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iis žada? i < C*

Ruduo
jis žada ?

Nugalėti liaudies priešą!
Mūsų vajus

A

— Rašo
Ruduo...

R. Mizara —

Dar viena 
vasara paskendo

Kaž kur tarp mūsų 
sąmonės ribų. . .

Taip prieš pora metų dai
navo poetas Vladas Mozūriū
nas.

Vasara kaž kur paskendo, 
ir tie nemalonumai, kuriuos 
teko dirbant karščiuose pajus
ti, pamiršti. Prakaitas nu
džiūvo. To paties poeto žo
džiais :

Ruduo mums žada sidabro 
žiemą, mėlynas pusnis...

šiemetinis ruduo mums, 
JAV žmonėms, labai reikš
mingas.

4 Vyriausias dalykas — JAV 
prezidentiniai rinkimai, kurie 
įvyks lapkričio 3 dieną. Nuo 
jų pasekmių, atsimi n k i m e , 
priklausys daug kas.

Mus stebi visas pasaulis, ir 
mislija: nejaugi amerikiečiai 
bus tokie naivūs, kad jie pa
tikės Goldwaterio blofams, 
melams ir išrinks jį šalies pre
zidentu ?!. .

Kiekvienam blaiviai galvo
jančiam žmogui aišku: jei 
Goldwateris būtų išrinktas, 
ant Jungtinių Valstijų užgul
tų baisus pavojaus debesis.

Sutinkame su AFL-CIO pre
zidento George Meaney pa
sakymu : Galdwateris—ame
rikinis Hitleris, todėl jį reikia 
nugalėti!

JAV duos 3 bil. 300 mil. doL į
raportą apie Kenedžio mirtiužsienio valstybėms

Washingtonas. — Rugsė-1 Jungtinės Valstijos Veikia 
jo 24 dieną JAV Senatas 45 
balsais prieš 16 paskyrė 
užsienio valstybėms milita- 
rinės ir ekonominės pagal
bos reikalams $3,300,000,- 
000. Pagalba yra duodama 
daugumoj toms valstybėms, 
kurios įeina į JAV suorga
nizuotas militarines sąjun
gas.

Tą pat dieną Senatas 54 
balsais prieš 11 priėmė ir 
kitą tarimą, kad dar ketu
ris bilijonus dolerių skirti 
pagalbai maistu. Į šią kate
goriją įeina valstybės, ku
rios ir nepriklauso militari- 
nėms sąjungoms, jų tarpe 
Lenkija ir Jugoslavija.

Jugoslaviją ir Lenkiją ati
traukti nuo Tarybų Sąjun
gos politikos.

Abudu nutarimai buvo 
labai greitai padaryti; Pir
mąjį Senato nariai disku- 
savo tik vieną valandą.

Londonas. — Dabar ma
nevruoja NATO karo laivy
nas. Manevruose dalyvauja 
virš 125 karo laivai. Kada 
NATO karo laivai manev
ravo Norvegijos j ū h o j e, 
kryptimi linkui Tarybų Są
jungos, tai jūroje pasirodė 
du greiti TSRS naikintuvai
“Kotlino” ir “Rygos” rūšių.

Warreno komitetas paskelbė Alkoholio gėrimas, tėvai,
jaunuoliai ir įstatymai

Kaip ten buvo 
Tenkino įlankoje?

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ga-

Daug amerikinių žurnalų 
ift laikraščių leidėjų, seniau 
rėmusių respublikonų partijos 
kandidatus, šiemet pasisakė 
prieš Goldwaterj; užgyrė L. 
B. Johnsono kandidatūrą. 
Panašiai padarė ir Hearsto 
spauda.

Įtakingas žurnalas “The 
A^Įantic Monthly,” per pasta
rųjų šimtą metų prezidentinių 
rinkimų atžvilgiu laikęsis ne
utraliai, dabar pasisakė už 
Johnsoną.

Nugalėti Goldwaterį yra 
pats vyriausias kiekvieno mū
sų šalies patrioto uždavinys!

pranešimų apie įvykį Ton- 
kino įlankoje; kad nežino 
tikrovės.

Vieni pranešimai sako, 
kad ten du JAV karo laivai 
nuskandino Šiaurės Vietna
mo kraštų apsaugos laivus, 
kiti tam prieštarauja. To
dėl JAV karinio laivyno ko- 
mandieriai pasiuntė į piet
ryčių Aziją komisiją daly
kų patyrimui.

į Propaganda prieš > 
Kubos respubliką į

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėliai skleidžia visokių 
prasimanymų apie Kubą. 
Respublikonų partijos kan
didatai, priešakyje su Gold- 
wateriu, tą pat daro.

Dabar respublikonai tvir
tina, kad nuo 1962 metų pa
baigos Jungtinių Valstijų 
Centrinė žvalgybos Agen
tūra (ČIA) išleido du bili
jonus dolerių ir nesurinko 
tikrų žinių apie padėtį Ku
boje.

Yra žinoma, kad |Kuba 
Havanoje ir Banese stato 
dideles žvejams prieplau
kas, į kurias galės įtūpti 
apie 250 laivų. Dabar Ku-

Washingtonas. — 1963 m. 
lapkričio 22 dieną, Dalias 
mieste, Texas valstijoje, 
buvo nušautas Jungtinių 
Valstijų prezidentas John 
Kenedis.

Ištyrimui žmogžudystės 
ir nustatymui isto r i n i ų 
faktų prezidentas Johnso
nas paskyrė komisiją iš žy
mių aštuonių asmenų prieš- 
akyje su Aukščiausiojo 
Teismo pirmininku Warre- 
nu.

Po daugelio mėnesių tyri
nėjimo raportas buvo pa
ruoštas ir pateiktas prezi
dentui Johnsonui.

Tyrimo komisija nustatė 
sekamus faktus:

(1) Prezidentą Kenedį 
nušovė Lee Harvey Oswal- 
das. Jis neturėjo pagalbi
ninkų, veikė patsai vienas. 
Specialistų tikrinimas rasto 
patalpoje jo šautuvo ir kul
kos, kuri, užrtušė preziden
tą, tą įrodė.

(2) Skleisti paskalai, būk

komisija nustatė, kad nepa
sitvirtino. Su prezidento 
mirtimi nieko bendro netu
rėjo Tarybų Sąjunga ir Ku
ba.

(3) Tyrimas nustatė, kad 
specialioji slaptoji policija

Darien, Conn.—Čonai po
licija areštavo apie dešimtį 
žymių asmenų, kurių na
muose buvo jaunuolių suei
gos ir jie gėrė svaiginan
čius gėrimus. Dabar gyven
tojai plačiai diskusuoja.

apsaugojimui prezidento, Areštai įvyko rezultate, 
neužtenkamai jį saugojo, kada M. Smith, 18 metų 
Taipgi F.B.I. (slaptoji JAV jaunuolis, “išmetęs” 12 

Dalias miesto stiklelių “Scotch” degtinės, 
vidunaktyje, išvažiavo pasi
važinėti ir auto nelaimėje 
buvo užmušta mergina 
Nancy Hitchings, 17 metų 
amžiaus.

Dabar vieni sako, kad tu
ri būti griežti įstatymai, 
draudžiantys gerti jaunuo
liams, kurie yra žemiau 21

policija) ir 
policija nedavė pakanka
mos apsaugos dėl preziden
to gyvybės.

(4) Rezultate tyrimų ko
misija davė rekomendaci
ją, kaip ateityje apsaugoti 
prezidentą. Tuojau buvo 
paskirta keturi žmonės pri
taikymui gyvenime reko
mendacijos.

(5) Raportas, tai milži
niškas dokumentas, kuris 
reikalauja ilgo skaitymo ir 
studijavimo. Vien jo trum
pa sutrauka sudaro 300,000 
žodžių knygą. Lee Oswaldo konas senatorius K. ‘ Kea- 
motina —Margueritte Os- tingas, norėdamas patrauk- 
wald netiki, kad jos sūnus ti į savo pusę žydų tautos

buvo pagalba iš užsienio, nušovė prezidentą.

metų amžiaus; kad reikia 
bausti tėvus, kurie savo 
vaikams leidžia namuose 
ruošti “pares”, gerti alko
holį ir laužyti etikos dės
nius.

Kiti sako: “Kada jaunuo
liai linksminasi namie, tai 
jie neina į karčiamas ir mes 
juos matome”.

Connect! cut valstijoje, 
kaip ir New Yorko, įstaty
mai draudžia jaunuoliams 
parduoti alkoholinius gėri
mus, esantiems žemiau 18 
metų amžiaus. Bet įstaty
mai vienas dalykas, o jau
nuolių alkoholinių gėrimų 

' vartojimas yra kitas.

spalio mėnesiu prasidės 
laikraščio “Laisvės” va-

mes norime, ko siekia-

Su 
mūsų 
jus.

Ko 
me ?

Norime gauti kuo daugiau 
naujų laikraščiui prenumera
torių. Norime, kad kiekvienas 
skaitytojas atsinaujintų savo 
prenumeratą.

orime,—nes tai būtinai rei- 
—sukelti $5,000 aukomis, 

ne kurių negalėtume sekamais 
metais laikraščio išleisti.

Tai sakome atvirai; mes vi
suomet su mūsų skaitytojais 
kalbame atvirai, draugiškai.

Smagu, kad Naujosios Ang
lijos veikėjai spalio 4 d. ren
gia Rudeninį spaudos naudai 
banketą, įvyksiantį Maple 
Parke. Banketas, kaip mato
te, supis su mūsų laikraščio 
vajaus pradžia.

Praėjusiais metais teko da
lyvauti lawrenciečių rudeni
niame bankete—jis buvo pui
kus. Šiemet taip pat dėsime 
pastangų jame būti.

FyMieli draugai vajininkai ir 
vfcp skaitytojai! Dėkime. pa
singas, darbuokimės, kad 
vijus praeitų greit ir sėkmin
gai, kad nereikėtų jo ilgai nu
tęsti.

Gaukime “Laisvei” naujų 
skaitytojų; kiekvienas prisi
dėkime su auka į atsarginį 
$5A000 fondą.

Respublikonas 
labai apsigavo

New Yorkas. —Respubli- Du

Nikosia. — Kipro vyriau
sybė suareštavo penkis Šve
dijos karius, kurie būdami 
Jungtinių Tautų taikos pa- bos priešai šaukia, būk tos 
laikymo kariais, ginklais prieplaukos statomos Tary- 
aprūpino turkus. bų Sąjungos karo laivynui.

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Čionai lankėsi 

Arthuras Goldbergas, JAV 
Aukščiausiojo Teismo na
rys.

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų Lygos (par
tijos) kongresas įvyks gruo
džio 7 dieną.

Užsakykite savo giminėms 
bei bičiuliams “Laisvę” Į Lie
tuvą, kur ją mūsų broliai ir 
sesutės mielai skaito ir di
džiai vertina.

Gauname nemaža laiškų :.š 
Lietuvos klausiant, kaip jie 
galėtų užsisakyti “Laisvę.” 
Dabartinėmis sąlygomis jie te
gali laikraštį gauti tik tuo
met, jei jiems kas iš čia už
sakys. Nemokamai laikraščio 

i siuntinėti į Lietuvą negalime.
Tie Lietuvos žmonės, kurie 

neturi Amerikoje giminių bei 
bičiulių, tegu “kombinuoja”— 
tegu prašo tų, kurie turi čia 
gimines, kad jiems užsakytų 
“Laisvę,” o jie ten tegu atsi- 
teįsia.

Spalio ir laipkričio mėnesiai 
šiemet mums, amerikiečiams, 
labai svarbūs mėnesiai!

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos daliniai atka
riavo kelias tvirtumas nuo 
sukilusių tautinių mažumų 
Bfenmenthuoto srityje, bet 
penkias didžiausias vis dar 
tebelaiko sukilėliai.

Paryžius. Laoso liaudie- 
čių vadas princas Soupha- 
nouvongas pareiškė: jeigu 
dešinieji nesiliaus darę už
puolimus, tai liaudiečiai 
įsakys savo jėgoms atkirsti 
užpuolimus jėga.

Washingtonas. — JAV 
prezidentas, reikalui esant, 
gali sušaukt Kongreso posė
dį, bet ar jis gali Kongresą 
paleisti? Sakoma, kad gali, 
bet dar nei vienas preziden
tas to nedarė.

Maskva. — Rugsėjo 24 
dieną TSRS mokslininkai 
iššovė į erdvę 46-tą “kos
moso” Satelitą.

Kopenhaga. — Pakriko 
Danijos koalicinė vyriausy
bė.

Ispanija reikalauja 
Gibraltaro

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų specialus 
komitetas kolonijų reika
lais svarstė Ispanijos reika
lavimą, kad Anglija pasi
trauktų iš Gibraltaro są
siaurio tvirtumos.

Anglai ten įsigalėjo 1704 
metais. Seniau Ispanija ka
ru bandė juos išvaryti, bet 
jai nepavyko. Anglų tvirtu
ma įtaisyta Gibraltaro uo
loje tik ant 2 kvadratinių 
mylių pločio.

SUORGANIZUOS NATO 
NIUKLINĮ LAIVYNĄ

Paryžius. — NATO nariai 
pasidavė Jungtinių Valstijų 
spaudimui ir lapkričio mė- 
hesį jau suorganizuos nuk- 
linį karo laivyną, kurio ko
mandos bus mišrios iš: 
JAV, Anglijos, Vakarų Vo
kietijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos, Graikijos ir Tur
kijos komandierių ir jūri
ninkų.

BAISŪS GAISRAI
Santa Barbara, Calif. — 

Iš priešasties sausros Kali
fornijoje įvyko daug miškų 
gaisrų. Santa Barbara ir 

! Montecito srityse išdegė 
virš 30,000 akrų miškų, su
degė virš 100 brangių na
mų. Nuostoliai viršija ketu
ris milijonus dolerių. Prieš 
gaisrus kovoja apie 2,000 
ugniagesių ir taip žmonių. 
Vienas žmogus sudegė ir 
apie 50 apdegė.

Maskva. —^Padaugėjo tu
ristų atvykimas į TSRS.

21

Maltos sala gavo 
“nepriklausomybę”

Valetta. — Rugsėjo
dieną Britanija sut e i k ė 
Maltos salai “nepriklauso
mybę”, tai yra, ji gavo to
kias pat teises, kaip ir kiti 
“komonvelto” nariai.

Maltos sala yra Vidurže
mio jūroje,tarp Italijos ir 
Tunisijos. Ji ir gretimai jos 
esanččios dar dvi nedidelės 
salaitės—Gozo ir Comino— 
bendrai užima 120 kvadra
tinių mylių plotą ir turi 
400,000 gyventojų.

Tarybų Sąjunga ir Kinija 
jau pripažino Maltos nepri
klausomybę ir naujai suda
rytą vyriausybę.

NUKRITO Į OKEANĄ 
JAV SATELITAS

Washingtonas. — Rugsė
jo 23 dieną nukrito į Indi
jos didjūrį Jungtinių Vals
tijų didelis satelitas. Jis bu
vo iššautas su “Saturno” 
raketa išbandymams. Sate
litų specialistai planuoja to
kiu satelitu iššauti žmogų 
linkui Mėnulio. Satelitas iš- 
skrajojo mažiau keturių pa
rų ir nukrito.

50,000 JAPONŲ 
DEMONSTRAVO

Tokio. —Rugsėjo 23 die
ną Tokio ir Yokasuka mies
tuose virš 50,000 japonų de
monstravo protestuoda m i 
prieš įsileidimą į prieplau
kas JAV atominių subma- 
rinų.

Maskva. —TSRS pagami
no filmą apie JAV pianistą 
Van Cliburn.

žmones, sakė, kad Demo
kratų kandidatas į senato
riaus vietą R. Kenedis pa
gelbėjo susitarti, idant vo
kiečiams būtų atlyginta už 
nuosavybes, kurios buvo 
konfiskuotos karo metu.

R. Kenedis jam atsakė, 
kad Keatingas “pamiršo”, 
jog jis pats davė pasiūlymą, 
kad vokiečiams būtų atly
ginta. Kenedis dar pridėjo, 
kad pas jį nebuvo ir nėra 
simpatijų naciams, nes per
eitame kare žuvo jo brolis 
Joseph Kenedis.

JAV mokslininkai 
už nusiginklavimą

Washingt o n a s. -
mokslininkai, Dr. JaromeB. 
Weisner ir Dr. Herbert F. 
York, kurie buvo JAV pa
tarėjais militariniais reika
lais, sako, kad reikia eiti 
prie nusiginklavimo.

Jie sako, kad JAV ir 
TSRS apsiginklavimas pa
siekė baisiausio sunaikini- 

i mo laipsnį, kad šalis galės 
būti saugi tik tada, jeigu 
bus susitarta tuos ginklus 
panaikinti.

Londonas. — Anglijoje 
pagamino du filmus, “Lear
ning to Live” ir “Man and 
Woman”, apšvietai lyties 
reikaluose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — Jungtinių Vals

tijų admirolas R. L. John- 
sonas, komandierius JAV 
Septintojo karo laivyno, pa
reiškė per žurnalą “Stars 
& Stripe”, kad bus dar dau
giau susirėmimų su Šiaurės 
Vietnamu.

Anchorage. — Standard 
Oil Co., ieškodama naftos, 
rado labai didelius klodus 
geležies rūdos. Ji rasta pa
maryje linkuiAleutian salų. 
Manoma, kad ten yra apie 
bilijonas tonų geležies rū
dos.

Fort Laudeddale, Fla. — 
JAV kraštų apsauga suėmė 
$100,000 vertės ginklų, ku
rie slaptai buvo vežami į 
Haitį.

Roma. — Italijos Senatas 
107 balsais prieš 101 atme
tė valdžios pasiūlymą taksų 
reikalais.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
spalio 21 dieną, kaip pamal
dų dieną.

McComb, Miss. — Baltie
ji šovinistai metė bombą į 
negrų gyvennamį, jį sugrio
vė. Šią vasarą McComb 
apylinkėje jie išbombavo 
jau 10 negrų gyvenamų na
mų.

Santa Rosa, Calif. —Per 
kelias dienas šiaurinėje da
lyje Kalifornijos išdegė 50,- 
000 akrų miškų. Gaisras 
persimetė į žmonių apgy
ventas vietas. Sudegė apie 
100 namų ir apdegė 250 
žmonių.

Washingtonas. — Kadan
gi armijos daliniai apgink
luojami raketomis, tai gal 
JAV sumažins užsienyje 
armijos dainiai apginkluo
jami raketomis, tai gi JAV 
laikomos armijos skaičių.

Maskva. —TSRS ir Egip
tas pasirašė naują sutartį, 
pagal kurią TSRS gelbės 
Eigiptui industrijos srityje.’

Madridas. — Ispan i j a 
grasina nutraukti ryšius su 
Anglijos Gibraltaro tvirtu
ma.

Ispan i j a
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Juozas Vareikis
TARYBŲ SĄJUNGOS SPAUDA plačiai atžymėjo 

Juozo Vareikio 70-ąsias gimimo metines—rugsėjo 18 d. 
Apie J. Vareikį tilpo straipsniai “Pravdoje”, tilpo pla
tūs aprašymai kitų tarybinių respublikų organuose.

Abejojame, ar mūsų spaudoje kada nors buvo pla
čiau apie šį didelį lietuvių tautos sūnų—drąsuolį, ilga
metį bolševiką kovotoją rašyta. Todėl nors šia proga 
matome reikalo kad ir trumpai informuoti mūsų skai
tytojus apie šį vyrą.

Kas gi buvo Juozas Vareikis?
. Jis gimė 1894 m. rugsėjo 18 d. Ukmergės apskrityje, 

Pavenkšnių kaime, neturtingo lietuvio darbininko šeimo
je. Kai Juozui sukako dešimt metų, tėvai išsikėlė gyven
ti į Podolsko miestą, kur tėvas ir sūnus dirbo siuvimo 
mašinų gamykloje.

Jaunasis Juozas dirbo ir mokėsi, mokėsi ir dirbo. Ir 
1913 metais jis jau įstojo į bolševikų partiją! Tapo kovo
tojas pilna to žodžio prasme.

— 0 —
PO VASARIO REVOLIUCIJOS Rusijoje, J. Varei

kis įsijungė į darbą kovai už tarybinę, socialistinę Rusi
ją-

Po Spalio revoliucijos jis kovojo prieš kontrrevoliu- 
ciją. Komunistų partija juo pasitikėjo ir statė J. Varei
kį į labai atsakomingas pareigas. J. Vareikis artimai 
bendradarbiavo su V. Kuibyševu, su maršalu Tucha- 
čevskiu, su maršalu Blucheriu, ir kitais įžymiais kovoto
jais prieš tarybinės santvarkos priešus.

Nugalėjus kontrrevoliuciją, prasidėjus socialistinei 
statybai, J. Vareikis organizavo visas jėgas už juo spar
tesnį darbą, kad šalyje socializmas būtų juo greičiau 
pastatytas.

Komunistų partijos XIII, XIV ir XV suvažiavimai 
išrinko J. Vareikį kandidatu į VKP CK, o XVI-asis su
važiavimas išrinko jį pilnu CK nariu.

J. Vareikis buvo apdovanotas Lenino ordinu.
Tarp 1917—1937 metų J. Vareikis parašė ' apie 70 

knygų ir brošiūrų visokiais svarbiais teoriniais ir prakti
niais, gyvenimiškais klausimais. Jis parašė daugiau kaip 
šimtą spaudai straipsnių.

1937 m. sausio mėnesį J. Vareikis išrenkamas Toli
mųjų Rytų krašto komiteto sekretorium. Tai labai atsa
komingas postas.

— o —
PRADĖJO ĮSIGALĖTI Stalino asmenybės kultas: 

areštuojami kalti ir nekalti žmonės,—daugiausiai komu
nistai.

J. Vareikis, kaip ir kiti drąsuoliai-kovotojai, nebe
galėjo to pakęsti. Skambino jis telefonu J. Stalinui ir da
rė jam pastabas, jog neleistina taip elgtis. Stalinas nu
stemba ir surinka: “Ne tau suprasti. Nesikišk, kur ne
reikia. VRLK žino, ką daro...” Kas, girdi, užstoja Tucha- 
čevskį, tas—“Tarybų valdžios priešas.”

Praeina kelios dienos. J. Vareikis gauna telegramą, 
kad greit atvyktų “tarnybiniais reikalais” į Maskvą.

Jis vyksta. Bet dar nepasiekus pačios Maskvos, spa
lio 9 d., nedidelėje stotelėje Berijos agentai jį suima.

Po keturių dienų Ohabarovske buvo suimta ir jo 
žmona. Abudu krito Stalino asmenybės kulto aukomis.

Šiandien Juozo Vareikio vardas žinomas visoje Ta
rybų Sąjungoje kaip įžymaus kovotojo už Tarybų val
džią, už socializmą. Kovai už komunizmą jis atidavė vi
sa, ką turėjo geriausio. Ir jo darbas, jo veikla nenuėjo 
veltui: tarybinės tautos klesti, ir jos dėkingos tokiems 
vyrams, koks buvo Juozas Vareikis!

. . (šį straipsnį rašant, naudojomės medžiaga, kurią 
pateikė Voronežo Valstybinio universiteto docentas D. 
Lapo savo straipsny, tilpusiame Maskvos “Pravdoje” š. 
m. rugsėjo 18 d. laidoje.)

LAUREATAI!
Vilniaus savaitrašty “Li

teratūra įr, Mepąą” skąitp- 
me: . ..^.j ....

Į Vilnių iš atsakingos kelio
nės grįžo -Tarptautinio Lježo 
(Belgija) styginių kvartetų 
konkurso laureatai — respub
likos nusipelnęs kolektyvas, 

• LTSR styginis kvartetas, kurio 
sudėtyje — E. Paulauskas, 
K. Kalinauskaitė, J. Fledžins- 
kas ir R. Kulikauskas.

Vilniečiai, atstovavę TSRS 
muzikos atlikėjų menui, nuga
lėjo labai atsakingose varžy
bose, kuriose, teisėjų pirmi
ninko, Lježo Konservatorijos 
rektoriaus Vujemeno nuomo
ne, iki šiol dar nėra buvę to
kios stiprios konkursantų su
dėties.

Per dvi paskutiniąsias kon
kurso dienas baigiamojo turo 
dalyviai atliko privalomąją 
programą, po kurios autorite
tinga džiūrė, kurią sudarė 
įžymūs Belgijos, Bulgarijos, 
Italijos, JAV, Lenkijos, Švei
carijos ir TSRS muzikos speci
alistai, paskelbė konkurso lau
reatus.

Pirmoji premija paskirta 
Vengrijos B. Bartoko vardo 
styginiam kvartetui. Antroji, 
prizinė vieta drauge su bul
garų kvartetu paskirta muzi
kantams iš Vilniaus. u

Tokiu būdu Tarybų Lietuvos 
styginis kvartetas antrą kartą 
tapo tarptautinių konkursų 
(po sidabro Budapešte J. 
Haydno vardo konkurse) lau
reatas.

Mes paprašėme kompozito
rių J. Juzeliūną, kurio kūri
nys buvo atliktas Lježo kon
kurso programoje, pakomen
tuoti aukštą respublikos mu
zikinio kolektyvo pasiekimą.

—Šios puikios pergalės pro
ga, — pasakė J. Juzeliūnas,— 
mes didžiuojamės nepaprastai 
išaugusiu Tarybų Lietuvos 
muzikinės . k u l,t ū r o s lygiu. 
Mūsų šaunusis kvartetas pa
sižymi ne. pirmą kartą ■—;mes 
visi prisimenaine ’jo puikų pa
sirodymą Budapešto ’ Tarp
tautiniame konkurse, šį • sykį 
savo puikų pasiruošimą rir 
aukštą meniškumą kolekty
vas pademonstravo Vakarų 
šalyje, kurion buvo suvažia
vę pajėgiausi pasaulio kvarte
tų kolektyvai. Pergalė Lje- 
že—tai neginčijamas mūsų 
muzikinės kultūros laimėji
mų pripažinimas. Jeigu Veng
rijoje — socializmo šalyje — 
mūsų muzikantai buvo tikrų 
ii* nuoširdžių draugų tarpe, tai 
Lježo džiūrės vertinime ga
lėjo pasireikšti ir išplaukian
čios iš kitokių įsitikinimų ten
dencijos. Tačiau akivaizdu, 
jog mūsų kolektyvas buvo to
kio aukšto lygio, kurio neįma
noma ignoruoti. Džiugu, jog 
ir kitų socialistinių šalių mu
zikantai pasirodė puikiai.

Man asmeniškai ypač malo
nu, kad tokiose atsakingose 
tarptautinio masto varžybose 
skambėjo ir mano kūrinys.

Karštai spaudžiu mūsų šau
niųjų muzikantų rankas!

WILLIAMAS GALLA- 
GHERIS APIE PIRMĄJĮ 
INTERNACIONALĄ

Pirmojo Internaci o n a 1 o 
šimtametinęs sukakties pro
ga įžymusis Anglijos dar
bininkų veteranas Willia- 
mas Gallagheris parašė to
kius jo istorijos bruožus:

Vilijampolė — Kauno miesto dalis, kadaise vadinama 
“Slabada.” Čia jau nebeliko lūšnų ir purvinų gatvelių.

2 p.—Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 29, 1964

Mūsų dienomis veikia įvai
rūs profsąjungų internaciona
lai — vieni geri, kiti nelabai 
geri. Tačiau prieš 100 metų 
Marksas buvo ne tik moksli
nio socializmo pradininkas, 
bet ir didis novatorius, Lojo 
Internacionalo siela ir širdis.

I-o j o Internacionalo Genera
linės tarybos vyriausioji būs
tinė buvo Londone. Prie jos 
prisijungė ištisa eilė Anglijos 
profsąjungų. Generalinei ta
rybai priklausė Anglijos prof
sąjungų lyderiai (politikoje 
liberalai leiboristai) ir komu
nistas Karlas Marksas.

Marksas turėjo parodyti vi
są savo praktinę išmintį ir 
kantrybę, kad jam pavyktų 
įtikinti šiuos liberalus leibo
ristus, bijojusius paties žodžio 
“revoliucija,” jog reikia įsteig
ti tokią organizaciją, kuri su

vienytų įvairių šalių darbinin
kus ir kurios principuose ; bėi 
programoje atsispindėtų jų 
bendri tikslai. Komunistas 
Karlas Marksas ir Angli
jos profsąjungų lyderiai kar
tu pasirašė nemirtingą “Stei
giamąjį manifestą” ir eilę ki
tų programinių dokumentų, 
kuriuose buvo išdėstyti dar
bininkų klasės principai ir 
taktika; .visus juos parašė 
Karlas Marksas.

I-asis Internacionalas, pava
dintas “Tarptautine Darbinin
kų Asociacija,” jungė ištisą 
eilę neproletarinių organizaci
jų ir grupių — jam priklau
sė anarchistai bakunininkai, 
oportunistai lasali'n i n k a i ir 
anglų liberalieji treidjunionis- 
tai.

Be to, jame buvo ir kitų, 
taip pat Prudono ir Madzinio 
šalininkų. Taigi, kompanija 
buvo iš tikrųjų mišri. Mark
sas, demonstruodamas lasali- 
ninkų svyravimus ir tikrą 
anarchistų politinį bankrotą, 
sukūrė vieningą darbininkų 
klasės , kovos įvairiose šalyse 
taktiką, pagrįstą materialisti
niu istorijos ir busimosios dar
bininkų klasės kovos klasinio 
pobūdžio supratimu.

Smulkioji buržuazija — re- 
formistai arba anarchistai — 
klasių kovos koncepcijai prieš
pastatė idėją, kad “geri žmo
nės” iš visų klasių įvykdys eilę 
pažangių reformų, kurios visos 
kartu įgalins tykiai, taikiai ir 
maloniai pereiti iš kapitaliz
mo į socializmą.

Po kelerių metų šią idėją 
populiarino “gudrieji” (arba 
bent patys save laikę gud
riais) fabijiečiai, paleidę į 
apyvartą posakį “neišvengia
mas laipsniškumas.”

Verta paminėti, kad fabi- 
jiečių “Bandymų” platformo
je buvo niekinami tie, kurie 
tikėjo prievartiniu kapita
lizmo nuvertimu. Tačiau pra
ėjus šešeriems metams po to, 
kai 1911 metais išėjo ši kny
ga, buvo žengtas pirmas di
dis Žingsnis, pertvarkant pa
saulį, - 'pirmus didis žingsnis 
vykdant uždavinį, kurį Mark
sas,iškėlė darbininkų klasei,— 
įvyko Didžioji Spalio revoliu
cijai šiam didžiajam įvykiui, 
kuris sukrėtė visą pasaulį, 
vadovavo didžiausias iš visų 
marksistų V. Lepinas.

Kai anarchistams pavyko 
suskaldyti I-ąjį Internacionalą, 
jo štabas buvo perkeltas į 
Niujorką, ir jo sekretoriumi 
tapo draugas F. Zorgė. Mark
sas ir Engelsas dažnai susira
šinėjo su Zorge. Vienas Mark
so laiškas Zorgei buvo ypač 
jaudinantis. Jame Marksas pa
sakojo Zorgei, kad Londono 
žurnalas “Modern Thought” 
(“Šiuolaikinė mintis”) iš
spausdino straipsnių seriją, 
pavadintą “Šiuolaikinio mąs
tymo vadai.” Vienas straips
nis, man atrodo, šeštasis, pa
vadintas “Šiuolaikinio mąsty
mo vadai—Karlas Marksas.” 
Straipsnį parašė E. Belfortas 
Baksas.

Šios serijos straipsnių sąra
šas buvo iškabintas visų Lon- 
d o n o knygynų vitrinose. .. 
Markso laiškas - baigiamas sa
kiniu, kuriame rašoma, koks 
jis patenkintas, kad jo žmo
na sulaukė tos dienos, kai jis 
buvo viešai pripažintas.

Deja, išskyrus šį atvejį, ki
to atsitikimo, kai būtų buvęs 
viešai pripažintas didžiojo 
žmogaus, kuriam ženi paskyrė 
visą savo gyvenimą, genijus, 
jai neteko pamatyti. Bet pa
galvokite, kiek marksizmo 
pergalių matėme mes! 1917 
metais Karlo Markso pasekė
jai pirmą kartą pralaužė ka
pitalizmo frontą, o dabar iš 
imperialistų rankų išplėštas 
trečdalis žmonijos; Markso 
nuopelnas labai didelis — jis 
paruošė darbininkų klasės 
principus ir taktiką, išdėsty
tus “Steigiamajame manifes
te” ir daugelyje kitų manifes
tų bei atsišaukimų, kurie kar
tu su jo veikalu “Pilietinis ka
ras Prancūzijoje”. apginklavo 
jo pasekėjus būtinu politiniu 
ginklu, kad jie galėtų vykdyti 
jiems iškilusius , didžius užda
vinius. . . , - -

Pasaulio pertvarkymo pro
cesas vyksta toliau ir vyk s 
tol, kol imperializmui bus pa
darytas galas vriiems laikams. 
1-aSis Internacionalas numatė 
kelią.mūsų didžiajam marksis

tiniam judėjimui ir kiek kliū
čių > bepasitaikytų, žengiant 
šiuo keliu, dėl galutinės ko
munizmo. pergalės visame pa
saulyje netenka abejoti.

APIE PASAULIO 
GYVENTOJUS

Andai Jungtinių Tautų 
Organizacija išleido met
raštį, kuriame telpa duome
nų apie pasaulio gyvento
jus. Čikagos “Draugas” 
paskelbė kai kurias iš to 
metraščio žinias, ir mes čia 
paduosime jas mūsų skai
tytojams. Kaip gi šiandien 
pasaulis atrodo gyventojų 
skaičiais. Va, kaip:

1962 metų viduryje žemės 
rutulyje gyveno maždaug 3 
bilijonai 135 milijonai gyven
tojų. šis skaičius vidutiniš
kai padidėja 2.1 procento per 
metus.

Daugiausia gyventojų yra 
raudonojoje Kinijoje — 670 
milijonų, Indijoje — 449 mi
lijonai, "karybų Sąjungoje — 
221 milijonas, Jungtinėse A- 
merikos Valstijose — 178 mi
lijonai, Indonezijoje — 98 mi
lijonai, Pakistane — 97 mili
jonai, Japonijoje — 95 milijo
nai, Brazilijoje — 75 milijo
nai, Vakarų oVkietijoje — 55 
milijonai ir Anglijoje 53 mi
lijonai. šioms dešimčiai ša
lių tenka du trečdaliai visų 
žemės pusrutulio gyventojų.

Dešimt didžiausių pagal te
ritoriją šalių: Tarybų Sąjun
ga, Kanada, Kinija, Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Brazilija, 
Australija, Indija, Argentina, 
Sudanas ir Alžirija.

Tokijas, kuriame gyvena 8 
milijonai 613 tūkstančių gy
ventojų, yra didžiausias pa
ša u 1 y j e miestas gyventojų 
skaičiumi. Po jo eina New 
York as — 7,781,984 gyvento
jai. ,

Šie duomenys rodo tik fak
tiškąjį miesto rajoną ir neap
ima apylinkių. ''Trečias di
džiausias pasaulio miestas yra 
Šanchajus — 6,900,000 gyven
tojų, paskui Maskva — 6,317, 
Bombėjus — 4,422,165, Peki
nas — 4,010,000, Chicaga — 
3,550,404, Kairas—3,418,400, 
Rio de Janeiro — 3,223,408, 
Tientsin — 3,220,000, Lenin
gradas — 3,180,000, Londo
nas—3,179,980, Sao Paulo— 
3,164,804, Osaka — 3,151,000 
ir Mexico City—3,050,723.

Afrikos kraštuose daug gen
tinių grupių, nors kai kurios 
Afrikos šalys yra palginti ne
didelės. Pavyzdžiui, Tanga- 
nikoje yra 112 įvairių genčių. 
Kituose kraštuose taip pat yra 
labai įvairi etninė sudėtis. 
Tarybų Sąjungoje yra 109 at
skiros etninės grupės, Kana
doje—36.

. Iš 70 kraštų, kurie yrą pra
nešę neraštingųjų procentą, 8 
Afrikos valstybės pranešė, 
kad jų suaugusių gyventojų 
neraštingumas siekia 50 ir 
daugiau procentų, o 1 5-oje 
Azijos kraštų daugiau kaip 
pusė gyventojų nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Portuga
lija pranešė, kad 38 procentai 
jos suaugusiųjų gyventojų ne
raštingi.

ELEKTRONINIS 
BUHALTERIS

50 tūkstančių finansinių 
operacijų per parą atliks 
“elektroniniai smegenys,” 
statomi Varšuvos Politech
nikos instituto elektroninių 
skaičiavimo mašinų staty
bos katedroje. ,

Mašina “AMS-1” sukon
struota lenkų inžinieriaus 
Vincento Balasinskio. Ją 
panaudojus planavimui, bu
halterinei apskaitai, balan
so sudarymui, darbo užmo
kesčio sąmatoms ir kitoms 
operacijoms, kaip mano len
kų specialistai, sąskaityboje 
įvyksianti tikra revoliucija.

“AMS-1” apdoroja infor
maciją 2-3 kartus sparčiau 
už elektroninius smegenis 
“IBM-1401,” sukonstruotus 
“International Business Ma- 

I chines” koncerno.

Gavę prez. Johnsono pa
kvietimą atvykti į Baltąjį 
Namą rugsėjo 21 d., LDS 
sekretorius J. Siurba ir šių 
žodžių rašytojas pasileido
me kelionėn į Washingtona. 
Traukiniu važiuodami vis 
galvojome, kaip šis su prez. 
Johnsonu susitikimas bus 
mums svarbus.

Apie 4:30 vai. popiet prie 
vienų Baltojo Namo vartų 
jau randame nemažą fra
ternalinių draugijų prezi
dentų ir sekretorių būrį. 
Patikrinę dokumentus sar
gai suleido mus visus į vie
ną konferencijų kambarį. 
Susirinko virš 300 dalyvių.

Pasveikinęs mus visus 
fraternalistus, prez. Johnso- 
nas per J.?, te kelis savo ka
bineto pai cigūnus trumpai 
pakalbėti apie mūsų krašto 
padėtį ir užsieninę politiką. 
Jie nurodinėjo, kad Jungti
nių Valstijų ekonomika yra 
geroje padėtyje, kad nedar
bas palaipsniui mažėjąs, kad 
Jungtinės Valstijos turi ga
lingą militarinę jėgą “prieš 
komunizmą,” nors Pietų 
Vietname kariauti neleng
va.

Supažindinęs mus dar su 
keliais savo kabineto na
riais, prez. Johnsonas pasa
kė kiek ilgesnę, bet įdomią 
kalbą. Jis išsireiškė, kad 
jis nežino visų fraternalis- 
tų politinio nusiteikimo ir 
jis to nenori žinoti, jam vi
si šio krašto piliečiai yra 
lygūs. Amerika nėra vieno 
vybė priklauso 190 milijo- 
vybė priklauso 190 milijio- 
nų žmonių, kurie sudaro 
bendruomenę. Mes dabar 
naudojamės gerbūviu ir sie- 
kiamės dar . didesnio gerbū
vio.

Toliau prez. Johnsonas 
nurodė, kad mes esame pa
siruošę priešą sumušti, bet 
sykiu stengiamės taiką pa
laikyti. O kad taiką išlai
kyti, reikia mums didžiulės 
ištvermės pergyventi viso
kius pasaulyje pavojus, rei
kia mums vieningumo.

Šiuo metu, kuomet mes 
turime įgyvendinti naująjį 
civilinių teisių įstatymą, 
svarbiausiu uždaviniu turi 
būti visų piliečių vienybė. 
Jau šimtmetis prabėgo nuo 
vergijos panaikinimo, bet 
dar ir dabar negalime 
džiaugtis, kad rasinė nely
gybė būtų iš šaknų išrauta. 
Žinote, kas dedasi Missis
sippi ir kitose valstijose, 
kur negrai nelaikomi pilna
teisiais piliečiais. Rasinės 
diskriminacijos problema 
nelengva išspręsti, bet ji tu
ri būti išspręsta civilinių 
teisių įstatymo dvasioje.

Pirmąją kalbos dalį pre- 
j zidentas sakė nuo savo plat
formos per garsiakalbį, bet 
vėliau visą formalumą pa
liko šalyje, kalbėdamas 
vaikštinėjo po salę, maišėsi 
su dalyviais. Jis pagyrė 
fraternalinių draugijų veik

Žavusis Metelio ežeras.

lą ir atžymėjo jų svarl^. 
Jūs čia atstovaujate apie 10 
milijonų amerikiečių, pri
klausančių prie įvairių fra
ternalinių draugijų, jis pa
stebėjo. Jie neša apie 12 bi
lijonų dolerių apdraudos. 
Fraternalinių draugijų tur
tas siekia virš 3 bilijonų do
lerių. Fraternalinių drau
gijų vaidmuo visuomenėje 
yra labai svarbus.

Baigęs ilgoką kalbą prez. 
Johnsonas išėjo į kitą kam
barį, kuriame visi iš eilės 
su juo pasisve i k i n o m e ir 
nusifotografavome. Po to 
kitame kambaryje visus da
lyvius jis pavaišino. Vaiši?|- 
kambaryje nors trumpai 
buvo galima su juo asme
niškai pasikalbėti.

Taip ir baigėsi mūsų pasi
matymas su prez. Johnso
nu. Jis buvo įspūdingas ir 
naudingas.

Ant rytojaus, rugsėjo 22 
d., iš pat ryto pasileidome 
pamatyti įžymesnes Wash- 
ingtono vietas. Taip ir pa
darėme. Aplankėme Wash- 
ingtono ir Linkolno pamink
lus, garsųjį Dailės Muziejų 
ir keletą kitų pastatų. Po
piet žygiavome tiltu per 
Potomac upę į Arlingtono 
kapinyną, kur yra palaido
tas prez. Kenedis.

Didžiulės žmonių eilės nwj 
ryto iki vakaro eina dviem 
nuskirtais ir aptvertais ta
kais, vedančiais prie Kene
džio kapo. Kiti du takai ve
da atgal. Visur pilna svie
to. Veiduose jų nesimato 
šypsenos. Nuliūdimas net 
iki ašarų juos kankina. 
Sunku pasidaro krūtinėj^ 
kai prieini medine tvora 
aptvertą kuklų kapą, eglių 
šakomis apklotą. Sunku at
siskirti su žmogumi, kuris 
daug mūsų kraštui žadėjo, 
bet trumpai prezidentavęs 
mažai teištesėjo. Dar buvo 
jaunas ir energingas vyras. 
Niekšo ar niekšų kulka jį 
numarino.

Nuliūdę grįžtame lėktuvi# 
New Yorkan. Washingtone 
gauti įspūdžiai niekad ne
bus pamiršti.

Norėčiau tiek čia primin
ti, kad prez. Johnsono paža
dai prie Kenedžio karsiu 
vairuoti valstybės vairą 
prezidento Kenedžio nusta
tytomis gairėmis tebėra iš
tesėti. Bet jeigu respubli
konas Goldwateris laimėtų 
rinkimus, tada visko galima 
laukti. Tada vargiai būtų 
atsižvelgta į prez. Kenedžio 
nustatytas valstybines gai
res. Tada termo-branduo- 
linio karo pavojus tikrai pa
didėtų.

J. Gasiūnas

Karakas. — Iškilmingai 
čia buvo sutiktas Prancūzė 
jos prezidentas De Gaulle, i

Londonas. — Didėja An
glijos užsienio prekyboje 
deficitas.



Malazijos džiunglėse neramu
Visoje Malaizijoje nera- 

A mu. Jos širdyje — pačioje 
ftaloje ir Singapūre nesi
liauna dviejų didžiausių et
ninių grupių — malajiečių 
ir vietinių kinų—savitarpio 
pjautynės. Savarake ir Sa
bache (taip pat kaimyninia
me Brunėj aus sultonate — 
Anglijos protektoriate) ak
tyviai veikia Laisvės armi
jos būriai. Malaizijos vy
riausybė viskuo kaltina In- 
doneziją. Federacijosvy- 
riausybė net paskelbė mo
bilizaciją ir, kaip žinoma, 
kreipėsi į Saugumo Tarybą, 
reikalaudama skubių žygių 
“prieš Indonezijos agresi
ją.” O reakcingoji Londo

no propaganda šūkauja 
apie “Sukamo karą prieš 
taikingą šalį, pasirašiusią 
bendros gynybos sutartį su 
Anglija.”

Užuomina suprantama...
Nejsisavintos pamokos
Federacijas Anglija lipdo, 

paprastai, ten, kur ji dar 
bando naujojo kolonializmo 
metodais išgelbėti braškan
čias savo pozicijas. Tačiau 
ir federacijų lipdymas jau tikrųjų labai išaugo nacio- 
yra gerokai pamokęs ang
liškuosius imperialistus. 
Viena tokių pamokų — gė
dingai sugriuvusi Šiaurės 
Rodezijos - Niasalendo-Pie- 
tų Rodezijos federacija, su
durstyta tik prieš dešimtį

♦ metų. Kita pamoka — jau 
penkerius metus lipdoma, 
bet niekaip “nesilipdanti” 
Pietų Arabijos federacija. 
Vis dėlto Londonas nekaip 
įsisavino šias pamokas. 
Prieš metus jis sudurstė 
naują federaciją — šįsyk 
Pietryčių Azijoje. Beje, 
Naujasis lipinys yra visų 
trapiausias. Anų dviejų — 
bent teritorijos vienoje krū
voje, o pastarosios — gero-1 vienas r Kalimanato patriotų 
kai išbarstytos. Pati Mala
ja plyti Malakos pusiasaly
je; prikergtos prie jos bu
vusios anglų kolonijos—Sa- 
ravakas ir Sobachas—Kali- 
manto saloje, už šimtų ki-

w lometrų. Antra vertus, tarp 
Saravako ir Sabacho sprū
do Brunėjaus sultoną tas 
(Lodonas jo į federaciją ne- 
į trauk ė, svarbiausia, kad 
milžiniški pelnai iš naftos 
gavybos protektorate neati- 
'^ektų federacijos iždui). 
Be to, Saravako ir Sabacho 
gyventojai etniniu atžvilgiu 
kur kas artimesni kaimyni
nės Indonezijos tautoms, 
negu Malajos. Ekonominiu 
atžvilgiu jiems taip pat la
biau praverčia bendrauti 
su Indonezija.

Visi pažangieji pasaulio 
žmonės griežtai pasmerkė 
angliškųjų imperialistų ma
chinacijas Pietryčių Azijo
je, kaip dar vieną mėgini
mą išsaugoti savo politinį, 

gskonominį ir karinį viešpa- 
' tavimą šiame žemės rutulio
♦ rajone. “Malazija, kurią 

sudarė angliškieji imperia
listai, — pareiškė N. Chruš
čiovas, —tėra nauja senos 
kolonizatoriškos pol i t i k o s 
maina.” Didžiosios Brita
nijos komunistų partijos 
vadovybė pabrėžė, kad 
“Federacija neturi nie
ko bendro su Pietryčių A- 
zijos • tautų troškimu pa
siekti visišką nepriklauso
mybę ir surasti bendradar
biavimo formą, kuri labiau
siai atitiktų jų interesus.”

Tad kam gi Lodonas vis 
tik ryžosi išperėti lavoną ir

Jnet dėl jo grasina Indone- 
’teijai karu?

Susipainiojo...
Anglijos vyriausybė, vi

sais balsais girdama fede
raciją kaip išmintingiausią 
kūrinį, garantuojanti jos

buvusių kolonijų savaran
kiškumą bei klestėjimą, “pa
miršta,” kad ir pati Malaja, 
prie kurios prikergti Sara- 
vakas ir Sabachas — fak
tiškai tebėra Sičio lėvonija 
ir jos vidaus bei užsienio 
politika vairuojama iš Lon
dono. O gyventojai skurs
ta, kaip skurdę, čia viešpa
taujant angliškiesiems kolo
nizatoriams. Iš kitos pusės, 
sukūręs federaciją, Londo
nas pavertė Saravaką ir 
Sabachą tokiu pat kariniu 
placdarmu, kokiu anglai dar 
anksčiau pavertė pačią Ma
lają ir Singapūrą. Beje, vis 
atkakliau sklinda kalbos, 
kad Malaizija bus netgi 
įjungta į SEATO bloką.

Ginkluoto kumščio kon
centravimą “dekolonizuotuo- 
se” Šiaurės Kalimantan o 
rajonuose Londonas ir Ku- 
ala-Lumpuras teisina noru 
“atkurti rimtį,” kurią ardą 
“maištininkai,” veikiantys 
šiame federacijos rajone.

Visame Šiaurės Kaliman- 
tane — Saravake, Sabache, 
taip pat Brunėjuje — pas
taraisiais keleriais metais iš 

nalinio išsivadavimo judėji
mas. Pav., Brunėjuje iš 85 
tūkstančių gyventojų dau
giau kaip pusė priklauso 
patriotinei liaudies partijai, 
kuri, nors persėki o j a m a, 
1962 metų vasarą sa- 
vivaldinio parlamento ir 
vietinės vykdomosios tary
bos rinkimuose laimėjo vi
sus mandatus! Kai tų pat 
metų gale Brunėjų pasiekė 
žinia apie ketinimą, kuriant 
Malaizijos federaciją, įvelti 
į ją ir šį sultonatą, gyven
tojai griebėsi ginklo. Sam
brūzdis netrukus apėmė ir 
Sabachą beiSaravaką. “Re
voliucija, — pareiškė tada 

lyderių Zajinis ben Achme- 
tas, — vienintelė mūsų al
ternatyva federacijos spąs
tų akivaizdoje.” Anglai me
tė prieš sukilėlius visa, ką 
galėjo: aviaciją, parašiuti
ninkus, pėstininkų dalis, 
sunkiuosius ginklus, karo 
laivus, napalmą. Pranašes
nių jėgų spaudžiami, patri
otai pasitraukė į džiungles, 
iš kur jie, susiorganizavę į 
Laisvės armiją, jau antri 
metai puldinėja okupantų 
įgulas, komunikacijas, bau
džiamąsias ekspe d i c i j a s. 
“Mes, — pažymėjo neseniai 
Šiaurės Kalimantano Revo
liucinės tarybos' pirminin
kas ir Laisvės armijos va
das generolas Kiflis, — juo 
toliau,, juo smarkiau muši
me priešą. Mes tęsime ko
vą prieš naująjį kolonia
lizmą visomis išgalėmis.”

Londonas ir Kuala-Lum- 
puras stengiasi šio judėjimo 
“nematyti.” “Maištininkai,” 
aliarm u o j a neokolonizato- 
riai, jokiu būdu ne vietiniai 
žmonės: jie visi atkeliaują 
iš Indonezijos...

Suprantamas propagan
dinis triukas! Jeigu impe
rialistai pripažins, kad Šiau
rės Kalimantano gyventojai 
kovoja prieš federaciją, tai 
kartu jie paneigs savo tiki
nę jimus, kad ji sukurta vi
su jos gyventojų valia. O 

šios kaukės naujieji kolo
nizatoriai nusimesti, žino
ma, nenori

Bet, jeigu “visi maištinin
kai” braunasi iš Indonezi
jos, tai ko snaudžia gero
kai sustiprintos pasienio 
užkardos — rinktiniai Ma- 
lajos batalionai, “antiparti- 
zanų” būriai, “strateginio 
rezervo” daliniai, žvalgybi
nės aviacijos eskadrilės ir 
karinių laivų armados. Ne
norėdami sumenkinti savo 

“gynybines pastangas” šia
me rajone, okupantai ma
nevruoja: įsibrovėliai, gir
di, šiaip išgaudomi prie pat 
sienos; tik mažoms gru
pėms kartais pasiseka pra
sismelkti. O kadangi mažos 
grupės negali kažin ką nu
veikti, Londono ir Kuala- 
Lumpuro šaukliai paverčia 
jas “reguliarios Sukamo ar
mijos” daliniais. Tuo nu
šaunamas dar vienas zui
kis: jei reguliari armija, tai 
tai tat atvira agresija.

Indoneziečių tauta žino, 
kad anglai savavališkai ir 
pavojingais tikslais įsitaisė 
placdarmą jos pašonėje. 
Todėl Indonezijos savano
riai padeda Šiaurės Kali- 
mantano patriotams. Bet 
maži savanorių būriai — 
anaiptol ne reguliari armi
ja, kaip kad paisto imperia
listiniai provokatoriai.

Toks yra angliškųjų im
perialistų ir jų agentų pro
pagandos skleidžiamas me
las, kuriuo jie patys gero
kai susipainiojo ir tyčia 
klaidina pasaulio visuome
nę.

“Tolimasis” taikinys
Sutelkę stiprų šarvuotą 

kumštį Šiaurės Kalimanta- 
ne, okupantai anaiptol ne
lenda į džiungles. Jų žvilgs
niai ir ginklų vamzdžiai nu
kreipti daugiausia į išorinę 
pusę. Anglijos ir Malaizi
jos aviacija “klydinėja” In
donezijos padangėse, jų ka
riniai laivai šniukštinėja 
netoli Indonezijos krantų. 
Savo dvylekį kiša ir Penta
gonas, visas S E AT O blo
kas. Indonezijos atstovas 
Saugumo Taryboje tatai 
įrodė dokumentais.

Anglija ir visų rangų jos 
partneriams kelia siaubą 
antiimperialistinė Indonezi
jos užsienio politika, mono
polistinių koncesijų nacio- i 
nalizavimas, jos ryžtas prie
šintis naujojo kolonializmo 
intrigoms Azijos pietry
čiuose. f

Taigi, ruošiama pavojinga 
provokacija prieš Idoneziją. 
Toks “tolimasis” imperialis
tų taikinys. Tačiau, kaip 
rodo pastarųjų dienų fak
tai, imperialistai nekantrau
ja. Jie žūt būt siekia tą tai
kinį gerokai priartinti.

Debesys šioje žemės rutu
lio dalyje tirštėja. Imperia
listai teieško preteksto. Jie 
nebesitenkina tauškalais, 
kad “Sukamo armija ardo 
rimtį” Šiaurės Kalimanta- 
ne. Jau “randami” Indone
zijos “desantininkai” pačio
je Malajoje ir Singapūre— 
už daugelio šimtų kilomet
rų nuo Indonezijos. To ne
gana. Iš vienos pusės, skel
biama, kad tų “desantinin
kų” tik keliolika žmonių. O 
medžioja juos — kone iš
tisos divizijos, 
narna psichozė pačioje fe
deracijoje.

...Malaizijoje tikrai ne
ramu. Ir ne tik Kalimanta- 
no šiaurėje, kur patriotai 
kovoja prieš naujos mados 
pančius. Neramu ir Mala
joje, ir Singapūre. Tačiau 
čia Indonezija1 visiškai nie
kuo dėta. Anglijos žurna
las “Economist,” dar tik iš
perėjus federaciją, išprana
šavo : “Malaizijoje nebus ra
mu ... Rimčiausią grėsmę 
jai kelia vidiniai neišbren
dami 
mai.”

. Taip kaiti-! prie piliakalnio prie mano

ekonominiai sunku.
Tai tiesa.

D. Levinas

Dakaras. —Senigalo vals
tybė nutraukė diplomati- 
niuus ryšius su Čiang Kai- 
šeko režimu.

Iš KELIONES

Pirmomis mūsų buvimo 
Lietuvoje dienomis Vilnius 
šventė savo išsivadavimo iš 
vokiškos fašistinės okupa
cijos jungo dvidešimtas 
metines. Mes, grupė svečių 
iš Niujorko ir Čikagos, da
lyvavome minėjimo iškilmė
se Karių kapinėse, Vingio 
parke ir Filharmonijos sa-

Labiausiai mane paveikė 
ceremonijos Karių kapinė
se. Taip, ceremonijos, ir 
dargi vyriausiai karinės.

Bohemiškos ir sofisti- 
kuotai - nihilistinės nuotai
kos, kuriomis yra persisė- 
musi buržuazinė inteligen
tija Vakaruose, yra pada
riusios savo poveikį ir į pa
žangius Vakarų intelektua
lus, ypatingai kūrybinius 
žmones, kaip tai dailinin
kus, rašytojus, poetus. Lo
giškai to neišaiškinsi, bet 
nemenkas skaičius pažan
gių kūrybinių žmonių Va
karuose jaučia švelnią, bet 
aiškią antipatiją bet kokiai 
uniformai, bet kokiam pa
radui, bet kokioms ceremo
nijoms. Tos nuotaikos man 
nesvetimos, aš jas galiu su
prasti, kartais ir į jas įsi
gyventi.

Bet tą karštą vasaros 
dieną Vilniaus Karių kapi
nėse mano žvilgsnis įsmigo 
į senyvą buvusį partizaną 
tarybinio kario uniformoje. 
Jis ėjo pamaži, lyg sunkiai 
nešdamas metų ir praeities 
kovų naštą; jo uniforma 
buvo kiek rauklšėta, jis ne
šė vainiką neįprastomis ran
komis, lyg nepratęs žmogus 
neštų kūdikį. Stovėjau arti 
tako, kuriuo vainikai buvo 
nešami link kritusių karių 
paminklo, .ir mačiau jį iš 
arti — jo žilus plaukus, jo 
raukšlėmis išraižytą veidą. 
Nežinojau, ar jis lietuvis, 
ar kitos tarybinės tautos 
žmogus. Nežinojau ir jo 
laipsnio — žvaigždutės ant 
antpečių man dar painiojo
si.

Žiūrėjau į jį, ir mintys 
mane perkėlė į pilkus Bielo- 
rusijos laukus, į Ukrainos 
stepes, į sniegu apdengtus 
Rusijos plotus, į pačios Lie
tuvos purienų lankas iryl
ius — į tą laikotarpį', prieš 
du dešimtmečius, . kuomet 
tarybinis žmogus su- ginklu, 
rankoje lyg per miglą nešė 
išlaisvinimo fakelį vis to
liau į vakarus.

Aš norėjau prieiti prie 
šio buvusio partizano, pa
spausti jo kietą, dorą ran
ką, aš norėjau padėkoti jam 
vardan visų, kurie dar šian
dien kovoja prieš priespau
dą — nuo Vietnamo vals
tiečių sūnų iki Harlemo 
jaunų negrų, kurie ilsisi po 
pušų spygliais miškelyje 

gimtųjų Anykščių.
Mintys vijo mintis ste

bint tą senyvą eks-partiza- 
ną. Aš galvojau, kokie 
klaidingi ir naiviški yra tie 
jauni rašytojai ir kiti meno

Zarasai—ežerų kraštas*

Dvi atmintinos dienos
žmonės, kurie nesupranta, 
kad galima stoti už naujų 
bangų ieškojimą filmuose, 
už novatoriškumą tapyboje, 
už ekspresyvumą per nau
jas formas literatūroje, už 
kartais reikalingą elegiją 
poezijoje — ir tuo pačiu lai
ku mylėti šį seną kovotoją, 
jausti pagarbą jam ir jo 
bendražygiams, žinoti, kad 
jo raudona žvaigždė yra ta 
pati, kuri žydi Fidelio ir Če 
atlapuose, kuri matosi ir 
nesimato Saigono apylinkės 
poetinio partizano vėliavo
je...

Tą mintiną dieną aš visa 
širdimi prisidėjau prie for
malių ceremonijų. Ir kada 
dvi mūsų draugės, sena lie
tuvė iš Čikagos ir Niujo- 
ke gimusi ir auganti lietu
vaitė prisidėjo prie eisenos 
ir nunešė prie paminklo 
kuklias gėlių puokštes, jų 
rankos buvo ir mano ran
kos.

Su kolūkiečiais Vilniuje
Kita atmintina diena bu

vo skirtinga, lengvesnio po
būdžio, bet ir ją vargiai pa
miršiu. Ji prasidėjo vieno 
sekmadienio rytą šalygat- 
vyje prie viešbučio Lenino 
prospekte. Mes jau buvome 
su Vilniumi gan gerai, su
sipažinę, bet draugė L. ir 
aš nutarėme pavaikščioti po 
miestą ir dar kartą sustoti 
prie žymesnių architektūri
nių paminklų.

Draugė, Amerikoje gimu
si ir netoli Čikagos gyve
nanti jauna inteligentė, yra 
didelė architektūros entuzi
astė, kuri nori žinoti kiek
vieną istorinę smulkmeną, 
tuo tarpu, kai man, daili
ninkui, užtenka žinoti šį tą 
apie erą,- stilių, kitus pama
tinius istorinius faktus. 
Mat, dailininko dėmesio 99 
nuošimčiai skirti estetiniam 
pojūčiui, ne studijoms.

Taigi, stovėjome Gedimi
no aikštėje, prie Paveikslų 
galerijos, tai yra, buvusios 
katedros. Mano draugė kni
sosi nešamame vadove, kur 
bandė surasti, iš kokios me
džiagos padarytos katedros 
i š 1 a u k i o skulptūros, o aš 
žiūrė 
ir galvo jąįtyFkad; š a i
TAIKA* įvairiomis- k-hibomis 
(Peace,; Mir, Paix .fr f. t.) 
tinkami idėjiniai, bet Jokiu 
būdu nesiderina stilistiniai 
su pastatu, ir aikšte, kaip 
nesiderina didelis užrašas 
ant gretimo pastato: “Pilie
čiai, išjunkite elektros įtai
sus...” ar kaip nors pana
šiai.

Mums s to vinė j ant, iš užu 
kampo pasirodė didokas 
žmonių būrelis, kolūkiečiai 
iš išvaizdos. O su jais ra
dosi gidas, kuris, kaip pa
sirodė, aiškino kaip tik apie 
statulas ir iš kokios me
džiagos jos padarytos!

Gidas, tipiškas akademi
nių kabinetų žmogus, apsi
vilkęs muziejininko pilku 
švarkeliu, aiškino su entu-

z1.

Vilniuje
ziazmu, su meile savo te
mai, su giliu žinojimu. Tuo
jau supratome, kad čia tu
rime reikalo ne su eiliniu 
gidu, o su specialistu, kas 
pasitvirtino: pasirodė, kad 
jis istorikas, kurio pavardė, 
jeigu neklystu dabar, Ma
ceika. “Gal galėsime prisi
dėti prie jų?” mane ang
liškai paklausė draugė. Gi
das kaip ir suprato, ko mes 
norime: “Prisidėkite, eks
kursija dar neįpusėjo...”

Pasirodė, kad ekskursija 
ne pėsčia, kad atvykusi sa
vo sunkvežimiu iš Raseinių 
apylinkės, ji naudoja sunk
vežimį pavažinėjimui iš vie
no architektūrinio pamink
lo Vilniuje prie kito. Mes, 
“ko-optuoti” kolūkinės eks
kursijos nariai, buvome pa
kviesti lipti į vežimą, kad 
pavažinėti iš Onos bažny
čios link Petro ir Povilo, ir 
t. t.

Sunkvežimis buvo puikiai 
sutvarkytas tam reikalui. 
Nuleidžiamos trumpos ko
pėčios, kuriomis kaip laip
teliais įlipi į sunkvežimį, o 
jame, atvirame ir saulės 
aplietame, mediniai suole
liai įtaisyti kaip vagone.

Ar tai saulėta diena, ar 
miesto šventadieniškas gro
žis, ar šieno ir šviežio me
džio kvapas sunkvežimyje 
nuteikė draugę ir mane kuo 
puikiausiai. Mūsų kolūkie
tiški šeimininkai, tarp jų 
kelios jaunos mergaitės, ir
gi buvo linksmi, prie ko, be 
abejo, prisidėjo gardus juo
kas, kuris nuriedėdavo po 
visą sunkvežimį, kai drau
gė pasakydavo ką nors sa
vitai, amerikiečių lietuvių 
“dialektu.” y

Ir jeigu ne mūsųygerbia- 
mo gido smulkmeniški aiš
kinimai, mes, esu tikras, 
būtume važinėję po Vilnių 
su daina...

R. Baranikas

Į SACHARĄ VEŽAMAS 
SMĖLIS

Užsienio spauda praneša, 
kad Egipto vyriausybė nu
pirko Didžiojoje Britanijo
je didelį kiekį smėlio. Jis 
bus nugabentas j Sacharą. 
Tai skamba maždaug taip, 
kaip ledo pirkimas Antark
tidai. Tačiau reikalas čia 
yra kitas — Sacharos smė
lis labai smulkus, jis netin
ka betonui. Jo visiškai ne
galima panaudoti tokioje 
svarbioje staty boję, kaip 
Asuano užtvanka. Dėl to 
Egiptui ir tenka pirkti 
stambiagrūdį smėlį.

Laisvės reikalai
Neseniai gavome laišką nuo vieno gero draugo iš 

Waterbury, Conn, kuriame radome čekį sumoje $200. Jis 
rašo, kad tai jo auka laikraščiui “Laisvei”—mes jam 
nuoširdžiai dėkojame už tokią puikią auką. Linkime jam 
daug sėkmės gyvenime!

Nepamiršta ir kiti geri rėmėjai, prisiųsdami kiek 
galėdami laikraščiui finansinės paramos. Aukojo:

V. ir M. Vilkauskai (jų 50 m. vedybų auksi
nės sukakties proga), Waukegan, Ill..........$50.00

L. ir M. Trakimavičiai (Atžymėjimui jų 50 m.
vedybų auksinės sukakties) ........................ 50.00

B Kirstukas, Chicago, Ill.....................................11.00
Pius Petrauskas, Prospect, Conn........................11.00
Mary Zeikuvienė, Miami, Fla................................ 5.00
A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y....................... 5.00
Juzė Sleivis, Lawrence, Mass................................ 5.00
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y.............................3.00
Po $1: Ch. Landraitis, Manchester, Conn.; A. Ogent, 

P. švelnikas, Easton, Pa.; K. Staniulis, Johnson City, N. 
Y.; A. Gabalis, Lynbrook, N. Y.; Ben Brown, Miami, Fla.

Sekantį mėnesį, spalio 1 d., prasideda “Laisvės” va
jus gavimui naujų skaitytojų, ir atnaujinimas išsibaigu
sių prenumeratų. Taipgi prasidės Biudžeto fondan sukė
limas $5,000 1965-iesiems metams. Tikimės, kad daugelis 
mūsų gerų rėmėjų pasistengs sukelti tą sumą.

Tariame ačiū virš minėtiems rėmėjams už jų dovanas.
“Laisves” Administracija •

Hartford, Conn.
Parengimas pavyko

Rugsėjo 20 d. įvyko Lais
vės choro parengimas. Jis 
pilnai pavyko. Žmonių turė
jome vietinių ir atsilankė iš 
kitų Conn, valstijos miestų. 
Dalyvavo iš Worcesterio 
gerbiamoji M. Sukackienė. 
Gerai pasirodė Newhave- 
niečiai.

Kai svečiai pavalgė, O. 
Šilks pakvietė kelis tarti 
žodį. Kalbėjo Sukackienė, J. 
Kunca ir kiti. Po to buvo 
šokiai.

Laisvės choras turi gerų 
rėmė j ų. Bagdonienė, iš 
Middletown, pereitą pava
sarį chorui dovanojo kvor
tą degtinės, o dabar du mo
teriškus rankinukus. Juos 
pardavus gauta pelno. Di
delis jai ačiū.

Žinoma, choras ne tik 
(linksmina publiką gražio
mis dainomis, remia pažen- 
g i e č i ų parengimus, bet 
kiekvieneriais metais ir 
“Laisvei” paaukoja po $100.

Kai kiekvienam metų 
skaičius didėja, tai sunkiau 
suruošti parengimus ir at- 

i likti darbus. Taip ir šį kar
tą, į rengėjus sunku buvo 
gauti, bet kada apsiėmė O.

I Šilks, tai tuojau apsiėmė C. 
j Miller, abu Lukštai, S. Be- 
rison ir V. Kazlau. Paren
gimą įvykdėme, pasisekė, 
dabar galime tik pasi
džiaugti.

Spaudos parengimas
Sekamas par engimas 

įvyks sekmadienį, spalio 25 
dieną, toje pat patalpoje. 
Pradžia 1 vai. dieną. Ren
gia Moterų klubas, o jos vi
sada tinkamai surengia, 
gamina skanius x pietų, to 
paties laukiame ir dabar: 
atsilankę nesigailės.

Parengime dainuos Mon
tello Vyrų Dailės grupė. Ti- 
kietai jau platinami, ypa
tingai energingai platina L. 
Žemaitienė, tik gaila, kad 
jai skauda koja. Linkiu 
draugei kuogreičiausiai pil
nai pasveikti.

Smagu buvo matyti pa
dengime (po ilgos ligos) O. 
Verketienę. Manau, kad vėl 
dalyvaus chore ir kartu 
dainuosime.

V. K.

Idaho Falls, Idaho. —Čio
nai kalbėjo W. ’E. Milleris, 
respublikonų kandidatas į 
JAV viceprezidento vietą. 
Jis sakė, kad demokratai 
“gobelsišką” vartoją takti
ką prieš jį.

3 puiL Laisvi (Liberty) Antį’., rugsėjo (Sept.) 29, 1964



A. Kandraška

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Rugpjūčio 11 d. vėlai va

kare, lydimas savųjų ir ge
rų draugų, apleidau Bos
toną. Traukinys turėjo vie
ną keleiviams vagoną, o ki
ti buvo produktams vežti. 
Vienas iš jų, viduryje Con
necticut valstijos, nučiuožė 
nuo bėgių. Vagono atsta
tymas ant bėgių truko apie 
porą valandų. Todėl mažai 
beliko laiko dairytis po New 
Yorką, turėjau skubėti, kad 
laivas neišplauktų be ma
nęs.

Tušė po vienuoliktos lai
vui išplaukus, dar apie va
landą laiko buvo matyti 
New Yorko dangoraižiai. 
Tolstant nuo Amerikos že
myno, oras ėjo šaltyn. Be
veik per visą penkių dienų 
per Atlantą kelionę lijo, 
saulės mažai tepasirodė.

Vidury vandenyno skrai
dė pempės dydžio paukš
čiai. Jie nekibo į laivą; gre
ta jo, lyg palydovai, palei 
vėjo sukeltas vilnis skrajo
jo. Keleiviai stebėjosi bal- 
tapilviais paukščiais: kaip 
ir iš kur jie į vidurį vande
nyno atlekia... Kuo mai
tinasi, kur pasilsi ir vaikus 
peri?

Paplaukus Prane ū z i j o s 
miestą Cherbourgą, toli į 
jūrą siekė senoviškos forti
fikacijos, ilga pilis nuo prie
šų apsiginti.

Prancūzijoje
Specialiu turistams trau

kiniu važiuojant į Paryžių, 
buvo labai gražus oras; ma
tėsi puiki Normandijos 
gamta. Čia žemę skirsto ne 
tvoros, ne ežios, o akmeni
mis pakrauti, krūmokšniais 
apaugę rubežiai. Iki dava- 
žiavome Paryžių, daug 
sodų ir paskirai vaisme
džių matėme. Kviečiai 
jau beveik visi buvo nuplau
ti, o kitokių javų irgi ma
žai laukuose tesimatė. Kas 
liečia gyvulininkystę, Pran
cūzijoje jos daug nesima
to: po vieną, dvi ar kiek 
daugiau galvijų ganėsi ap
tvertuose sklypuose.

Šis buvo man antras sy
kis Paryžiuje. Per kelias 
dienas miesto žmonių gy
venimo pilnai nepatirsi. Iš 
veidų, pasirėdymo ir kito- 

, kios pavirštutinės išvaizdos 
sprendžiu, kad dauguma 
nepasitenkinę ekonomine 
padėtimi. Kas man atrodė 
keista, tai kad nemažai dar
bininkų, traukinių laukda
mi vynu užsigerdami “send- 
vicius' valgė. Tur būt jų 
namai toli nuo miesto. Ir 
garsusis Paryžius skurdžių 
negali paslėpti: jie išsi
traukę iš maišelio duonos 
bulką drasko nagais ir val
go.

Traukiniu nuvažiavus į 
Paryžių, tik atgal iŠ tos pa
čios stoties tegalima išva
žiuoti. Norint į kitą šoną 
važiuoti, reikia per miestą 
persikraustyti, nes miesto 
centre nėra geležinkelio sto
čių. Paryžius turi stočių 
visuose miesto šonuose.

Vokietijoje
Nakties tamsoje perva

žiavau su Vokietija rube- 
žiuojančią Prancūzijos da
lį. Čia miestuose, abelnai 
imant, gyvenimas gerai at
rodė. Tačiau kaimas pro
greso nedaro. Bent jau man 
nepatinka jų smulkus žemės 
Suskirstymas. Traktorių, 
kombainų ir kitokių didelių 
mašinų irgi mažai tesima
tė; tik dideliuose dvaruose 
buvo matyti didesni galvijų 
skaičiai ir šiokia tokia ma
šinerija. Daugely didesnių 
miestų stotyse matėsi kaž
kokia emigracija: krūvos

I lagaminų, būriai suvargu
sių žmonių....

Lyg būtų sąmoningai trau
kiniui laikas nustatytas, 
kad vakarinę Berlyno dalį 
pasiektų, kai visos šviesos 
sudegtos. Tiesa, net akys 
raibsta nuo visokių rėkia
mų mirgančios šviesos.

Rytinė Berlyno dalis ge
rokai atbudavota, bet dar ir 
sugriautų namų, plytų krū
vos tebestovėjo. Pravažia
vus Berlyną ir jo priemies
čius, prašvito rytas. Kri
to į akį platūs laukai. Čia 
daromas progresas: didelės 
ganyklos su daugeliu gyvu
lių, plačios dirvos bei javų 
laukai be ežių, moderniška 
žemės ūkiui irigacija. Dar
žovės taipgi auginamos di
deliuose žemės plotuose.

Lenkijoje
Nors gamta graži, laukai 

lygūs, sodybos medeliais, 
vietomis vaismedžiais puo
šiasi, tačiau biednas vaiz
das krenta į akis važiuojant 
per Lenkiją. Nuo Vokieti
jos iki Varšuvos beveik nie
kur nemačiau turtingo ūkio. 
Nesimatė didelių būrių gal
vijų, nei didelių pastatų, nei 
didelių derlingų plotų javų. 
Iš tolo ir iš lauko žiūrint, 
net ir buvusieji dvarai at
rodė suvargę. Jeigu teisin
gai atsimenu, per Lenkiją 
važiuodamas nepastebėjau 
laukuose nei vieno trakto
riaus, nei kombaino, nei di
delio būrio gyvulių. Dau
gumoje viena, dvi ar trys 
karvės ir tos sen e s n i ų j ų 
žmonių ganomos.

Varšuvoje namų bei fab
rikų statyba gerokai pra
plėsta, bet dar yra daug ka
ro žymių: griuvėsių, duo
bių, kanuolėmis apdaužytų 
namų. Per tris valandas 
taksiku važinėjant, matėsi 
dar labai daug neatliktų 
darbų. Nežiriau, ar jis ir 
kiti asmenys man melavo, 
sakydami, kad pas juos 
randasi daug bedarbių; 
ypatingai jų daug Varšuvo
je. Gal kitos Lenkijos da
lys griau progresuoja, bet 
kiek aš mačiau, ^patingai 
žemės ūkyje, mažas pro
gresas.

Per Baltarusiją trauki
nys nakties metu miegantį 
pervežė. Nuo Minsko į Vil
nių važiuojant prašvito ry
tas. Čia matėsi didelių ir 
mažų laukų, daug prastos 
kokybės miškų. Iki Vil
niaus Baltarusijos ir Lietu
vos kaimo , vaizdas mažai 
skyrėsi. Traukinys buvo 
pilnas rusiškai ir lietuviškai 
kalbančių malonių žmonių, 
tik gaila, kad Vilniuje tu
rėjome skirtis.

Vilniuje
Štai ir Vilniuje! Legen

domis pagarsėjusiame, nuo 
seniai lietuvių mylimame, 
kunigaikščio Gedimino iš
sapnuotame, Tarybų Lietu
vos sostamiestyje.

Pirmiausia krito į akis 
sveika žmonių išvaizda, 
švara gatvėse, taipgi gerai 
organizuota transportacija, 
maistas geras, patarnavi
mas lėtas ,bet malonus ir 
švarus.

Miestas, matomai, didėja, 
nes kur tik pažvelgsi, ten 
nauji pastatai; daug dar 
neužbaigtų statyti. Miesto 
gyventojai švariai apsiren
gę, iš veidų neatrodo alka
ni; ypatingai mažai nuo rū
pesčių raukšlių. Mažai mer
ginų su skaldytais plaukais, 
o dar mažiau su cigarete lū
pose. Storapilvių ir plonų 
ilgais kaklais taipgi nedaug 
tematyti. Gal kai jie reik
menų produkcija dasivys 

JAV, tai gal amerikonško 
stiliaus žmonių ir pas juos 
atsiras.

Abelnai Vilnius man pati
ko (tik gaila, kad niekas 
nekvietė apsigyventi). Par
kų su įvairiais medžiais, 
medeliais, paminklais ir 
gražiomis gėlėmis labai 
daug. Nauji rajonai stato
mi toliau nuo centro.

Gimtajame kaime
Sekmadienį, 7 vai. ryto, 

prie “Neringa” viešbučio 
sustojo “Volga.” Vairuo
tojas, žurnalistas, fotogra- 
fistas, aš ir Kazlauskienė 
greitu automobiliu leidomės 
po 100 kilometrų per valan
dą į Panevėžį. Čia Kaz
lauskienę pas jos seserį pa
likę, keturiese važiavome 
pro Biržus į Pandėlio rajo
ną. Iki Biržų kelias buvo 
geras, bet į Papilę apie 30 
kilometrų — duobėtas žvy
ru grįstas vieškelis. Nuo 
Papilio iki Pagurių kaimo 
dar buvo apie 10 kilometrų. 
Čia kelias geresnis, nes ma
žiau sunkvežimių išdaužy
tas. x

Stebėtinai atpažinau jau
nose dienose išvaikščiotus 
laukus, nors per 37 metus 
labai daug pasikeitę. Kur 
palikau kaimą iš 30-ies šei
mų, bebuvo tik keletas me
džių; kur vingiavo per lan
kas Apaščia, tik nusausini
mo griovys. Pagurių kal
nas, jame milžiniška žvyr
duobė ir ant kalno kapinės 
man parodė gimtąją vietą. 
Tiesa, žvyrduobė dabar daug 
didesnė negu aš palikau, 
bet kalnas, kapinės daug 
mažesniais atrodo.

Dieną prieš nuvykstant, 
telefonu šnekėjausi ir sa
kiau, kad popiet nuvažiuo
siu. Bet ‘Volga” labai grei
ta mašina. Radome visus tik 
susikėlusius. Kaip mieste, 
taip ir kaime dabar vėlai 
keliasi, palengva dirba ir, 
atrodo, mažai tesirūpina. 
Karvių melžėjos, gyvulių 
prižiūrėtojai ir kai kurie 
kiti keliasi anksti.

Su broliu, sesele, jų šei
momis malonu buvo pasi
šnekėti, su kaimynais pa
simatyti. Bet kai antrą die
ną po pietų reikėjo vėl su 
visais atsisveikinti, tai!.. - 

Apie patį kolūkiečių gyve
nimą, trumpai buvus, sunku 
smulkmeniškai papasakoti. 
Tiek žinau, kad jie geriau 
pavalgę negu kuomet aš au
gau. Jie planuoja keltis į 
kolūkiams steigiamas gy
venvietes, už tai dabarti
niai gyvenamieji pastatai 
neremontuojami...

Šiais metais, sakė brolis, 
javai geriau užderėjo, tai ir 
pinigais gauna už darbadie
nius. Kiek gauna, nesitei- 
ravau, nes viename kolūky
je moka vienais metais dau
giau, kitame—kitais. Iš 60 
arų (trobesiai ir kiemas į 
sklypą neįskaitomas) darže 
labai užderėję daržovės ir 
miežiai dėl kruopų ir alaus.

Kur Pagurių kaimo sody
bos buvo, dabar kukurūzai 
6 pėdų, o ant minėto smėlio 
kalno, su specialių trąšų pa
galba, labai gerą derlių 
duod^ visokie javai. Vaikš
čiojau po storas rugienas. 
“Spalio pergalės” kolūkyje 
su moderniška mašinerija 
javai buvo jau baigiami im
ti nuo laukų. Iš kombainu 
surinktų kviečių trys mo
terys su tam tikru arpu at
skyrė kitiems metams sėk
lą. Mačiau didelį aruodą, 
pilną kviečių. Viskas, ką ta
me kolūkyje mačiau, man 
atrodė pusėtinai gerai.

Pirmadienio ketvirtą va
landą jau važiavome link 

Kupiškio. Užsukome Su- 
vaidiškių kaiman, mano mo
tinos tėviškėn. Radau dė
dę, dėdienę, jų dukrą su 
“užkuriu” ir dviem. vaiku
čiais gyvenančius savuose 
dideliuose namuose. Čia ir
gi, kaip pas brolį ir seserį, 
stalai valgiais ir gėrimais 
apkrauti. Visi atrodė gerai 
nusiteikę, tik dar vis nepa
miršta karo metu pergy
ventų baisenybių...

Ir vėl Vilniuje i
Prieš išvykstant į kaimą 

ir sugrįžus daug ką apžiū
rėjau Vilniuje ir jo apylin
kėse. Buvau Trakuose ir 
garsiojoj pily. Trakų apy
linkėje yra daug ežerų ir 
juose medžiais pasipuošusių 
salų.

Buvau Paneriuose, kur 
naciai žudė žmones, neatsi
žvelgdami į tai, ar jie buvo 
jiems prasikaltę, ar jie įbuvo 
tik vaikai, ar kokiai tautai 
bei religijai priklausė. Ma
čiau didelių duobių, iš ku
rių lavonai po karo buvo 
atkasti ir išvežti. Vienoje 
priskaityta 12,000, kitoje— 
26,000 lavonų. Ten pat pa
statytas paminklas ir nedi
delis muziejinis pastatas.

Buvau “Lelijos,” vyriškų 
drabužių, siuvykloje. Šiame 
fabrike dirba 2,600 darbi
ninkų, daugiausia moterys. 
Taipgi buvau užėjęs į kitą 
fabriką, kur daromos įvai
rios elektrinėms mašinoms 
detalės. Čia ir vyrų daug 
dirba.

Buvau gražiausiuose, kiek 
esu matęs, Karių kapinėse. 
Taipgi buvau šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, kurioje 
labai daug statulų ir tūks
tančiai visokiausių orna
mentų.

Leningrade
Rugsėjo 3-čią, pavakarie

niavęs ,vilniečių lydimas, 
atsisveikinau su lietuvių 
tautai brangiu miestu. Per 
miškus, per krūmus, pro 
daugybę pelkių ir ežerų bė- 
go traukinys iš Vilniaus į 
Leningradą. Rugsėjo 4-os 
ryte jau buvau carų palo- 
ciais pagarsėjusiame, pro
letarų krauju išplautame 
mieste. Iš pietų pusės įva
žiuojant, miestas prasidė
jo dideliais moderniškais 
apartmentinitiis pastatais.

Iš traukinio išlipus pasiti
ko Inturistų agentūros dar
buotojas, su taksiku nuvežė 
į gražų Astorija viešbutį. 
Papusryčiavus ir dokumen
tus susitvarkius, važiavome 
susipažinti su revoliucijo
mis pagarsėjusiu miestu. 
Gyvenamieji namai ir kitokį 
pastatai, palyginus, atrodo 
geriau negu Paryžiuje, nes 
Leningradas vėliau ir mo- 
derniškiau pastatytas.

Nors smarkiai nacių ka- 
nuolės pastatus apdaužė ir 
daugelį jų sugriovė, tačiau 
beveik visos karo žaizdos 
užgydytos; bent jau taip at
rodo iš išorės žiūrint. Gat
vės ne visur tiesios, bet 
daugumoje plačios, labai 
švarios. Visas ^miestas iš
vagotas kanalais ir upėmis. 
Didžiausia — Neva, kurios 
ilgis siekia apie 70 kilomet
rų. Bent keli kanalai var
tojami miesto išmatoms nu
plauti ... Šalia kitų įdomy
bių mačiau dailės muziejų, 
įsteigtą carų ‘^Žiemos” pale
čių je. Taipgi apžiūrėjau 
Petro Dvorecą, kuriame da
bar įsteigti poilsio namai su 
muziejais.
- Šeštadienio rytas, sėdžiii 
kambaryje ir per langą žiū
riu į darban skubančius le
ningradiečius. Palei Asto- 
riją sustojo autobusas, prie 
jų paskubomis renkasi vi- 
šoki žmonės. Nemažai mo
tinų su vaikuočiais ant ram 
kų atskubėjo prie autobusų.

Jos nuveža ir palieka vai
kus darželyje, atidirbusios 
valandas vežasi juos į na
mus. Mačiau keletą ir vy
rų su kūdikiais ant rankų 
įlipant į autobusus. Mato
mai į vaikų darželius pri
ima. i

Nesimatė šilkais pasipuo-1 
šusių, bet nesimatė nei dris
kių, kokius vaizduoja kapi
talistinis pasaulis.

Rugsėjo 5-os rytas buvo 
vėsus, apsiniaukęs, bet ne-' 
lietingas, o gatvėse mažos 
vandens valkos stovėjo ir 
visas asfaltas buvo šlapias. 
Jei vietomis plovėjams ne
pavyko viską arti šaligat
vio suplauti, tai kiti darbi
ninkai, surenkantieji šiukš
les, tą atliko. Apie 8-ą ry
to centrinėse miesto gatvė
se nei šiukšlių, nei šlavikų 
jau nesimatė. Kai į rašti
nes ir kitokias įstaigas ren
kasi darbuotoai, tuomet gat
vėse matėsi, daug įvairia
spalviai pasipuošusių mer- 
ginų-moterų ir vyrų, gra
žiai pasirė d ž i u s i ų ; vyrai
daugiausia be kepurių.

Yucaipa, Calif
Iš LLD Kuopos susirinkimo

Turėjome skaitlingą LLD 
kuopos susirinkimą rugsė
jo mėn. pradžioje. Išduoti 
geri kuopos valdybos ir pra
mogų rengėjų raportai. Fi
nansiškai šiuo laiku kuopa 
neturtinga, nes parengimų 
uždarbį išaukojome visuo
meniniams reikalams. Ti
kimės, kad dar bus progų šį 
rudenį surengti kokią pra
mogėlę.

Kuopa šiuo laiku turi pil
nai užsimokėjusių narių 37, 
nors pora narių pasitraukė 
metų pradžioje. Kuopos 
pirmininkė stengiasi gauti 
naujų narių kur tik yra 
proga.

Pakeltas laikraščių vajaus 
klausimas. Kadangi mūšų 
kolonija neskaitlinga laik
raščių skaitytojais, todėl 
buvo mintis, kad mes pa- 
gelbėtume Los Angeles va- 
jininkams, kurie labai ap
sukriai darbuojasi po plačią 
apylinkę, atnaujindami se- 
nūs ir ieškodami naujų 
skaitytojų.

Pramogų rengėjai rapor
tavo, kad rugsėjo 6 ir 7 
dienų parengimai davė pel
no $82.45, ir visas pelnas 
paaukotas “Vilniai.” Taip
gi buvo atsišaukimas nuo 
Pietų Amerikos lietuvių 
laikraštuko “Darbo,” kad 
kiek galint paremtume. Pa
vieniai suaukojo $7 ir kuo
pa pridėjo $3, tad laikraš
čio paramai susidarė visa 
dešimkė.

Po $1 aukojo: K. ir A. 
Pesliai, J. ir M. Demenčiai, 
A. ir D. Shultai, M. ir A. 
Pūkiai ir Juozas Palukai
tis ; po 50 c.: J. Paulaus
kienė, J. Marks, A. Širvins- 
kienė ,M. Radienė.

Kitas kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 8 d.

Iš pranešimų žinome, kad 
yra ruošiamas Vilnies ka-> 
lendorius 1965 metams. Ku
rie norite prisidėti su lin
kėjimais ar sveikinimais, 
dabar yra proga. Taipgi 
kurie norėsite jį gauti nu
sipirkti, galite - paduoti už
sakymus dabar.

Apie pramogas
Verta pažymėti, kad į 

Yucaipos kuopos eiles atėjo 
d. Kazys ir , Onutė Pesliai. 
Praėjusiame parengime jie 
prisidėjo su savo nuoširdžiu 
darbu ir davė yertingą do
vaną. Tiesa, ir kiti rengė
jai dirbo nuoširdžiai ir gau
siai. prisidėjo su dovano
mis, bet mums džiugu, kad 
mes turime savo tarpe nau*

jus draugus, kurie gerai 
gelbsti.

Rugsėjo 6-os dienos pra
moga buvo sėkminga. O 
kadangi rytojaus dieną bu
vo Amerikos tautinė šven
tė, tai ta pati komisija su
ruošė antrą pramogą vie
šame parke. Ir ten gerai 
pavyko. Didelis ačiū visiems 
už pasidarbavimą.
Mirė Antanas Janušauskas

Ilgametis Yucaipos gy
ventojas Antanas Janušaus
kas mirė po sunkios ligos. 
Liūdesyje liko jo žmona Ro
žė ir šeimos nariai. Ka
dangi velionis buvo religi
nių įsitikinimų žmogus, to
dėl ir palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis rugsėjo 
16 d. Redlands kapinėse.

Antanas iš amato buvo 
“barberys,” bet dėl nesvei
katos jau nedirbo.

Jis draugiškai sugyveno 
su visais kaimynais ir su 
kitokių pažiūrų žmonėmis. 
Gaila, kad netekome gero 
kaimyno.

Grįžo iš atostogų
Kiek pirmiau svečiavosi 

Juozas Dementis pas savo 
sūnaus šeimą Wisconsine, { 
vėliau aplankė “Vilnies"* 
pikniką ir senovės draugus 
Chicago j e. Sugrįžo gerai 
nusiteikęs, sveikas ir links
mas.

Vėliau taipgi mūsų kai
mynas Juozas Gynius, yu- 
caipietis, svečiavosi Cleve- 
lande pas savo sūnų. Džiau
giasi pasimatęs su eile se
nų pažįstamų ir draugų ir 
visur turėjęs gerus laikus. 
Jau sugrįžo į namus paten
kintas savo apsila n k y m u 
Clevelande ir apylinkėje.
Aplankius Niną Segevičienę

Per kurį laiką sunkiai sir
go d-gė Nina Segevičienė- 
Sedgewick Riversidėj. Vė- * 
lesniu laiku teko ją aplan
kyti. Džiaugiasi gerėjan- 
čia sveikata. Sakė, kad “esu 
taip linksma, jog, rodos, tik 
pradedu gyventi.” Links
ma tai girdėti.

Alvinas ±

y r i i it n gavimui “laisvei” V -A J U 0 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę*

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

i

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio
Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga

vimui “Laisvei” naują skaitytoją ir atnaujinimui išsi
baigusią prenumeratą. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1965 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.“

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovaną pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

/
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apaif įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1965 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos. Rūpinkiimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 

zpusei metą
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą
Pietą Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metą
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metą

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

4 p.-Laisve (Liberty)— Anti*., rugsėjo (Sept) 29, 1964



: Binghamton, N. Y.
Mire E. Tinkūnienė

^Rugsėjo 1, d. mirė Elzbeta 
Tinkūnienė (Trepikaitė). Iš 
Lietuvos į šią šalį atvyko 
1909 metais ir visą laiką 
čionai gyveno. Dirbo E. 
Johnson Co. avalynės ga
mykloje. Užaugino dukrą ir 
du sūnus. Su vyru poroje 
nesugyveno, buvo atsisky
rusi, todėl šeimos augini
mas gulėjo ant jos pečių.

Prieš dvejus metus ji bu
vo atleista iš darbo. Labai 
rūpinosi, vis laukė, kada ji 
bus atgal pašaukta. Susirgo 
širdies liga. Kelis kartus 
buvo išvežta į ligoninę, iš
būdavo po-kelias savaites, o 
kai tik sveikata pagerėda- 
vo/Vėl grįždavo į namus. 
Bet paskutinį kartą nuvež
ta ligoninėn ten už pusva
landžio mirė.

Velionė buvo religinga, 
bet priklaiusė prie LLD 6 ir 
LLD 20 kuopos Moterų 
skyuHaus. Paėjo iš Panevė
žio rajono, Pušaloto apylin
kės, Jancionių kaimo.

Palaidota rugsėjo 3 d., 
Kalvarijos' kapinėse. Pas
kutinei pagarbai ir išlydėti 
į kapus susirinko nemažai 
žmonių. Gražių vainikų 
buvo nuo giminių, draugi
jų, kurioms priklausė, 
draugų ir draugių. A. Že
maitienė ir Nellie Strolienė, 
su pagalba J. K. Navalins- 
kį^nės ir kitų d. d., surinko 
aukų vainkui $17.50, ir 
užuojautai spaudoje $16.

Palydovai nuo kapinių 
buvo užkviesti į parapijos

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

. Elzbietai Tinkunienei - Trepikaitei

Reiškiame širdingą užuojautą dukrai Amilijai ir 
žentui Mike Gudrecki, sūnui Walter ir trims 

1 anūkams, artimiems giminėms — Mr. ir Mrs.
M. N. Prunskūnams,. J. Z. Krasauskams ir 
Skrelių šeimai, ir draugams ir draugėms.

A. Žemaitienė
J. Žemaitis
J. ir N. Stroliai
K. Juozapaitienė
K. Vaicekauskienė
L. Mainionienė
Paul Mikolajūnas

yK. Staniulis

CHERRY HILL, N. J.

Atminčiai mano mylimos žmonos

Marcelės XV aišky
mirusios rugsėjo 29, 1963

Jau vieneri metai kai 
mirtis atskyrė Tavę nuo 
mūsų. Palikai mus su 
liūdesiu širdyse.

Brangi Marcelyte, Ta
vęs nė valandėlei nepa
mirštame; laukiame tos 
dienos, kada Tu ir mus 
priglausi prie savęs.

Ilsėkis ramiai...

Wladas Walsky, 
vyras

Stella Cann, 
duktė

William Cann, 
žentas

Sonny ir Dennis, 
anūkai 

svetainę ir tinkamai pavai
šinti.

Didelis ačiū visiems, kas 
prisidėjo aukomis vainikui 
ir pareiškimui užuojautos.

Reiškiame užuojautą duk
rai, sūnums ir artimiesiem.

Amilija Žemaitienė
ir

Josephine Nelesh

Binghamton, N. Y.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju sovo 
vaikams už manęs lankymą 
ligoninėje, drau gams ir 
draugėms už prisių s t u s 
laiškus ir atvirukus su lin
kėjimais pasveikti. Jūsų 
užuojauta daug pagelbėjo 
pasveikti. Nuo rugsėjo 3 d. 
jau esu namie, sveikata 
laipsniškai taisosi, tikiuosi 
pasveikti.

Katrina Vaicekauskiene

Binghamton, N. Y.
Pranešimas

Kaip kitais metais,- taip 
ir šiemet LLD 20 kuopos ir 
Moterų skyriaus draugės 
dirbs “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuose užraš y m e 
laikraščių naujiems skaity
tojams ir atnaujinime pre
numeratų.

Prašome visų kooperaci
jos. Užrašykite laikraščius 
savo giminėms šioje šalyje 
ir Lietuvoje. Jie bus jums 
dėkingi.

A. Žemaitienė,
A. Jozapaitienė
J. K. Navalinskie.nė

J. A. Kireiliai
A. Maldaikienė 
Z. Zdanavičienė
I. H. Vėžiai
U. Šimoliūnienė
P. Jasilionienė
U. Yudikaitienė
J. K. Navalinskienė

St. Petersburg, Flą.
Apsilankiau Miami mieste
Jau nuo seniau galvojau 

apie apsilankymą Miami 
mieste. Ir tas mano noras 
išsipildė. Rugsėjo 18 d. nu
vykau į Fort Lauderdale 
pas savo posūnį. Ten pama
čiau savo povaikių gražią 
rezidenciją. Marti pavežio
jo mane po miestą. Miestas 
gražus, didelis, bet dar ma
tėsi žalos, kurią padarė 
uraganas “Cleo”.

Sekamą dieną mano po- 
vaikiai nuvežė mane į Mia
mi pas E. ir J. Sliekus, ma
no gerus pažįstamus dar iš 
Pittsburgh©. Jau per 12 
metų buvome nesi matę. 
Draugai Sliekai gražiai pri
ėmė, pasikalbėjome apie 
praeitį ir dabartį. Buvo la
bai malonu su jais susitikti.

Kitą dieną Sliekienės gi
minaičiai nuvežė į L.S. klu
bą, kur buvo gražus paren
gimas. Gaspadinės turėjo 
pagaminę skanaus maisto.

Po pietų klubo pirminin
kas Tamašiunas pakvietė 
mane pakalbėti. Po to su 
savo senais pažįstamais tu
rėjau progą pasimatyti, pa
sikalbėti, ir užmegzti nau
jų pažinčių. Besilankyda
ma- Miami mieste sužino
jau, kas iš jo parašo gražių 
korespondencijų “Saulutės” 
vardu. Linkiu draugei svei
katos, energijos ir ateityje 
rašinėti.

Miami pažangūs lietuviai 
turi labai gražią svetainę. 
Matyti, kad įrengdami tu
rėjo daug darbo ir rūpesčio, 
bet dabar gali patys pasi
džiaugti ir iš kitų valstijų 
atvykusioms lietuviams yra 
graži vieta užeiti.

Išbuvau keturias dienas. 
; Laikas labai greitai prabė- 
1 go. Seni mano pažįstami 
i Stankai, su kuriais susipa
žinome dar St. Petersbur- 
ge 1946 metais, tverėme 
LLD 45 kuopą, pasikvietė 
pas save. Labai buvo malo
nu su jais susieiti ir pasi
kalbėti. Kaip žinia, vėliau 
Stankai išvažiavo į Miami ir 
apsigyveno. Dėkui visiems 
už gražų priėmimą.

Natalie

New Haven, Conn.
Mūsų žinios

Yale universiteto “Daily 
News” rašo, kad universi
teto teisių mokytojas Euge
ne Rostow atsisakė remti 
Goldwaterio kandidatūrą į 
JAV prezidentus.

Profesorius sako, kad res
publikonų kandidatas nesą
žiningai puola aukštų teis
mų teisėjus, JAV vyriausy
bę ir piktai kursto žmones.

Rugsėjo 20 d. įvyko 
Hartforde parengimas. Ja
me dalyvavo ir keletas pa
žangiečių iš mūsų miesto. 
Parengimą ruošė Laisvės 
choras. Parengimas pavy
ko. Hartfordiečiai spalio 25 
dieną ruošia kitą parengi
mą, paramai darbininkiškos 
spaudos.

LLD 3-čios apskrities 
sekretorius praneša, kad 
metinė konferencija įvyks 
sekmadienį, spalio 18 dieną.

Hartforde susitikau Su
kackienę. Plačiai pasikalbė
jome apie veikimą. Daug 
yra svarbių dalykų. Pasiro
do, kad reikalinga paminėti 
50-tieą metų sukaktis Conn, 
ir Mass, valstijų pažangie
čių meninės veiklos. Ji jau 
rūpinasi tuo reikalu.

J. Kunca

Stoughton, Mass.
Padėka

Prieš kiek laiko buvau li
goninėje. Vėliau sirgau na
muose, o dabar jau gerokai 
pasveikau.

Tariu širdingiausią ačiū 
žmonai, dukrai, žentui, gi
minėms ir draugams, kurie 
lankė ligoninėje ir namuo
se, prisiuntė užuojautos 
laiškų ir atvirukų su linkė
jimais pasveikti. Ta užuo
jauta suteikė daugiau jėgų 
pasveikti. Dėkui ir “Lais
vei” už suteikimą vietds 
pranešimui apie ligą. Šir
dingas ačiū visiems.

M. O. Norkai

Binghamton, N. Y.
■J

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Rugsėjo 7 d. LDS 6 kuo

pa turėjo susirinkimą. Pra
nešime buvo žymėta, kad 
turime svarbių reikalų at
likti, o narių labai mažai te
atvyko. Peiktinas dalykas, 
kad nariai nekreipia dėme
sio į savo kuopos svarbius 
reikalus.

Finansų sekretorė prana
šė, kad rugsėjo 1 d. mirė 
LDS 6 kp. narė Elizabeth 
Tinkūnienė, palaidota rugs. 
3 d., Kalvarijos kapinėse. 
Pagerbta minutės atsistoji
mu. Toliau sekr. sakė, kad 
įdavė pašalpos čekius J. Sa- 
doniui, C. -Kizniui ir Annai 
Mainionienei, o John Ka
minsky Jr. jo tėvo John Ka
minsko pomirtinę. Rugpių,- 
čio 24 d. Katrina Vaicekaus
kienė užsimaldavo pašal
pą. Linkiu ligoniams grei
tai pasveikti.

Sekretorė pabrėžė, kad 
pasiuntusi 11 atviručių na
riams, kurie po trečią! mė
nesį yra užvilkę duoklių 
mokėjimą. Nariai, kurie 
nesate pilnai užsimokėję už I 
1964 metus, tai jau laikas 
pasirūpinti, kad su gruo
džio mėnesiu visi būtumėte 
pilnai užsimokėję duokles.

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas įvyks spalio 5 d., 
Lietuvių salės kambaryje. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro. I

Su pabaiga šių metų pra
randama Lietuvių svetainė 
(ji parduota). Visi LpS 6 

sirū- 
pja- 

kp. nariai turime su 
pinti tuo, kur gausime 
togią vietą susirinkimams. 
Čia visų narių reikalas. Vi
si bandykime dalyvauti se
kančiame. susirinkime.

Ona Welhis, Fin. Sekr.

Worcester, Mass.
Padėka

Š. m. rugpiūčio 14 d. mi
rė Juozas Ausiejus. Širdin
gai dėkojame per mūsų my
limą laikraštį “Laisvę” yi- 

ums
urną laikrastj Laisvę7 
siems, kurie suteikė m 
užuojautos žodį per šerme
nis, atvirutėmis ir per spau
dą, už surinkimą užuojau
tos J. ir M. Petkūnams, Ai
do chorui, taip pat laidotu
vių direktoriui Peter Carr
oll už patarnavimą.

Dar kartą dėkojame vi
siems už jūsų gerą širdį.

Lucy Ausiejienė, sūnus 
Francis, marti Katherine, 
duktė Elsie N. ir žentas 
Charles Korsun.

le

KRAUŠĖS...ANT 
KARKLŲ

vadi- 
arklų 

Žmogaus 
s ski- 
i. Aut

Tai ne pokštas. Brodų 
Žarskų ir Liubudo vai 
joje (Lenkija) ant k 
auga kriaušės, f 
ūgyje medžio kamiėna: 
riasi į dvi storas šakas. Aut 
vienos jų pailgi lapai su si
dabriniu atspalviu labąi pa
našūs į karklo lapus., Tarp 
tų karklo lapų kybo tikros
laukinės kriaušės, i’

Kur dažniausiai 
žaibas trenkia?

Audra — atmosferin i s 
reiškinys, kurio metu stebi
mi gausūs elektros iškrū- 
viai — žaibai tarp debesų ir 
tarp ^ebesų bei žemės. Juos 
paprastai lydi garsas—per
kūnija. Kartu iškrenta 
daug kritulių. Audros metu 
žaibas 
žemę, 
gaisrus, 
gyvulius. Ypač pavojingi 

aukštos įtampos 
kur jie

daugiausia trenkia į 
Jis neretai sukelia 

užmuša, žmones,

žaibai
elektrbs linijoms,
gali padaryti rimtų nuosto
lių.

os. Anksčiau buvo

, atskirai stovinčius 
us, į objektus, išky- 
s virš lygumos. Ta- 
ūna atvejų, kai nuo 
daugiau nuken č i a 

i, esantieji slėniuose

Yra pastebėta, kad aud
ros metu kai kurios žemės 
paviršiaus dalys žaibo pa
žeidžiamos dažniau, negu 
gretin 
manoma, kad žaibas daž
niausiai trenkia į aukštas 
kalvas 
medžii 
lančiu 
čiau b 
žaibų 
daikta: 
ir lygumose.

Pagal tarybinį mokslinin
ką Stekolnikovą, žaibo ke
lią dainai apsprendžia ne I 
žemės 
bet vi 
dara. 
vyksta 
bet ir 
gruntas 
blausiai žaibo pažeidžiami 
tie plotai, kur molingas 
gruntas yra arti paviršiaus. 
Tokie 
vose ties kalvos papėde, bet 
ne vii;

Žaibas gana dažnai tren
kia ir

paviršiaus reljefas, | 
etovės geologinė san- i 
Audros iškr ū v i a i 

ne tik atmosferoje, 
žemėje, ten, kur 
laidžiausias. La-

i žaibo pažeidžiami

plotai išsidėstę grio-

šunėje.

į skrendantį lėktuvą.

GYVAČIŲ
PRIEGLOBSTIS
re vienoje įstaigoje 
surengtos gaudynės 

ams, sulindusioms į

s. Tik pasikvietus ži- 
gyvačių gaudytojų 

,, — Abdelį Alį Tolbą,

Kai 
buvo 
gyvat 
storuš foliantus ir raštų ap
lanku; 
nomą 
šeimą 
jo sūnų ir žentą, — pavyko 
susidoroti su neprašytais 
svečiais. Šie trys specialis
tai tik jiems vieniems žino
mais 
niais 
ti šliihžus iš jų slėptuvių. 
Dvi p 
tės b 
ro zo 
mažesnės — į stotį, perdir- 
banči ą nuodus į serumą nuo 
gyvačių įkandimo.

švilpimais ir gerkli- 
garsais pajėgė išvilio-

ačios didžiosios gyva- 
uvo nugabentos į Kai- 
ologijos sodą, o šešios

CAMEDEN, N. J.

.D 133 kuopos susirinkimas 
ekmadienį, Spalio-Oct.) 4 d., 
popiet, 1622 Fillmore Street.

įvyks s
1 vai.
Visi kuopos nariai dalyvaukite, nes
yra sv

Bus
apskriti

arbių reikalų aptarimui, 
rinkimas delegatų į 6-osios 
es konferenciją.

A. J. P.

PHILADELPHIA, PA.
10 kuopos susirinkimas įvyks

Pasitarsime

LLD
Spalio-Oct. 9 d. toj pačio vietoj, 
prasidės 7:30 vakare.
apie pažangios spaudos vajų, lietu
viškų filmų rodymą ir bendrai apie 
rudeninę veiklą. Valdyba

WORCESTER, MASS.

rymas Olympia Parko Spa- 
) 10 cp pradžia 6 vai. va-

- — - ’ 
;aury, Mass. Kaip praeityje.
• šiais metais bus vienas iš 
ų balių; bus skaniiį valgių, 
orkestras šokiams. Tai bus ' 

inksmas vakaras. Todėl kvie- 
visus, kaip Worcesterio, taip

Užde 
lio-Oct. 
kare, 68 So. Quisigamond Ąve.nue, 
Shrews 
taip ir 
geriaus 
gėrimų, 
tikrai 1 
čiame 
ir apyl nkės lietuvius dalyvauti pas
kutinių ne šio sezono išvažiavime.

Rengimo Komisija (78-79)

BROCKTON, MASS.
isų Kuopų Susirinkimai

67 kuopos mėnesjnis susi-

d., pradžia 7 vai. vakare, 
mėnesinis susirinkimas įvyks

vakare.
ų kuopų susirinkimų vieta 
Paut. Namo kambariuose, 8 
It., Montello.

M
LDŠ I

rinkimas įvyks: ketvirtadienį, Spalio- 
Oct. 1
LLD

pirmadienį, Spalio-Oct. 5 d., pradžia 
7 vai.

Abie, i
Liet. V 
Vine S

Nariai yra prašomi atsilankyti į 
minėtus susirinkimus, nes turėsime 
pasitar ti dėl rudeninės veiklos.

George Shimaitis (78-79)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

DRIVER-SALESMAN. Full time. 
Freezer Fresh mobile icecream 
truck. Apply 264 Elizabeth Ave., 
Paulsboro, N.J. 609-HA. 3-1951.

(74-78)

TEXTILE
Experienced help needed for carding
& spinning Whitlin Model E frames.

Call F. S. Nelson Co.
IV. 3-1570.

(77-78)

CANDY MAKERS
Spinners. Only experienced.

Apply— 
PLANTATION CHOCOLATE CO.

3150 Janney St.
RE. 9-8111.

(77-80)

AUTO mechanic with knowledge 
of automatic transmission. Must 
have tools and be top notch. Steady 
work. Vac. with pay & other fringe 
benefits.

Nationwide Auto repair
1225 Mt. Vernon St., Phila.

(77-79)

BECOME A 
MECHANIC

AIRCRAFT & ENGINE 
Course Includes

Jet & Turbo Jet
Engine Overhaul
Ignition Q Carburetion 
Welding 0 Electricity 
Sheet Metal Work 

IMMEDIATE
ENROLLMENT

Day & Evening Classes 
Theory & Practical Work 
Write for Free Catalogue 

QUAKER CITY SCHOOL
OF AERONAUTICS

2565 Grays Ferry Ave. KI 5-7518 
25th and Christian

DŪKSTA AMERIKOS 
LEGIONO VADAI

Dallas, Texas. — Ameri
kos Legiono konvencija rei
kalauja priversti TSRS su
mokė t i “skolas” Jungti
nėms Tautoms, arba ją iš
varyti. Taipgi jie reikalau
ja, kad kongresinis antia- 
merikinis komitetas tyrinė
tų American Civil Liberties 
Union, Antioch College, 
Yellow Springs, Ohio, ir ei
lę kitų įstaigų, nes būk jas 
komunistai kontroliuoją.

KALNIEČIAI SUKILO 
PRIEŠ VIETNAMĄ

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia ir JAV mili- 
taristai apginklavo kalnie
čių tautų mažumas ir įren
gė jiems tvirtumas. Buvo 
manyta, kad jie kovos prieš 
partizanus.

Bet tautų mažumos pa
sidavė komunistų agitacijai 
ir visoje Banmethouto sri
tyje sukilo prieš Pietų 
Vietnamo militaristų val
džią.

Lawrence, Mass., ir apylinkė

RUDENINIS BANKETAS
Pažangiosios Spaudos Paramai

Geri Pietūs ir Linksma Nuotaika

Čia pasimatysite su daugeliu turistų, grįžusių iš 
Lietuvos. Prašome nesivėluoti atsilankyti, 

nes diena bus jau gerokai trumpesnė.

Sekmadienį, Spalio 4 October 
Pietūs Bus Duodami 1:30 Vai. Dieną 

Gražiajame Maple Parke 
Methuen, Mass.

Šis banketas bus atidarymas vajaus gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui 

išsibaigusių prenumeratų. Darbuokimės 
iš anksto, kad gerai išvesti vajų.

5 p.«Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 29, 1964

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER

One adult. 1 small child accepted. 
Able to drive. High School or some 
College education. Salary open. Day 
time calls accepted. Suburban area. 

215-452-6828.

(76-80)

HOUSEWORK
General and ironing. Sleep in own 
room and bath. Thurs. and every 
other Sunday off. 2 small boys. 

$35 week. Refs. VI. 8-4595.
(77-78)

HOUSEKEEPER

Woman for cooking and housework.
Adult family of two.

Sleep in. Own Room. Good wages.
References.

Call MUrray 8-0820.
(77-81)

WOMAN. Housework. Present 
German maid leaving country. 

Knowledge of English not necessary.
Live in private quarters. 

Age not important.
TU. 6-3211.

(77-79)

CHILD’S nurse.
2 school-age boys.
Other help kept.

Top salary.
MO. 7- 5696.

Infant &
Laundry.

Sleep in.

SEAMSTRESS
Experienced to work in 
tailor shop on alterations 
of ladies clothes. Apply.

B. GROSS
State & Jackson St., Media.

LO. 6-7700.
(78-79)

HOUSEKEEPER
Cook. Experienced. Live in.

Own room & bath, T. V.
Fond of children.

$50 per week. Refs.

HA. 8-3660. N. J.
(78-79)

HOUSEWORK & child care. 
Own room & TV. Exp. 

Ref. Sleep in Doctor's home.

WI. 7-2228.

3
HOUSEKEEPER

small children. Sleep in own 
room, and bath.

Drexel I Hall area.
Call MISS LEVNER.

FL. 2-4700.
(78-81)

CHAMBERMAID—WAITRESS.
Private family' of 2 residing in 
Paoli. Needs experienced person. 
Good wages, liberal summer vacation, 
for satisfactory person. Sleep in 
Own room. Rec. refs. des. NI. 4-2485. 
Between 12-1. (78-81)

DEODORIZING

ViCTpRyARtOMA

KEEPS AIR J 
FRAGRANT ♦ 

SPRINGTIME FRESH 
IN CLOSETS & ROOMS 
“Kills Stale Tobacco & 

Body Odors In Clothins'* 
26c & $1.30 tax incl. 

UTS 8th St. House Furn. 
VICTORY CHEMICAL CO.

148 Fairmount Ave., PhJa. 23, Pa» • 

"*> Radiator Enck suręs i



Iš Jungtinių Valstijų 
rinkinių kampanijos

Laiškas iš Krymo

New Yorkas. — Rugsėjo 
24 dieną čionai lankėsi se
natorius Hubert H. Hum
phrey, demokratų kandida
tas į JAV viceprezidento 
vietą, ir Robertas Kenedis, 
kandidatas nuo New Yorko 
valstijos į JAV Senatą.

Specialiai paruo štame 
sunkvežimyje jie važinėjo 
Manhattan©, Brooklyn© ir 
Queens miesto dalyse. Vi
sur žmonės juos karštai 
sveikino. Vėliau Humphrey 
kalbėjo Central Labor 
Council suruoštame ban
kete.

Centerville, Iowa. — Šis 
miestas tradiciniai skaito
mas respublikonų, bet rug
sėjo 24 d. jį “užkariavo” de
mokratai. Tai buvo tradici
nė “Pancake Day”. Court
house aikštėje, po milžiniš
ka palapine grojo 21 benas, 
paradavo gražios merginos, 
o publikai buvo pateiktas 
kelių tonų pyragas. Kitais

metais “Pancake Day” bū
davo be politikos, bet šie
met čia dalyvavo W. A. 
Harrimanas ir Humpbrey 
žmona, jie vedė agitaciją už 
demokratų kandidatus.

Bostonas. — Atvyko čia 
respublikonų kandidatas į 
prezidentus Goldwateris. Jį 
Mass, valstijoje šaltokai su
tiko, nęs tai valstija velio
nio prezidento Kenedžio. 
Goldwateris tą žino, tai 
siekdamas pritarimo sakė: 
“Leiskite man pasakyti, kad 
velionis John Kenedis buvo 
mano vienas gerųjų drau
gų, nors mes politikoje sky- 
rėmėsi”.

Wichita, Kansas. — Rug
sėjo 23 dieną čionai lankėsi 
H. H. Humphrey žmona. 
Buvo surengtas banketas, 
kuriame dalyvavo 500 mo
terų ir pasižadėjo veikti už 
išrinkimą Demokratų par
tijos kandidatų. .

Sveika gyva, mieloji 
drauge Ieva!

Siunčiame abu su vyru 
nuoširdžius sveikinimus 
Jums, o taip pat visiems 
tautiečiams, su kuriais te
ko susipažinti, ir visiems 
“Laisvės” skaitytojams ir 
draugams iš Juodosios jū
ros kranto.

Jau nuo rugsėjo 3 d. esa
me Kryme, netoli Jaltos, 
gražioje vietovėje, vadina
moje Oreanda. Tai netoli 
Livadijos, kur kadaise buvo 
Rusijos caro rūmai, o da
bar vasaroja darbo žmonės, 
kaip ir visose garsiosiose 
Krymo vietovėse — Aluš
toje, Gurzufe, Mischore, Si- 
meize, Forose, Feodosijoje 
ir kitose.

ir šiaip 
dhžnai

Savo kelionėse, o 
pasivaikščiojimuose 
sutinkame poilsiautojus ir 
turistus iš Lietuvos.

Būsime čia dar 
dienų, paskui grįši 
mon į Vilnių, kur

e 10 
na-

api 
me 
pasiliko 

vaikai ir anūkai, i Nors 
nai susirašinėjame su jais 
laiškais ir pasikalbame tele
fonu, bet, žinoma, jų jau 
išsiilgome.

Būk sveika, Ievute, per
duok visiems draugams la
bas dienas ir geriausius lin
kėjimus.

Genovaitė Paleckienė 
Krymas Oreanda 
1964 m. rugsėjis.

P. S. Heilo ir nuo manęs!
Justaš

daž-

)rg. Karpavičienė įteikė 
oi. ir dvi bonkas vyno 
bui dovanų.kiti

Klemensas Depsas, ruoš
damasis išvykti apsigyventi 
Flo

Iškilmingai buvo pagerbta
Elizabeth Gurley Flynn

Kaip JAV gavo 
savo vardą

“Jungtinių Valstijų” var
das oficialiai buvo adaptuo
tas 1776 m., tuo metu, kai 
Amerikos kolonijos kovojo 
dėl savo nepriklausomybės. 
1775 m. prieš Amerikos re
voliucijos kilimą, kiekviena 
kolonija buvo vienetas, val
domas britų. Kilus karui, 
tačiau, Amerikos patriotai 
tada pradėjo kalbėti apie 
“jungtines kolonijas”.

Jungtinių kolonijų vadai, 
susirinkę kaipo Antrasis 
Kontinentalinis Kongresas 
Filadelfijoje, kuris pasida
rė centrinė trylikos kolbtii- 
jų valdžia, 1775 m. birželio 
mėn. 7 d. rezoliucijoje nuta
rė, kad kolonijos būtų su
jungtos ir tuo pačiu pareiš
kė, kad “kolonijos yra, ir 
pagal teisę turėtų būti, lais
vos ir nepriklausomos vals
tybės”.

Amerikos Jungtinės Ko
lonijos arba Šiaurės Ameri
kos Jungtinės Kolonijos bu
vo vardas naudojamas Kon- 
tinentalio Kongreso naujo
sios armijos komisijoms.

Per pirmuosius Amerikos 
Revoliucijos metus “Jung
tinių Valstijų” arba “Jung
tinių Amer. Valstijų” pa
vadinimas buvo girdimas 
kolonijose. 1776 m. pradžio
je vienas asmuo, pasivadi
nęs Candidus vardu, rašė: 
“Amerikos Valstybės nėra 
nei provincijos, nei koloni
jos, nei Didžiosios Britani
jos vaikai”.

Pirmas užrekordu o t a s 
“Jungtinių Amer. Valsti
jų” pavadinimas buvo Tho- 
mo Jeffersono Nepriklau
somybės Deklaracijoje 1776 
m. liepos mėn. 4 d. Šiame 
dokumente Kongresas pa
skelbė, kad “Jun g t i n ė s 
Amerikos Valstijos” yra 
laisvos ir nepriklausomos 
nuo Didžiosios Britanijos”.

1776 m. rugsėjo mėn. 9 d. 
Kontinentalinis Konkresas 
oficialiai leido n a u d o ti 
“Jungtinių Valstijų” vardą 
vietoj “Jungtinių Koloni
jų”. Jo rezoliucijoje taip 
skambėjo: “Nuo dabar vi
sose kontinentalinėse komi
sijose ir kituose dokumen
tuose “Jungtinių Kolonijų” 
pavadinimas turi būti pa
keistas į “Jungtinių Valsti
jų” pavadinimą.”

Šio kraš t o ankstyvuo
siuose metuose “Jungtinių 
Šiaurės Amerikos Valstijų” 
pavadinimas buvo naudoja
mas, bet nors jis buvo ir

Lankėsi Niujorke V. 
Zenkevičius

Praėjusį savvaitgalį tar
nybiniais reikalais Niujor
ke lankėsi TSRS ambasados 
Washingtone Il-asis sekre
torius Vytautas Zenkevičius 
su žmona Maryte.

V. Zenkevičius, kaip ži
nia, praėjusį rugpjūčio mė
nesį praleido Tarybų Lietu
voje; grįžo į Washingtoną 
rugsėjo mėn pradžioje.

Savo lankymosi Niujorke 
proga, abudu Zenkevičiai 
buvo atvykę į Aido choro 
pramogą sekmadienį “Lais
vės” salėje. Čia V. Zenke
vičius buvo paprašytas pa
teikti kiek tiek žinių apie 
Lietuvą. Svečias pasakė 
įdomią, brandžią kalbą.

Bus rodomi gražūs 
paveikslai (“slides”)
Kaip jau yra žinoma, Jo

nas Siurba per visą vasarą 
visur važinėjo ir traukė vi
sokius paveikslus. Ir jis 
jau turi jų apie keletą šim
tų. Jis jų turi iš World’s 
Fair, iš Washingtono, iš fes
tivalių, iš suvažiavimų ir iš 
daugelio kitų vietų. Kiek 
žinoma, jis yra gerai prisi
rengęs juos rodyti. Jis sa
ko, kad rodys per dvi va
landas laiko, o gal ir ilgiau.

Šis jo paveikslų rodymas 
įvyks sekmadienį, spalio 11 
d., 3 valandą popiet, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Rengia 
LDS 46 kuopa.

Taigi visus lietuvius kvie
čiame dalyvauti ir matyti 
šiuos paveikslus. Nes, mat, 
per dvi valandas kas mi
nutę matysite vis naujus, 
įdomius dalykus, kurie jus 
žavės. Dabar gera proga 
juos matyti, nes paskui bus 
rodomi tik kituose miestuo
se.

Taigi, pasimatysime ir pa
sidžiaugsime pav e i k s 1 a i s 
spalio 11.

Nuoširdžiai visus kviečia
Kuopos komitetas

Visa pietinė Rymo pa
krantė yra ištisa sveikykla 
darbo žmonėms. Per Tary
bų valdžios metus prieš ka
rą ir ■ p o karo pristatyta 
daugybė poilsio namų ir 
sveikyklų (sanatorijų), ku
riose kiekvieneriais metais 
ilsisi milijonai žmonių iš 
įvairių Tarybų Sąjungas 
kraštų bei iš užsienio.

Šiomis dienomis išlydėjo
me Čekoslovakijos deputatę 
ir žymią kovotoją už taiką 
Heleną Leflerovą, kuri va
sarojo kartu su mumis. O 
štai dabar sutikome ką tik 
atvykusį čion ilsėtis Suo
mijos parlamento narį ir 
visuomenės veikėją, pirmo
jo Suomijos prezidento sū
nų V. Svinhuudą, kuris čia 
ilsėsis su žmona.

Oras Kryme gražus, die
nos saulėje būna tiesiog 
karštos, o ir jūros vanduo 
siekia 19-20 laipsnių Celzi- 
jaus, kas Palangoje būna 
labai retai. Aplinkui mūsų 
poilsio namus iškyla aukš
tos uolos, o į jūrą tenka 
leistis žemyn apie 100 met
rų. Užtat įrengtas liftas, 
kuriuo pakylame į viršų ar 
nusileidžiame, jei nenorime 
pasimankštinti pasikeldami 
takais ir laiptais. Abudu 
su vyru daug vaikštome, 
maudomės jūroje, žaidžia
me krepšinį (voleibolą), žo
džiu ilsimės labai aktyviai. 
Tiesa, du kartus per die
ną atliekame kolektyvinius 
gimnastikos pratimus.

Kelis kartus buvome iš
kylose. Pėsti nuėjome į Li- 
vadiją, važiavome į Forosą, 
kur vasaroja keli pažįstami. 
Kartu su Latvijos TSR 
akademiku, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Tauty
bių Tarybos pirmininku J. 
Peive ir jo žmona nuvažia
vome į aukščiausią Kryme 
vietovę viršum Jaltos, kur 
yra kalnas Roman-Koš, kiek 
aukštesnis už žinomąją Ča- 
tyr-Dago viršūnę. Ten yra 
didelis draustinis, kur ap
saugomi čia besiveisią įvai
rūs žvėrys: briedžiai, elniai, 
šernai, lapės ir kt. Iš reto 
čia suruošiamos medžioklės.

Vakar nuvažiavome į 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo darbuo
tojų poilsio namą “Aiva- 
zovskoje,” kuris yra netoli 
žinomos pionierių stovyklos 
“Arteko,” visai arti garsio
jo “Meškos kalno” (“Aju- 
Dago”), kurį savo Krymo 
sonetuose apdainavo A. 
Mickevičius.

Iš Motery Klubo veiklos
Rugsėjo 16-tos vakarą, 

Laisvės salėj, pažangioj lie
tuvės skaitlingai susirinko 
į Moterų klubo pirmąjį šio 
sezono susirinkimą. Po ato
stogų visos atrodė gražiai, 
geroj nuotaikoj,

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė atidarė įtrin
kimą. Vakaro vedėją iš
rinkta Katrina Pe ” * 
gyvai ir sklandžiai 
rinkimą pravedė.

iridoje, irgi gražiai klu- 
apdovanojo. Abiem ačiū, 
dovanas.

Valentina Nevinskienė, 
vasarą su dukrelėmis 

buvusi Lietuvoj, davė gra- 
pranešimą apie Lietuvos 
terų ir bendrai žmonių 

gyvenimą ir veiklą, apie vi- 
gražiai kylančią socialis- 
ę Lietuvą. . Sakė, jos 
tuvoje įsigijo daug pa
čių, jos dukrelėms vis

kas labai patiko ir dabar 
įrašinėja su Lietuvos 
nuoliais.
sekantį susirinkimą, ku- 
įvyks spalio 21 d., nutar- 
pakviesti viešnią Ireną 
.dimirovienę, Jungtinių 
itų bibliotekos direkto- 
us žmoną, kuri šiuo me- 
gyvena New’ Yorke, kad 

ji pakalbėtų apie Lietuvos 
terų gyvenimą.

u z

šią

zų 
mo

są 
tin 
Lie 
žin

sus: 
jau

ris 
ta

Tai 
ria 
tu

moterų gyvenimą.
Turėsime ir vaišes. Pra

šom visas nares atvykti, ir 
pakvieskite drauges.

Verutė

New Yorkas. — Uraga
nas “Gladys” nekliudė did
miesčio.

tikslesnis, neprigijo. Dau
giausia va r t o j a m a yra 
“Jungtinės Amerikos Vals
tijos”, “Jungtinės Valsti
jos”, “Amerika”, ir su
trumpinimas “USA”.
ACNS (American Council 
for Nationalities Service)

“LAISVES”

Koncertas
Įvyks sekmadieni ' !

Lapkr. 8 Nov.
Schwaben Hall

■ t 474 Knickerbocker Ave.
Brooklyn, N. Y, j

;rikienė 
susi- 

Bronė 
Keršulienė perskaitė praė
jusiojo susirinkimo tari
mus, finansų sekr. V. Ne- 
vinskienė ir iždinnkė U. 
Bagdonienė pateikė vėliau
sios apyvartos bei narių 
stovio raportus. Viskas 
tvarkoma rūpestingai, susi
rinkimas užgyrė.

Pirmininkės I. Mizarie- 
nės raportas priminė, kad 
šis sezonas turėtų būti nuo- 
darbus. Moterų Apšvietos 
klubas privalo rūpintis mū
sų organizacijų palaikymu. 
Taipgi svarbu visiems daly
vauti prezidentiniuose rin
kimuose, kurie, kaip žinia, 
įvyks lapkričio mėnesį

Šiais metais mirtis paėmė 
iš mūsų tarpo keletą 

mių pažangos veikėjų, 
nalistų, rašytojų, visuome
nininkų užsienyje ir

įžy- 
žur-

pas 
mus, įskaitant įr įžyrpiąją 
darbininkų klases vadovę 
Elizabeth Gurley Fly n n. 
Mirusius susirinkimas pa
gerbė atsistojimų ir minute 
tylos.

Spalio 25 d. įvyks Ameri
kinio komiteto koncertas. 
Mūsų klubas jį sveikina su 
dešimke. Ona Kaz 
nė sutiko parinkti ant blan- 
kos aukų šiam r< 
Taipgi klubas paskyrė $25 
darbininkų reikalams.

LLD 185 kuopa kartu su 
Moterų klubu rengia mitin
gą prezidentinių rinkimų 
klausimu. Dieną bus pa
skelbta vėliau. Rengėjų ko
misijoje Mot. klubą atsto
vaus I. Mizarienė ir N. 
Buknienė.

Ateinančiais metais ! LL- 
D-jai sukanka 50 metų' gy
vavimo. Susirinkimas ap
svarstė šią svarbią 
tos draugijos sukak 
skyrė LLD centrui $25.

Delegatė EI. KasmoČienė 
išdavė raportą iš LLD su
važiavimo, įvyk, liepos 4-tą. 
Suvažiavimas buvo šėkmin- 
gas, skaitlingas delegatais 
iš daugelio valstijų, Kana
dos LLD narių vardu suva
žiavimą sveikino P. Kiselie- 
nė, iš Montreal.

Delegatė V. Nevinskienė 
raportavo iš LMS įvažia
vimo, įvykusio liepos 5 d. 
Jame plačiai diskūsų o t a 
apie pasiuntimą menininkų 
ansamblio į Lietuvą 1965 m.

Ateivių gynimo 
komitetan atstove 
S. Petkus.

auskie-

eikalui.

apsvie- 
tį, pa-

lietuvių 
išrinkta

po
smagaus aidiečiy 
būvio

cho 
atž 
vės 
liko 
rin

'raėjusį sekmadienį Aido 
ro pobūvis buvo visais 
įlgiais puikus. “Lais- 
■*” salė buvo kupina pub- 
s. Meninė programa tu- 
nga ir spalvinga.

įpie pramogą smulkiau 
ašys Aido choro korės- 
identė Helena Feiferie-

tilps kitame “Laisvės”

par
por 
nė;
numery.

Lenkų parengimas
Šeštadienį, spalio 3 

7:3p v. vak., bus suruošta 
įaskio pagerbimo sueiga, 
ks' Polonia yClub, 201 Se- 
d Ave., Manhatt a n e.

Programa susidės iš pra
bų ir naujų iš Lenkijos 
•vežtų filmų rodymo. Įė- 
as nemokamas. Visi 
ečiami.

Pu 
Ivj: 
cor

kai 
par 
jin 
kvi<

d.

Vėl pakels fėro kainą
Long Island Rail Road 

geležinkelio savininkai vėl 
“bėdoje”. Jie sako, kad jie 
nebegali “išsiversti” ir rei
kalauja, kad valdžia leistų 
pakelti važiuotės kainą dar 
beveik penkiais procentais.

i

Kaip žinia, tūkstančiai ir 
tūkstančiai niujorkiečių, 
gyvenančių ant Long Is- 

d, naudojasi šiuo gele- 
keliu. Pakėlimas “fėro”

jiems nepatiks.

NUŽUDĖ DVI MOTERIS
New Yorkas. — Policija 

suareštavo A. Spencerį, 17 
tų jaunuolį, kuris nužu- 
merginą C. Lipsik, 83 
tų senutę Mary Payne ir 
rievartavo 10 kitų mote-

Kaip jau buvo skelbta, 
rugsėjo 22 d. vakare Com- 
munitų Church (Bendruo
menės bažnyčioje), Manhat- 
tane, įvyko, neseniai Mask
voje mirusios žymiosios 
amerikietės kovotojos, JAV 
Komunistų partijos pirmi
ninkės, Elizabeth Gurley 
Flynn iškilmingas pagerbi
mas, gedulo mitingas.

Didžiulė bažnyčia (salė) 
buvo kimštinai pilna žmo
nių. Dalyvavo visokių pro
fesijų žmonių, ilgamečių 
kovotojų, Elizabethos drau
gų ir bičiulių. Atsilankė net 
ir Amerikos Socialistų par
tijos vadovas, senelis Nor
man Thomas. (Tik lietuvių, 
pasakysiu, buvo visiškai ne
daug — tik keletas!)

Ir tai parodė, kaip viso
kių politinių pakraipų dar
bo žmonės Elizabethą ger
bia. Jos veikla, mat, buvo 
labąi plati. Ji pilna to žo
džio prasme buvo komunis
tė kovotoja!

Elizabeth Gurley Flynn, 
pažindama labai daug žmo
nių, kiekviena proga, kvie
tė, ragino kovoti už liau
dies reikalus — prieš reak-!: 
ciją, už taikos išlaikymą 
žemėje, už laisvę visiems 
darbo žmonėms. Dėl to ji 
turėjo didžiulės įtakos ir ją 
didžiai gerbė net ir tie, ku
rie su josios filosofija bei 
politinėmis pažiūromis ne
sutiko.

Kalbėtojai
Estradoje, aplink urną, 

kurioje ilsėjosi Elizabethos 
pelenai, buvo daug gėlių 
vainikų nuo organizacijų ir 
pavienių.

Tribūnoje William L. Pat- 
tersonas, Niujorko valstijos 
komunistų organi z a c i j o s 
pirmininkas. Pasakęs savo 
pagarbos žodžius mirusiajai 
kovotojai, jis kvietė kalbėti 
kitus, gerai Elizabethą pa
žinusius, bei jos bendražy
gius.

Kalbėjo: Dr. Willard Up- 
haus, Henry Winston, Har
vey O’Connor, Prof. Louise 
Pettibone Smith ir Gus Hall. 

Laikraščio “Catholic Work
er” redaktorė, Dorothy Day, 
negalėdama pati asmeniš
kai dalyvauti gedulo mitin
ge, parašė kalbą, kurią skai
tė kitas iš to laikraščio re
dakcijos jaunas vyras.

Visi kalbėjusieji reiškė

didžią pagarbą mirusiajai 
ir gilų liūdesį dėl jos ne-
tekimo.

Protarpiais buvo liūdnų 
dainų, pritaikytų momen
tui. Į klausytojų širdis įsi
skverbė ypatingai viena dai
na — “The Rebel Girl.” Šią 
dainą parašė ir muzika ap
vilko Jo e Hill, aidoblistų 
veikėjas, žymus kovotojas, 
kurį valdančioji klasė 1915 
metais nekaltai nuteisė mir
ti ir nužudė Utah valsti
joje.

Elizabeth Gurley Flynn, 
tuomet jaunutė kovotoja, 
ryžtingai Joe Hill gynė, or
ganizavo komitetus, rin'fe 
aukas, sakė kalbas, reikala
vo, kad jo nežudytų. Prieš 
savo mirtį Joe Hill ir pa
skyrė tą dainą jaunutei Eli- 
zabethai — dainą, kuri nie
kad nemirs, kaip nemirs ir 
šviesus, garbingas Eliza
beth Gurley Flynn vardas.

Daug telegramų
Buvo gauta labai daug te

legramų iš viso pasaulio 
kraštų — nuo komunistinių 
partijų bei kitokių darbi
ninkų organizacijų. Jose 
reiškiama didi pagarba mi
rusiajai, taipgi gili užuojau
ta JAV Komunistų partijai.

Buvo trumpai, po kelis 
sakinius, skaityta iš kai kiu
rių telegramų, taipgi ir ft 
laiškų nuo daugelio pavie
nių asmenų iš visų mūsų 
šalies kampų.

Tai buvo nepaprastai iš
kilmingas gedulo mitingas. 
Kartu jis buvo ir ryžtingas, 
prasmingas tuo: liūdime ne
tekę didžios kovotojos, ri
tamės tęsti jos nebaigtą 
darbą. Ji mums visuomet 
ji bus pavyzdys ir įkvėpi
mas!

Ns.

TSRS Už SUSITARIMUS
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Tarybų Sąjunga prisiuntė 
laišką, patardama įdėti į 
Jungtinių Tautų būsimdf 
sios asamblėjos darbotvar- 
kį, kad būtų apsvarstyta ir 
nutarta, kad teritoriniai ir 
sienų nesuti k i m a i būtų 
sprendžiami tik susitarimo 
keliu.________________

Apartment for Rent
Middle Village, Queens. 6 room 

apartment, modern kitchen and bath. 
Storm windows and blinds included.

No pets. Rent $160 mo. 
Telephone: 651-1691.

lan 
žin

me 
dė
me 
išp 
rų.

Jaunuolis, matomai, yra 
protiniai nesveikas, nes ka- 

buvo dar tik 13-kos me- 
buvO silpnapročių ligoni- 
e, o vėliau už prasikalti- 
s buvo pataisos nanauo-

da 
tų, 
nė'
mi 
se.

RADO BERNIUKĄ
NEGYVĄ 
B

Jersey* City, N. J. — Mo
kytoja Knoeepfel nubaudė
berniuką J. Gassibą, 12 me
tų amžiaus, pasiųsdama į 
sandėlį iš mokyklos. Vėliau
nuvykę rado jį negyvą, jo 
kaklaraištis buvo užkliuvęs
ant kablio. Mano, kad jis 
netyčia pasikorė kojoms 
paslydus*

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Antanui Malinauskui-Malin
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onai, 
sūnui Vincui, dukrai Helenai, žentui Robertui.

Taipgi visiems giminėms ir draugams.

—Jonas ir Konstancija Rušinskai

’ BROOKLYN, N. Y. I

Mirus I

Antanui Malinauskui-Malin I
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai, sūnui 11 

Vincui, dukrai Helenai ir žentui Robertui. t] 
Taipgi visiems giminėms ir draugams. 1 

—Vincas ir Marie Rušinskai I

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 29, 1964




