ta visada su dėkingumu pri
simins prof. B. Pranskų 
kaip savo mokytoją, nuošir
dų mokslinį vadovą.

Komunistų partija ir Ta
rybinė vyriausybė aukštai 
įvertino B. Pranskaus nuo
pelnus, apdovanodama jį 
Lenino ordinu.

Šviesus B. Pranskaus, žy
maus lietuvių kultūros dar
buotojo, ištikimo kovotojo 
už liaudies reikalus, atmini
mas visada liks gyvas mū
sų širdyse.

J. Banaitis, A. Barkaus
kas, A. Bendžius, A. Bie
liauskas, L. Diržinskaitė, J. . 
Grigonis, A. Guzevičius, K. 
Korsakas, J. Kubilius, K. 
Mackevičius, J. Matulis, V. 
Meščeriakovas, E. MiežeLŪ- 
tis, 
G. Pranskienė, A. Sniečkus, 
R. šarmaitis, M. šumaus- 
kas, F. Vaišnoras, A. Venc
lova, H. Zabulis, G. Zima
nas, J. Zinkus, J. Žiugžda 
Nuo laidotuvių komisijos

pelnis,” Tarybų Sąjungoje 
ėję periodiniai leidiniai 
“Kolektyvas,” “Bibirkštis,” 
“Raudonasis artojas,” “Prie
kalas,” o taip pat Lietuvoje 
ir Vokietijoje leista Lietu
vos Komunistų partijos 
spauda (“Balsas,” “Skar
das” ir kt.). Jo poetinės kū
rybos pavyzdžių buvo ne
maža išspausdinta almana
chuose ir atskirais leidiniais 
išėjusiose knygose “Audrin
go šio s jėgos” (Minskas, 
1932 m.), “Į ateitį šviesią” 
(Vilnius, 1959), “Kovų poe
mos” (Vilnius, 1961).

Didžiulį barą B. Pranskus 
išvarė lietuvių literatūros 
tyrinę i imu, literatūros kri
tikos sii.yje. Nemaža šios 
rūšies darbų B. Pranskus 
paskelbė savo 1931-1937 m, 
redaguotame žurnale “Prie
kalas.” Dar 1933 m. jis pir
masis “Lietuvių literatūros 

'chrestomatijoje” pateikė 
lietuvių proletarinės litera
tūros atsiradimo ir išsivys
tymo istorinę apybraižą.

Vaisingas B. Pranskaus 
kūrybinis darbas ištisiems 
8 metams buvo nutrauktas 
asmenybės kulto laikotar
piu. Tačiau jis nepalūžo ir,

Į1947 m. grįžęs į Tarybų Lie
tuvą, vėl energingai ėmėsi 
dirbti literatūros mokslo 
srityje. 1956 metais jis bu
vo visiškai reabilituotas.

Dirbdamas pokario me
tais Lietuvos TSR Tarybi
niu rašytoju sąjungoje, Lie
tuvos TSR Mokslų akade
mijos Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute, paskui 
Vilniaus Vąlštybiniame uni
versitete, prof. B. Pranskus 
daug prisidėjo, nagrinėda
mas literatūrinį palikimą, 
išryškindamas pažangiąsias 

[lietuvių literatūros tradici
jas, padėdamas parengti 
“Lietuvių literatūros isto- 
uriją.” Jo pastangų dėka 
1960-1962 m. pasirodė A, 
B. Pauliukevičiaus, A. Da- 
bulevičiaus, A. Merkytės 
R e g r a čio, B. Pauliukevi
čiaus, A. Dabulevičiaus, A.

• Merkytės rinktiniai raš- visiems jo bičių liams ir 
tai, eilės kitų proletari- bendradarbiams.

čeriakovas, E. Miežekū- 
V. Niunka, J. Paleckis,

Karstas su velionio pa
laikais pašarvotas Vilniaus 
Valstybinio univ e r s i t e t o 
Aktų salėje.

Atsisveikinimas su velio
niu — gegužės 9 d. nuorfO 
vai. Karstas išnešamas ge
gužės 9 d. 15 vai.

Laidotuvės įvyks Anta
kalnio karių kapinėse.

"Laisvės” Redakcijos 
žodis *

Prof. Bronius Pranskus- 
Žalionis buvo ilgametis mū
sų laikrhščio bendradarbis, 
pradėjęs mums rašyti prieš 
daugiau kaip 40 metų. Jo 
staigi mirtis — didižulis 
nuostolis mums ir visiems 
pažangiesiems Amerikos 
lietuviams.

Didžio liūdesio valandoj 
reiškiame gilią užuojautą 
velionio šeimai, Tarybų Lie
tuvos Rašytojų Sąjungai,

Atidarytas muziejus
Dešimtis metų cirko LTSR 

liaudies artisto Jono Rama
nausko ir LTSR nusipelniu
sios artistės Jadvygos Ra
manauskienės archy v u o s e 
kaupėsi suvenyrai, autogra
fai, nuotraukos, o mintyse 
—svajonės atidaryti pirmą
jį lietuviško cirko muziejų.

Švęsdami savo sidabrines 
vestuves, Ramanauskai or
ganizavo pirmojo lietuviš
ko cirko muziejaus atidary
mą. Dviejuose mažuose 
kambarėliuose telpantį tur
tą galima pavadinti tik 
įžanga į busimąjį muziejų. 
Sienos nukabinėtos garbės 
raštais, skirtais visam cirko 
kolektyvui iš įvairiausių ša
lies kampelių. Ten stende 
susimąsčiusio Ukrainos 
liaudies dainiaus biustas — 
kijevičių dovanos. Šalia — 
šachtininko kepurė ir lem
putė: juos įteikė susitikimo 
metu Donbaso angliakasiai. 
Kiekvienas eksponatas čia 
turi savo- istoriją. Tai at
skiras etapas lietuviškojo 
cirko darbe. Tai nauji drau
gai, kurie nuolat seka kū
rybinio kolektyvo kelią. Ry
ga ir Alma Ata, Leninoba- 
das ir Gercenas, Užkaukazė 
ir Lenkijos Liaudies res
publika •.. Apie “Vilniaus”

cirko kolektyvo laimėjimus 
liudija įrašai atsiliepimų 
knygoje, žiūrovų laiškai, 
Tarybų Sąjungos cirko 
meistrų įrašai, mūsų res
publikos Kultūros ministe
rijos atsakingų darbuotojų 
atsiliepimai.

Dešimtis metų kaupėsi 
medžiaga, ir štai kovo 30- 
ąją nuošalioje Mackevičiaus 
gatvėje buvo atidarytas pir
masis lietuviško cirko mu
ziejus.

M. Milčiota
Kaunas , j

APIE HARLEMO 
PADĖTĮ

New Yorkas. — NAACP, 
negrų organizacijos,, veikė
jai sakė, kad gegužes mė
nesį bus suruošta apie 20 
protesto susirinkimų prieš 
segregaciją.

Roy Wilkins, NAACP se
kretorius, sakė, kad televi
zijoje ir komercinėje spau
doje buvo perdėta kalbant 
apie negrų jaunuolių gaują, 
kuri yra organizuota Har
leme. Jis sakė, kad yra van
dalų, neatsakomingų e 1 e- 
mentų ir kurstytojų, bet jus 
neatstovauja negrų jaus
mui. A

Manila. — Namo gaisre 
žuvo 34 žmones.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, gegužes (May) 15, 1964



Ksavera

Vyksta į NATO šalių moterų 
i demonstraciją už taiką

Penkiolikos NATO (North nepamirštinus pasaulinius 
Atlantic Treaty Organiza
tion) šalių moterys, Ameri
kos Moterys už Taiką veik
los iniciatyva, pasisakys už 
taiką ir nusiginklavimą š. 
m. gegužės 12-14 dienomis 
Hagoje, Olandijoje.

ši NATO moterų taikos 
jėga susidės iš moterų, šu
va ž i a v u s i ų iš visų JAV 
kampų ir iš keturiolikos ki
tų NATO šalių — Kanados, 
Norvegijos, Danijos, Vaka
rų Vokietijos, Anglijos, Bel
gijos, Italijos, Prancūzijos. 
Olandijos, Islandijos, 
semburgo, Graikijos ir Tur
kijos.

Su Gegužes Pirmąja!

Ks. B. Karosienė
^Ministrai ir generolai rink
sis i “Taikos Rūmus” disku- 
suoti NATO strategiją, ku
ri apims planus įsteigti 
daugiašalinį laivyną, kuris 
bus įrengtas su Polaris svie
diniais

Ką pasauliui reiškia dau
giašalių jėga, kurią perša 
yAV NATO šalims ? Tai pli
timas branduolinių ginklų, 
kurie susidės iš 25 laivų ir 
bus vairuojami mišrios 
NATO komandos. JAV su
tiko įrengti palydovą laivą 
ir dar šiais metais ištreini- 
ruoti jo įgulą. JAV jau nuo 
1957 m. teikė NATO šalių 
branduolinių ginklų prista
tymo sistemas, bet nedavė 
pilnos kontrolės branduoli
nėms galvoms.

Vyriausias to sumanymo 
tikslas — tai patenkinimas 
Vakarų Vokietijos troškimo 
tapti branduoline jėga. To
wel Vakarų Vokietija labai 
stipriai remia šį planą. Iki 
šiol jį rėmė tik Italija, Bel
gija, Graikija, Turkija, 0- 
landija ir, žinoma, Vakarų 
Vokietija.

Dabar sujudo amerikiečiai 
ir tuo reiškia susirūpinimą 
ne tik už taiką darbuotojai, 
bet ir daugelis politikų, ir 
net pareigūnų kaip valstijo
se, taip kitokiose vietose. 
Vienas jų paminėtinas tai 
Stassenas, kuris labai tei
singai sako: “Jei pradėsime 
skleisti branduolinius gink
is toms jėgoms, kurios su

daro NATO, niekuomet ne
galėsime suderinti visų pen
kiolikos jų... Aš susirūpi
nęs, kad mes peržengsime 
ribas, iš už kurių nebegalė
sime pasitraukti atgal, ir 
žmonija jau niekuomet ne
begalės suvaldyti ginklų 
varžybų ir jų kontrolės.”

Aišku, kad praplitimas 
branduolinių ginklų į dau
giau šalių padaugina karo 
grėsmę, ar tai būtų per 
gryną atsitiktinumą, ar per 
planuotą puolimą.

JAV sutinka, kad NATO 
Žalys naudotųsi branduoli- 
ifįiais ginklais, ir sutinka 
Atsisakyti nuo veto teisės.

Teikimas brandudolinių 
ginklų NATUI, ypatingai 
Vakarų Vokietijai, atgai
vintų neapykantą ir bai
mę militarizmo, kuris buvo 
atsakingas už du baisius 

karus.
Plitimas bran d u o 1 i n i ų 

ginklų yra tiesioginis prieš
taravimas prezidento John- 
sono pažadui — “Užšaldyti 
atominius ginklus.” Šis 
NATO apginklavimas vaiz
duoja rimtą grėsmę, kuri, 
aišku, privers Tarybų Są
jungą atsisakyti tartis Že
nevos nusiginklavimo kon
ferencijoj. Ženevos konfe
rencijos delegatas S. K. 
Carapkinas užprotes tavo, 
sakydamas, kad “jei šis 

c U ZJ1 I v U. • V • • — •II 1

Liuk- mirsrul jėgų apginkluotas 
’ J Polaris sviediniais laivynas

nebus atšauktas, negalėsi
me susitarti šioj konferen
cijoj.” Jam pritarė lenkų

Šiais metais Ženevos kon
ferencija atsidarė aukštos 
nuotaikos klimate, nes pre
zidentas Johnsonas atsišau
kė daryti sutartį, kad bran
duoliniai ginklai “nebūtų 
pavesti kontrolei valstybių, 
kurios iki šiol tos kontrolės 
neturėjo,” bet dabar tas kli
matas atšalo.

Vašingtono pozicija tokia, 
kad mišrių jėgų daugiašalis 
laivynas neprieštarauja 
prezidento pareiškimui, nes 
aktuali kontrolė (tiesiogi
nis iššovimas) bus palaiko
mas JAV rankose. Techniš
kai sunku tai suderinti su 
tinkrenybe, nes kitos šalys 
dalintųsi laivyno manevra
vimu, jei vyktų koks susi
rėmimas. Bet to irgi nebus 
laikomasi, nes dabar jau 
atvirai kalbama, kad tarsis 
suteikti visiems teisę prie 
branduolinio mygtuko.

Moterys šioj taikos misi
joj lankys visų penkiolikos 
NATO šalių delegaci j as ver
buoti jėgas naujai strategi
jai — taikai ir atsipalaido- 
jimui nuo branduolinių 
ginklų vidurinėje Europo
je. Jos bendrai demonst
ruos prieš plitimą branduo 
linių ginklų kaip vakaruose, 
taip rytuose. Kad baigti; 
ginklų varžybas, jos bandys j monstracijoje Budapešte 
atkreipti pasaulio dėmesį į I dalyvavo apie ketvirtį mili-
pozityvius nusiginkla v i m o 
žingsnius, kurie turėtų bū
ti priimtini šalims. Juk ap
sauga kaip mūsų, amerikie
čių, taip europiečių glūdi 
sumažinime, bet ne padau
ginime apsiginklavimo.

Demonstracija vyks prie 
“Taikos Rūmų” salės Ha
goje, kur NATO militari- 
nė konferencija posėdžiaus. 
Jos diskusuos bendrus klau
simus, besirišančius su mo
terų taikos judėjimu, ir tar
sis, kaip juos pravesti savo 
šalyse.

Baigus Hagoj demonstra
ciją, Amerikos delegacija 
gavo pakvietimą iš Vakarti 
Vokietijos, Prancūz i j o s ir 
Anglijos atvykti į jų šalis, 
kur bus laikomos demonst
racijos ir masiniai mitingai 
ir abelnai pasitarimai su 
taikos vadais.

Šią tiesioginę Moterų už 
Taiką veiklą turime remti. 
Jinai apjuosia taikos vaiklą 
ne tik NATO šalių, bet džiu - 
ginančiai bus pavyzdžiu vi
soms moterims visame pa
saulyje, ypatingai Ameri
kos Valstybių Organizaci
jos šalims (Organization of 
American States), nes ir 
čia JAV rengiasi apjuosti 
branduoline siena.

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas Leoni
das Brežnevas įspėjo Jung
tines Valstijas, kad jos ne
provokuotų karo skraidy
damos virš Kubos.

Kaip buvo atžymėta Gegužės 
Pirmoji plačiajame pasauly

“Laisvėje” buvo rašyta 
apie šių metų Gegužės Pir
mosios minėjimus tūlose ša
lyse, bet trumpai. Žemiau 
paduodame TASS - ELTOS 
neilgus pranešimus apie de
monstracijas plačiajame pa
sauly.—Redakcija

Visų pasaulio žemynų dar
bo žmonės plačiai ir iškil
mingai pažymėjo Gegužės 
Pirmosios šventę — tarp
tautinio proletarinio solida
rumo dieną.

šventiškai ir puošniai Ge
gužės Pirmąją atrodė socia
listinių šalių miestai ir kai
mai.
• Varšuvoje trims šimtams 
tūkstančių demonstraci jos 
dalyvių kalbėjo Lenkijos 
Jungtinės darbininkų par
tijos Centro Komiteto pir
masis sekretorius V. Go
mulka. Pasveikinęs darbo 
žmones su švente, jis papa
sakojo apie Liaudies Lenki
jos laimėjimus įvairiose gy
venimo srityse.

V. Gomulka perdavė karš
tą, nuoširdų sveikinimą so
cialistinių šalių tautoms. Iš 
visos širdies, pasakė jis, 
sveikiname mūsų nuošir
džią ir geriausią sąjungi
ninkę, Lenino tėvynę ii' 
komunizmo pionierę — di- 
džiąją Tarybų Sąjungų, tai- 
kos visame pasaulyje tvir
tovę.

Berlyne, Markso ir Engel
so aikštės tribūnoje, buvo 
VVSP CK pirmasis sekre
torius, VDR Valstybės ta
rybos pirmininkas V. Ulb- 
richtas, VDR Ministrų ta
rybos pirmininkas O. Gro- 
tevolis, VKP CK pirmasis 
sekreto r i u s M. Reimanas, 
svečiai iš užsienio.

Gegužės Pirmosios kalbą 
visiems VDR darbo žmo - 
nėms pasakė VVSP CK po
litinio biuro narys A. Noi
manas. Jis nurodė aktyvią 
Tarybų Sąjungos kovą už 
taiką ir perdavė brolišką 
sveikinimą tarybinei liau
džiai.

j Gegužės Pirmosios de- 

jono Vengrijos sostinės gy
ventojų. Tribūnoje buvo 
VLR Prezidiumo pirminin
kas I. Dobis, Vengrijos So
cialistinės darbininkų par
tijos CK pirmasis sekreto- 
riuns, Vengrijos revoliuci
nės darbininkų-vals t i e č i ų 
vyriausybės pirmininkas J. 
Kadaras, Vengrijoje viešįs 
Tarybų Sąjungos lakūnas- 
ko s_monautas A. Nikolaje
vas.

Dešimtys tūkstančių dar
bininkų, moksleivių, aplin
kinių kaimų valstiečių nuo 
ryto užtvindė Kinijos Liau
dies Respublikos sostinės 
Pekino parkus ir stadionus. 
Jie susirinko čia šventi
niams pasilinksminim a m s, 
kad paminėtų Gegužės Pir
mąją. Po to miesto įmonių, 
įstaigų ir mokyklų atstovų 
kolonos pražygiavo centri
ne gatve ir Tianjanmynio 
aikšte.

Vakare viršum Pekino su
žėrėjo fejerverko žiburiai.

Bukarešte šventė prasidė
jo darbo žmonių mitingų 
Aviatorių aikštėje. Mitingo 
dalyviai karštai sveikino 
tribūnoje pasirodžiusius 
Rumunijos Darbininkų par
tijos vadovus su RDP CK 
pirmuoju sekretoriumi G. 
Gėorgiu-Dežu priešakyje ir 
Pasaulinės profsąjungų fe
deracijos generalinį sekre
torių Lui Sajaną. Kalbėjęs 
RDP CK Politinio biuro na
rys, RLR Ministrų tarybos 
pirmininko pirmasis pava

duotojas G. Apostolas pa-1 tas šventinis Alžyras. Nuo
žymėjo, kad šiemet Rumu
nijos liaudis švenčia Gegu
žės Pirmąją, pasiekusi dide
lius darbo laimėjimus socia
listiniame lenkty n i a v i m e 
20-ųjų šalies išvadavimo iš 
fašistinės priespaudos meti
nių garbei.

Iškilmingai pažymėjo dar
bo žmonių tarptautinio soli
darumo dieną Kubos liau
dis. Masinė demonstracija 
Havanoje vyko keletą va
landų. Viršum nesibaigian
čių kolonų — didžiuliai V. 
Lenino, N. Chruščiovo, Fi
delio Kastro, Chosės Marčio 
portretai. Demonstra c i j a 
baigėsi mitingu Revoliuci
jos aikštėje. Didelę kalbą 
pasakė Vieningosios socia
listinės revoliucijos partijos 
nacionalinės vadovybės pir
masis sekretorius, minist
ras pirmininkas Fidelis 
Kastro.

Gegužės Pirmosios garbei 
Belgrade, Revoliucijos bul
vare įvyko Jug o s 1 a v i j o s 
Liaudies armijos kariuome
nės paradas. Centrinėje tri
būnoje buvo partijos ir vy
riausybės vadovai su prezi
dentu J. Broz Tito prieša
kyje.

Po parado įvyko masine 
darbo žmonių demonstraci
ja, skelbusi taikos ir socia
lizmo, tarptautinio solida
rumo, busimojo JKS VIII 
suvažiavimo, 20-ųjų Belgra
do išvadavimo metinių šū
kius.

Iškilmingi susirinkimai, | dingas mitingas, 
mitingai, demonstracijos, dalyvavo daugiau kaip 50 
skirtos Gegužės Pirmajai, 
įvyko daugelyje kitų socia
listinių šalių miestų ir kai
mų. V

Šventė iškilmingai pažy
mėta visuose žemės rutulio 
kampeliuose.

Gausios masinės darbo ’ Gegužės Pirmosios. Šventė 
žmonių manifestacijos įvy
ko visoje Prancūzijoje. 
Tūkstančiai darbo žmonių 
susirinko į mitingą prie Pa
ryžiaus Darbo rūmų.

Mitingo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, kurioje reiškia 
solidarumą su antiimperia- 
listinine savo klasės brolių 
kova visame pasaulyje, su 
tautomis, kuriančiomis nau
ją visuomenę. Rezoliucijoje 
jie sveikina tarybinės liau
dies ir kitų socialistinių ša
lių tautų pastangas, įgyven
dinti nusiginklavimą ir ma
žinti tarptautinį įtempimą, 
išsaugoti taiką.

Vieningai pažymėjo Ge
gužės Pirmosios šventę dir
bančioji Italija. Visuose 
miestuose vykusiuose masi
niuose mitinguose ir de
monstracijose dalyvavo mi
lijonai darbo žmonių.

Didžiausiuose JAV cent
ruose — Čikagoje, Filadel
fijoje, Niujorke — įvyko 
darbo žmonių ir visuome
nės atstovų Gegužės Pirmo
sios mitingai. Niujorke mi
tingo dalyviai iškėlė transpa
rantus su šūkiais: “Už tai
kos ir draugystės paktus,” 
“Už taikų sambūvį,” “At
kurti taikius santykius su 
Kuba,” “Grąžinti iš Pietų 
Vietnamo Amerikos karei
vius.”

5 tūkstančių darbo žmo
nių demonstracija įvyko Is
panijos Bilbao mieste. Čia 
buvo skelbiami šūkiai: 
“Laisvė!,” “Šalin kapitaliz
mą!,” “Tegyvuoja darbinin
kų klasė!.” Policija išvaikė 
demonstrantus. Suimta 10 
žmonių.

Gegužės Pirmosios de
monstracijos vyko Lisabo
noje. Salazaro policija į de
monstrantus atidengė ugnį.

...Saulės šviesos nužer-

ryto centrinėse miesto aikš
tėse išsirikiuoja demonst
rantų kolonos. Kartu su 
sostinės gy v e n t o j a i s de
monstracijoje dalyvauja ar
timų kaimų valstiečiai. Jie 
neša šūkius: “Pirmyn, už 
socializmo statybą!,” “Šalin: 
neokolonializmą!”

Plačiai pažymėjo Gegužės 
Pirmąją J A R darbo žmo
nės. Kaire įvyko šventinė 
demonstracija. Darbininkų 
kolonos praėjo Respublikos 
aikšte, kur jas sveikino pre
zidentas Naseras. Vakare 
įvyko masinis mitingas, ku
riame didelę kalbą pasakė 
prezidentas Naseras.

Gegužės Pirmosios de
monstracija Zanzibare vyko 
šūkiais: “Mirtis imperia
lizmui!,” “Tegyvuoja tarp
tautinis darbininkų klasės 
solidarumas!”

Mitingais, demonstracijo
mis ir iškilmingomis eity
nėmis pažymėjo Gegužės 
Pirmąją Ganos, Gvinėjos, 
Malio, Maroko, Tuniso, Li
bano, Izraelio darbo žmo
nės.

Indijos sostinės Delio 
profsąjungų centruose nuo 
ryto buvo iškeltos raudonos 
vėliavos. Darbininkų rajo
nų gatvės pasipuošė šūkiais 
ir plakatais. Vakare di
džiausių Delio profsąjungų 
iniciatyva buvo organizuota 
masinė darbininkų ir tar
nautojų demonstracija. 
Gandžio aikštėje įvyko di- 

, kuriame 

tūkstančių žmonių.
Apie 6 milijonus darbo 

žmonių septyniuose šimtuo
se Japonijos miestų Gegu
žės Pirmąją su raudonomis 
vėliavomis ir transparan
tais išėjo į gatves atšvęsti

vyko šūkiais: “Uždrausti 
branduolinį ginklą,” “Už vi
suotinį ir visišką nusigink
lavimą,” “Protestuojame 
prieš kainų kėlimą,” “Rei
kalaujame padidinti darbo 
užmokestį.” Tokijuje įvy- 
didžiulė darbo žmonių de
monstracija. Demonstran
tai, dainuodami kovines 
darbininkų dainas, praėjo 
miesto gatvėmis.

Australijos darbo žmonės 
pagal tradiciją tarptautinio 
darbo žmonių solidarumo 
dieną švenčia pirmąjį sek
madienį po Gegužės Pirmo
sios. Ir šią dieną Australi
jos darbo žmonės pažymė
jo masinėmis eitynėmis.

Susirinkimai, miti n g a i, 
demonstracijos vyko dauge
lyje kitų pasaulio šalių.

Gegužės Pirmosios šventė 
jaudinamai pademonstravo 
tarptautinį solidarumą dar
bo žmonių, plačiai pažymė
jusių savo vienybės ir bro
lybės dieną.

N. ROCKEFELLERIS IR 
BŪSIMI RINKIMAI

Chicago. — Bankete kal
bėjo New Yorko valstijos 
gubernatorius Nel s o n a s 
Rockefelleris. Jis puolė so
cialistines šalis, ypatingai 
Kubą, pataikavo reakcinin
kams, pasakodamas, kad 
jeigu jis bus išrinktas JAV 
prezidentu, tai tada jis “pa- 
fiksys” Tarybų Sąjungą ne 
tik žemėje, bet ir erdvių už
kariavime.

Galima pasakyti, kad 
iki JAV prezidento vietos 
yra jam taip toli, kaip lapei 
prie vynuogių ant medžio 
šakų.

Washingtonas. — JAV 
yra 3,921,000 bedarbiu ...

Brangi Mūsų drauge 
Ieva Mizariene,

Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos profesorių, dėsty
tojų, studentų ir visų dar
buotojų vardu leiskite šir
dingai pasveikinti Jus ir 
Jūsų šeimą Tarp ta utinės 
darbo žmonių šventės—Ge
gužės Pirmosios proga.

Mes visi su dideliu malo
numu prisimename trumpą, 
bet tokį mielą Jūsų viešėji
mą pas mus. Ir, rodos, taip 
neseniai drauge su Jumis 
vaikščiojom po neužbaigtą 
centrinių rūmų pastatą. O 
dabar mes visi jau dirbam 
tuose naujuose, šviesiuose, 
pilnuose saulės ir jaunyse- 
tės rūmuose. Dideli darbai 
laukia mūsų toliau gerinant 
specialistų paruošimą, auk
lėjant juos tikrais tarybi
niais piliečiais. Ir mes pil
ni ryžto atlikti tuos garbin
gus uždavinius.

Kviečiame Jus — atva

“Sveikinu Atlanto undinę” — linksmai pasakė Lietuvos 
agranomų tėvas, žilagalvis profesorius Viktoras Ruokis, svei
kindamas Ievą Mizariene žemės ūkio akademijos miestelyje 
Noreikiškėse, Kaune, 1963 m. vasarą.

Philadelphia, Pa.
Minėsime sukaktį

Sukaktuvių minėj i m a s,Į 
žinoma, yra tradicinis. Su-1 
kaktuves mini net ir prieš 
kelis šimtus metų gyvenu
sių žmonių. Kaip kas mėgs
ta rašinėti ilgiausius atsi
minimus apie kadaise gyve
nusius asmenis. Philadel- 
phiečiai minės svarbią su
kaktį savo gerų draugų 
Ramanauskų, Antano ir 
Broniutės. Dvidešimt metų 
atgal draugai Ramanaus
kai apleido philadelphie- 
čius, įsigydami ūkį netoli
mai nuo Sellersville, Pa. A. 
Ramanauskas paša k o j a: 
per dvidešimtį metų ariau 
ir akėjau laukus ir visokius 
javus (grūdus) sėjau. Kai 
ateina piūtis, pasipust ę s 
aš dalgelę ėjau lank on 
piauti žalio šienelio... Dabar 
sumanėme šią sukaktį iš
kilmingai minėti per visus 
šiuos metus.

Pirmutinę dienelę švęsi
me tai gegužės 31 d. Bus 
nedėldienis, tik po kapinių 
puošimo dienos. Todėl ma
loniai užprašome visus mū
sų draugus ir pažįstamus, 
kurie tik išgalite, atvykti 
pas mus.

Puikus draugų Rama
nauskų sumanymas.

Draugė Broniutė Rama
nauskienė sako: turime už
tenkamai ūkio produktų: 
pienelio, sūrių, sviesto ir 
mėsos, bet sveikatos tokio 
pokylio suruošimui gal ir 
per mažai. Todėl ji prašo 
talkos ir draugių philadel- 
phiečių. Aš ir tą pažadėjau.

Dabar beliko nepamiršti 
užprašymo dienos — gegu
žės 31, ir kelių, kaip susi
rasti vietą. O tai nesunku.

Iš Philadelphijos eina di
delis kelias link E&stono, 
309. Važiuojame iki Sellers
ville, Pa., už miestuko bus 
kelias 563, philadelphiečiai
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žiuoti pas mus. Atvažiuoki
te kartu su vyru, mums vi
siems žinomu ir mylimu ra
šytoju — Rojum Mizara. 
Mes Jums pa rodysime dar 
brandesnius mūsų mokomo
jo ūkio laukus,' dar žvales
nius studentus, padainuosi
me daug skambių lietuviškų 
dainų. Visada — Jūs mūsų 
brangiausia viešnia.

Mes, sveikindami Jus Ge
gužės Pirmosios proga, lin
kime daug ištvermės kilnia
me V^sų darbe, geros svei
katos ir nenuilstamo entu
ziazmo.

To pat linkime ir vi
siems Jungtinių Amerikos 
Valstijų pažangiems lietu
viams.

Z. Urbonas, Rektorius 
Profesoriai ir dėstytojai:

H. Gulbinskienė, G. Olekas, 
R. Kelbauskas. J. Kriščiū
nas, V. Daunyla, V. Ruokis, 
K. Jašinskas, R. Petraus
kas, V. Genius, P. Šklėrius. 
Kaunas, 1964-1V-27

pasisuka po kaire. Pavažia
vus apie porą myliu, bus 
keliukas LONELEY RD., 
pasuks po kaire. Tai ir vis
kas. Iš toliau'Vykstant, su
siraskite. kelią 309, pasisu
kimus jau žinote.

Taigi, iki pasimatymo, 
mieli prieteliai.

Južintiškis

Detroit, Mich.
Detroito Moterų Pažan

gos klubas laikė savo susi
rinkimą gegužės 3 d. Jos 
nutarė paaukoti $15 labai 
geram tikslui. Dėkui joms. 
Po susirinkimo turėjo, kaip 
yra sakoma, arbatėlės vai
šes. Jos turėjo daug svečių.

Moterys dirba ne tik sa
vo arbetelių vaišėse, bet ir 
gamindamos maistą pie
tums, banketams ir vaka
rienėms; patarnauja viso
kiais būdais ir visados do
vanai. Dirba kaip bitės.

Man rodos, Detroito pro
gresyviai vyrai turėtų su
rengti moterų pagerbimui 
banketą.

Visos draugijos, palai
kančios savo salę, rengia 
pietus gegužės 17 dieną, 
2-rą valandą popiet dėl sa
lės naudos.. Už salę reikia 
mokėti $35 kas mėnuo. Jūsų 
dalyvavimas suteiks šiek 
tiek paramos.

Nepamirškite gegužės 17 
d. rengiamų pietų, įvyks
tančių Porter Hall — drau
gijų salėje.

Dėl įvykstančių pietų 
ALDLD 52 kuopos mėnesi
nis susirinkimas perkeltas į 
gegužės 31 d.

.V. Žabui

Fort Williiam, Škotija.— 
Susidaužė JAV karinis lėk
tuvas “F-101” ir žuvo lakū
nai.
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip Washingtone buvo 
paruošta Kubon invazija
Dabar gauname daugiau 

duomenų, kaip 1961 m. bu
vo paruošta Kubon invazi
ja, kuri buvo ištaškyta ir 
kurios pasėkoje Jungtinių 
Valstijų prestižas labai nu
kentėjo.

Prezidento Eisenhowerio 
administracija, kiek žinoma, 
suteikė galią Centralinei 
Žvalgybos Agentūrai (Cent
ral Intelligence Agency) su
daryti planą ir vadovauti 
invazijai.

Besiruošiant invazijai ad
ministracija pasikeitė: 1961 
metų pradžioje prezidento 
vietą užėmė John F. Kene
dis. Bet Centralinės Žval
gybos Agentūros vadovybė 
pasiliko ta pati: jai vadova
vo intrigomis pasižymėjęs 
Allen W. Dulles.' Invazijai 
pasiruošimas buvo paspar
tintas.

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo Haynes Johnsono 
parašyta knyga “The Bay 
of Pigs,” kurioje plačiai ap
rašoma visa invazijos pro
cedūra.

Haynes Johnson yra pa
sižymėjęs spaudos reporte
ris Washingtone. Toje kny
goje jis faktiškai įrodo, kad 
Allen W. Dulles visai neno
rėjo skaitytis su prez. Ke
nedžio nuomone ir patari
mais kas liečia Kubon in
vaziją. Johnson teigia, kad 
prez. Kenedis prieš pat in
vaziją įsakęs sulaikyti visą 
invazijos planą, bet Dulles 
su tuo įsakymu nesiskaitęs.

Knygoje figūruoja vardai 
keturių invazijos vadų: 
Manuel Artino, Jose Perez 
Roman, Erneido Olivia ir 
Enrique Ruiz-Williams. Jie 
buvo priskirti prie invazijos 
brigados 2506. Invazijai su
smukus jie išsiplepėjo, kad 
prez. Kenedis bandęs inva
ziją sulaikyti, bet Centrali- 
nė Žvalgybos Agentūra vi
sai nesiskaičiusi su Kene
džio įsakymu.

Po tos tragiškos invazi
jos, žinoma, Allen W. Dul
les nebe ilgai tai agentūrai 
vadovavo. Prez. Kenedis 
jo vieton paskyrė John A. 
McCone.

Savo įdomioje knygoje H. 
Johnson nurodo, kad Cent- 
ralinė Žvalgybos Agentūra 
su Allen W. Dulles buvo pa
tapusi aukštesnė valdžia ir 
už JAV centralinę.vyriau
sybę. Daugelis taip aiškino 
Kongrese ir lauko pusėje. 
Užsienio reikaluose Dulleso 
žodis buvęs galingesnis už 
paties prezidento žodį.

mobilių gamyba pakilo 4.7 
proc. Tuo pačiu metu dar
bininkų skaičius beveik ne
pakilo. ' Mat, automatija 
Fordo gamyboje smarkiai 
veikia. Kiekvienas Fordo 
darbininkas pagamina pro
dukcijos daugiau, negu ki
tų korporacijų darbininkai.

Trečioje vietoje stovi 
Chryslerio korporacija, pa
kėlusi savo automobilių par
davimą net 50 proc. 1963 
ji pelno padarė 325 milijo
nus dolerių. Nuo 1957 me
tų pelnas pakilo net 30%. 
Biskį sumažintas darbinin
kų skaičius padarė produk
cijos 42.6 proc. daugiau, 
palyginus su 1959 m. Išei
na, kad kiekvienas darbi
ninkas padidino produkciją 
60.7 proc.

Panašiai, gal kiek po ma
žiau, ir kitos mažesnės au
tomobilių gamybos kompa- 
njos pelnėsi 1963 m. Tai pa
rodo, kad automobilių dar
bininkai, padarydami tokius 
milžiniškus kompan i j o m s 
pelnus, turi teisę gauti 
trumpesnę darbo savaitę ir 
pagerintas darbo sąlygas. 
Automobilių darbininkų 
unijos reikalavimai turėtų 
būti pilnai patenkinti.

New Yorkas pirmauja
Negalime pasidžiaugti, kad 

New Yorkas pirmauja 
svarbiausių gyvenimui reik
menų kainų pakilimu. Bet 
šis mūsų metropolitenas tuo 
klausimu iš tikro stovi pir
moje vietoje.

Valdiškasis Darbo Statis
tikų Biuras paskelbė, kad 
gyvenimo reikmenys kovo 
mėn. visoje šalyje pakilo 
1.5 proc., o New Yorko sri
tyje — 2.2 proc.

Nuo 1957 m. pragyveni
mas visoje šalyje pakilo 7.7 
proc., o New Yorko srityje 
—10 proc. Tai nemažas 
skirtumas.

Nuo 1957 m. medicininė 
pagalba pakilo 19 procentų, 
spauda, teatrai ir kitos pa
silinksminimo įstaigos paki
lo 21 proc., nuomos— 13%.

Daleidžiama, kad baland
žio mėn. irgi susidarys pro- 
porcionalis prag y v e n i m o 
kainų pakilimas.

Bet darbininkų algų pa
kilimas vis tebėra atsilikęs. 
O tie, kurie gyvena iš ne
didelių pensijų, per keletą 
pastarųjų metų negavę jo
kio pakėlimo, suprantama, 
priversti panešti didėjan
čius apsunkinimus.

Jeronimas šunaitis

Penkiasdešimt antri 
metai Amerikoje

Ką rodo 1963 metų 
automobilių pramones 

raportai
Automobilių pramonė, kaip 

rodo metiniai raportai, 1963 
m. davė korporacijoms re
kordinius pelnus. Tai buvo 
geriausi korporacijoms me
tai.

General Motors korpora
cija gali didžiuotis esanti 
pirmoje vietoje. Jos meti
nis pelnas siekia 3 ir pusę 
bilijono dolerių. Kiekvienas 
jos darbininkas per viene
rius metus suteikė jai pelno 
po $5,416. Palyginus su 
1962 metų pelnu, korporaci
jai liko pusė bilijono dole
rių daugiau arba 18 procen 
tų pakilo. Nuo 1959 metų 
korporacijos pelnas pakilo 
82 procentais.

Fordo korporacija užima 
. antrąją vietą gamyboje ir 

pelno daryme. 1963 metais 
jos pelnas siekė virš vie
no bilijono dolerių. Auto-

Kaip “mažina” nedarbą
Senatinis darbo subkomi- 

tetas Siūlo bilių, kuris ga
lėsiąs žymiai sumažinti be
darbių skaičių, jeigu jis bū
tų Kongreso užgirtas.

Komitetas rekomenduoja 
skirti penkis bilijonus do
lerių kovai su nedarbu. Jei
gu toji suma būtų tinkamai 
panaudota, kaip biliaus siū
lytojai teigia, tai nedarbas 
sumažėtų iki 3 proc. visos 
darbo jėgos (šiuo metu yra 
5.7 proc. darbo jėgos).

Geriausiame atsitikime, 
jeigu ir būtų sumažinta iki 
3 procentų, tai visgi pasi
liktų apie trejetą milijonų 
bedarbių gretose.

Kon-Washingtonas.
gresmanas John B. Wil
liams, iš Mississippi valsti
jos, sako, kad komunistai 
organizuoja negrus kovai 
už lygias teises.

Londonas. — 1963 metais 
Anglijos ir Kinijos preky
ba siekė $88,750,000 vertės.
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Traukinys pradėjo lėtėti. 
Konduktorius atiminėja iš’ 
kai kurių keleivių bilietus, 
paėmė ir mano ir po keletą 
kartų šaukė: “Waterbury, 
next station Waterbury!” 
Traukinys sustojo, durys 
atsidarinėjo, išlipau iš va
gono. Išėjęs iš stoties, pama
čiau dvi karietas po porą 
juodų arkliukų prie šaligat
vio. Priėjęs prie vienos pa
rodžiau kučieriui mano pus
brolio adresą, jis duris ati
daręs paliepė lipti į karietą. 
Karietoj atsisėdus, jis ark
liukus paragino, o karieta 
riedėjo brukuota gatve, o 
aš džiaugiausi, kad pirmą 
kartą savo gyvenime va
žiuoju tokia minkšta karieta, 
kaip ponas. Bet neilgai man 
teko tuo džiaugtis, nes už 
kokios 20 minučių sustojo 
prie vieno pastato, kučie- 
rius duris atidarė, išlipau, 
o jis rodė pastato duris 
ir rankas atkišęs sako: 
“Seventy five cents.” Aš 
jam padaviau dolerį, jis 
man davė 25c grąžos.

Šis pastatas buvo Kazio 
Kazakausko karčiama Bank 
gatvėj. Įėjęs vidun pama
čiau savo pusbrolį Teleso
rių Patašių ir Joną Kaza- 
kauską belošiant biliardus. 
Puolėmės vieni kitiems į 
glėbius, sveikinomės ir 
džiaugėmės, kad ir vėl mes 
daikte, nors toli toli nuo 
Stakių miestelio, kur mes 
sueidavom kas sekmadienis. 
Telesorius parsivedė pas 
savo brolį Jurgį, kuris ve
dęs ir randavo j o nąmą su 
keletu kambarių. P&sisvei- 
kinom ir pasidžiaugėm. Jo 
žmona irgi buvo man toli
ma giminaitė Magdalena 
Kukliauskaitė.
Darbas vario ir misingio 

fabrikuose
Nemokančiam anglų kal

bos ir pirmą kartą atsidū
rusiam didelio fabriko vi
duj, kur milžiniškos maši
nos kočioja misingio plokš
tes ir milžiniškos krosnys 
ūžia — kaitina rutulius, — 
baisiai nuostabu. Žmonės, 
it tame pasakiškame praga
re, panašūs į velnius, tik be 
uodegų ir ragų, ilgomis ka- 
čiargomis vienun rutulius 
raudonai įkaitintus traukia 
laukan, kitus stumia į kros
nis. Triukšmas-bildesys ne
svietiškas, negalima nė su
sikalbėti, tik pirštais susi- 
rodai. Jaunam žmogui, kaip 
aš, paimtam nuo ūkio, ne
mačiusiam kitokios mašine
rijos, kaip t į k arklių jėga 
traukiamą kuliamąją, tai 
labai išgąstinga nuostaba.

Pristatė mane prie gru
pės, kuri susidėjo iš pen
kių, — vienas buvo lietuvis, 
kiti italai. Išvežiojome ru
tulius prie kočiojimo maši
nų (rolių). Dirbome 10 va
landų per dieną, užmokes
tis buvo $9 už 60 valandų.

Gyvenimas Waterbury bu
vo linksmas, nes čia sutikau 
keletą pažįstamų iš Lietu
vos. Bet kas mane ir ki
tus vargino, tai nešvara. 
Fabrikuose niekur nebuvo 
įrengimo net nė rankoms 
nusimazgoti po darbo. Na
muose, ’kur darbininkai gy
veno, irgi niekas neturėjo 
maudynės, išskiriant virtu
vėj prie sienos prikabintą 
loviuką ir vieną kraną, ku
riuo vanduo bėgo maisto vi
rimui ir indų plovimui, tai 
ir viskas. O fabriko dūmai 
ir dulkės prie kūno prilipę 
taip, kad reikalinga muilo 
ir šilto vandens nusiplauti, 
o to viso nėra. Jurgis Pa-

tašius nusiveždavo mane ir 
savo brolį Telesorių į Ha
milton parką, kur buvo 
maudynė, bet nebuvo šilto 
vandens. Na, kaip tu žmo
gus gali numazgoti aliejinių 
dūmų aptrauktą kūną šaltu 
vandeniu? Bet vis vien bū
davo jautiesi smagiau per- 
siliejęs visą kūną vandeniu.

Išvargau Čia. iki 1913 me
tų rudens. Žinodamas, kad 
anglies kasyklose kur kas 
daugiau uždirba ir trum
pesnes valandas dirba, nors 
ir suodinas ir pavojingas 
darbas, bet vis vien parėjęs 
namo nusiplauni suodžius ir 
būni švarus. Na, ir tos min
tys sukėlė mano galvoj aud
rą, ir susidėjęs visą savo 
nuosavybę atsidūriau vėl 
Wilkes-Barrej.

Vėl grįžau į pragarinį 
darbą

Į Wilkes-Barrę pribuvau 
vėlai vakare ir jau nereikė
jo vadovo surasti, kur bro
lis gyveno, nes jau buvau 
pramokęs keletą žodžių an
gliškos kalbos. Waterbury 
gyvenant nebuvo galima iš
mokti angliškos kalbos, nes 
ten viena dalis, vadinama 
“Bruklinu,” apgyventa be
veik vienais lietuviais. Tuos 
keletą žodžių pramokau tik 
fabrike.

Einame su broliu ir vėl į 
kasyklas. Patyręs, kad vis
kas, kas buvo kalbama Lie
tuvoj apie šią šalį, yra vi- 
liugystė, pradėjau priprasti 
prie angliakasyklų darbo. 
Angliakasiai jau turėjo uni
ją. Vieną rytą mudviem su 
broliu einant į darbą du vy
rai prie kasyklos vartų su
stabdė ir paklausė brolį, 
kodėl aš neturiu guziko prie 
kepurės, kas pažymi, j o g 
duoklė unijai užmokėta už 
tą mėnesį. Brolis paaiški
no, kad aš dar grinorius ir 
kitą mėnesį prižadėjo mane 
įrašyti į uniją. Mitinge vy
ras kalbėjo ilgokai anglų 
kalba . Kitas taipgi ilgokai 
kalbėjo lenkų kalba. Bet 
man nei viena, nei kita ne
buvo suprantama. Einant 
namo, brolis aiškino tos 
kalbos prasmę, bet vis vien 
man buvo sunku tai supras
ti.

Unijoj ėjo kalbos apie rei
kalavimą, kad valdžia iš
leistų įstatymą, kuris darb
davį laikytų atsakingu už 
sužeidimus darbe. Tas įsta
tymas buvo išleistas 1914 
metais. .Unijos mitinguose 
buvo plačiai aiškinama šio 
įstatymo reikšmė, ir kad tik 
organizuotų darbininkų 
spaudimas privertė valdžią 
šį įstatymą išleisti.

Pirm šio įstatymo išleidi
mo darbininkų padėtis bu
vo tiesiog apverktina. Ka
syklose darbininkui susižei
dus nebuvo jokios rimtos 
pagalbos. Jei lengvai su
žeistas, eik namo suodinas 
ir su kruvina žaizda. O jei 
medikalinė pagalba reika
linga, turi pats apsimokėti. 
O jei rimtai sužeidžia ar 
užmuša, tai įmetė į tuščią 
anglies vagonėlį, išvežė į 
viršų, kur yra juodas dviem 
mulais pakinkytas vežimas, 
atvežė prie tavo namo, du 
vyrai iškėlė iš vežimo, pa
dėjo prie- durų ir važiuoja 
sau atgal. 1

Man teko būti tokių atsi
tikimų liudininku. Vieno 
penktadienio vakarą mes 
trys jauni draugai — Rut
kauskas, Mažeika ir aš lo
šėme biliardus; juokavome 
ir vienas kitą-erzinome, kad 
nemoka biliardo šaudyti.

Mudviem su Mažeika šešta- j 
dienį nereikėjo dirbti, o 
Rutkauskutis išėjo darban. 
Šeštadienio ryte išėjau į E. 
Market gatvę, kur sutikau 
Mažeikutį, kuris verkdamas 
pasakoja, kad Rutkauskutį 
šįryt kasykloje užmušė ir 
yra parvežtas pas seserį, 
kur jis gyveno. Mudu nu
skubę jom pamatyti. Mu
dviejų draugas gulėjo ne
gyvas, pamestas kambary 
ant grindų suodinas, su 
krauju apkrekėjusia galva. 
Mudu valandėlę pažiūrėję į 
savo draugą ir apsiverkę iš
ėjome.

Teko būti ir daugiau pan- 
našių atsitikimų liudininku, 
bet netaip iš arti. 1
Bėgu į Waterburį, ir vėliau 

į New Haveną
Kilus pirmajam pasauli

niam karui, kietosios ang
lies kasyklose darbai suma
žėjo, kai kurios dirbo tik 
po tris ir mažiau dienų per 
savaitę, ir nesimatė, kad 
bus geriau, nes prie kasyklų 
vagonai pilni anglies, ir nie
kas jų nejudino.

Uždarbis pradėjo žymiai 
mažėti, o pragyventi vis 
vien tiek pat kainavo. San
taupos, kiek turėjau, spar
čiai mažėjo. Susirašiau su

važiuoju pas jį. čia turėjo Philadelphia. Pa 
Rusijos amunicijos uzsaky- * uumuviįji , *. M

pusbroliu Waterbury ir vėl I

mų, tai darbai ėjo dieną ir 
naktį. Darbą gavau ant ry- 
tojaus prie misingio obliau ™es pora metų larasa 
vimo, nes jau galėjau neblo-^a’:' mskiene t'u,1.eJ0 :so.a. ’ 
gai angliškai susikalbėti.tada J ai paralyžiavo kamą- 
Bet misingio dulkės pradėjo 1
man gerklę užkimšti taip, 
kad buvo sunku kalbėti.
Sužinojau, kadNewHavene 
Kreipiausi pas gydytoją, jis 
patarė man tą darbą mesti, 
užinojau, kad New Havene 
randasi mano pažįstamų iš 
Lietuvos. 1915 m. pavasarį 
važiuoju į New Haveną; su
siradau pažįstamus, jie be
veik visi dirbo plieninių vie
lų dirbtuvėj (American 
Steel & Wire Co.), tad jie 
ir man ten darbą išrūpino.

New Havene pradėjau su
sitikti su pažangiais drau
gais. 1916 m. pavasarį su
tikau merginą, su kuria su
sidraugavau ir 1917 m. sau
sio mėn. apsivedėme. Mano 
žmonelė buvo “Laisvės” 
skaitytoja, tad ir aš, “Lais
vę” skaitydamas, giliau su
sidraugavau su progresy
viais, įsirašiau į ALDLD32 
kuopą, skaičiau šios Drau
gijos išleistas knygas, atsi
kračiau religinių burtų ir 
pamačiau gyvenime šviesą.

(Bus daugiau)

Serga
Prieš porą metų Tarase.

( dino kalbą. 1963 m. prieš
• ’ Kalėdas turėjo du šoku. 

Kalbą visai pagadino. 
Vaikščioti sunkiai gali, vos 
iš lovos gali išlipti. Gyvena 
pas sūnų ir marčią jų prie
žiūroje.

Kada sveika buvo, tai 
daug dirbdavo pažangiečių 
parengimuose. Gaila drau
gės, kad liga ją taip kan
kina.

Smagu pranešti, kad Ch. 
Misikonis sveiksta. Po sun
kios operacijos jau grįžosi 
namus, 543 W. Lurey St. 
Sveiksta po gydytojo prie
žiūra.

Linkiu sergantiems grei
tai pasveikti.

P. Walantienc

PHILADELPHIA, PA
Sheraton viešbutyje Phi

ladelphijoje 1964 metų Na
tional Fellowship pri z a s 
įteiktas Walter P. Reuther, 
automobilistų unijos prezi
dentui, ir A. Philip Ran
dolph, Brotherhood of Slee
ping Cars prezidentui ir ki
tiems už suorganizavimą 
pereitais metais masinio 
maršavimo už civiles teises 
į Washingtoną.

Nikolai Federenko, So
vietų ambasadorius United 
Nations, kalbėjo American 
Academy of Political and 
Social Science susirinkime 
Philadelphijoje.

Dr. Risieri Frondizi, bu
vusio Argentinos preziden
to brolis, Whig Clie Society 
Princetono universitete, pa
sakė: Johnsono administra
cija peiliu smogė demokra
tijai į nugarą, pripažinda
ma militaristų juntą Brazi-

Meras Tate užgyrė teisė
jo Musmano kandidatūrą 
senatoriaus vietai, išsiun- 
tinėdamas 5,000 atsišauki
mų.

240 jaunuolių . pataisos 
namuose, 8001 State Rd., 
sukėlė riaušes, keli sužeisti. 
Edward J. Hendrick, Phi- 
ladelphijos kalėj imu su
perintendentas, sako, kad 
didelis perviršius jaunuolių 
kalėjime sukėlė nesusipra
timus.

Blue Cross New Jersey 
valstijoje pakėlė mėnesinę 
duoklę 18.5 nuošimčio.

LLD 10 kuopos susirinki
mas, įvykęs gegužės 8 d., 
buvo skaitlingas. Parengi
mų komisija pranešė apie 
veiklą. Šis susirinkimas se
nojoje vietoje buvo pasku
tinis. Kuopos valdyba turės 
surasti kitam susirinkimui 
vietą.

Iš valdybos pranešimų 
patirta, kad paaukojo Ka- 
rosienės kelionės į taikos 
suvažiavimą padengimui lė
šų $25, nupirko gėlių puok
štę mirusios draugo J. Kaz
lausko dukters pagerbimui. 
Serga du kuopos nariai—F. 
Naverdauskas, nuvykęs į

Baltimorę, pasidavė į ligo
ninę, o Misikonis nuo se
niau serga. Kųopiečiai lin
ki abiem susveikti. Išrinkti 
delegatai į LLD suvažiavi
mą, kuris įvyks liepos mė
nesį New Yorke. Pasveikin
ta suvažiavimas su $15.

Ųž pereitą penktadienį 
“Laisvėje” įvyko klaida dėl 
įvykstančio pok y 1 i o pas 
draugus z Ramanauskus. 
Ten pažymėjau, kad poky
lis įvyks birželio 7 d., bet 
turi būti gegužes 31 d.. 
Draugai Ram a n a u s k a i I 
kviečia visus iš arti ir iš to
li būti jų svečiais. Pasižy
mėkite dieną, būkite pasi
grožėti atgyjančia gamta, 
tyru oru ir jų draugišku
mu, svetingumu, geru mai
stu, gražioje sueigoje!

Brockton, Mass.
Serga

Antanas Wallen, Rožės 
vyras, dainininkės Aldonos 
tėvas, dar tebėra Brockto- 
no ligoninėje 680 Centre St., 
Brockton. Jo sveikata biskį 
pagerėjo, bet gydytojai pa
taria pasiduoti operacijai. 
Matomai, jis turės priimti 
jų patarimą.

Parengimas A
Sekmadienį, gegužės 17 

d., Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje, 10 Vine 
St., bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Filmus rodys Jo
nas Petrus. Parengimą ruo
šia LLD 6 kuopa. Įžanga 
tiktai 50 centų. Rengėsi 
kviečia kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

George Shimaitis

Philadelphijos kaimynų 
Willingboro, N. J., David 
Wulffu sūnus, 8 metų, din
go be žinios. Keliom savai
tėm praėjus surastas nužu
dytas Virginijoj. Suimtas 
Bryan, kaltinamas vaiko 
nužudyme, ir, sakoma, pri
sipažino kaltu, laikomas po 
$150,000 užstato.

Robert Kennedy kalbėjo 
Pennsylvanijos universiteto 
teisių studentams Philadel
phijoje. Į klausimą, kokia 
ateitis jo darbo 
me, atsakė, kad 
apsisprendęs.

pasirinki- 
dar nėra

$1.5 mili-Miestas skiria 
jono dolerių skurdo ir ne
darbo panaikinimui Phila- 
delphijoj. Sakoma, federali
nė valdžia suteiks 90 pro
centų,

19 metų nevedusi motina 
Elizabeth Mitchell ir jos 
meilužis, 21 m., William Pa- 
strano kaltinami sumušime 
18 mėnesių Mitchell sū
naus. Miss Mitchell turi re
kordą 13 areštų. Pastrano 
buvo valdžios priežiūroje.

Jaunuoliai tarpe 12 ir 15 
metų į kelias valandas iš
pirko visus tikietus Con
vention Hall koncerto, ku
ris įvyks rugsėjo mėnesį. 
Koncertą duos atvykę 
Beatles iš Anglijos.

Pilietis
. L..- u.

Cleveland, Ohio
LLD apskrities ir 

kuopų reikalai
Gegužės 3-čią dieną tu

rėjome gražią ir skaitlinį 
15-tosios apskrities konfe
renciją. Kadangi konf. ta
rimus paskelbs apskr. sekr., 
tai čion paminėsiu tik porą 
svarbesnių tarimų.

Pirmas, 1963 metais į abi 
vietines kuopas buvo įrašy
ta apie 25 nauji nariai, tai 
šioje konf. tapo vienbalsiai 
priimta rezoliucija, kad ir 
šiais metais būtų pasiekta 
toji skaitlinė, o kol kas, 
kiek žinoma, į 190 kp. įra
šyta tik vienas naujas na
rys. Tas rodo, jog kas nors 
turės pasidarbuoti, kad ta
rimas nepaliktų vien tik ta
rimu. ;<

Antras, J. Žebrys priža
dėjo paruošti svarbią pa
skaitą iš J. Žiugždos istori
nių raštų, ne per seniai til
pusių “Laisvėje” po antrak
te “Katal i k ų Bažnyčioj 
ekspancija į Pabaltijį ir 
rytų Europą”, sutrumpin
tai... “Krikščionybės įvedi
mas Lietuvoje”. Kjaip grei
tai minima paskaita bus pa
ruošta, tai apskrities komi
tetas sušauks visų kuopų 
(ir pašalinių) bendrą susi
rinkimą, kuriame ji bus 
skaitoma.

LLD 190 kuopa rengia 
dar vieną gražią sueigą — 
vakarienę geg. 23 dieną. 
Tai gal bus paskutinė suei
ga svetainėje, nes daugelis 
jau pakelia sparnus skristi 
į laukus. Vakarienė įvylfc 
klubo svetainėje, 9305 
Clair Ave. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vėliau tęsis šokiai 
iki vėlumos. 190 .kuopa 
kviečia visus, o ypatingai 
kuopos narius, būtinai atsi
lankyti. J. žebrys



San Francisco, Cal
Karosiene išvyko į Taikos 

konferenciją Olandijoj
Gegužės 9 d. San Fran

cisco iš didžiojo, dailaus ae
rodromo, kai 10:45 vai. p.p., 
palinkėjome Ks. Karosienei 
gero vėjo ir sėkmingos klo
ties tolimoje kelionėje. Niu
jorką ji pasieks 6 valandą 
ryto Niujorko laiku. Rodos, 
sunku įsivaizduoti, kad į 
truputį su virš 4-rių vai. 
laiko galima šiandien nu
skristi tris tūkstančius my
lių atstumo!

Ksavera išvyko puikioje 
nuotaikoj. Kažkaip tolimos 
kelionės nuovargis jos nie
kad nebaido, žymėtina, kad 
pas mūsų draugę Karosienę 
iiąndasi energijos, galima 
šakyti, daugiau, negu pas 
daugumą net tris sudėjus į 
daiktą. Tiesa, jau ji gan iš
mokus bei pripratus prie 
tolimų kelionių. Dveji me
tai atgal ji buvo nuvykus į 
Japoniją, Indiją, Lietuvą ir 
kitas šalis tuo pačiu virš 
minimu tikslu.

Dabartinė jos kelionė bus 
įdomi ir įspūdinga. Konfe
rencija įvyks Hague mies
te, Olandijoj. Posėdžiuose 
dalyvaus Genevoje, V. Vo
kietijoje, Prancūzijoj, Ang
lijoj ir, veikiausiai, ji pa
teks ir į Vilnių. Ji gavoka- 
blegramą iš Vilniaus nuo 
R. Kapočiaus su pakvieti
mu ir raginimu tuo pačiu 
Kartu aplankyti ir Lietuvą. 
Prie to, jos nuotaiką gerai 
nuteikė kita staigmena, tai 
supuolimas Motinos dienos 
su šia jos išvyka. Motinos 
dieną jai lemta praleisti pas 
savo dukrą Eugeniją ir jos 
šeimą, kuri gyvena Plain
field, N. J. Tiesa, Karosie- 
nės motina, kurios sveikata 
silpna, palikus Kalifornijo
je, pajus vienumą be savo 
dukros.

Gegužės 11 d. Karosiene, 
su kitomis JAV už Taiką 
delegatėmis, išskrido į Ha-

! gue, Olandiją. Ten mūsų 
šalies delegatės susiti k s 
14-kos kitų šalių-valstybių 
delegates į NATO konfe
renciją.

Susirinkimas ir jauki 
popiete

Gegužės 3 d. įvyko San 
Francisco LDS ir LLD. kuo
pų susirinkimas ir sėkmin
gas pobūvis pas Joną ir 
Marytę Ginaičius E Santa I 
Clara, Calif. Yra sakoma, 
kad visa, kas supa žmogų, 
turi būt gražu ir miela. Pa
vyzdžiui, Ginaičių skonin
gai, jaukiai įrengtas butas, 
skoningai suderintos spal
vos ir visi kiti padaoinimai 
paveikė nemažo skaičiaus 
svečių ūpą. Į kurį svečią te
ko pažvelgti, tikrai visų 
nuotaika buvo džiuginanti.

Abu Ginaičiai yra kultū
ringi, malonūs žmonės. Ot, 
taip sakant, jų butas ir ta 
visa aplinka kvepia kultū
ra ir teikia malonumą ten 
esant.

Bet reikia grįžti prie su
sirinkimo ir pobūvio. Susi
rinkimo eiga buvo skubota, 
nes. svečiai pasiskubino pri
būti anksčiau, negu tikėtasi. 
50 mylių bei daugiau pava- I 
žiavę buvo išalkę.

Šio pobūvio visas pelnas, 
aukos nuo pavienių, bei do
vanos, buvo paskirtos Ka- 
rosienės virš minimai už 
taiką kelionei ir dienraščio 
“Vilnies” suvažiavimui. Au
kojusių vardų čia neminė
siu, nes nei neturiu jų po 
ranka. Girdėjau, kad Karo- 
sienės kelionės lėšų sukėli
mui specialus komitetas 
paskelbs aukojusių vardus.

Tik tiek tenka priminti, 
kad draugė Ginaitienė ne
maža jos pačios paruoštų 
skanėstų patiekalų dovano
jo. Antra mūsų energingoji ! 
Agotėlė Norkienė atvežė 
iškepus skanaus pyrago ir j 
sausainių (cookies) ir tą

WORCESTER, MASS. 
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AIDO CHORO 50 M. GYVAVIMO JUBILIEJUS

Įvy! ks Sekmadienį Gegužės-May M
Pradžia 1:30 vai. dieną

'4

Lietuviu Svetainėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass

Jonas Sabaliauskas 
tenoras

0
■Ž 1

Aldona Wallen-Downing Ona Dirvelienė Jonas Dirvelis
Sopranas Sopranas Aido Choro mokytojas

Visi aukščiai u suminėti dainininkai savo gražiais balsais ir aukštu išsilavinimu yra publikos mylimi.

Taipgi dainuos duetus Irena Nakrošyte-Janulienė su Al. Daukšių.
Puikūs dainininkai, seniai mes juos girdėjome, dabar turėsime progą girdėti.

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS

Savo gerais balsais, puikiu išsilavinimu ir pasirinkimu gražių dainų, ši grupė yra pagarsėjusi 
ne tik Naujojoje Anglijoje, bet ir New Yorko apylinkėje. Ji yra prisiruošusi šiam koncertui 
taip, kad bus nepaprastai malonu ją išgirsti. A part jos, programoje dalyvaus ir pats Aido Cho
ras ir kiti žymūs talentai, kurie dainuos solus ir duetus.

visą dovanojo šio popiečio 
geram tikslui. Didelis, dide
lis padėkos žodis Ginaičiam 
už jaukų butą ir visą kitą, 
Norkienei ir visiems ki
tiems draugams už aukas ir 
už darbą bei ruošos pagal-

Sekanti išvyka
Sekanti išvyka bus gegu

žės 31 d. į Santa Cruz, Cal. 
Karosų šauniame vasarna
myje, kur Kalifornijos mil
žinai raudonmedžiai veik 
padangę siekia. Bus taipgi 
paruošta skanūs pietūs. Be 
to, jau bus grįžus iš tolimos 
kelionės mūsų Ksavera. Be 
abejo, ji turės daug, daug 
ką mums įdomaus pasakyti. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Ottawa. — 1964 metų pa
baigoje Kanada jau turės 
170 prekybinių laivų.

Nashville, Tenn. — Neg
rų rasė ruošė masines de
monstracijas.

i CLEVELAND, OHIO l

* • Mirus I
Juzei Poškienei B

Mes, būrys draugų iš Binghamton-Johnson |
City, N. Y., reiškiame gilią užuojautą E

sūnui Vitui, broliams ir seserims. |

A. Pagiegala P. Jasilonis |
H. Pagiegala A. Žolynas |
J. Kaminsky O. Wellus, i
J. Uogentas E. Čeponis g
A. Dishis S. Vaineikis |
J. Kireilis J. Krasauskas g

| A. Kireilis M. Kazlauskas b
I U. Simolunas N. Judikaitis |

Tarybų Lietuvoje
Dramos autorius— 

Anykštėnas
ANYKŠČIAI. — Nusilei

do uždanga, nuaidėjo plo
jimų audra. Žiūrovai į sce
ną iškvietė pjesės autorių, 
liaudies teatro rėžis i e r i ų 
Bronių Zabielą. Labai šil
tai buvo sutikta jo drama 
“Juozapata,” kurią autorius 
parašė J. Biliūno “Liūdnos 
pasakos” motyvais. Tai jau 
antroji B. Zabielos pjesė, 
pastatyta Anykščių liaudies 
teatre. '

Kūrybingą aktorių ko
lektyvą subūrė režisie
rius B. Zabiela. Scenoje 
vaidina įvairių profesi
jų ir amžiaus žmonės. 
Teatre dažnai galima su
tikti seną scenos mėgėją 
darbininką Povilą Gindrė- 
ną, miesto vykdomojo ko
miteto sekretorę Verą Va
siliauskaitę, mokytoją Do
micėlę Kunčinienę, gamybi
nės valdybos darbuotoją 

WORCESTER, MASS.

Juozą Balaišį. Visi jie atli
ko pagrindinius vaidmenis 
“Juozapato j e.”

Liaudies teatras per ket
verius savo gyvenimo me
tus pastatė dvylika pjesių, 
įvairiuose respublikos kam
peliuose surengė apie šim
tą spektaklių.

Jaunieji literatai skaito 
eilėraščius

Alytaus I-oje vidurinėje 
mokykloje įvyko literatų 
būrelio ruošiamas savo kū
rybos vakaras, kuriame da
lyvavo alytiškis poetas A. 
Matutis, Varknos gamybi
nės valdybos laikraščio 
‘Raudonoji vėliava” bendra
darbiai D. Tertelis, O. Či- 
raitė ir P. Kartonas. A. 
Matutis pasakojo apie savo 
kelionę į Kolos pusiasaulį, 
supažindino su šiaurės gy
ventojų papročiais, jų buiti
mi ir apranga.

Vėliau salėje savo kūry
bą skaitė mokyklos jaunieji 
literatai.

“Nuo akmeninio įrankio 
iki raketos”

ŠILUTĖ. — Rajone su
rengta mokslo, technikos 
laimėjimų ir kosmonautikos 
savaitė. Šia proga Šilutės 
aštuonmetėje mokykloje 
atidaryta rajono liaudies 
ūkio pasiekimų paroda, ku
rioje savo laimėjimus de
monstruoja įmonės, kolū-

Prašymas 
sportininkams

Pranešame visuomenei, 
kad per praėjusius 30 me
tų buvo renkama medžiaga 
iš šios šalies lietuvių spor
tininkų veikimo. Yra nu-. autoriaus nuomone, skam- 
tarta išleisti Amerikos Lie- • bėjo lietuviškame spektak- 
tuvių “Sporto istoriją,” kad ! lyje prokofjeviškai ryškiai, 
ateinanti gentkartė galėtų 
matyti, ką Amerikos lietu
viai nuveikė sporte per su- 
virš 60 metų. Knygą sutiko 
redaguoti Kazimieras Jo
naitis, sportininkas, spau
dos žmogus ir buvęs redak
torius nekuriu laikraščių. 
Edvardas Šulaitis, sporti
ninkas, žurnalistas, sutiko 
surinkti vėlesniąją medžia-

Prašome visus lietuvius, 
kurie veikė šios šalies spor
te, prisiųsti mums savo var
dus ir adresus, ir jūs gau
site išpildymo blanką.

Visokiais reikalais rašyki
te: “Sporto istorija,” 2735 
43 St., Chicago 32, Ill.

John Jakubs- 
Jakubauskas

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks 
jau neužilgo:

BALTIMORE, MD.
"Laisves” paramai piknikas įvyks
Sekmad., Birželio 21 June

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

įvyks

Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass. 
Bus įspūdinga meninč programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis lietuvių piknikas 

spaudos parankai

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Per dvi dienas
šeštadienį ir Sekmadienį 

Liepos 4 ir 5 July
Šauni meninė programa 

kiai ir tarybiniai ūkiai, kul- 
tūros - švietimo įstaigos. 
Bibliotekose vyksta pokal
biai ir knygų apie kosmosą, 
mokslo bei technikos nau
jienas aptarimai. Kultūros 
namuose skaitomos paskai
tos kosmoso įsisavinimo te
momis. Kinuose surengti 
filmų festivaliai, mokyklose 
jaunieji technikai organiza
vo savo darbų kosmine te
matika parodėles, viktori
nas.

Šilutėje įvyks karnavalas 
“Nuo akmeninio įrankio iki 
raketos.”

Atidaryti kultūros namai
ŠAKIAI. — Lenino vardo 

kolūkio nariai rinkosi į sa
vo artelės penkiolikmečio 
jubiliejų. Iškilmės vyko 
naujuose kultūros namuose, 
kurie tą dieną atvėrė duris.

Naujuose kultūros na
muose įrengta 500 vietų žiū
rovų salė su scena, kamba
riai saviveiklininkams. Į 
kultūros namų atidarymą 
atvyko Kauno Politechni
kos instituto studentai, ku
rie talkininkavo jų statybo
je.

Dar kartą apie “Apelsinus”
Žurnalas “Muzika 1 n a j a 

žiznj” penktajame numery
je išspausdino medžiagą 
apie Lietuvos TSR Valsty
binio akademinio operos 
ir baleto teatro spektaklį 
“Meilė trims apelsinams,” 
parodytą gastrolių Krem
liaus Suvažiavimų rūmuose 
metu. Straipsnio autorius 
S. šlifšteinas teigiamai at
siliepia apie bendrą režisū
rinį spektaklio sprendimą, 
apie gerą atskirų veiksmo 
planų apjungimą į vieną vi
sumą. Veržliu komedijiniu 
tempu pastatytas Prologas, 
vykę Juokdariai — visa tai, 

1 veržliai, teatrališkai.
Kaip ryškiausi aktoriniai 

laimėjimai straipsnyje mi
nimas Trefų karalius, kurį 
sukūrė respublikos liaudies 
artistas R. Siparis, vokali
niu ir vaidybiniu atžvilgiu 
su polėkiu išspręstas Princo 
vaidmuo (respublikos nusi
pelnęs artistas V. Noreika), 
išraiškingas Leandras (nu
sipelnęs artistas A. Lietuv
ninkas).

Kartu S. šlifšteinas nu
rodo ir scenas, kuriose, jo 
nuomone, dar trūksta jud
rumo, pilnakraujiškumo. 
Straipsnio autorius pažymi, 
kad “Apelsinų” režisierė V. 
Mikštaitė ir dailininkas J. 
Jankus turėtų dar padirbė
ti prie atskirų scenų. Nuo 
to gyvas, užkrečiantis įdo
mus spektaklis taptų dar 
ryšesniu, tikrai prokofje- 
višku.

Paskutiniame žurnalo vir
šelio puslapyje įdėta nuo
trauka — scena iš spektak
lio.

LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASSOCIATION 
MAPLE PARK METHUEN, MASS.

50 Metų Jubiliejui paminėti

BANKETAS
Sekmadienį, Birželio-Junc 7 d

Pietūs lygiai 1:30 Dieną
. Maple Parkas gal yra seniausia Amerikos progresyvių 

lietuvių tos rūšies įstaiga. Jame praleista daug 
daug linksmų gegužinių ir jomis paremta 

organizacijos ir progresyvioji spauda.
Lauksime sveičų, o gal ir narių iš tolimų miestų.

RENGĖJAI
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& VICINITY

Help Wanted—Female

but
1119
LE.

.. ASSISTANT for well established 
small kennel in suburbs. Live in. 
Experience not necessary, 
helpful. Mrs. F1 e c h s i g , 
Haverford Rd., Ridley Park.
2-6933. (39-40)

HOUSEKEEPER. Live in, own 
air-conditioned room with TV. 5% 
days. Good pay. Friendly family 
of four. 643-0141 for appointment.

(39-40)

REGISTERED NURSE to be head 
of nurses and/or administrator of 
one hundred bed nursing home in 
N. E. Send resume to Felix Clauss 
& Sons, Red Lion Rd. & Northeast 
Ave., Phila., Pa., 19115.

(38-41)

ALTERATIONS & FITTINGS
On fine dresses. 

Experienced.
GR. 3-9680.

COOK. Foreign. English speaking. 
Assist light housework in fine Meri- 
on home. Paid vacation, good pay. 
Recent references. Call TE. 9-7721 
for interview. (38-39)

Needed Immediately. Housekeeper. 
Haverford Section. Live in. Two 
children, two adults. General house
keeping and cooking. Must be will
ing to go to summer home, half 
hr. from Central Philadelphia. June 
15 to Aug. 29. Call LA. 5-5478.

(39-40)

HELP WANTED MALE

FENCE ERECTORS
Experienced only.
Wood and Metal.
Drivers license.
609-WO. 3-5498.

(39-40)

AUTO BODY & FENDER MAN.
Experienced. Good pay. Steady 
work.

MONARCH AUTO BODY
1336 Poplar St. PO. 3-2290.

(39-40)

COUNTERMAN for service food 
store. Some knowledge of fresh 
meats and poultry. Full or part 
time. Apply 2717 West Girard Ave., 
Philadelphia. (39-40)

KAUNAS. — Radijo ga
myklos mėgėjiška kino stu
dija — viena geriausių res
publikoje. Už meninį filmą 
“Žemė” studija apdovanota 
1963 metų respublikinės ap
žiūros pirmojo laipsnio dip
lomu.

Tačiau iki šiol kuriant 
filmus dalyvavo tik negau
sus entuziastų būrys. Kad 
įtraukus į studijos aktyvą 
daugiau dirbančiųjų, įmo
nės profsąjungos komitetas 
paskelbė konkursą geriau
siam scenarijui sukurti.

PRANEŠIMAS
BROCKTON. MASS.

Bus rodomi filmai iš Lietuvos šį 
sekmadienį, Gegužės-May 17 d., pra
džia 2-rą vai. popiet, Liet. Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, 10 Vine 
St., Montello. Įėjimas tik 50c. Fil
mus rodys J. Petruškevičius.

(38-39)
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Žmonės ir darbai
Kai prezidentas Johnso- 

nas nusiuntė Kongresui sa
vo raportą apie darbą kovo 
mėn., jis pasakė, kad tauta 
pereitais metais buvo stipri 
ir materialiai turtingesnė 
negu bet kada savo istori
joje. Samdymas darbams 
niekad nebuvo aūkštes nis 
ir darbininkų skaičius sie
kė 70 milijonų aukščiau
sio dar 1) i n g u m o periode. 
Bet, prezidentas tęsė, mums 
trūksta potencialumo ir 
reikia geresnio pramatymo. 
Faktas, kad pereitais me
tais, per vidutinę savaitę,

pačiu metu palaipsniui ma
žindami į pensiją išėjimo 
amžių, darydami jį žemes
niu už 62 metus, kuris yra 
nustaytas dabar, kad gauti 
Socialinės Apsaugos pensi
jas. Mes taip pat einame į 
darbo metų pergyvenimo 
laikotarpio sutrumpinimą, 
padėdami jaunesnei kartai 
pasilikti ilgiau mokyklose. 
Bet tuo pačiu metu JA V-jų 
Darbo Jėgos Įstaigos oficia
lūs asmenys nenori su
trumpinti darbo laiko ligi 
to, kad mes negalėtumėm 
žymiai pakelti gyvenimo ly-

Amerikietes kovoto j 
taiką išvyko Europ

Praėjusio antradienio va

virš 4 milijonų darbininkų 
buvo be darbo, yra priežas
timi susirūpinti ir pagilinti 
veikla.

Tarp bedarbių galima ras
ti daugumą iš ūkinių vieto
vių, iš ten, kur industrija ir 
anglių kasimas sumažėjo, ir 
daug, kuriems trūksta išsi
lavinimo ir pasiruošimo, ir 
kartais galimybių surasti 
naujų darbų, kuriuos jie 
galėtų atlikti.

gio. ACNS

Filmai
“THE ORGANIZER”

Šis filmas vaizduoja Ita
lijos darbininkų darbo sąly- 

I gas pabaigoje 19-j o am
žiaus, kada darbo diena 
vyrams ir moterims, jau- 

! niems ir seniems buvo 14 
valandų.

Filmas atkuria audimo
Pagrinde, progresas tech

nikoje pakeičia daugumą 
darbų. Darbai, kuriuos anks 
čiau buvo galima atlikti 
žmonių su siauru išslaivini- 
mu, dabar yra atiduodami 
mašinoms. Tokiu būdu pa
sidaro reikalinga suteikti 
tam tikra minimalu išsila
vinimo laipsni, kad būtų ga
lima užpildyti kitas darbų 
rūšis, kurios reikalauja už
pildymo. Minimalus lavini
mo laikas, kurį JAV-jų Dar
bo Įstaiga nustatė, reikalau
ja 12 metų. Dabar yra no
rima jį pratęsti ligi 14 me
tų, kas yra prieinama vi
siems be mokesčio.

Du trečdaliai mūsų jaunų 
žmonių dabar baigia ma
žiausiai 12 metų lavinimui
si. Mūsų kaip tautos rūpęs- 
tis yra dėl to vieno trečda
lio, kurie negauna pilno la
vinimo. Mums lygiai tiek 
pat rūpi senesnio amžiaus 
darbininkai, norį išmokti 
naujų amatų. Tie kursai, 
kurie tęsiasi nuo 8 savaičių 
ligi metų laiko, yra duoda
mi nemakamai ir besimokąs 
darbininkas gauna mažą 
savaitinę algą. Apie 100,000 
darbininkų jau perėjo šiuos 
perorientavimo kursus ir 
dar 100,000 yra juos bebai
giu. Virš trijų ketvirčių 
permokintų darbininkų ra
do, naujus darbus.

Amerikos technolo gijos 
greitas vystymasis labai ra
dikaliai keičia darbų rūšis 
šiame krašte. Yra labai di
delė ekspansija į profesines 
ir labai specialias kategori
jas . Problema darosi dau
giau komplikuota beaugan
čios generacijos didume 
Vien tik per pirmuosius ket
verius metus 197 0 m. bus 
dar 18 milijonų jaunų dar
bo ieškančių žmonių.

Be to, mes padarėme žy
maus progreso agrikultūri- 
nėje technologijoje. Dabar 
galima pagaminti visą mais
tą, kurį ši tauta suvartoja, 
su mažiau negu 7% mūsų 
darbo jėgos. Ekspertai sa
ko, kad per sekančius me
tus gal būt galės tikėtis 
pilnalaikio darbo žemdir
bystėje.

Bet kuri kalba apie iš
sprendimą nedarbo proble
mos 4 milijonų darbininkų, 
žinoma, veda prie didesnio 
laisvalaikio klausimo. Ar 
yra galima, ar norima su
trumpinti darbo savaitę, 
kad būtų galima samdyti 
daugiau darbininkų ir duoti 
kiekvienam dirbančiam dau-

ir verpimo fabriką. Jame 
daug ko atsitinka. Nervus 
ėda irzlus prižiuro vas. Ilgos 
dienos pertraukėlėje pus
valandžiui, saugodami tru
pinėlius, darbininkai valgo 
savo varganą užkandį, o tū
las ir visai nevalgo. Drau-į 
gai supranta — pas jį būre
lis alkanų vaikų, menko už
darbio neužtenka. Tūlas 
liūdi išėjusios į “laisvąjį 
verslą” dukters, kuriai pri
trūko kantrybės dirbti ir 
badauti. Gi baigiantis die
nai dažnai mašinų trenk
smą perskrodžia širdį ve
riantis spiegimas, kai maši
na sutriuškina kieno iš nuo
vargio alpstančią ranką..

Nebegalėdami toliau kęs
ti tą sunkią padėtį, darbi
ninkai išsiveržė į vieningą 
protestą. Tačiau, kaip jį 
pradėti, kaip vesti, kad jis 
būtų laimėtas? Savo eilėse 
vadovo jie neturėjo. Jų lai
mei, nepažįstamas profeso
rius Sinigaglia (aktorius 
Mastroianni) pasisuko į jų 
tarpą. Jis jiems patarė su
daryti komitetą, sutelkti 
maisto atsargas, nes strei
kas galįs būti ilgas. Virš 
visko, sakė jis, turite visi 
stoti už vieną, o vienas už 
visus. Jis net įspėjo, kad jie 
gali būti ginkluotai puola
mi, kad gali tekti ginti savo 
darbą nuo iš kitur atgaben
tų streiklaužių.

Ir jie vieningai laikėsi ir 
kovojo. Nors prieš jungti
nes fabrikantų ir valdžios 
ginkluotas jėgas jie tuo
met žymių laimėjimų ne
atsiekė, vienok daug išmo
ko priartinimui ateities lai
mėjimų.

Filme greta Marcelio Ma
stroianni vaidina Renato 
Salvatori, Annie Girardot 
iii kiti. Gamino Franco Cri- 
staldi, direktorius Mario 
Monicelli.

Filmą pamatę nesigailėsi
te. Jis dabar rodomas Coro
net teatre, 997 3rd Avė (ar
ti 59th St.), New Yorke.

Jonas, Jr.

karą nuvykome į Kenedžio 
vardo aerodromą palinkėti 
Ks. Karosienei laimingos 
kelionės į Europą.

Kaip žinia, amerikiečių 
Women Strike for Peace ju
dėjimo moterys — apie 40 
jų — pasiryžo vykti į Eu
ropą protestuoti prieš NA
TO valstybių kėsinimąsi su
daryti sutartį, kad bran
duoliniais ginklais būtų ap
ginkluotas tarptautinis lai
vynas.

Moterų programa tokia: 
Gegužės 12-15 dd. būti 

Hagoje, kur vyksta NATO 
konferencija; jos buvo pasi- 
ryžusios sudaryti ten de- 
demonstraciją prieš NATO 
valstybių konferencijos da
lyvių siekimus.

Gegužės 15-19 dd.—Pary
žiuje turėti konferenciją su 
Prancūzijos moterimis.

Gegužės 19-21 dd.—Frank
furte, -Vakarų Vokietijoje.

Gegužės 21-25 dd.—Lon
done.

Atidžiai stebėjau mūsų 
moteris keliautojas. Jos — 
jaunos, arba pusamžės, in- 
teligentišk o s, daugelis 
vyksta savo lėšomis; jos 
vyksta ten tarti JAV mo
terų taikos šalininkių var
du tvirtą žodį prieš bran
duolinius ginklus, prieš jų 
perleidimą kitoms šalims.

Bet prieš pat sėdimą į lėk
tuvą buvo pranešta, jog 
Hagoje joms demonstruoti 
neleis, ir iš viso nežinia, ar 
Hollandijos valdžia jas Ha- 
gon įsileis. Kiekvienai bu
vo įteiktas toks raštelis:

KIM Royal Dutch Air-

OS už
on

lines has been informed 
that the Netherlands Gov
ernment will not permit 
persons visiting the Nether
lands to demonstrate in 
connection with the NOTO 
conference commencing 
May 12th at the Hague. 
Visitors intending to pari- 
cipate in such activities may 
face serious consequences, 
including exclusion from 
the Netherlands.

May Uth, 1964.
Bet mūsų moterys į tai 

'nekreipė jokio dėmesio; sė
do į lėktuvą ir iškeliavo!

Pasirodo, kad Hollandijos 
valdžia jas į Hagą įsileido, 
bet tik, sakoma, uždraudė 
demonstruoti, kadangi 
“Hollandijos įstatymai 
draudžia svetimšaliams da
lyvauti politinėse demonst-

• racijose.”
j
i Nežinia, kuo visa tai bai
gėsi.

Mūsų moterims taikos gy
nėjoms vadovauja moksli
ninko, Nobelio laureato d- 
ro Linus Pauling žmona. Iš 
karto jai buvo uždrausta 
Hollandijon įvažiuoti, bet 
vėliau buvo įleista; ir ji ten 
susitiko su amerikietėmis.

Amerikietės Women Strike 
for Peace judėjimo dalyvės 
Niujorkan grįš gegužės 25 
d.

Lietuvių Moterų Klubas 
praneša, kad jis rengia Ks. 
Karosienei prakalbas gegu
žės 26 d. “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke. Ksavera pa
pasakos, ką jos ten matė ir 
girdėjo. Ns.

Suzana Kazoky te
Kaip jau buvo pranešta, 

Niujorko Moterų Klubas 
rengia Suzanai Kazokytei 
pagerbti vakarienę. Tai bus 
šeštadienį, geugžės 23 d., 
6 vai. vakare. Gaspadinės 
ruošiasi pavaišinti svečius 
kuogeriausia.

Nors visi gerai pažįstame 
Suzaną, bet vistiek norisi 
tarti žodį kitą apie ją. Su

! Aido Choro VeiklaI
I Na, tai jau ir po “rugia
pjūtės.” Be abejo, visi ži
note, kad turiu mintyje mū
sų choro suvaidintą ope
retę “Paulettą.” Nors sun
kiai dirbome visi, bet dabar 
galime pasidžiaugti gra
žiais’ rezultatais. Žinoma, 
vienur bei kitur buvo silp
numų, bet bendra žiūrovų 
nuomonė buvo patenkinan
čiai teigiama.

Publikos susirinko gana 
apsčiai ir visi labai palan
kiai atsiliepė apie aidieČius 
ir jų pastangas bei atsidavi
mą susimokyti minėtą ope
retę.

Tarybines moterys viešnagėje 
pas amerikietes,

zana JAV-ose gimusi ir 
augusi lietuvaitė. Jos tėve
liai buvo veiklūs mūsų or
ganizacijų nariai ir savo 
dukras — Suzaną ir Aldo
ną — auklėjo pažangia dva
sia. Na, ir jiems pasisekė— 
abi dukros pažangiojo judė
jimo dalyvės.

Suzaną nuo pat jaunų 
dienų matome mūsų paren
gimuose. Pirmiausia ją pri
simenu Kanklių Stygų or
kestro j e čia, Brooklyne, 
paskiau, chore, o dar vėliau 
kaip talentingą solistę mū
sų pramogose dainuojant. 
Suzana dainavo ir dideliuo
se parengimuose ir mažuo
se — nebuvo jai skirtumo. 
Niekad nesulaikė jos ir do
leris, — gavo kokį nors at
lyginimą (dažniausia nega
vo), ar ne, visvien ji gra
žiai atliko savo pareigas.

Bet ne vien tik dainavi
mu pasitenkino Suzana—ji

Sekantis aidiečių išstoji
mas scenoje bus šį sekma
dienį (gegužės 17-ą dieną) 
Fraternal Clubhouse sa
lėje, Manhattane. Ispanų 
kalba laikraštis “La Nueva 
Voz” rengia čia savo me
tinį koncertą ir pakvietė 
Aido chorą dalyvauti jųjų 
pramogoje.

Tad būtų gražu, kad lie 
tuviai skaitlingai atsilanky
tų išgirsti Aido chorą dai
nuojant ir tuo pačiu kartu 
pamatyti, kaip kitataučiai 
tvarko savo parengimus. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Skaitytojai jau pastebėjo 
spaudoje, kad Moterų klu
bas rengia išleistuves mūsų 
mylimajai menininkei Suza
nai Kazokytei, kurios įvyks 
“Laisvės” salėje gegužės 23 
d. Suzana per ilgą laiką da
lyvavo mūsų parengimų 
programose, ji taip pat vai
dino su aidiečiais operetė
je “Pepita.” Dabar prieš iš
važiuosiant jinai padovano
jo Aido chorui penkinę. Ai
das širdingai dėkoja.

Šiose išleistuvėse meninę 
programą atliks Aido cho
ro‘Moterų kvartetas ir at
skiri solistai. •

giau laisvo laiko?
Atsakymas, atrodo, yra 

tas, kad palaipsniui mažin
sime darbo valandas, tuo

ALŽYRAS GAUNA 
PAGALBGS

Alžyras. — Kada Tarybų 
Sąjungoje lankėsi Alžyro 
prezidentas Ben Bella, tai 
TSRS suteikė Alžyrui 
$127,600,000 kredito, sutiko 
pastatyti kelis metalo ga
minimo fabrikus ir techni
kinį mokslo institutą dėl 
2,000 studentų. Taipgi 
TSRS ketino duoti 19,000 
tonų įtalpos naftolaivį.

Alžyras iš Prancūzijos 
gauna pagalbos už $350,- 
000,000 ir Kinijos — $50,- 
000,000.

Trejetą savaičių Jungti
nėse Valstijose viešėjo še
šios tarybinės moterys. Jas 
čia buvo pasikvietusios 
amerikietės moterys, ku
rios darbuojasi už geresnę 
ir platesnę pažintį tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos žmonių. Tenka pastebė
ti, kad komercinė spauda 
“gražiai” šią tarybinių mo
terų viešnagę ignoravo, be
veik nieko apie jų atsilan
kymą ir maršrutą nerašė. 
Na, o tos moterys gana pla
čiai po mūsų platųjį kraštą 
pavažinėjo —buvo nuvyku- 
sios net į Los Angeles, 
Calif..

Jos grįžo namo praėjusį 
antradienį. Išskrido didžiu
liu prancūzų lėktuvų linijos 
lėktuvu. Grįžo per Paryžių.

Jūsų reporteriui teko bū
ti aerodrome ir su kai ku
riomis pasikalbėti. Viena jų 
buvo estietė, iš profesijos 
mokytoja, puikiai vartojan
ti anglų kalbą. Su ja ilgokai 
ir maloniai pasikalbėjo Ilse 
Bimbienė, kuri, kaip žinia, 
irgi yra estų kilmės.

Man buvo įdomu pasitei
rauti, kaip joms patiko mū
sų šalis, kaip jas čia priėmė 
ir traktavo Amerikos 
žmonės abelnai, o moterys 
ypatingai.

—Reikia žinoti, — sakė 
estė mokytoja, — kad 
mes č i a neilgai viešėjo
me ir visuomet buvome tam 
tikruose ribotuose žmonių 
rateliuse. Su plačiomis liau
dies masėmis, aišku, nebu
vo progų susitikti. Tačiau 
tie amerikiečiai, ir tos ame
rikietės, su kuriais bei ku
riomis teko susidurti, mus 
priėmė kuo gražiausiai, kuo 
draugiškiausiai. Niekur ne^ 
pasigirdo priešiškų balsų 
mums bei mūsų tarybinei

tėvynei, kuriai mes čionai 
atstovavome. Išskrendame 
labai pasitenkinusios savo 
viešnage pas amerikietes ir 
esame giliai dėkingos joms 
už tokį draugišką ir šiltą 
priėmimą.

žiūrėdamas į tas links
mas, gražias, draugiškas 
moteris, galvojau aš: pana
šių viešnagių turėtų būti 
daug daug daugiau. Daž
niau ir daugiau amerikiečių 
moterų turėtų aplankyti 
Tarybų Sąjungą, o daugiau 
tarybinių moterų turėtų ap
lankyti mūsų šalį. Juk to
kios draugiškos viešnagės 
yra geriausia prie, m o n ė 
žmones suartinti. O taikos 
išlaikymui kaip tik ir rei
kia didesnio suartėjimo ne 
tik tarp valdžių ir valdiškų 
pareigūnų, bet ir tarp pa
prastų žmonių.

Rep

Lietuvis S. Kulis 
nužudė merginą

New Yorkas. — Gegužės 
11 dieną buvo areštuotas 
Stasys Kulis, 62 metų am
žiaus, gyvenąs 300 W. 51 
St., Manhattane, už nužu
dymą Marės Augustis (Au- 
gustytės), 38 metų am
žiaus, gyvenusios 642 Co
lumbus Ave., New Yorke.

Kulis kaltinamas kaip 
Marės prievartautojas ir 
jos nužudytojas.. Iš amato 
jis yra namų dažytojas. Au- 
gustytės kaimynai sako, 
kad matė, kaip Kulis pas ją 
pirmiau kelis kartus lan
kėsi.

New Yorkas. — Sulaukęs 
64 metų amžiaus mirė ko
mikas artist as George
Price.

ilgametė narė Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Komi
teto. Ji taipgi narė Mote
rų Klubo, daugelį metų ei
na pareigas finansų rašti
ninkes. Kiekvienai narei ar 
nelaimėje, ligoje ar kokia
me iškilmingame prisimini
me Suzana klubo vardu pa
siųsdavo atviruką. Ji uoli 
lankytoja visų mūsų paren
gimų, mitingų.

Aš manau, ne viena moti- 
na bei tėvas mūsų pažan
giajame judėjime pavydėjo 
draugams Kazokams jų 
dukrelių. Juk kiekvienas 
žinome, kaip sunku palaiky
ti vaikus tėvų įtakoje, kuo
met jie pradeda eiti į mo
kyklą.

Suzana — slaugė, medici
nos seselė. Jinai aukštai 
prasilavinusi int e 1 i g e n t ė 
moteris. Štai kodėl turime 
visi dalyvauti jos išleistuvių 
pobūvyje — atsisveikinti su ' 
j a gražiai, palinkėti j ai sma
gaus, linksmo gyvenimo 
Frackvillėje pas savo sesu
tę Aldoną Grabauskienę. 
Mes tikimės, kad Suzana 
nepamirš mūs ir dažnai at
silankys mūsų parengimuo
se Niujorke.

Pasimatysime šeštadienį, 
gegužės 23 d., 6 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje.

Ieva Mizarienė
Klubo pirmininkė

Kviečia atvykti kartu 
su aidiečiais

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
Fraternal Clubhouse salėje, 
110 West 48th St., Manhat
tane, įvyks didelis, gražus
koncertas, kuriame daly
vaus ir mūsų aidiečiai. Pra
sidės 2:15 vai. popiet.

Paskutinėse pamokose tu
rėjome vaišes, kurias patie
kė Adelė Rainienė prisimi
nimui savo mirusio vyro.
Jau metai laiko praėjo, kai 

aidietis Povilas Rainys pa
liko mus, bet jo nuveikti 
darbai meno srityje pasiliks 
atmintyje visuomet. Jis bu
vo draugiškas ir taikingai 
sugyveno su visais.

Adelei pageidaujant, ne
buvo jokių kalbų, apart to, 
ką jinai mums papasakojo 
prisimindama mūsų meninę 
veiklą praeityje. Kadangi 
ji dabar jau daug geriau 
jaučiasi, tad sako, kad ru
deniop jinai norėtų dar iš
arti keletą vagų mūsų me
no dirvonuose...

Apart aidiečių, buvo dar 
atsilankę keletas art im ų 
Adelės draugų. Visi malo
niai pasivaišino ir pasikal
bėjo apie nuveiktus darbus 
ir ateities planus. Visi šir
dingai įvertino Adelės vai
šingumą ir linkėjo jai ge
riausios sveikatos ir ilgo 
gyvenimo. H. F.

JAV ir Indijos 
karine sutartis

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos per keleris 
metus Indijai jau suteikė 
kelių bilijonų dolerių vertės 
militarinių reikmenų. Da
bar Washingtone yra ruo
šiama pasirašyti Jungtinių 
Valstijų ir Indijos militari- 
nę sutartį.

Mat, Indija vis dar lošia 
“neutrališkos” valstybės ro-
lę, tai ji oficialiai neįtrau
kiama į militarines sąjun
gas.
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Bus Įdomus Moterą 
klubo susirinkimas

Šį trečiadienį, gegužės 20^ 
d:, 7:30 vai. vakare, 
vės” name įvyks svarbus ir 
įdomus Moterų Klubo susi
rinkimas. Kviečiame visas 
nares būtinai dalyvauti.

Turėsime susirinkimą, ku
riame reikės padaryti galu
tinus planus ruošiamam 
banketui mūsų finansų sek
retorei Suzanai Kazokytei 
pagerbti. Kaip žinote, tai 
įvyks šeštadienį, gegužės 23 
d., 6 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Taipgi turėsime pasikal
bėti apie surengimą sutik
tuvių gegužės 26 d. K. Ka- 
rosienės, kuri dabartiniu 
laiku lankosi su Women for 
Peace delegacija EuroV$e. 
Mums teks laimė pirmiau
sia išgirsti jos raportą.

Ogi reikia pakalbėti ir 
apie delegačių siuntimą į 
suvažiavimus — LMS ir 
ALDLD.

Po to turėsime Motifs 
Dienos programą. Kelios 
draugės jau pasižadėjo ką 
nors naujo duoti ir su dai
na, ir su eilėmis, ir su kal
ba.

Visa tai užbaigsime per
Visa tai užbaigsime per 

pusantros valandos. Po to 
bus vaišės, kurias prirengs 
maspethietės klubo narės. 
Jos tai daro kiekvieneriais 
metais.

Valdybos narė 
-—;---------- t

Matykite filmus iš 
Tarybų Lietuvos

Bus rodoma 37 kolūkiu 
paroda - karnavalas Bir
žuose. Čia matysite vaiz
dus, kaip seniau Lietuvos 
valstiečiai dirbdavo vi*ą 
rankomis, o dabar dirba 

. mašinomis.
■ Matysite visą Panevėžio 

miestą ir jo fabrikus, taip
gi Klaipėdą, Trakus, Kau
ną, Vilnių, Lietuvos meni
ninkus ir literatus Maskvo
je. Tikrai žavėjantys fil
mai.

Kiekvienas lietuvis, tuš
tis tautinį jausmą savo šir
dyje, būtinai turėtų atsi
lankyti ir pamatyti šiuos 
puikius mūsų tautos pasie
kimus,

Filmų rodymo vieta-- 
White Horse Tavern sal^e, 
86-16 Jamaica Ave., Wood
haven (BMT Jamaica lini
jos Forest Parkway stotis). 
Data — gegužės 16 d. Pra
džia 7 valandą vakaro.

Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 185 kuopa.

Visus maloniai kviečia 
atsilankyti. Filmus rodys 
J. Grybas. Įėjimas-auka $1.

Brooklyniečiy atidai
Liepos-July 2-3 dienomis 

įvyks Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo suvažiavimas 
New Yorke. Į suvažiavimą 
atvyks delegatų iš visų 1^- 
merikos dalių. Tūli jų turi 
čia giminių, kur jie gal ir 
apsinakvos. Bet daugelis 
bus tokių, kurie turės nak
vynės ieškoti hotely, arba 
kitur, kuriems hotely nepa
togu.

Jeigu kurie brooklyniečiai- 
n e w y o rkiečiai turite at
liekamą kambarį ir lovą ir 
sutiktumėte priimti vieną 
kitą delegatą pernakvoti, 
malonėkite pranešti telefo
nu, arba laišku LDS Cent
rui, 104-07 102nd St., Ozone 
Park, N. Y. 11417, tel MI 
1-6699; arba A. GilnJm, 
131-47 230th St, Jama&a, 
N. Y. 114-13, tel. LA 7-1432.

LDS delegatams priimti 
komisija bus labai dėkingą 
jums už šią geraširdystę.

A. Gilman




