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Ir vėl tarybinis mokslas 
nustebino ir sužavėjo visą pa
salai. Ne vienas ir ne du, bet 
net trys jauni vyrai net 16 
kartų apskrido aplink žemę ir 
laimingai nusileido.

Tą didelį, nepaprastą, did
vyrišką žygį ir laimėjimą il
gai žmonės diskusuos ir ver
tins. Iš visų pasaulio kam
pų plaukia sveikinimai Tary
bų Sąjungos mokslininkams, 
vyriausybei, partijai ir žmo
nėms.

Lietuva, būdama sudėtine 
Tarybų Sąjungos dalimi, taip 
pat .dalijasi su visomis kitomis 
tarybinėmis respublikomis šiuo 
puikiu laimėjimu. Jos moksli-;

žygio pasiekimo. 1

TSRS erdvių užkariavimai 
nustebino visą pasaulį

Į Apie naujus {vykius
Maskva. — 1492 metų 

spalio 12 dieną Kolumbo 
vadovaujami laivai pasiekė 
Amerikos salas ir tuo ati
dengė Naująjį Pasaulį.

1964 m. spalio 12 vėl bus 
žmonijos istorinė diena, nes 
tą dieną Tarybų Sąjungos 
mokslininkai iššovė į kos
mosą oro laivą “Voschod” 
(Saulėtekis), kuriame pir
mu kartu buvo trys žmonės, 
skraidantys erdvėse aplin
kui Žemę.

Tarybų Sąjungos profe
sorius Leonidas I. Sedovas, 
kuris aktyviai dalyvauja

ninkus ir liaudį, o TSRS va
dai linkėjo įgulai sveikatos 
ir laimingo žygio.

Kada tarybinis oro laivas 
skrido virš Jungtinių Vals
tijų, tai jo įgula perdavė 
sekamą sveikinimą:

“Nuo “Voschod” oro laivo 
siunčiame mes savo geriau
sius linkėjimus industrinės 
Amerikos liaudžiai. Mes lin
ki m e Jungtinių Valstijų 
žmonėms taikos ir džiaugs
mo”.

Kas kosmonautai yra?
Oro laivo komandierius-

erdvių užkariavime, pareiš- pulkininkas Vladimiras M. 
kė: Tai istorinis įvykis, ku
ris atveria duris erdvių už-

Komarovas yra tik 37 metų 
amžiaus. Kariavo prieš hit
lerininkus, buvo sužeistas,ninkai irgi prisidėjo prie šio; kariavimui. .

Iššovimas tokio oro laivo, į apdovanotas ordinais už žy- 
kurime galėjo skrajoti' net gius. Yra vedęs. Jie turi du 

■ • ■ **j vaikus, berniuką 13 metų, o
erdvus, didelis ir sunkus, mergaitę 6 metų amžiaus.
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Nebelieka jokios abejonės, 
kad didžiosios negrų masės 
šiais rinkimais balsuos už de
mokratų partijos kandidatus 
—už Johnsoną ir Humphrey. 
Tai bus apie 5,500,000 balsų.

Taip sako negrų įžymusis 
valias Luther King.

trys žmonės, rodo, kaip jis vaikus, berniuką 13 metų, o

Tokio prietaiso iššovimui 
reikėjo daug galingesnės 
raketos, negu tos, kurios 
pirmiau iššaudavo “ Vos
tok” oro laivus, kuriuose 

Kairo mieste, Jungtinės Arą- skraidydavo po vieną kos- 
at- monautą.

Oro laivas “Voschod” 
skraidė aplinkui Žemę virš

bų Respublikos sostinėje, 
laikė suvažiavimą 57 neprisi-j 
jungusios valstybės. Mūsų ko-Į 
mercinė spauda reiškia susi- . _ . . . .
rūpinimą, kad suvažiavimas paros ir sėkmingai^ nusilei- 
gerokai pakrypęs “į kairę,” ‘ ~
smarkiai pasisakęs prieš Va
karus, ypač prieš Jungtines 
Valstijas.
* Ypatingo dėmesio vertas 
Kairo suvažiavimo pasisaky
mas Jungtinių Valstijų santy
kiais su Kuba.

Laikas su Kuba tartis su- 
normalizavimui santykių. Rei
kia išsikraustyti iš Kubos su 
laivyno baze. Ji nereikalin
gi šios šalies saugumui. Vi
si tai pripažįsta.

Ar vyriausybė po rinkimų 
atkreips dėmesį į šį 57 šalių 
patarimą ?

jau išmokusi pasi- 
atominę bombą ir 
ateityje ją išsprog- 
Prancūzija jau turi

Kinija 
gaminti 
trumpoje 
dinsianti. 
tokią bombą. Tuojau išmoks
ją pasigaminti ir kitos daug 
mažesnes šalys.

Tai procesas, kuriam užsto
ti kelią pastangos bus vel
tui, jeigu nebus susitarta nu
siginkluoti ir visas atomines 
bombas sunaikinti. Argi to 
dar vis nenumato didžiosios 
$ilstybės?

Vatikano suvažiavime daug 
kalbama apie dideles “refor
mas” katalikų bažnyčioje.

Ar žinote, kas verčia katali
kų bažnyčią reformuotis?

Atsako Kanados klerikalų 
savaitraštis “Tėviškės žibu
riai.” Popiežiui, kardinolams 
ir vyskupams pasirinkimo, gir
di, nebeliko. Komunizmas ir 
komunistai taimi pasaulį “ge
rovės pažadais.”

Bažnyčios hierarchija turi 
gelbėtis ir gelbėti savo biznį. 
Turi liberalizuotis. Turi gerin
tis prie žmonių, pradėti rū
pintis jų gerove dar čia ant 
žemės. Šiais laikais gąsdini- 

velniais ir pragaru nebe
tenka. Nebeužtenka nė ža- 
jimo rojaus po mirties.

4 Vadinasi, komunistams ir'

do ant Žemės. TSRS specia
listai sako, kad jis galėjęs 
būtų skraidyti kad ir šešias 
paraą be pertraukos.

Oro laivas aplinkui Žemę 
apskrisdavo per 90 minučių 
nuo UI iki 254 mylių nuo 
jos atstoję.

PASVEIKINIMAI Iš 
KOSMOSO

Kada oro laivas trečiu 
kartu skrido virš Tarybų 
Sąjungos plotų, tai jo įgula, 
pulkininkas Vladimiras M. 
Komarovas, laivo koman- 
dierius, mokslininkas - inži
nierius Konstantinas P. 
Foektisovas ir dakt aras 
Borisas B. Jagorovas radi
jo bangomis kalbėjosi su 
TSRS prezidentu Anastazu 
Miko j anų ir premjeru N. 
Chruščiovu. Laivo įgula 
pranešė, kaip jaučiasi, svei
kino TSRS vadus, moksli-

mę,” išvystysią didelį “ofen- 
syvą.”

Taip pareiškė VLIKo vice
pirmininkas J. Audėnas.

Vadinasi, jie dar labiau 
stengsis Lietuvą išniekinti,

užkariavimo speciali štai 
pripažino, kad TSRS eina 

apšmeižti, pakiršinti Amerikospriešakyje ‘apie dviemisme- 
lietuvius prieš savo senąją tė
vynę.

“Vienybėje” savo kolumno- 
je Girnakalis (Salomėja Nar- 
keliūnaitė) labai negražiai iš
niekino tuos Lietuvos kunigus, 
kurie metė kunigystę ir įsi
traukė į švietimo darbą. Jie 
esą tokie ir tokie, jie nieka
dos netikėję, jie tik numetę 
kaukę

čia didelis kreditas!

“Veiksniai” irgi mesnausią. 
Jie irgi ateinančiais metais, 
kai Lietuva švęs dvidešimt- 
penktąsias tarybinės santvar
kos metines, “pajudinsią že

Pietų Vietname
žmonių, kuriuos palaikė už 
partizanus.

Tik 28 mylios nuo Saigo- 
no militarinis autimobilis 
užvažiavo ant partizanų 
pakastos minos, sprogimas 
užmušė 2 JAV karininkus.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai pripaži
no, kad per 24 valaidas įvy
ko žiauriausių susirėmimų 
su partizanų daliniais, 
džia neteko 300 karių už
muštais ir sužeistais.

Premjeras Khanhas 
dengimui savo diktatūros 
suorganizuos iš 17 civilinių 
asmenų tarybą, kuri neva 
bus Pietų Vietnamo vy
riausybė.

Saigonas. — Diktatorius Į 
N. Khanhas šūkaloja, kad 
jis vien savo, jėgopis galėtų 
užpulti ne tik Šiaurės Viet
namo respubliką,: bet net 
Kiniją.

Budistų kunigai pareiš
kė, kad jie buvo ir yra prieš 
komunistus, o kartu ir 
prieš Pietų Vietnamo parti
zanus.

My Tho mieste ' šimtai 
moterų demonstravo reika
laudamos baigti karą prieš 
part i z a n u s, taipgi, kad 
Jungtinės Valstijos pasi
trauktų iš Pietų Vietnamo, 

provincijoje 
kariniai

Bien Hoa 
Pietų Vietnamo 
lėktuvai užmušė 30 civilinių

Daktaras Borisas B. Je- 
gorovas yra 27 metų am
žiaus, bet jau pasižymėjęs 
sveikatos reikaluose, ypa
tingai akių srityje. Vedęs 
ir tėvas vieno kūdikio.

Inžinierius - specialistas 
Konstantinas P. Foektiso
vas yra 38 metų amžiaus. 
Aktyviai dalyvauja oro lai
vų gaminime. Vedęs, jo 
moteris dirba technikinį 
darbą Maskvoje. Jie turi 2 
metų sūnų.

Skraidymas oro laive 
daktaro ir inžinieriaus, su
prantama, daug pasitar
naus Tarybų Sąjungos pa
stangose žygiuoti priešaky
je erdvių užkariavime.

ATGARSIAI
Kai tik oro laivas pasiekė 

kosmoso erdves ir TSRS 
radijas be pertraukos teikė j 
žinias, tuo džiaugėsi visi 
TSRS žmonės. Maskvoje, 
Raudonoji aikštė buvo pil
na entuziastiškų žmonių. 
Panašiai buvo ir sąjunginių 
respublikų sostinėse, ir vi
suose didmiesčiuose.

Džiaugėsi žmonės ir kitų 
socialistinių respublikų, nes 
supranta, kad TSRS pasise
kimai kosmose tuo pat kar
tu sutvirtina ir taikos rei- *<
kalus. . t .

Kapitalistinis pasaulis, šį Walter M. Schirra. Žemę 
kartą, šaltai pasitiko TSRS apskrido 6 kartus,erdvėje 
milžinišką žygį. JAV erdvių išbuvo 8 vai. ir 56 minutes.

Užkliuvo už liežuvio ir bu- i ^U Sąjungos
vęs reformatų kunigas Ad. 
Šernas. Jis buvęs tik apsime
tęs kunigu. Ir, klausykite, “jį 
dievas nubaudė už ilgametį 
veidmainiavimą.”

Kaip ?
Prašau : “Dievas jį palai

kė pasaulyje tol, kol jis su
seno, suvaikėjo ir išsidavė kas 
esąs,”

Neprisijungusios šalys 
pasisakė už Kubą

Kairas. — Neprisijungu
sių šalių konvencijoje, kur 
dalyvavo 57 valstybių vadai, 
buvo priimta deklaracija, 
kurioje kietai pasisakyta 
prieš Vakarų agresyvią po
litika.

Konferencija nepriėmė 
Indijos pasiūlymo pasiųsti 
delegaciją į Kiniją paveiki- 
mui, idant ji nesigamintųC ( HILU, J- &

Vai- atominių bombų. Kas dėl

Vietname ir Konge, agresy
vius išstojimus prieš Šiau
rės Vietnamo respubliką ir 
karo grasinimus Kinijai.

Saigonas. — Pietų Viet
namo vyriausybė nužudė 
partizanų veikėją Nguianą 
Can Troi. Ji kaltino, būk 4. 7
jis buvo sudaręs suokalbį 
nužudyti JAV Gynybos sek
retorių McNamarą.

pri-

Iš Jungtinių Valstijų; 
rinkimų kampanijos I

Washingtonas. — Rinki
mų kampanijoje veiklumas 
prezidento Johnsono ir res
publikonų kandidato Gold- 
waterio aiškiai rodo, kad 
abudu kandidatai. fiziniai 
yra tvirti. į • *

Glennas apskrido Žemę 3 
kartus, erdvėje išbuvo 4 vai. 
ir 40 minučių.

1962 m. gegužės 24 d. 
JAV leitenantas M. Scott 
Carpenter apskrido Žemę 3 
kartus, erdvėje išbuvo 4 vai 
ir 40 minučių.

1962 m. rugpjūčio 11 
dieną į erdvę buvo iššautas 

TSRS pulkininkas Andria- 
nas Nikolajevas, jo oro lai
vas 64 kartus apskrido 
aplinkui Žemę, erdvėje jis 
išbuvo 94 valandas.

1962 m. rugpiūčio 12 die
ną į Kosmosą buvo iššau
tas TSRS pulkininkas Povi
las Popovič. Jo oro laivas 
“Vostok” skrido tik kelios . 
mylios atstoję nuo Nikola
jevo laivo. Popdvič žemę 
apskrido 48 kartus,erdvėje 

išbuvo 70 valandų ir 30 mi
nučių. Abu kartų nusileido.

1962 m. spalio 3 d. į erd
vę iššautas JAV karininkas

koegzistencijos, tai priim
tas Indonezijos suformula
vimas, kuris sako: “Taikin
gas sugyvenimas negalimas 
pilnai įvykinti pasaulyje be 
imperializmo, kolonializmo 
ir naujojo kolonializmo pa
naikinimo”.

Konvencija reikalą u j a, 
kad Jungtinės Valstijos nu- 

'imtų eoonominę blokadą 
nuo Kubos, ir pasitrauktų 

’ iš Guantanamo įlankos, kur 
jos yra įrengę karo laivy
no bazę.

Deklaracijoje reikalauja, 
kad būtų sušaukta konven
cija Ženevoje užbaigimui 
karo P. Vietname ir sure
guliavimui santykių pietry
čių Azijoje.

Taipgi reikalauja, kad Va
karai nesikištų į Kongo res
publikos vidaus -reikalus, 
kad ten būtų baigtas nami
nis karas.

Neprisijungusių valstybių 
konvencija praėjo kovos 
dvasioje prieš Vakarų im
perializmą. Suprant a m a, 
nes didelė dauguma tų vals
tybių po Antrojo pasaulinio 
karo tik išsilaisvino iš Va
karų imperialistų kolonia
lizmo, o kaip kurios tik po-

DIDELĖ AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖ

Secaucus, N. J. — Spalio 
12 d. rytą ant New Jersey 
Turnpike vieškelio įvyko 
didžiausia automobilių ne
laimė. Viens į kitą iš užpa
kalio susikūlė 2 keleiviniai 
automobiliai ir 9 sunkveži
miai. Nelaimėje užmušė 4 
žmones ir . 9 sunkiai sužei
dė.

TSRS SKIEPAI PRIEŠ 
VĖŽIO LIGĄ

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos specialistai kovai prieš 
vėžio ligą surado vakciną, 
kuria įskiepijus gyvūnai 
apsaugojami nuo vėžio li
gos. Buvo daromi bandy
mai ant paukščių, beždžio
nių ir kitų gyvūnų ir gerai 
pavyko. Manoma, kad tas 
bus galima pritaikinti ir 
žmonėms.

New Yorkas. — Norman 
Thomas, socialistų partijos 
vadas, sako, kad daug žy
mių socialistų darbuojasi 
už išrinkimą Johnsono JAV 
prezidentu. Iš Sociali s t ų 
partijos Nacionalio komite
to 17-os narių 8 veikia už 
Johnsoną.

Miami, Fla. — Padidėjo 
progos, kad Floridoje šie
met prezidentinius rinki
mus laimės demokratai. 
1960 metais šioje valstijoje 
respublikonai davo daugu
mą balsų.

Philadelphia, Pa. — Ka
da čia atvyko demokratų 
kandidatas į JAV vicepre
zidentus H. H. Humphrey, 
jį entuziastiškai pasitiko 
15,000 minia.

Phoenix, Arizona. —Spa- litiniai išsilaisvino, gi eko- 
lio 11 dieną slaptoji policija nominiai vis dar yra jo ver- 
areštavo R. C. Fetzarį, 18 ges.
metų amžiaus, kuris būda
mas minioje, laukiančioje 
prezidento Johnsono, turė
jo užtaisytą revolverį.

Paskui areštavo T. L. 
Wilkinsą, 18 metų amžiaus, 
kuris kirto prezidentą su- 
galiu, ant kurio turėjo pla
katą už Goldwaterį-Millerį. 
Jis pasiekė tik prezidento 
skrybėlę.

New Yorkas. —Robertas 
Kenedis, demokratų kandi
datas į JAV senatoriaus 
vietą, sako, kad reikia pra
plėsti imigrantų skaičiaus 
įleidimą į Jungtines Valsti
jas.

Žurnalai “Time” ir “Life” 
pasisakė už Johnsono išrin
kimą. Bet vieno iš leidėjų 
žmona Clare Boothe Luce 
yra atkakli respublikonka 
ir veda kampaniją už Gold- 
watery

Protestantų dauguma pa
sisako už išrinkimą Johnso
no. New Yorko miesto gy
ventojų dalinasi taip: kata
likų yra 2,075,000, žydų— 
2,060,000, protestantų — 
500,000, mosulmaniečių — 
172,000, o 2,500,000 nereli
ginių.

Roma.
ruošiasi išeiti į streiką.

APIE OLIMPIADĄ
Tokio. — Tarptautinėje 

olimpiadoje dalyvauja virš 
7,000 sportininkų iš 94 ša
lių. Olimpiada tęsis iki spa
lio 24 dienos. Tokio stadio
ne telpa 75,000 žmonių. Visi 
įrengimai olimpiadai kaina
vo apie du bilijonus dolerių, 
bet japonai tikisi iš jos 
daug pelnyti.

Pastebima tas, kad kon
vencijoj griežčiausi išstoji
mai buvo ir prieš Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką. 
JAV šalininkams nepavyko 
nuslėpti J. Valstijų nusi
statymą prieš Kubos res
publiką, intervenciją Pietų

Ekstra
Corpus Christi, Texas. — 

čionai atidengtas suokalbis 
nužudyti prezidentą John- 
soną. Suimta keturi naciai. 
Jų priešakyje stovėjo Julius 
Schmidt, 29 metų amžiaus.

Pas juos surado čielą 
ginklų arsenalą: kulkosvai
džių, automatinių šautuvų, 
revolverių, granatų, net 
mortirą, apie 20,000 patro
nų, kardų, nacių vėliavų, 
Hitlerio parašytų knygų ir 
vokiečių nacių uniformų.

Atvyko keturi TSRS 
karo didvyriai

New Yorkas. — Iš Tary
bų Sąjungos atskrido ketu
ri Antrojo pasaulinio karo 
didvyriai, tai Irina Levčen- 
ko, kuri tanke 1945 m. da
lyvavo Berlyno paėmime, 
kuri pirma, būdama slauge, 
išgelbėjo 168 suž e i s t u s 
TSRS karius.

Kartu atvyko generolas 
Viktoras G. Pozniakas, mi- 
litarinės Vorošilovo vardo 
akademijos profesori u s S. 
A. Borzenko ir karinis ko
respondentas S. Gorčiako- 
vas.

1963 m. gegužės 15 d. iš- 
* šautas JAV karininkas L. 
Gordon Cooper, žemę ap
skrido 22 kartuš, erdvėje 
išbuvo 33 vai. ir 54 minutes.

1963 m. birželio 14 d. į} 
kosmosą buvo iššautas 
TSRS pulkininkas Valeris 
Bykovskis. Jis Žemę ap
skrido 81 kartą, erdvėje iš
buvo 118 vai. ir 40 minučių.

1963 m. birželio 16 d. 
TSRS į erdvę iššovė pirmą
ją moterį pasaulyje Valen
tiną Tereškovą. Žemę ji ap
skrido 48 kartus, erdvėje 
išbuvo 70 vai. ir 25 minutes.

1964 m. spalio 12 d. TSRS 
mokslininkai iššovė laivą 
“Voschod su trimis žmonė
mis, kuris Žemę! apskrido

tais, tai yra, apie tiek laiko 
ims, kol JAV galės 3 žmones 
iššauti į kosmoso erdves.

Kiek buvo skridimų 
kosmoso erdvėse?

1961 m. balandžio 12 
pirmasis pasaulyje žmogus 
oro laivu vieną kartą ap
skrido aplinkui Žemę Tary-

i pulkininkas 
Juris Gagarinas. Kosmose 
jis išbuvo 89 minutes.

1961 metų rugpiūčio 6 d.
TSRS pulkininkas Herma
nas Titovas apskrido Žemę
18 kartų, erdvėje išbuvo 25 
valandas.

1962 m. vasario 20 d. ig kartų, kosmose išbuvo 
JAV pulkininkas John H. virš 24 valandas.

d.

Geležinkeliečiai

Miami, Fla. — Uraganas 
“Isabell” pasisukęs iš Mek
sikos įlankos su 105 mylių 
vėju per valandą perėjo 
skersai pietinę Floridą į At
lanto okeaną.

Kansas City. — Buvusiojo 
prezidento H. Trumano svei
kata taisosi. Jis yra 80 me
tų amžiaus. Prausykloje 
parvirto, susilaužė du šon
kaulius ir prasimušė kaktą.

Maskva. — Atskrido Ku
bos prezidentas O. D. Tor- 
rado. Orlaukyje jį pasitikp 
TSRS prezidentas Anasta
zas Miko j anas ir kiti parei
gūnai.

Oslo.—Kovotojas už neg
rų rasės reikalus dr. kuni
gas Martinas Lutheris Kin
gas gavo Nobelio taikos do
vaną.
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Kairo konferencijos žodis
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ į Egipto sostinę buvo 

su vykusi t. v. neutralių šalių atstovų konferencija. “The 
New York Times” taip apibūdina jos sudėtį: konferen
cijoje dalyvavo trys karaliai, penki karalaičiai, devynio
lika prezidentų, devyni premjerai ir kitokie atstovai, re
prezentuoją 57 šalis.

Konferencija svarstė pasaulinės taikos išlaikymo 
problemas. Norint taiką išlaikyti, reikia gerinti tarptau
tinius santykius—ekonominius ir politinius—tarp vals
tybių, tarė konferencija. Ir įdomiausia tai, kad priimto
je rezoliucijoje konferencija reikalavo, kad Jungt. Ame
rikos Valstijos nuimtų embargo nuo Kubos, kad pradė
tų su Kuba derybas ne tik dėt diplomatinių ir ekonomi
nių ryšių atsteigimo tarp šių abiejų valstybių, bet kad 
pradėtų derybas ir dėl JAV militarinės bazės Kuboje 
(Guantaname) panaikinimo.

Konferencija pasisakė už tai, kad būtų sušaukta ki
ta konferencija j Ženevą Indokinijos klausimams iš
spręsti. Karą Vietname, sakė konferencija, reikia baigti 
taikiu būdu.

Mūsų nuomone, tai labai svarbi deklaracija-siūly- 
mas. Būtų pageidautina, kad tie siūlymai juo greitesniu 
laiku būtų išspręsti, nes tai sumažintų pasaulinio karo 
pavojų.

Tarybinė spauda apie 
mūsų rinkiminę kampaniją

REIKIA PABRĖŽTI, kad Tarybų Sąjungos spauda 
šiemetinę mūsų šalies prezidento rinkiminę politiką ati
džiai seka ir gausiai informuoja savo skaitytojus.

Paduosime tik porą žinių, kaip jas paskelbė TASS- 
ELTA. Abi žinios pateiktos iš Washingtono š. m. spa
lio 8 d.: . .

Vašingtonas. — Vakar vakare, kalbėdamas per 
Amerikos televiziją, Jungtinių Valstijų prezidentas Lin- 
donas Johnsonas pasakė toliau vykdysiąs savo pirmtakų 
prezidento poste politiką, o jie, pasak jo, žinojo, kad “pa
trankos ir raketos neatneša taikos ir kad tik žmonės ga
li užtikrinti taiką”. Pasak prezidento, jo pirmtakų politi
ka buvo pagrįsta tuo, kad jie “kantriai stengėsi nutiesti 
supratimo tiltus tarp tautų ir šalių.... dėjo visas pastan
gas nesutarimams taikiai išspręsti....

”0 šiandien ši nustatyta politika smarkiai puola
ma”, pareiškė Johnsonas, turėdamas galvoje respubli
konų partijos rinkiminę programą. “Nepaprastai pavo
jinga kryptimi” pavadino prezidentas tą kelią, į kurį 
stumia šalį respublikonų kandidatai Goldvoteris ir Mile
ris. Johnsonas priminė amerikiečių tautai respublikonų 
platformos pagrindus: panaudoti branduolinį ginklą 
Vietname, nutraukti diplomatinius santykius su Tarybų 
Sąjunga, išstoti iš Suvienytųjų Nacijų Organizacijos, nu
traukti pagalbą kitoms šalims, pasmerkti Maskvos su
tartį, draudžiančią branduolinius bandymus atmosfero
je, kosminėje erdvėje ir vandenyje. “Jeigu laikysimės šio 
kurso, — pasakė prezidentas Johnsonas, “tai visuotinei 
taikai iškils rimtas pavojus”.

Baigdamas savo kalbą, Johnsonas pasakė, kad jis 
“toliau kantriai ieškos pastovios taikos.”.

Vašingtonas. — “Žmogus, kuris vadovaus mūsų už
sienio politikai, turi įsisąmoninti, kad... Amerika ne vi
sagalė ir kad negali būti amerikinio sprendimo kiekvie
nai pasaulinei problemai”, — pasakė šiandien demokra
tų partijos kandidatas į viceprezidento postą senatorius 
Hubertas Humphrey.

“Tas amerikietis, kuris lapkričio mėnesį bus išrinktas 
į Baltuosius rūmus, pasakė Humphrey, turi įsisąmoninti, 
kad branduolinių ultimatumų diplomatija yra pavojin
gas kelias ir tikrų tikriausiai veda į karą”. Senatorius 
išdėstė principus, kuriais, jo nuomone, turi būti pagrįs
ta Jungtinių Valstijų užsienio politika ateityje: stiprin
ti nacionalinę gynybą, “jausti atsakomybę, valdant 
“branduolinį arsenalą, remti SNO, stiprinti NATO, pa
dėti besivystančioms šalims, pasiekti efektyvius susita
rimus dėl ginklavimosi kontrolės, žengti “protingus 
žingsnius, mažinant įtempimą santykiuose su komunis
tiniu pasauliu”.

STUKAS, KEATINGAS 
IR LIETUVA

S. Šarūnas Vilniaus “Tie
soje” (s. m. spalio 6 d. lai; 
doje) rašo apie klerikalų 
propagandas1 dfiėftą, Wdaij 
se suruoštą’ Nhfjdrko ' pa
saulinėje parodoje? . Ten, 
kaip jau'’būV6' “Laisvėje” 
rašyta, demonstravo savo 
“mokslą” tūlas J. Stukas ir 
JAV senatorius Keatingas. 
Įdomių dalykų apie tai pri
minė S. Šarūnas, ir mes 
čia paduosime kai kurias 
iš jo rašto ištraukas.

Skaitome:
Kažkoks Stukas gyrėsi, kad 

šiam įvykiui pažymėti jis dar
gi užsidėjęs tėvo marškinius, 
kuriuos pastarasis dėvėjęs 
prieš ketvirtį amžiaus, būda
mas Niujorko parodoje. Jis 
trokštąs matyti Lietuvą, kokia 
ji buvusi 1939 metais, ir esąs 
pasirengęs dar patausoti gero
kai sudūlėjusius tėvo marški
nius, kad jais apsirengtų su
laukęs 1939 metų Lietuvos. 
Stuk o norams pritaręs ir mis
teris Kytingas. Jis irgi norįs 
matyti Lietuvą tokią, kokia ji 
buvo 1939 metais.

O kokia gi buvo ta Lietuvą, 
kokią ją nori matyti misteris 
Kytingas ir jo klapčiukai iš 
buržuazinių nacionalistų tar
po ?

Vyresniosios kartos Lietuvos 
darbo žmonės dar gerai pri
simena misterio Kytingo ide
alą — 1939 metų, saujelės 
kapitalistų ir dvarininkų val
domą Lietuvą su merdinčia 
pramone, tūkstančiais bedar
bių, išvaržytais ber a š č i a i s 
valstiečiais, būriais policinin
kų, antstolių ir dargi nuosa
vais dujų kameros budeliais. 
Tai avantiūristo Sme tonos, 
grafo Tiškevičiaus, fabrikanto 
Tilmansp, aferisto L a p ė n o , 
bankininkų Volfo ir Soloveiči- 
ko, Smetonos sėbro rangovo 
Ilgovskio ir į juos panašių iš
naudotojų Lietuva.

, Kokiais gj pasiekimais ši, 
1939-ųjų metų Lietuva galėjo 
pasididžiuoti ? " Ėuržu.az in ė s 
Lietuvos pramonė Vystėsi la
bai lėtai, r Kai kurios jos ša
kos netgi smuko ir 1939 me
tais buvo žemesnio lygio, ne
gu prieš, pirmąjį pasaulinį im
perialistinį karą. Ir po dvie
jų dešimtmečių, kaip ir buvu
si carizmo laikais, buržuazi
nė Lietuva liko agrarinė šalis.

Toliau:
Dabartiniai misterio Kytingo 

klapčiukai postringavo, kad 
jie vedę į suklestėjimą Lietu
vos žemės ūkį. Jie trimitavo 
apie “pavyz d i n i u s ūkius,” 
olandiškos veislės karves ir 
jorkširų veislės kiaules. Ta
čiau jie užsimerkdavo prieš 
tai, kad, buožės ir dvarininko 
engiamas, darbo valstietis ati
traukia nuo vaiko burnos pie
no lašą ir neretai pristinga 
juodos duonos plutos. Dargi 
smetoninių fašistų žurnalas 
“Vairas” buvo priverstas no
romis nenoromis prisipažinti, 
kad “viską, kas yra geriausia, 
ūkininkas 
išsiunčia 
sultingas 
skoningas 
paukštiena — visa tai nemato 
ūkininko dantų. Jam lieka 
dvejų metų kiauliena, skrandį 
veriąs pieninėj nusuktas pie-

tatai daryti
• gyventi.
per kaimynus ir 
.rasi ūkių, kur 
atsigerti

j iį ii
ir

jei nori 
Pereik iš 

■ af 
gau- 

Įgerti pieno. Dau- 
švbža iki paskutinio 
Višomis priemonėmis

nas, prižilinti barščiai ir visa, 
kas bent kaip patenkina orga
nizmą.

Geriausius kąsnius ūkinin
kas atplėšia huo sAvęs. Bet jis 
turi 
dar 
ryto 
daug 
turn 
gelis 
lašo
draudžia vaikams ir šeimynai 
paragauti bent gurkšnį.”

Nualintų darbo valstiečių 
sklypelius rijo buožes |ir dva
rininkai. Po buržuazinės že
mės “reformos” atsiradusių 
naujakurių dauguma netrukus 
atsidūrė ekonominio kracho 
akivaizdoje.

Jų likimą buržuazinėje Lie
tuvoje su didele menine jėga 
atskleidė įžymusis mūsų ra
šytojas Petras Cvirka.

“...Giliai suleidę šaknis į 
dirvą,—rašė jis “žemėje mai
tintojoje,”— naujakuriai, ne
lyginant toli nuo vierias kito 
pasodinti medžiai, buvo palik
ti pavieniui grumtis su audro
mis. Ir vieną po kito kasmet 
juos vėtros rovė...”

Lyg giltinė po kaimą slan
kiojo policininkas ir antsto
lis. Laikraščiai mirgėte mir
gėjo skelbimais apie valstie
čių ūkių varžytynes. 1939 me
tais jie baigė paskelbti 90-ąjį 
tūkstantį iš varžytynių par
duotų ūkių. O ir tie darbo 
valstiečiai, kurie dar ! nebuvo 
patekę į išvaržomųjų sąrašus, 
kasdien drebėjo, bijodami iš
vysti antstolį ir policininką, 
nes jų skolos siekė 50-80 pro
centų jų turto vertės,
lose skendėjo daugiau kaip du 
trečdaliai visų valstiečių .

Daugumai darbo 
vaikų tik neįgyven dinama 
svajonė liko mokslas.

1938-1939 metais Lietuvoje 
iš viso tebuvo 69 valstbinės 
vidurinės mokyklos ir 27 ne
pilnos vidurinės mokyklos — 
progimnazijos. švietimo rei
kalams biudžete buvo skiria
ma tik 12-1.3. procentų lėšų, 
kai 'policijai, žvalgybai ir ka
riuomenei buvo sunaudojamas 
trečdalis biudžeto lėšiį. 1939 
metais Lietuvoje) buto 181,000 
b.eraščių ir 223,000 mažaraš
čių. Vadinasi, beveik penk
tadalis visų krašto gyventojų 
buvo 
čiai.

ei sko-

žmonių

beraščiai arba mažaraš-

tokiomis aplinkybėmis 
metais vienas “tautinis

atiduoda miestui ir 
į užsienį. Jaunas 

paršelis, šviežias 
pienas, kiaušiniai,

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Ryt 
ko

okiečių Demokratines 
Respublikos 15-oji 

sukaktis
mėnesį sukako 15 nie

kai susikūrė Vokiečių 
mok Fa tinę Respublika 
ų Vokietijoje. Tai įvy- 
1949 metų spalio 7 d.
jungininkų susitarimas 

sdame nekalba apie dvie- 
respublikų Vokietijoje 

ūrimą. Bet kuomet A-

bo” rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja.

Finansinę paramą galima 
siųsti sekamu adresu: “Dar
bas,” Casilla De Correo, 
865, Montevideo, Uruguay.

Pot

suk
meifika ir jos vakariniai tal
kiu
tybči Vakarų Vokietijoje ir 
tuoni sulaužė Potsdamo 
sutartį, tai ir Rytų Vokie
tijoje susikūrė respublika.

nkai leido susikurti vais

Vokiečių Demokr a t i n e i 
respublikai per 15 metų te
ko daug ko pergyventi. Ry
tinė Vokietija ypač karo 

eriota, nes joje Hitleris 
oncentravo visas pasku-

nut
suk
tines savo jėgas Tarybų

jungos armijai pastoti 
ją į Berlyną.kel
■Rytų Vokietijoje negau

si pramonė buvo beveik 
visai karo sunaikinta. Vis
ką 
ti.

reikėjo iš naujo atsteig- 
Kuomet Vakarų Vokie-

3, gaudavo gausią iš A- 
nkos finansinę pagalbą, 
Rytų Vokietija be jokios 

ų pagalbos turėjo atsi
ryti: Socialistinės san- 
rkos priešai taipgi daug 

trukdė, visur sabotažą varė.
dėčių Demokratinė Res

publika, tačiau, visus sun
kumus nugalėjo.

me: 
■tai 
kiti 
sta 
tva

Vo

isiuo metu ši respublika 
yra 
ria

Keatingas ar Kenedis?
NIUJORKO VALSTIJOJE šiuo metu lenktyniuoja 

du kandidatai į JAV senatoriaus postą—respublikonas 
Kenneth Keating ir Demokratų partijos kandidatas Ro
bert F. Kennedy, tragiškai mirusiojo prezidento Kene
džio brolis.

Keatingas jau metų eilę yra JAV Senate. Taip sa
kant, tai senas vilkas. Už jį labai entuziastiškai agituo
ja kitas JAV senatorius Javits. Robert F. Kennedy, bu
vęs JAV Justicijos departamento sekretorius (minist
ras) yra atvykęs iš Massachusetts valstijos, ir čia, Niu
jorko valstijoje, apsigyveno; populiarus žmogus, ir jį 
Demokratų partija išstatė savo kandidatu senatoriaus 
postui.

1939 
veikėjas” smetoniniame seime 
pasakė: “Kaimui re: 
menų, mergų, bernų, 
gimnazistų!” Tai bu 
tinės Lietuvos vadeivų 
ma, kurios paskutinis 
kalbėjo apie krašto p 
smetonų, plechavičių 
ir buožių ūkiais, o kaimo dar
bo žmonių — bernais ir tar
naitėmis. | •

Nepakeliamų gyvenimo są
lygų slegiami, darbo 
ieškojo išeities, bėgdami į 
miestus, kur juos dažniausiai 
pasitikdavo bedarbių birža, 
arba į užsienį. Buržuazijos 
valdymo laikotarpiu iš viso į 
tolimas šalis emigravo apie 
100 tūkstančių darbo žmonių.

“Emigravome iš Tėvynės ne 
todėl, kad jos nemylėjome,— 
rašė tėvų žemę aplankiusi 
Urugvajaus lietuvių grupė, — 
bet todėl, kad nepakeliamos 
tėvų žemėje gyvenimo sąlygos 
privertė mus ieškoti laimės 
svetimuose kraštuose.

Tarp šitų vyrų rungtynes yra gana aštrios.

kia pie
bet ne

vo fašis-
progra- 
punktas 
avertimą 

dvarais

žmones

pralenkusi net kai ku- 
,s kitas socialistines šalis 

pramonės išvystymu ir ag
rikultūros mechanizavimu.

conominis gyvenimas 
arkiai pakilo.
įeipęige vykstanti pramo- 

ir agrikultūros paroda 
kvienam lankytojui įro- 
kaip smarkiai ši respub- 

i progresuo j a. Labai 
daug produktų ji ekspor
tuoja užsienin. 1963 metais 
įvairių prekių išvežta užsie
nin net už 20 bilijonų mar
kių. Tai šešetą sykių dau-

,u, kaip 1950 m. Preky- 
su nesocialistinėmis šali- 

s pakilo 30%.
Užsienio spaudos reporte

riai pripažįsta, kad šioje 
respublikoje socialinis ap- 

navimas gerokai pralen- 
, Vakarų Vokietiją. Nuo- 

žemos, teatrai, 
kitos kultūrinės 

;aigos visai pigiai plačiai 
blikai prieinamoš. Trans-

sm

nės 
kie 
do, 
lik

gia 
ba
mi

tar
ku
mo
kinas ir

pu 
portacija taipgi pigi.

Ir dau
gelis žmonių klausia: tai už kurį dabar teks balsuoti ? 
Kas gali geriau atstovauti Niujorko valstijos žmones JAV Senate? < |

Mums rodosi, be didelių diskusijų, reikėtų balsuoti 
už Robert F. Kennedy. Kodėl? Todėl, kad, jei norime bū
simajai Demokratų partijos valdžiai padėti, reikia turė
ti juo daugiau jos partijos žmonių senate.

Keatingas skelbiasi esąs liberalas. Bet jis nėra libe
ralas. Kadangi jis nori būti išrinktas į JAV Senatą, tai 
Keatingas atsisakė užgirti Goldwaterį. Jis kandidatuoja 
kaip “nepriklausomas respublikonas.” Jis, atsiribodamas 
nuo Goldwaterio, bando pasigauti daugiau balsų iš tų 
žmonių, kurie Goldwaterio neapkenčia, kurie jo bijosi.

Keatingo veiksmas JAV Senate nebuvo ir nėra toks 
“nekaltas”, kaip jis bando įrodyti. Jis, be kitko,--didžiu
lis priešas geresniems santykiams tarp JAV ir Kubos. 
Jis daro visa, kad tie santykiai būtų blogesni; o ne geres
ni. Socialistines šalis Keatingas yra pasmerkęs, ir prieš 
jas visaip kovoja.

Mūsų nuomone, Niujorko valstijos piliečiams būti
nai reikėtų Keatingą atmesti kaip JAV senatorių.

Dėl to lapkričio 3 d. šios valstijos piliečiai turėtų už 
jį nebalsuoti.

Tai tokia mūsų nuomonė tuo klausimu. ‘ A i

Afrikos diplomatams 
New Yorkas nesaugus
Upper Volta respublikos 

ambasadorius John B. Ka-i 
bore pareiškė spaudos kon
ferencijoje, kad New Yor
ke klimatas Afrikos diplo
matams nepalankus.

Kalbėdamas 57 Afrikos ir 
Azijos valstybių sąryšio 
vardu, Kabore nurodė, jog 
New Yorke jaučiama “te
roro atmosfera” prieš afri
kiečius diplomatus todėl, 
kad jie juodos spalvos.

Pavyzdždiui, jis paminėjo 
Mauritanijos delegacijos 
pirmąjį sekretorių Youssof 
Guerę, apsigyvenusį ant E. 
86 St. Kelias dienas kele
tas jaunuolių jį sekiojo, o 
rugpjūčio 30 d. apmušė ir 
pasakė, kad “jie nenori spal
voto asmens šioje srityje.”

Tai ne pirmas toks atsi
tikimas. Jau keturi Afri
kos diplomatai panašiai bu
vo užpulti, terorizuoti.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Jungtinėse Tauto
se Adlai Stevenson bandė 
išaiškinti, kad “per klaidą” 
tai atsitikę, nes užpuolikai 
paskaitę tuos diplomatus 
p u e r t o rikiečiais ar vieti
niais negrais. Bet toks pa
siteisinimas visai ne vietoje.

Išeina taip: jeigu užuoli- 
kai būtų žinoję, kad užpul
tieji yra Afrikos diploma
tai, tai gal užpuolimas ne
būtų įvykęs. Bet baltiem 
siems šovinistams, visor 
kiems rasistams juk viski 
nesvarbu, ar tu esi diplo
matas ar paprastas pilietis, 
jeigu tik ne baltosios rasės 
žmogus, tai tam tikrose vie
tose negyvenk.

Vietoje bandyti šį nuoty
kį sušvelninti, vyriausybe 
turėtų imtis griežtų žygių 
visur rasinę diskriminaciją 
likviduoti.

Penkioliktoji metinė su
ktis iškilmingai minėta.

su 
ru 
tu 
ra

“Darbo” 29-oji metinė 
sukaktis

Šių metų spalio mėnesį
kanka 29 metai, kai U-
gvajaus pažangiečiai lie-« 
viai pradėjo leisti laik
ytį “Darbą.”
Mažai Urugvajaus lietu- 
į kolonijai, kurioje ran- 
si nemaža pažangaus vei- 

kiino priešų, išlaikyti laik- 
štį gana sunku, kuomet 
akcininkai darbuojasi, 
,d jį sužlugdyti.
Ekonominis gy v e n i m a s 
r u g v a j u je taipgi labai 
nkus. Kuomet pezo va

tai

vi 
d4

ra: 
re 
kg

su 
liūtą kaskart krinta, 
“Darbo” išleidimas vis dai
gi au kainuoja.

Urugvajaus pažangiečiai 
da labai daug pastangų 
vo laikraštį išlaikyti ir 
bulinti. Džiaugsm ingai 

jie mini šio laikraščio 29-ąją 
etinę sukaktį. Jie pasibrė- 
sekamais metais iškilmin

gai minėti jo 30-ąją metinę 
sukaktį.

Finansinę Jungtinių Vals
tijų pažangiečių paramą jie 

bai įvertina ir už ją “Dar-

sa 
to

m 
žc

la

Kompetitoriai sunkina 
Prancūzijos padėtį

Prancūzijos prezidentas dė 
Gaulle, lankydamasis Loty
nų Amerikoje, gyrėsi tvir
ta Prancūzijos ekonomine 
ir politine padėtimi.

Pasigirti juk nesunku. 
Pažiūrėjus į Prancūzijos 
vidinius reikalus, tačiau, 
pasigyrimu blogėjančios pa
dėties nepataisysi.

Nauji vyriausybės mokes
čiai paprastiems žmonėms 
uždeda naują naštą, kuomet 
korporacijoms palengvina. 
Mokyklų padėtis kas kart 
blogėja. Vyriausybės ski
riamas biudžetas padidintas 
mokykloms 7%, o branduo
linių bombų projektui 25 
procentais. Valstiečiai 
streikavo reikalaudami pa
kelti 10%; ant jų produktų 
kainu. Miestu darbininkai 
taipgi reikalauja algų pa
kėlimo.

Keturios didžiosios auto
mobilių korpo racijos su
trumpino savo darbinin
kams darbo valandas ir 
proporcionaliai algas suma
žino. Jos teisinasi, kad 
negali atsilaikyti prieš vo
kiečių ir amerikiečių auto- 
mobilių bizni, kuomet išve
žimas užsienin nupuolė, o iš 
užsienio atvežimas padidė
jo.

Amerika ir Vakarų Vo
kietija tikrai sunkina Pran
cūzijos ekonominę padėtį.

I I. . .............................  f , , ....

Michailas Svetlovas
Tarybinę literatūrą ištiko 

skaudus smūgis — mirė ta- 
lentingas rusų poetas Jli- 
chailas Svetlovas. Ne viena 
tarybinių poetų karta au
go šviesaus ir žmogiško M. 
Svetlovo talento poveikyje. 
Jei milijonams tarybinių 
skaitytojų M. Svetlovas — 
ugningo jausmo, aštraus 
proto, taiklaus ir jaudinan
čiai gražaus poetinio žodžio 
meistras, tai visiems poeto 
plunksnos draugams, gau
siam jo auklėtinių — rašy
tojų ir bičiulių būriui jis 
buvo dar ir plačios širdies 
žmogus, kiekvienam arti
mas ir brangus, labai sąmo
jingas ir žmogiškai šiltas.

Į tarybinę literatūrą Mjr 
Svetlovas atėjo iš ten, kur 
buvo jos lopšys — iš revo
liucijos. Gimęs Dnepropet- 
rovske, amatininko šeimoje, 
šešiolikmetis M. Svetlovas 
atėjo į komjaunimą ir ligi 
pat mirties žengė koja į ko
ją su kovojančiais ir ku
riančiais žmonėmis, kurie, 
savo ruožtu, dirbo ir sta
tė su M. Svetlovo “Grena
da” lūpose.

Poetas buvo Ukrainos 
komjaunimo CK darbuoto
jas, redagavo poeziją Mask
vos žurnaluose “Molodaja 
gvardija” ir “Ogoniok,” dir
bo “Krasnaja zvezda” karo 
korespondentu ir visą laiką 
buvo ta ranka, kuri palai- 
kė ir vedė į literatūrą jau
nas jėgas, naujus talentus. 
Rašydamas autobiografiją, 
grafoje “visuomeninė veik
la” M. Svetlovas pažymėda
vo: darbas su jaunais poe
tais ...

Gal todėl tiek gilaus liū
desio jo draugų-poetų žo
džiuose, kuriuos, gal labiaiT 
nei visus M. Svetlovo poe
zijos mylėtojus, ši mirtis 
pritrėnke.'

“Literatūrinėse sferose jį 
mylėjo visi, išskyrus labai 
labai blogus žmones”—rašo 
poetas Jaroslavas Smeliako- 
vas, velionio mokinys ir bi
čiulis.

Baltarusių poetas P. Pan- f 
čenko tarsi M. Svetlovo 
priesaką gyviesiems pakar
toja jo žodžius: “Rimai tai 
niekis. Reikia, kad po kiek
vieno tikro eilėraščio žmo
gus liktų geresnis ir taures
nis.”

Michailo Svetlovo mirtis 
—didelis nuostolis visai ta
rybinei kultūrai.

L. M.

Redakcijos Atsakymai
J. šukaičiui.—Jūsų žiups

nelį atsiminimų iš angliaka- 
syklose gyvenimo gavome. 
Peržiūrėsime ir kada nors 
vėliau išspausdinsime.

Apie tai, kad pirštų ant
spaudas padeda surasti ii> 
atpažinti žmogų, buvo žino- f 
ma jau senovės Kinijoje. 
Tuo tarpu Romos imperijo
je, kur teisingumo tarnyba 
buvo labai išsivysčiusį dak- 
tiloskopijos visiškai nežino
ta. Europos policija šį eks
pertizės metodą sužinojo 
tik praėjusio šimtmečio pa
baigoje.

De Gaulle neveltui prieš A- 
meriką šiaušiasi.

Automobilių aukos
Apskaičiuojama, kad nuo 

pirmojo automobilio išradi-k 
mo iki šio laiko Jungti-C 
nėse Valstijose automobilių'’ 
nelaimėse žuvo apie pus
antro milijono žmonių.

Daugiau automobilių, dau
giau ir nelaimių.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 16, 1964



LMS VEIKLA
Šiomis dienomis LMS Centras pasiuntė chorams-

* Renetams atsišaukimą, laišką dėl ruošimosi į Lietuvą 
pagastroliuoti 1965 m. Čia skelbiamos to laiško svarbes
nės ištraukos:
VISIEMS J.A.V. CHORAMS —
L.M.S. SĄJUNGOS NARIAMS
Mieli draugai:

Kaip jau žinote, liepos mėnesio 5 dieną įvykęs Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažiavimas nutarė, kad Ameri
kos lietuvių saviveiklininkų grupių meniška atstovybė 
dalyvaus Dainų Šventės festivalyje Vilniuje, įvyksian
čiame sąryšyje su Lietuvos išlaisvinimo 25 metų sukak
tuvėmis. Festivalio ruošėjai jau yra oficialiai pakvietę 
mus, ir mes turime rengtis kvietimo priėmimą įgyven
dinti.

Mūsų ribose randasi dešimt chorų. Kvietimas numa
to iš 30 asmenų dainos ansamblį. Tokiu būdu kiekvienas 
choras galės būti atstovautas trijų savo narių. Centras 
kurie asmenvs galės būti įjungti į visašalinį ansambli, 
jaučia, kad kiekvienas choras galės geriausiai nustatyti, 
vadovaujantis nario tinkamumu pagal sugabumus, bal
so rūšim ir bendru tinkamumu būti atstovaujančio an
samblio nariu.

Taipgi numatoma, kad šalia ansamblio apie 45 tu
ristai galės dalyvauti šventėje. Pageidautina, kad ir tu
ristų grupė susidarytų vyriausiai iš mūsų chorų narių 
bęi menininkų. Mūsų chorų, tokiu būdu, laukia užduotis 
nedelsiant pradėti organizuoti bendrąjį visašalinį an
samblį.

Ansamblio pasiuntimas į senąją mūsų tėvyne, kad 
dalyvautų jos didžiojoje dainos šventėje, yra didelis ir 
atsakomingas darbas. Jis turi būti pravestas visašaliniu 
mastu ir pilnai koordinuotas, kad jis būtų pasekmingas. 
Mes raginame visus vienetus tuo klausimu pilnai bend
radarbiauti su LMS Centru, kuris šiam darbui vadovau
ja. Pasekmingas šio užsimojimo pravedimas parodys mū
sų Amerikos lietuvių jėgą išlaikyti savo daina ir kultū
rą bendrai, ir dar labiau sustiprins mūsų broliškus ry
šius su senosios tėvynės menišku judėjimu.

k Kaslink dainavimo detalių šiokia procedūra numa
toma: ansamblio dalyviai pribus Vilniun anie 4—5 die
nas prieš festivalį (Festivalis numatomas 1965 metu lie
pos 25 d.), kad galėtų dalyvauti bendrose repeticijose, 
taipgi, kad turėtų progą susipažinti su kraštu, susitikti 
su vietiniais meno pasaulio žmonėmis ir t.t. Numatoma, 
kad, apart dalyvavimo bendroje dainų šventėje, ansamb
lis turės progos kaip vienetas gastroliuoti su koncertais 
po Lietuvą: miestuose, miesteliuose, kolūkiuose, kultū
ros namuose, universitetuose, ir t.t. Dėl ansamblio parei
gų negali būti numatytos pavienių kelionės j provinciją 
pasimatymui su giminėmis, bet pastangos bus dedamos 
sudaryti sąlygas pasimatymui su saviškiais jiems apsi
lankius sostinėje, arba kitokiose vietovėse, laikui lei
džiant.

LMS Centras koordinuos rinktinio ansamblio suda
rymą, jo pasiuntimą Lietuvon ir muzikinės programos 
sudarymą. Tuo tikslu Centras prašo visų chorve
džių, chorų valdybų ir bendrai susiinteresavusių choris
tų pagalbos ir paramos. Programos atžvilgiu Centras

* jaučia, kad Amerikos lietuvių rinktinis ansamblis turės 
pildyti muzikinę programą, kurioje atspindėtų Ameri
kos lietuvių dainos, kurios buvo ar tebėra mūsų chorų 
repertuaruose.

Mes prašome visų chorų ir jų vadovybių:
1. Be atidėliojimo pradėti spręsti apie tai, kurie as

menys jūsų chorą atstovaus.
2. Visais klausimais tartis su LMS Centru ir bend

radarbiauti su juom šiame kilniame reikale—Amerikos 
lietuvius atstovaujančio dainų ansamblio pasiuntime į 
mūsų senąją tėvynę.

Su draugiškais linkėjimais ir su viltimi, kad bend
romis jėgomis pasieksime užsibrėžtaii tikslą.

LMS CENTRO KOMITETAS
> Mildred Stensler, sekretorė

WORCESTER, MASS.
Taipgi čia noriu primin

ti, kad mes netenkam dvie
jų gerų choristų, t. y., Sta
sės ir Juozo Bakšių. Jie iš
vyksta apsigyventi į Flori
dą. Juozas buvo mūsų kolo
nijoje per desėtkus metų, 
gabus ir geras veikėjas, 
dainininkas ir vaidintojas. 
Gaila netekti tokių žmonių. 
Bet Juozas sakė mėginsiąs 
gauti kitą dainininką mums 

; į savo vietą.
Mes, visi choristai, linki

me draugams Bakšiams lai
mingo gražaus gyvenimo 
naujoje kolonijoje.

J. M. L.

Iš Aido choro
Spalio 8 dienos vakarą 

turėjom pirmą šio rudenio 
<horo skaitlingą sueigą. Čia 
r sudainavom keletą dainų ir 
- turėjom pasikalbėjimą bai

gimui 50 jubiliejinių metų. 
Tam tikslui ruošiamės prie 
gražaus banketo su dainų 
programa. Mokytojas Jo
nas Dirvelis sakė, kad visą 
programos veiklą “sutvar
kys”, na, o iš praeities visi : 
žinom, kad mūsų mokytojo 
darbas būna gražus, tai ir 
šį kartą dalyviai nebus su- 
vilti.

Kaip pirma rašiau, 'tai 
čia tik pakartoju, kad ban
ketas įvyks gruodžio 6 d., 

il:30 vai., 29 Endicott St. 
^salėj.
j Dar Čia turim priminti,, 

kad Aido choro pamokos 
yra nukeltos iki lapkričio 5 
d. 7:30 vakaro, čia prašau 
visų choristų jsitėmyti ir 
nepasilikti namie. ' čia pil
nai , pradėsim pamokas, o 
gal ir operetę.

Cleveland, Ohio
Pataisa

“Laisvėje” iš spalio 9 d. 
tūpusioje padėkoje buvo 
pasakyta: “Mirus mano 
mylimam vyrui Juozui Be- 
kešiui”, o turėjo būti Juo
zui Bekėniui. Klaidą atitai
some ir atsiprašome.

Red.

Iš KELIONES 
i L

Kolūkis: pirmą kartą pamačius
Man atrodo, kad nėra ki

to tokio žodžio tarybinėje 
terminologijoje, kuris iš
šauktų tokius skirtingus 
jausmus, kaip “kolūkis.” 
Priešams kolūkis simboli
zuoja viską, kas jiems ne
apkenčiama socialis t i n ė j e 
santvarkoje, ir jie visuomet 
stengiasi piešti kolūkinį 
gyvenimą juodžiau s i o m i s 
spalvomis. Tik pasižiūrėki
me, su kokia neapykanta 
apie Lietuvos kolūkius ra
šo reakcinė Amerikos lietu
vių spaudos dalis, kaip ji 
net nevartoja žodžio kol
ūkis, o vietoje to rašo “kol
chozas,” kad sudaryti įspū
dį, kad tai grynai rusiškas 
importas.

Mums, pažangiems žmo
nėms Vakaruose, žodis kol
ūkis turi didžią romantišką 
reikšmę: šis žodis tuojau iš
šaukia prieš akis plačius be- 
ežius javais banguojančius 
laukus, basas dainuojan
čias merginas šienapiūtėje, 
dūzgiančius kombainus ir 
pasiryžusius traktori s t u s, 
kovose užgrūdintą pirmi
ninką, kuris su kolektyvis- 
tiniai nusistačiusio aktyvo 
pagalba kelia paskutinius 
klasinės kovos atgarsius 
prieš atsilikėlius, užsimas
kavusį klasinį priešą, buoži
nes ideologijos liekanas... 
Kolūkiniai laukai/mūsų 
vaizduotėje yra ta ^kovos 
arena, kurioje atsiskleidžia 
gyventojų daugumos dvasi
nis persiauklėjimas, trans- 
formavimasis į naują, soci
alistinės santvarkos žmogų.

Sakau vaizduotėje, bet 
taip yra ir tikrovėje, nors 
vaizdas, kuris stoja prieš 
mūsų akis, dažnai perdaug 
romantiškas, išaugęs dali
nai iš ilgos ilgos eilės as
menybės kulto laikų filmų, 
vaizdavusių kolūkinį gyve
nimą per ružavus akinius.

Pabuvęs šią vasarą Lie
tuvoje, kolū k i n ė j e šalyje 
(gyventojų dauguma dar 
gyvena kairųe), aš dabar, 
taręs žodį “įkolūkis,” ban
dau spręsti, ar pasikeitė1 
prieš mano akis stojąs vaiz
das. Ir atsakymas yra: ne, 
pagrindiniai jis nepasikeitė, 
nors dabar nuodugniau su
prantu, kuomi tikrovė ski
riasi nuo senųjų filmų vaiz
do, suprantu konkretiškiau, 
ne vien teorijoje.

Kelione į kolūkį
Pabūti dieną kitą kolek

tyviniame kaime, aišku, ma
žai ką pasako atvykėliui iš, 
Amerikos. Galvojau: vai
kystę praleidau mažame 
Lietuvos miestelyje, kur 
laukai prasidėjo čia pat, 
kur baigėsi tavo gyvenama 
gatvė, dabar gyvenu JAV 
didmiestyje, Niujorko met
ropolyje — kitaip sakant, 
kadaise buvau netoli kaimo, 
dabar nuo jo visai nutolęs 
—kaip galiu per trumpą lai
ką spręsti?. Ot, kad pagy
venus kolūkyje bent vasarą, 
padirbėjus (ne kaip daili

Kalvarijos miesto jaunimas poilsiauja, prie savo 
pamiltojo, Orijos ežero. ..

diruotėje, p 
laukininky; 
galėtum 
kaip tvaks 
s. J.
eidžiant, da

s-
s
i
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ninkas komai 
prie tiesioginio 
tės darbo), gal 
pradėti jausti, 
kolūkinis pulsą 

Bet laikui ne]
riau ką daro kiti svečiai 
pasitenkinau dienos kito 
pabuvimu kolūkyje.

Buvome penkiese: J. Mi 
sevičius- iš (Čikagos, jauna 
filmininkas Marcinkevičius, 
vykstąs kaip Misevičiaus 
asistentas, dirigentas Alek
sa, mūsų gidas; aš ir šofe
ris, jaunas, linksmas vyru
kas, kurio pavąrdės neatsi
menu, bet gebai atsimenu 
vardą: Telesforas.

Mūsų kelionės tikslas: 
Lenino vardo kolūkis Šakių 
rajone. Nuvykti bile kur 
Lietuvoje dabar lengva ma- 

yra vienas juokas. 
Apleidę Vilnių^ per kelias 
valandas jau buvome Ša
kiuose, dar sustojus ir pa
valgius pietus Tulpės kavi
nėje Laisvės alėjoje Kaune.

Tulpės • kavinė yra tarp 
elegantiškiausių Lietuvoj? 
—nuo modernaus interjero 
ir grakščių mergaičių ofici- 
ančių (taip dabar vadina
mos kelnerės) iki pačių pa
tiekalų. Valandą kitą vė
liau mes sėdėjome kolūkie
čio stuboje priej didelio vals
tietiško stalo, apkrauto me
dum, sūriu, namie gamintu 
vynu, alum, dešrom ir švie
žiais geltonais obuoliais. 
Jeigu prieškarinėje Lietu
voje būtum papietavę 
Konrado kavinėje, o pasku 
užsukęs į valstiečio pirklį 
prie Šakių, kohtrastas tai 
būtų tiesiog smogęs veidan 
O čia neatrodė, kad pateka 
į kitą pasaulį; ar tai pri 
vyno atsiradęs šampano bu
telis, ar lauke stovįs moto
ciklas, ar tai per langą be
simalą elektros laidai, bet 
kontrastas buvo žymiai su
mažėjęs.
Patockio dvaro centre...

Bet pradėkime nuo pra
džios. Į Lenino vardo kol
ūkį prie Šakių vykome ke
liais sumetimais . Visų pir
ma, Misevičius, sukąs, kro
nikinį filmą parodymui A- 
merikos lietuviams, dar no
rėjo kelių fragmentų iš kol
ūkinio gyvenimo. Antra, 
tame kolūkyje radosi jo gi
minių, jų tarpe Pušinaitis, 
prie kurio vaišingo stab 
mums teko susėsti.

Bet pirmiausia užsukom s 
pas šeimininką, kolūkio pir
mininką K. (Gliką. Surado
me jį prie rašomo štai) 
kolūkio raštinėje, kuri da
bar randasi buvusio Patoc
kio dvaro kambaryje. Už
kietėjęs kovotojas, sužeista 
kovose su banditais 194

mu 
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priėmė draugiškai, bet be 
ceremonijų. Jautei, kad, tu
ri reikalo su žmogum, ku - 
ris nemėgsta eikvoti laiko 
tuščiomis kalbomis, kurio 
laukia tiek ir tiek darbo. Jo 
rašomas stalas švarus,; tuš-

čias. Pasidarė aišku, kodėl, 
kai girdėjome jį atsakant į 
telefoninius atsikreipimus— 
is ž,inp smulkmeniškai kiek
vieno kiemo . reikalą, žino, 
ką šiuo momentu veikia 
kiekvienos brigados skyre
lis, ką reikia dalyti rytoj 
šen ir ten.

Statistika? Taip, turime 
580 kiemų (tai yra, šeimų),
6.400 hektarų ploto, penkias 
brigadas' ir sodo brigadą, 
930 karvių, 2,500 kiaulių,
2.400 raguočių. Turime kul
tūros namus su kino-teatru, 
turinčių 560 vietų... Glikas 
buvo pradėjęs tęsti, bet už
sigalvojo:

—Na, ką, vietoje man čia 
jums pasakoti, patys pama
tysite, pavežiosime po lau
kus, pafilmuosite, o tuo tar
pu traukime pas Pušinaitį, 
jūsų (tai yra Misevičiaus) 
giminaitį, jie mus užprašė 
vaišių...

Pušinaitis, senyvas vyras, 
su savo žmona, sūnum, mar
čia ir anūkais gyvena dar 
ne naujoje kolūkio gyven
vietėje, o sename savo kie
me. Jis prieš karą turėjo 
šešis hektarus žemės, buvo 
tarp pirmų prisidėjusių prie 
kolūkio, nekurį laiką net 
buvo kolūkio pirmininkas, 
kol susijungta su didesniais 
aplinkiniais kaimais. Klasi
niai susipratęs valstietis, 
apsiskaitęs, lais v a m a n i s, 
nors jo žmonos noru, kaip 
matyti, pirkioje dar kaba 
keli šventi paveikslai (ma
žo formato, aukštai virš 
langų, lyg kompromisas 
tarp tikinčios žmonos ir ne
tikinčio vyro...).

Namas apsuptas serben
tų krūmų, kurių prinoku
sios kekes tiesiog veržiasi 
pro atdarus langus į pir
kią. Sėdime prie stalo vi
si—atvykę iš Vilniaus, pir
mininkas Glikas, šeiminin
kas Pušinaitis su šeima ir 
sodo brigadininkas, buvęs 
partizanas Juodaitis.

Klasių kova kaime
Pušinaičio naminis vynas 

nepaprastai skanus. Šeimi
ninkas mums išduoda pa
slaptį : prie serbentų ir cuk
raus gaminant pridėtas ir 
armėniško konjako tam 
tikras kiekis. Pakeliame 
taures, pilnas to daiktinio 
tautų draugystės įrodymo: 
Šakių serbentų ir saulėtos 
Armėnijos vaisių (kokių? 
iš ko daromas konjakas?) 
mišinio.

Kalbamės. Kalbamės įvi- 
riausiais klausimais, bet 
kažkaip vis grįžtame prie to 
paties taško: pažangos kol
ūkyje. Taip, šis kolūkis tarp 
geriausių. Taip patys pa
matysite . >. Bet dar daug 
ką galima padaryti... Ot, 
jeigu visi dirbtų iš peties...

Ar dar yra klasių kova 
socialistinės šalies kaime ? 
Techniškai kalbant, ne, nes 
jau nėra išnaudotojų klasės. 
Bet ten, kalbantis prie Pu
šinaičio stalo, jaučiau, kad 
kova tarp seno ir naujo 
dar vyksta, vyksta pavida
le kovos tarp apsileidimo ir 
visuomeninio gerbūvio ne
paisymo iš vienos pusės ir 
kolektyviniai galvo j a n č i o 
naujo žmogaus iš kitos. Tas 
nereiškia, kad griežta linija 
skiria dvi stovyklas. Yra 
visokių niuansų. Bet praei
tis dar nėra mirusi.

Klaida būtų padaryti to
kią išvadą vien iš trumpo 
apsilankymo kolūkyje. Bet, 
kaip sakiau, Lietuva dar 
yra žemės ūkio šalis, ir kol
ūkio klausimai nuolat tave 
supa ir mieste, — apie juos 
skaitai spaudoje, girdi dis

kusijas, žmonių pasikalbė
jimus ir t. t.

Geresnis gyvenimas
Nežiūrint visų nedateklių, 

nežiūrint visų sunkenybių, 
> nežiūrint praeities galvoji

mo naštos, kurios dalis se
nesnės kartos negali atsi
kratyti, Lietuvos, kaimo 
žmonių gyvenimas dabar 
nepalyginamai geresnis, ne
gu buvo buržuazihiais lai
kais. Yra ir nepasitenkini
mo, bet jis yra relatyvus 
sąlygoms.

Žmogus gali dabar skųs
tis, kad sugedo vandentie
kis jo naujoje gyvenvietė
je — prieš trisdešimt metų 
jis gyveno primityviškoje 
pirkioje be jokių patogumų;

Jis gali skųstis, kad ne
gauna kiaušinių visuomet— 
prieš trisdešimt metų jis ve
žė kiekvieną kiaušinį kaip 
aukso trupinį į miestelio. 
turgų, kad gauti litą kitą 
žibalui, druskai, silkėms;

Jis dabar net gali tau pa
siskųsti, kad autobusas su
stoja prie gyvenvietės per 
retai—prieš trisdešimt me
tų jis vilkosi į miestelį su 
savo kuinu arba pėsčias.

Tie, kurie lygina seną gy
venimą kaime su naujuoju, 
turėtų nepamiršti, kad vals
tietis dabar turi žymiai dau
giau poilsio, kad jis dirba 
lengviau, kad mechanizaci
ja palengvino jo dalią-, kad 
jis dirba žymiai trumpesnį 
darbadienį.

Atsiminkime, kad kievie- 
nos naujos gyvenvietės mū
rinis namelis yra lyg dva
ras palyginant su senomis 
pirkiomis. Atsimin k i m e, 
kad elektrifikacija, mecha
nizacija, mechanizuotos su
sisiekimo priemonės ir kiti 
naujoviškumai, kurie pasie
kė arba pasiekia Lietuvos 
.kaimą, padarė jo gyvenimą 
švaresniu, viltingesnių, svei
kesniu, nors atnešė savo 
ruožtu komplikacijas, prob
lemas ir užduotis. Atsimin
kime, kad klinikos, ligoni
nės ir gydytojai, kurie vals
tiečiui dabar tiek labiau 
prieinami, ilgina jo gyveni
mą, taip, ilgina. Man atro
do, kad jeigu jokios kitos 
pažangos nebūtų, tas vienas 
faktorius būtų pakankamas, 
kad pasakyti: gyvenimas 
nepalyginamai geresnis.

Kaimas ir miestas
Faktas yra, kad skirtu

mas tarp kaimo ir miesto 
nyksta. Atsimenu rytą Le
nino vardo kolūkyje. Nak
vojome kolūkyje ir atsikėlė
me labai anksti, lyg instink
tyviai atsimindami, kad tuo 
laiku keliamasi kaime. Bet 
kaimas miegojo. Sakau, 
“kaimas” kabutėse, nes 
naujosios gyvenvietės mū- 
rukai, didelis kultūros klu
bas ir praskubantieji sunk
vežimiai bei motociklai vi
sai nedarė kaimo įspūdžio. 
Vėliau lankėmės kolūkio so
de, kur grupė merginų raš
kė obuolius. Kelios buvo 
kolūkietės, kelios vidurinės 
mokyklos vyresnių klasių 
mokinės, dirbančios savo 
atostogų metu. Ir vargiai 
galėjau atskirti vienas nuo 
kitų.

Lietuvos kaimas randasi 
didelių pakaitų sūkuryje. 
Tame sūkuryje atsiranda ir 
nemažai nepasitenkin i m o. 
Bet tas nepasitenkinimas 
egzistuoja geresnio ir vil- 
tingesnio gyvenimo rėmuo
se. Tai nepasitenkinimas 
žmonių, kurie sparčiais 
žingsniais žengia pirmyn ir 
norėtų žengti dar sparčiau, 
norėtų nušluoti nuo kelio 
visokias skerspaines ir kliū
tis.

Senajame Lietuvos kaime, 
kur tamsa gaubė skurdą,

San Francisco, Calif.
Mūsų jaukios tolimesnės 

vasarinės išvykos-piknikai 
baigiasi, lietaus sezonas 

! greit prasidės. Lietingomis 
dienomis nelabai patogu 

, yra piknikauti laukuose bei 
daržuose. Pobūvius tenka 
rengti mieste.

Rugsėjo 27 d. turėjome 
' sėkmingą išvyką bei pietus 
lį Napa, Gal. Dienos grožis 
visuomet svečius paakstina 

i atsilankyti į pobūvius ne- 
i paisant atstumo. Pvz., nuo 
|San Francisco iki Napas 
yra virš 50 nĄlįų. O kai 
kuriems mūsų žmonėms, 
kurie gyvena / apie Santa 
Clara, Cal., visas šimtas 
mylių. Tačiau kažkaip Ka
lifornijos žmonės, lyg tie 
čigonai,, mėgsta keliauti.

Dar grįšiu prie viršmini- 
mo pobūvio. Pietūs, kaip 
visuomet, buvo puikūs. Po
būvio ruošėjos M. Ginaitie- 
nė ir Tilda King dirbo su
šilusios, aptarnaudamos 
svečius. Duosnios moterys 
veik visada pateikia dova
nų pobūviams, taigi ir šį sy
kį buvo pateikta. W. ir H. 
Jacobs dėl nestiprios svei
katos negalėjo šioje popie
tėje dalyvauti, tai prisiun
tė dovaną su penkine.

Ačiū visiems už dovanas 
ir šeimininkėms už pasidar
bavimą.

Spalio 4 d. Kentfieldė 
įvyko sėkminga tarptautinė 
popietė ateivių gynimo nau
dai. Atsilankė nemažai sve
čių. Neklysiu sakydama, 
kad visi liko patenkinti. 
Apart skanių pietų, buvo 
ir graži programa. Tenka 
pažymėti, kad šiame pobū
vyje dalyvavo talentinga 
Indijos šokėja, kuri tikrai 
publiką sužavėjo. Nepapras
tai gražus jos kostiumas, 
kiekvienas jos šokio jude
sys sukėlė sensaciją publi- 

t koje. Gaila, jos vardo ne
teko sužinoti. Nuo šio po
būvio liks finansinės para
mos tam svarbiam tikslui.

Užuojauta Marytei Ginai- 
tienei dėl jos sesutės mir
ties. Prieš tūlą laiką Ma
rytė gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad per dvi savai
tes laiko mirė jos mylima 
sesutė ir jos dukra. Skaudi 
žinia!

Ligoniai
Teko sužinoti, kad John 

Baker randasi Napos ligo
ninėje, ir Augusto Baroną 
žmona, girdėjau, sunkiai 
serga. Linkiu abiem ligo
niam greitai susveikti.

Prieš pora savaičių iš
tekėjo A. ir V. Taraškų 
dukra Carolyn už Roger 
McCrea. Linkime jauna
vedžiams daug laimės jų 
gyvenime.

Mūsų laikraščių vajinin- 
kai yra: nuo San Francis
co — Benis Sutkus, o nuo 
San Leandro — V. Taraš- 
kiene. Jie abu veikia bend
rai.

s. f. ;
PARDUODA LAIVYNĄ
New Yorkas. — Starvos 

S. Niarchos, graikas, vienas 
asmuo turi didžiausią pre
kybos laivyną. Jo laivyną 
sudaro virš 70 laivų, jų tai;- 
pe didžiulis nafto laivių 
“World Faith”, 86,750 tonų 
įtalpos. Dabar Niarchos pa
skelbė, kad parduoda laivy
ną už $260,000,000.

masės gyveno beviltėje ir 
dalinai apatijoje, nors ge
riausieji elementai kėlė ka
vos vėliavą. Skirtumas tarp 
seno ir naujo, tai tarp nak
ties ir švintančio ryto.

R. Baranikas
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R. šarmaitis

Timas Bakas (Tim Buck ) Lietuvoje
Užsieniečių turistų, besi

lankančių Lietuvoje, skai
čius kasmet gausėja. Juos 
traukia noras patiems pa
matyti, ką yra pasiekusi 
lietuvių tauta, žengdama so
cialistiniu keliu. Tam pa
deda ir gerėjantis turistų 
aptarnavimas, ir modernė- 
jančios susisiekimo priemo
nės.

Liepos 30 d.—rugpjūčio 3 
d. Lietuvoje kaip turistas 
viešėjo Kanados Komunis
tų partijos Centro Komite
to pirmininkas Timas Ba
kas (Tim Buck) su žmona. 
Svečias turėjo keletą susi
tikimu su visuomenės atsto
vais. Visi tie susitikimai 
praėjo labai nuoširdžioje 
draugiškoje aplinkoje.
Tarybų Lietuvos gimimas

Liepos 31 dieną Timas 
Bakas su žmona apsilankė 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitete. Sve
čiai pasiinteresavo, kokį 
kelią savo veikloje nuėjo 
Lietuvos Komunistų parti
ja. Jie su įdomumu išklau
sė informacijos apie LKP 
susikūrimą 1918 metais, 
apie jos vadovaujamąjį 
vaidmenį 1918-1919 metų 
proletarinės revo 1 i u c i j o s 
Lietuvoje metu, apie tuo 
metu darbo žmonių sukur
tą Tarybų Lietuvos respub
liką.

Kai užsienio interventai 
ir vietos buržuazija tik ką 
gimusią Tarybų Lietuvą 
1919 metais pasmaugė, dar
bo žmonių kova dėl savo 
socialinio išsivadavimo ne
sustojo. Buržuazinėje Lie
tuvoje vyko darbininkų 
streikai, demonstracijos. 
Valstiečiai kovojo prieš dva
rininkų ir buožių priespau
dą, prieš monopolistų sindi
katų plėšikavimą. Pažan
gioji inteligentija kėlė savo 
balsą p r i e š klerikalinę ir 
fašistinę reakciją, mėginu
sią sutrukdyti pažangesnės 
visuomeninės-minties vysty
mąsi.

Darbo žmonių kovos prieš 
antiliaudinį buržuazijos re
žimą priešakyje stovėjo Lie
tuvos Komunistų partija. 
Sėkmingai taikydama bend
ro darbininkų ir . antifašis
tinio liaudies fronto kovos 
taktiką, visų demokratinių 
jėgų sutelkimo į kovą prieš 
fašizmą taktiką, kovos už 
lietuvių tautos laisvės gyni
mo nuo gresiančios hitleri
nės okupacijos taktiką, Lie
tuvos Komunistų partija su
gebėjo išsikovoti visos liau
dies pasitikėjimą. Štai ko
dėl, liaudžiai nuvertus fa
šistinę d i k t a t ū rą, darbo 
žmonės 1940 m. liepos 14- 
15 dienomis rinkimuose į

vykdė lietuvių tautos duob
kasių vaidmenį.

Lietuvių tautos 
pasipriešinimas

Lietuvių tauta atkakliai 
priešinosi vokiškųjų oku
pantų užmačioms . Nė vie
na jų seklbtoji jaunimo mo
bilizacija į hitlerinę ka
riuomenę nepavyko, nors 
kubiliūninkai, plechaviči- 
ninkai ir kiti buržuaziniai 
nacionalistai visaip okupan
tams talkininkavo.

Lietuvos darbo žmonės, 
vado vau j ami Komunistų 
partijos, išvystė prieš oku
pantus ginkluotą kovą. Ji 
tęsėsi nuo pirmųjų okupa
cijos dienų. Per visą oku
pacijos laikotarpį ginkluotą 
kovą vedė apie 90 partiza
ninių grupių. Partizanais ir 
jų tiesioginiais rėmė j ai s *ntnkus 
Lietuvoje buvo apielOtuks- 

jtančių žmonių. Gimtoji že-

intervencijos pavidalu, kaip 
tai buvo padaryta 1919 me
tais, o Lietuvos liaudis jau
tė galingosios Tarybų Są
jungos tautų paramą. Su
sidėjus tokioms istorinėms 
aplinkybėms, Lietuvos bur
žuazija nedrįso sukelti pi
lietinio karo prieš savo 
krašto liaudį.
Kolonizaciniai hitlerininkų 

planai
Kai hitlerinė Vokietija 

užpuolė Tarybų Sąjungą ir 
okupavo Lietuvą, jos darbo 
žmonių iškovojimai buvo 
tuojau pat likviduoti. Visų 
pakraipų buržuaziniai naci
onalistai sveikino hitlerinin
kų įsiviešpatavimą, padėjo 
jiems persekioti ir žudyti 
pažangiuosius lietuvių tau
tos elementus, uoliai talki
ninkavo hitler i n i n k a m s, 
šiems pastariesiems vyk
dant rasistines žydų, čigo-

tautybių žmonių mg nuo]at degė p0 okupan-
naikinimo akcijas.

> Svečiai tik galvas linga
vo užgirdę, kad hitlerinin
kai Lietuvoje suorganizuo
tus iš buržuazinių naciona
listų policinius baudžiamuo
sius batalionus siuntė nai
kinti žmonių į Baltarusiją, 
o tokioms pat akcijoms 
vykdyti Lietuvoje buvo at
varyti policiniai batalionai, 
sudaryti iš estų, ukrainiečių 
buržuazinių nacionalistų.

Pabrėždami savo simpa
tiją hitleriniams kariniams 
nusikaltėliams, JAV val
džios organai Filadelfijoje 
neseniai suteikė pilietybę 
majorui Antanui Impulevi- 
čiui, kurio vadovaujami po- 
licininiai batalionai Lietu
voje ir Baltarusijoje karo 
metu įvykdė šiurpias masi
nes žudynes.

Įdomu prisiminti, kad oku- • 
pavę Lietuvą hitlerininkai 
negrąžino buržuazijai suvi
suomenintos kapitalistinės 
nuosavybės. Fabrikuose ir 
dvaruose šeimininkavo hit
lerininkų statytiniai vokie
čiai. Okupantai orientavo
si į tai, kad Lietuva, kaip ir 
kiti Pabaltijo kraštai, turės 
būti vokiečių kolonizuoti. 
Įsitvirtinimas krašto ekono
mikoje okupantams buvo 
tik pirmasis žingsnis į kolo
nizavimą. Vokiečių okupan
tų nuomone, lietuvių tauta 
turėjo išnykti nuo žemės 
paviršiaus. Tais tikslais bu
vo vykdomos krašte masi
nės žudynės: oku p a c i j o s 
metais Lietuvoje buvo iš
naikinta apie 700 tūkstan
čių žmonių, jų tarpe apie 
500 tūkstančių Lietuvos gy
ventojų. Kitus 200 tūkstan
čių sudarė karo belaisviai, 

„ o taip pat gestapininkų at- 
Liaudies Seimą taip vienin-1 vežtieji į Lietuvą Vengrijos, 
bai atidavė savo balsus už 
komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus.

Demokratiniu būdu iš
rinktas liaudies seimas 1940 
m. liepos 21-23 dienomis 
priėmė nutarimus, kuriais 
Lietuvoje buvo įvesta tary
binė santvarka, sukurta 
Tarybų Lietuvos respubli
ka, netrukus įstojusi sąjun
ginės respublikos teisėmis į 
Tarybų Sąjungos sudėtį, 
įvykdytas stambiosios, liau
dies triūsu sukurtos, kapi
talistinės nuosavybės suvi- 
suomeninimas.

Esminiai socialiniai per
tvarkymai Lietuvoje 1940 
metais buvo įvykdyti tai
kiu būdu. Į liaudies pusę 
perėjus Lietuvos.kariuome
nei, buržuazija pasijuto 
izoliuota: Vakarų imperia
listai, užsiėmę savitarpio 
kova, negalėjo suteikti efek
tyvios paramos ginkluotos

Prancūzijos, ekoslovakijos 
ir kitų šalių gyventojai. 
Buržuaziniai elementai, 
net, vienaip ar kitaip talki
ninkavę hitlerininkams,

tų kojomis. Vien geležin
kelių linijose partizanai nu
leido nuo bėgių 364 priešo 
ešelonus. Savo koviniais 
veiksmais Lietuvos partiza
nai nemaža padėjo Tarybi
nei armijai mušti fašisti
nius grobikus.

Kai Tarybinė Armija 1944 
m. liepos mėn. priartėjo 
prie Vilniaus, vienuolika 
partizanų būrių įsijungė į 
kovą dėl sostinės išvadavi
mo. Komunistų vadovauja
ma darbo žmonių kova prieš 
vokiškuosius grobikus, buvo 
kova už lietuvių tautos eg
zistencijos išgelbėjimą, už 
jos valstybingumo atkūri
mą naujais socialiniais pa
grindais.

Pasikalbėjimo metu Ti
mas Bakas pažymėjo, kad 
Kanadoje gyvena daug emi
grantų iš Europos. Nacio- 
nalai Kanadoje sudaro ga
na stiprią grandį taikos ša
lininkų organizacijose. Lie
tuviai emigrantai nėra taip 
gausūs, bet jie neblogai su
siorganizavę ir atlieka svar
bų darbą taikos šalininkų 
eilėse. Po antrojo pasauli
nio karo Kanadoje įsikūrė 
grupė buržuazinių pabėgė
lių iš Lietuvos, kurie ėmė 
varyti reakcinę propagan
dą, padėdami Kanados re
akcionieriams iš konserva
torių ir liberalų tarpo. Gy
venimo tikrovė vis dažniau 
daužo reakcionierių prasi
manymus.

—Mes įsitikinę, — pasakė 
Timas Bakas, — kad ne vi
si pabėgėliai, apsistoję Ka
nadoje, yra kariniai nusi
kaltėliai, jaučiame jų nuo
taikų kitimą. Ypač tai ma
tyti jaunosios kartos tarpe. 
Įveikus mūsų draugų tarpe 
sektantines nuotaikas, mes 
galėsime pagerinti darbą, 
išplėsti pažangią įtaką ir šio 
emigrantinio jaunimo tarpe.

Svečias nurodė, kad lie
tuvių kilmės jaunimas do
misi Tarybų Lietuvos pasie-

Kanados Kompartijos pirmininkas Tim 
Buck Trakuose.

U# 
te

kimais ir pageidauja gau
ti daugiau informacijų per 
“Liaudies balsą,” o taip pat 
atskirais leidiniais, tame 
tarpe ir anglų kalba.

Kanados darbo žmonių 
rykšte

Kalbėdamas apie padėtį 
Kanadoje, Timas Bakas nu
rodė į darbininkų rykštę— 
nuolatinio nedarbo buvimą. 
Apie 600 tūkstančių darbi
ninkų turi gyventi iš skur
džių pašalpų, jų tarpe 250 
tūkstančių jaunuof 
čių iki 25 metų, 
darbininkų, 12 yr 
biai. Per pastai* 
metų Kanadoje pi| 
vosi apie 183 tūkstančiai 
valstiečių ūkių, juose gyve
nę valstiečiai įsiliejo į dar
bininkų eiles. Pramonėje 
vykstanti automat i z a c i j a 
taip pat išmetą nemaža 
darbo jėgos. Tuo t arpu pra
monė nepajėgia aprūpnti 
darbu išsilavinusius darbi- 
_____  Tai problema, kuri 
kapitalistinės Kanados ne
gali būti išspręsta darbo 
žmonių naudai.

Dalyvavę pokal 
tuvos plano organų darbuo
tojai nurodė, kad 
j e nedarbo nėra, 
čiai, plečiant pram

ių, turin
is 100 

•a bedar- 
uosius 10 
oletariza-

byje Lie-

Lietuvo- 
Atvirkš- 

onės įmo
nių statybą Lietuvos vy
riausybiniai organai susidu
ria su kita problema — 
mokslo ir mokymo. įstaigos 
nespėja laiku parengti rei
kiamos kvalifikuotos darbo 
jėgos, atitinkamų 'specialis
tų, ir tai trukdo [sparčiau 
ugdyti pramonę, kelti že
mės ūkio produktyvumą.

Labai šiltai praėjo susiti
kimas Lietuvos komunistų 
partijos Vilniaus miesto ko
mitete. Salė buvo pilnutė
lė. Vilniečiai atsistoję ir 
karštai plodami pasitiko 
svečius.

T. Bakas perdavė vilnie
čiams Kanados darbo žmo
nių, jų tarpe ir pažangiųjų 
lietuvių, sveikinimus. Kana
doje, — pasakojo jis, — gy
vena apie 4.5 milijono emi
grantų iš įvairių šalių. Lie
tuviai jų tarpe sudaro ne
gausų būrį. Tačiau jie ga
na aktyvūs. Iki antrojo pa
saulinio karo lietuviai emi
grantai vieningai rėmė Ka
nados pažangiąsias jėgas. 
Jų leidžiamas “Liaudies bal
sas” buvo vienintelis Kana
doje lietuviškas laikraštis. 
Galima dar priminti, kad 
Kanados Komunistų parti
jos pirmajame suvažiavime 
1921 metais buvo 3 lietu
viai delegatai.

JAV monopolininkų 
įsigalėjimas Kanadoje

Kanados ekonomikoje da
bar vis labiau įsigali JAV 
monopolininkai. 1964’ metais 
JAV turėjo Kanadoje 4 mi
lijardus dolerių investicijų, 
1953 m. — 8 milijardus, o 
1962 m. — jau 17 nuli jardų 
dolerių. Naftos moįiopolija 
“Standard Oil” supirko vi
sas naftingas žemes Kana
doje. JAV monopolijos val
do visą Kanados aliumini- 
j aus pramonę, 85% asbesto 
pramonės. JAV kapitalo 
rankose / atsidūrė 32 Kana
dos pramonės šakos. Ne
nuostabu, kad JAV Valdan
tieji sluoksniai atvirai ki
šasi į Kanados vidaus rei- 
kalus, daro spaudimą pasi
renkant Kanados vyriausy
bės vadovus. Grubus JAV 
monopolininkų diktatas įvai
riose Kanados visuomeninio 
'gyvenimo srityse kelia ne
pasitenkinimą dargi buržu
azijos eilėse. Nemaža Ka
nados pramonininkų porėtų 
atgauti savo ekonomikoje 
prarastas pozicijas.

Krizė Karibų jūros rajo
ne 1962 m. rudenį priver
tė daugelį .kanadiečių pa-

žvelgti naujomis akimis į 
gresiantį taikai pavojų.

Dvi dienas kanadiečiai lau
kė — štai netrukus prasi
dės karas, jų neišgelbės ir 
vandenynas. Laimei, taikos 
jėgoms pavyko karo iš
vengti. JAV laiko Kanado
je savo karines bazes ir ke
lia grėsmę taikiam kanadie
čių darbui. Mokslininkai 
teigia, kad karo atveju per 
ieną valandą gali būti au
luoti nuo žemės paviršiaus 
tambieji Kanados miestai 

ir pusė šalies gyventojų. Ši 
iurpi perspektyva didina 
aikos šalininkų skaičių.

Po 1962 metų taikos šie
piančių žmonių organizaci
jos Kanadoje ėmė stiprėti. 
Dargi Kanados universite
tuose atsirado organizaci
ją, kovojančių už taikos iš
augoj imą, už atominį nu- 
iginklavimą. Pažangiosios 

Kanados organizacijos ėmė 
nergingiau dirbti visų gy- 
entojų sluoksnių tarpe ir 
hi padeda stiprinti taikos 
[alininkų jėgas. Ypač išsi- 
lėtė taikos šalininkų judė- 
mas Kanados moterų tar- 
e.
Įdomi politinė kova vyko 

k Kanados kviečių pardavimo 
socialistinėms šalims klau- 

'mu. Kanada turėjo tam 
kras kviečių atsargas.

Pažangieji Kanadoje visada 
ręikalavo, kad kviečiai būtų 

ardu o darni ir socialisti
niams šalims. JAV monopo
lininkai stengėsi tokio par
davimo neprileisti. Reakci
onierių priešinimasis darė 

lostolių Kanados žemės 
aiui. Atsižvelgdami į tai 
Kanados konservatoriai po 

1958 metų pasisakė už kvie
čių pardavimą Kinijos Liau- 

es Respublikai, o vėliau ir 
arybų Sąjungai. 1963 me
ls Kanada pardavė Tary

bų Sąjungai 250 milijonų 
bušelių kviečių. Tai sukėlė. 
Kanados žemės ūkio garny- 

s pagyvėjimą. Taikos ša
lininkų jėgos sustiprėjo. 
JAV vyriausybės priešini- 

asis tik padidino kanadie- 
ą nacionalizmą, sukėlė jų 
pasitenkinimo augimą.

Atsižvelgdamas į tai ir libe- 
lų lyderis Pearsonas ne- 
įso sulaikyti kviečių par- 
vimo socialistinėms ša- _____

liras, nepakluso JAV dikta- [ kuopos susirinkimas įvyko 
tu i nutraukti santykius su rugsėjo 27 d. Mūsų kuopa 
so balistine Kuba.
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Bridgeport, Conn.
Lietuvių Balsuotojų klu

bas savo susirinkime spalio 
10 d. užgyrė Demokratų 
partijos kandidatus šių me
tų rinkimuose.

Klubas yra “indepen
dent”, bet šį kartą nei vie
nas nekalbėjo už respubli
konus. Be to, patarta • ir 
savo draugus, kurie dar 
neturi nusistatymo, pakal
binti balsuoti už Johnsoną, 
kad neprileisti Goldwaterį 
prie valdžios vairo. Yra pa- 
tėmyta, kad, balsuojant, kai 
kurie balsuotojai, priėję 
prie balsavimo mašinos, ne
žino, ką daryti. Tokius pir
ma laiko reikia pamokyti 
balsuoti, kad jų balsas tek
tų tam, už ką nori balsuoti.

Spalio 18 d. Lietuvių sa
lėje, 407 Lafayette St., 2 
vai. dieną J. Grybas rodys 
lietuviškus filmus. Bridge- 
porto lietuviai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti, nes 
jau nuo senaiai yra laukia
ma, o šie filmai dar pirmą 
kartą Bridgeporte bus pa
rodyta.

Lapkričio 15 d. toje pat 
Lietuvių salėje, 2 vai. dieną 
LDS 74 kuopa ruošia zabo- 
vų (Social party) popietį. 
Šį kartą rengiama sekma
dienį, dienos laiku, kad 
duot progą norintiems iš 
toliau atvažiuoti, ir vieti
niams dienos laikas bus pa
togesnis. Laukiama gerų 
rezultatų.

J. J. Mockaitis

. Pittsburgh, Pa.
Iš pažangių lietuvių vei

kimo ir Pittsburgho naujie
nų galima būtų parašyti 
daug. Galima būtų parašyti 
apie mūsų spaudos vajus, 
apie mūsų veikimą LDS 
kuopose bei kitose organi
zacijose ir apie abelnai lie
tuvių gyvenimą.

Šį sykį trumpai parašy
siu tik iš ALDLD 87 kuopos 
veiklos. Ši kuopa yra dalis 
didelės apšvietos organiza
cijos, bet pati kuopa yra 
maža, turi tik 31 narį pilnai 
užsimokėjusį. Paskiausias

Los Angeles, Cal.
žaidimų ir pasilinksminimo 

popiete
šeštadienį, spalio 24 d., 

įvyks žaidimų ir pasilinks
minimo popietė ir pietūs 
1 vai. Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Rengia LDS 35 kp. 
Atsilankę papietausite pa
tyrusių gaspadinių gamin
tais ir daugmeniškais patie
kalais. Bus šokių muzika ir 
kitokių įvairumų, kur sma
giai laiką praleisite ir susi
pažinsite su savišalpos or
ganizacijos dėsniais.

Pageidaujama dovanėlių. 
Kviečia rengimo komisija.

Skaudi ir nuostolinga mirtis
Po kankinančios ligos, spa-7 

lio 3 d. mirtis išskyrė iš gy
vųjų tarpo Antaną Talan- 
dzevičių-Talan, išgyvenusį 
76 m., gimusį Veisėjų par., 
Radvilonių kaime, rodos, 
Lazdijų rajone. Giminių 
čionai nepaliko, tik Lietuk 
voje dvi seserėčias—Usina- 
vičiutes.

Į šią šalį Antanas atvyko 
1906 m., tikėdamasis suras
ti išgarsintas laisves ir ger
būvį, o rado beteisę, išnau
dojimą darbininkų ir klasių 
nelygybę. Stojo į kovą prieš 
skriaudas. Kiek žinoma, 
gyveno keliose vietovėse 
Niujorko apylinkėje. Sukū
rė šeimyninį židinį su Kat
riute Viltrakyte, su kuria į 
neturėjo laivės ilgai gyven
ti, nes mirtis išplėšė ją iš 
jo glėbio šeimos nesulau
kus.

Prieš 20 m. Antanas at
vyko ir apsigyveno Los An- 
gelyje, kur su degančia 
energija stovėjo kovos lau
ke iki mirtis užvėrė akis, t

Velionis Antanas buvo 
linksmo būdo ir su visais 
draugiškai sugyveno. Buvo 
gilios erudicijos ir plačios 
pasaulėžvalgos. Jis veikė 
ne tik nacionalėje plotmėje, 
bet ir tarptautiškoje dirvo
je, gausiai aukodamas kla
sių kovoms.

Priklausė prie LLD 145 1 
ir LDS 35 kp., pastarosios 
ėjo protokolo raštininko 
pareigas. Skaitė visokią pa
žangią spaudą, neišskiriant 
angliškos.

Spalio 7 d. Edward Bro
thers šermeninėje, po A.* 
Caspero direkcija, velionis 
Antanas buvo pašarvotas 
paskutinei kelionei. Susi
rinko gausus būrelis idėjos 
draugų suteikti jam pasku
tinę pagarbą. Tarpe liūdnų 
dainų, M. Pūkis pasakė tin
kamą velionio Antano atsi
sveikinimo kalbą.

Velionio pageidavimu, jo 
palaikai sukremuoti Mount 
Olivet kapinėse, o pelenai 
pasiųsti į Niujorką ar 

• Brooklyną, amžinam poil
siui, pas jo numylėtą Kat-^, 
riutę. .

Antano Talandzevičiaus < 
mirtis skaudus nuostolis 
mums, kuriems brangi tai
ka ir socialinė pažahga. Di
džiąją dalį šlovingo gyveni
mo jis pašventė kovai už 
gyvybinius liaudies intere
sus, prieš kapitalistinę re
akciją, už demokratines tei
ses ir socialinį teisingumą. 
Jo drąsios kovos už socia
lizmą, už taiką, pasiliks 
karštos mūsų širdyfce.

Ilsėkis ramiai, brangus 
drauge, Lieuvos ir darbo 
klasės sūnau, pabaigęs erš
kėčiuotą, bet garbingą gy- f 
venimą.

šakalių žemaitis

gerais darbais rūpinasi la
bai daug. Tik nelabai seniai 
buvo suruošusi gražų ban
ketą - susitikimą Lietuvos 
atstovui V. Zenkevičiui, ku
ris dirba USSR atstovybėje 
Washingtone kaipo 2-asis 
sekretorius. Rugpiūčio su
sirinkime buvo skaitytas at
sišaukimas iš Urugvajaus 
lietuvių dėl paramos laik
raščiui “Darbas”. Ant vie
tos suaukota $17, vėliau

Brockton, Mass.
Sunkiai serga mūsų

“Laisvės” skaitytojai
Masaitis serga

dies liga. Gyvena 192
Field St., Brockton, Mass.

Mary Yapkin gavo šoką, 
)aralyžiuota, yra Pha- ’

• uf ligoninėje, 688 N. sekr. J. K. Mažukna pra
du St., Brockton, Mass.
er. Stigienę jau iš Ruet 
rsing Home parvežė na- 
. Gyv e n a 32 Bunker 
e., Brockton, Mass.

SU] 
n e

Nu 
mo

Brockton City Hali yra 
X-Ray Clinic Board of 
Health Office. Duoda dykai 
X-Ray krūtinės nuotrau-

i. Prašomi lietuviai pasi- 
doti ta proga. Valan- 
: pirmadieniais ir penk-

kas
nar
dos
tadįeniais nuo 12 v. dieną

5 v., vakare nuo 6 lig 8; 
iadieniais nuo 10 ryto
1 popiet, vakare nuo 6

tree

lig

pre-Kaip pas mus stovi 
zidentiniai rinkimai?

) augumas lietuvių
Johnsoną.
Daily Enterprise” slepia 

savo politiką. “Brockton 
Union”, savaitinis, pasisa
kė, kad jis, “independent1 
redąktorius, yra demokra
tas.

stovi
UZ J

ei

v

Geo. Shimaitis

nešė, kad gavo daugiau au
kų ir kad yra pasiųsta $25* 
Draugams urugvajiečiams 
pagalba labai reikalinga.

Tame pat susirink i m e 
rugsėjo 27 d. kuopos komi
sija raportavo, kad kuopos 
banketas jau pilnai pri
rengtas : svetainė paimta, 
tikietai atspausdinti ir vi
sas darbas sutvarkytas. 
ALDLD 87 kuopos banke
tas įvyks spalio. 25 d., sek
madienį, LDS name, 1317 
Reędsdale St., N. S. Pitts
burgh. Pa. Ūmai prasidės 
5 vai. vakare.

New Kensington, Wile- 
merding, Bridgeville, Mc
Kees Rocks, Ambridge ir 
kitos kolonijos, taipgi patys 
pittsburghiečiai visi daly
vaukime, bankete ir nors 
retkarčiais pasižmonėkim 
ir biskį pabaliavokim tarpe 
savęs.

J. Miliauskas

Rugpiū-Washingtonas.
čio mėnesį sumažėjo JAV 
prekių išvežimas į užsienį.

4 ^.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 16,1964



PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos 1,150 gat- 

Hų ^darbininkai, teismo įsa
kymu, nominuos unijos vir
šininkus pirmu kartu į ke
letą metų. John H. Miller, 
Municipal Workers lokalo 
403 prezidentas, sako, kad 
jauni unijistai nori paimti 
lokalo vadovybę. Milleris 
yra 63 metų ir lokalo prezi
dentas per 20 metų. Mato
mai, nenori prarasti prezi
dento vietos.

Federalinė valdžia pasky
rė $599,541 Pennsylvania 
Vocational programai —la
vinimui bedarbių darbui.

Rugsėjo 21 mirė Vaite- 
kaftis. Buvo pašarvotas Ka
valiausko šermeninėj. Pa
laidotas Holy Cross kapinė
se.

Mr. Scrantonas, kalbėda
mas Tamaqua, Pa., apelia
vo klausytojus palaikyti 
respublikonų vadovybę 
valstijoje. Sakė, kad per 
dvejus metus respublikonų 
valdymo 225,000 darbininkų 
gavo darbus. Ar tik nebus 
pasigyrimas?

Prieš rinkimus pažadų 
daug, pasibaigus rinki- 
mams liekasi pamiršti. Res
publikonų kandidatas Scott 
senatoriaus vietai davė 
N4&ACP vadovybei pažadą: 
jeigu jis bus išrinktas, ko
vos už visų rasių teises.

Demokratų kand i d a t ė 
Miss Blatt sako: Scott yra 
gimęs Virginia valstijoj ir 
jam mažai apeina Pennsyl
vania.

Pennsylvania State Em
ployment praneša, kad Phi- 
ladelphijoj ir apylinkėj lie- j 
pos ir rugpjūčio mėnesiais i 
800 neteko darbų, 500 
ūkiuose iš priežasties saus
ros.

“Laisvės” skaitytojai, ku
rie turite giminių, pažįsta
mų, brolių seserų Lietuvoje prašomi užrašyti jiems 
“Laisvę”.

Meras Tate praneša, kad 
Commission On Higher 
Education priims aplikaci
jas, 1965 metams Mayor’s 
Scholarship į University of 
Pennsylvania. Suor g a n i- 
zuota 1910 metais. Aplika
cijos turi būti prisiųstos ne 
vėliau lapkričio 12 dienos.

Policijos pranešimu, 243 
jaunuoliai ir 54 merginos 
areštuoti pirmais šių metų 
šešiais mėnesiais. Dauguma 
areštų įvyko atostogų laiku.

Valstijos policija arešta
vo 4 Bristol Township polic-

LOS ANGELES, CALIF.

Mirus

Antanui Talandzevičiui-Talan
Šių metų spalio 3 dienų užgeso mūsų ir visų 

mylimo draugo Antano gyvybė. Sukrematuotas 
spalio 7 d. Mount Olivet krematorijoje.

Jis buvo nuoširdus veikėjas, darbininkų kla
sės ir jos spaudos rėmėjas iki mirties.

Mes didžiai apgailestaujame netekę mūsų idė
jos ir asmeniško draugo Antano. Ilgai atsimin
sime jį jo draugai iš Yucaipos ir Redlandų apy
linkių.

J. Ginius
J. ir M. Palukaičiai
Geo. Šidlauskas
J. Žekas
K. ir A. Pesliai
J. ir A. Russ’ai

A. ir D. Shultz’ai
4 C. ir A. Ziksai 

J. ir M. Alvinai 
Mary Radene 
M. ir A. Pūkiai 
J. ir M. Demenčiai 

manus. Jie kaltinami 
sąmoksle išvogti $300 ver
tės cigarečių, suspenduoti 
iš pareigų.

Buvęs Readingo majoras 
Kubacki areštuotas, laiko
mas po $1,000 užstato. Mrs. 
Angeline Martin Wilkerson 
sako įdavus Kubackiui $450 
už protekciją netvarkaus 
namo laikymo.

State Bureau of Employ
ment Security pranešimu, 
19,142 “handicapped” dar
bininkai gavo darbus bė
gyje metų, baigiant su bir
želio 30 d.

U.S. Redevelopement Ad
ministration paskyrė $50,- 
000 iš federalinio fondo 
darbų lavinimui. Tai dalis 
prezidento Johnsono skur
do naikinimui programos 
Philadelphijoje. 300 studen
tų bus lavinami technikinių 
darbų.

Rūgėjo 25 mirė Shimkus, 
palaidotas Holy Cross kapi
nėse.

Rugsėjo 26 mirė Markū
nas, buvo pašarvotas Nor
kaus šermeninėje, palaido
tas Holy Cross kapinėse.

Demokratų lyderiai nuo
gąstauja, kad lenkai ir ita
lai gali pakrypti į respubli
konų pusę. Dem o k r a t ų 
miesto pirmininkas Francis 
Smith apeliuoja į National 
Committee ir Federal Ad
ministration paramos. Sa
koma, bus pakviesti Grau- 
noski, John Lesinski ir se
natorius John Pastore, ita
las, kalbėti už Johnsoną.

Teisėjas Sydney Hoff
man padėjo jaunuolį Harry 
Sammartino po $1,000 už
stato. Kaltinamas kryžių 
deginimu ir nešvarios lite
ratūros skleidimu S. Phila
delphijoje

Pilietis

Sellersville Pa.
Spalio 4 d. žmona, aš ir 

F. Urbonienė iš Mahanoy 
City lankėmės pas draugus 
A. ir B. Ramanauskus labai 
puikiam pobūvyje, kurį su
rengė Ramanauskai su pa
galba Filadelfijos draugų ir 
draugių. Rengė paminėti 
mūsų labai mylimų draugų 
gimtadienį —Broniutės Ra
manauskienės ir L. Tilviko 
iš Easton. Draug-gių susi
rinko puikus būrelis iš ap
rengė j ai priėmė labai pui- 
linkinių miestelių. Svečius 
kiai, su labai gardžiai pri
rengtais valgiais ir gėri
mais. Po užkandžių sve

čiam sėdint prie stalo, drg. 
Merkis tarė porą žodžių, 
rengėjams velidamas lai
mės visą gyvenimą, ir apie 
stovį mūsų laikraščių ir jų 
fondus. Baigdamas kalbą, 
paprašė d.d. paremti mūsų 

spaudą pagal savo išgalę. 
Žinoma, nuo to d. d. neat
sisakė, suaukojo 80 dolerių. 
Kilo klausimas, kiek kat
ram lakraščiui? Po pasikal
bėjimo, nutarta “Laisvei” 
$40, “Vilniai” $40. Dabar 
drg. Kazlauskas paprašė 
d. d. sudėti po kelis centus 
ir Kanados laikr a š č i u i 
“Liaudies balsui”. Svečiai 
suaukojo 31 dol. Tai puikus 
d.d. filadelfijiečių pasidar
bavimas dėl mūsų spaudos, 
o didžiausias ačiū priklau
so mylimiem draugam Ra
manauskam už vietą, mais
tą ir nenuilstantį darbą. Aš 
tariu jums iš širdies didelį 
ačiū, i ;

Apie aukas ir aukotojus, 
tikiu, parašys į spaudą vieti
niai draugai, su kuriais bu
vo linksma sueiti ir' pui
kiam darbui laiką praleisti.

Kur ir kada vėl susieisi
me naudingam susirinkime, 
tik laikas parodys. Visiems 
geriausios laimės.

St. K—as

Waterbury, Conn.
Pataisa

Gerbiamas korespondencijų 
redaktoriau!

Prašau atitaisyti klaidą, 
kurią padarėte mano kores
pondencijoje, tilpusioje ”L” 
spalio 9 d., iš Waterbury, 
Conn.

Pasakyta: Pietų, kuriuos 
surengė Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
31 kuopa Oakville, gerai pa
vyko.
Turėjo būti (mano taip bu

vo parašyta): Pietūs, ku
riuos surengė Lietuvių Dar
bininkų Susivien i j i m o 31 
kuopa ir 49 kuopa Oakville, 
gerai pavyko.

Lietu vių Literatūros Drau
gijos kuopos Oakvillėje nė
ra. Oakvillės žmonės, kai | 
pamatė taip parašyta, tai i 
supyko ant manęs ir apkal
tino mane, kad aš taip pa
rašiau.

Ne aš, o jūs perkeitėte, 
ir prašau atitaisyti tą klai
dą.

M. Svinkūnienč
(Atsiprašome gerbi amą' 

korespondentę.—Red.)

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijoje yra 127,- 
500 bedarbių.

LOS ANGELES, CALIF..

Mirus

Antanui Talandzevičiui
Reiškiame gilią užuojautą Lietuvoje gyvenančioms 

jo seserėčioms Usinavičiūtėms ir artimiems 
jo idėjos draugams ir draugėms.

C. Pečiulis
G. ir M. Lapės
G. ir E. Damušiąi
S. ir M. Petravičiai
J. ir M. Pupiai
P. Ivan
J. ir M. Stralečkiai
Ą. Mikulėnienė
C. Berzin
C. Wirbick
A. Hubble Į ;
E. Pėlienė
I. ir A. Levanai
J. ir A. Šmulkščiai

Ar čiuberkis 
J. Norkus 

ir A. Bemat 
Marcenkienė 
Repekienė 
Dočkus 
F. Smith 
Papei 
ir M. Lewis 
Cable 
Peters 
ir M. Bušai 
ir B. Shaling 
ir A. Pūkiai

c
L

LMS reikalai Naujosios 
Anglijos ribose

Dėmesiui visų LMS Antro
sios apskrities vienetų ir 
dainos meno myliėtojų- 

rėmėjų
Sekmadienį, lapkričio 15 

d., 10 valandą ryto, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass., įvyks 
LMS Antros apkritįes meti
nė konferencija. Sekančiais 
metais LMS Antros apskri
ties gyvavimui ir veikla:, 
sukanka 45 metai, kurių ei
goje labai daug nuveikta 
dainos meno srityje ir abel-^ 
nai svarbus vaidmuo atlik
tas lietuvių išeivių pažan j 
giajame fronte šioje šalyje

Daug dainos merio mylė
tojų - rėmėjų, dirbusių cho
ruose ir Antrojoje, apskri
tyje, jau nesiranda gyvųjų' 
eilėse. Bet dar’ ir šiandien 
gražus skaičius veikia LMS 
Antros apskrities ribose— 
mene ir abelnam pažangią- 
jame judėjime.

LMS\2-roš apskrities Ko
mitetas prūšom c'h o r u s, 
prie to, ir visus kolonijų 
draugus, dainos meno mylė
tojus, rėmėjus' dalyvauti 
šioje menininkų konferen
cijoje. Bendrai spręsi m, 
kaip kilniausiai bųtų gali
ma atžymėti 45-rių metų 
LMS apskrities veiklą, pri
siminti, pagerbti šio i gra
žaus darbo pirmūnus—pra
dėję jus, ir šio kilnaus pra
dėto darbo palaikytojus per 
metų eilę. Bus ir kitų svar
bių reikalų, surištų su įvyk
siančia dainų švente i 1965 
metais Tarybų Lietuvoje.

Konferencija pra sides 
10 vai. ryto.

Lauksime gražaus atsi
liepimo.
LMS 2-os apskr. sekretorė

M. Sukackiene,

DLKi. Gedemino draugys
tės susirinkime spalio 2 d. 
buvo nutarta pasamdyti 
naują bartenderį. Pasam
dyta čia gimęs lietuvis, 26 
metų, Robert King (Kara
lius), Helehos Mikitienės 
broliavaikis. j

Klubo užeigose nėra .tai 
lengva baruenderiaųt: daug 
narių jaučiasi, kad jie gali 
daryti paštabas bartende- 
riui. Pasėkos būva tokios, 
kad samdant bartenderius 
būna visi geri, o pasitraukę 
pasidaro vijsi “blogi”. Biz
nyje reikalingas koperavi- 
mas visų narių.

Pi
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ni 
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Ir vėl du nauji kapai su- 
Ita. Mirė J. Kulis ir Mar

tinas Budris. Juozas Kulis 
buvo “Vilnies” skaitytojas, 

akydavo pažangiečių pa
ūgimus ir paaukodavo 

skaudos paramai. Aktyviai 
nedalyvavo niekur. Buvo 
nevedęs. Dirbo prie medi- 

ų. baldų. Neteko sužinoti, 
kur paėjo iš Lietuvos ir 

kada atvyko į Ameriką. Tu
rėjo brolį Povilą. Brolis mi
rė prieš keletą metų. Nėra 
žinių, ar yra giminių Lietu
voje?

Mirė 1964 m. gegužės 
, sulaukęs 72 metų.
M. Budris mirė rugs.
Paliko moterį ir posūnį 

ikšį. Jis buvo 77 metų. Iš 
etų vos paėjo nuo Skapiš- 

io. Nėra žinių, kada atvy
ko į Ameriką ir ar turėjo 
giminių Lietuvoje. Dirbo 

aukų kirpėju. Aktyviai 
neveikė nieko. Retkarčiais 
lankydavo parengimus. Ro
dosi, skaitė “Liaudies bal
są

13
d.

20d.
ki
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Silsitrenkė sunkiai
pažeista kalba ir
Randasi Genesee ligoninėj

Vėliausios žinios yra, 
sv 
di

Spalio 5 d. beskindamas 
ūšias iš savo medžio nu

puolė Vincas Mikučionis iš 
apie 20 pėdų aukščio. Lai- 

3, kad kaulų nesulaužė. 
, buvo 

žadas.
> 

exander St., Palatoj 667.
kad 

eiksta greičiau, negu mė
sai tikėjosi.

B. černauskas, 

tam

ga 
ta:

Yucaipa, Calif.
Apie pora mėnesių 

atgal Stellai Kielpinskienei, 
minant pusryčius, netikė- 
užvirto verdantis perku-

liatorius ir labai skaudžiai 
nušutino veik pusę kūno. 
Nors skubiai kreipėsi prie 

ktaro pagalbos, bet žaiz- 
s dar randasi ant kūno, 
dėl tos priežasties ji ne-l 

gali nė į gatvę išeiti arba 
dalyvauti lietuvių sueigose. 
Labai gaila mūsų gerų kai
mynų. Linkiu jai greitai su- 

eikti.
Teko nugirsti

Praeitą vasarą ilgai 
čiavosi Detroite, Mich., 
Damušis ir jo draugė 
ty

da 
do 
ir

sv

jo 
sv

m 
si

gi

m

m

m; 
di 
pa 
sp;

sve- 
Geo. 
Bet- 

, buvo nuvykę iš Tu jun
gai, Calif. Pradžioje rugsė- 

mėn. grįžo abu atgal 
eiki ir linksmi ir dalyva- 

vo Yucaipos letuvių paren
gime rugsėjo 6 ir 7 dd. Tai 

alonu buvo sutikti ir pa
kalbėti su jais.
Vėlesniu laiku teko nu- 
rsti, kad jiedu žiūrinėjo 

sau s tūbos nusipirkti kur 
nors Yucaipos ar Redlands 
apylinkėje,, kur yra daugiau 
lietuvių apsigyvenę. Tai ge
rs, naujiena. Damušiai yra 

alonūs draugai. Jurgutis 
dažnai mums pagroja savo 
armonika lietuvių sueigose.

nkiu, kad jie apsigyventų 
ūsų kolonijoje.
Pradžioje vasaros čia ap
gyveno Kazys ir Anna 

Pesliai, ir jie mums padeda 
ve ikti pagal išgalę.

Pakeis laiką
Kokiais tai išrokavimais 

jau keli metai yra nubalsuo
ta, padaryta įstatymu, kad 
vasaros laiku Kalifornijoje 
tu rėti valandą anksčiau, ne
gu “Standard Time” laikas. 
Per porą metų buvo keičia- 

a nuo paskutinio seRmą- 
enio balandžio mėn. iki 
,skutimo sekmadienio 
alio mėn. Todėl spalio mė

nesio 25 d. laikas hus vie
na valanda vėliau Standard 
Time, negu dabar yra.

Alvinas
Pastaba: Kadangi apie

si

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

CREW MANAGER 
also 

SALESMEN

Delaware County Ass'n for the Blind. 
House to house sales.

TR. 4-5478
(81-85) 

-------------------------- -------------------—r

SANDWICH MAN. Experienced.
6 day wk. Night & Sunday. Closed 
Monday. Steady position. Salary 
open. Ask for Mr. D after 11 
A. M. 255 So. 40th St. BA. 2-8587. 
til’ Friday. (82-83)

TAILOR & PRESSER, expd with 
N. J. boiler license. Perm. pos. 
Good salary. Apply 99 Black Horse 
Pike Runnemede, N. J. YE. 1-9191.

(83-87)

MALE and FEMALE

COUPLE. Woman for cooking 
and housework, Man for Butler and 
chauffeur. Must have car, and 
speak English. Live in own apt. All 
modern conveniences. Rec. ref. 
Call MA. 7-3623 9 to 5 Monday 
til' Friday. (82-83)

MACHINIST

TURRET LATHE
MILLING MACHINE

RADIAL DRILL OPERATOR

Position available for qualified 
applicants to set-up and 

operate machine on medium 
size steel castings.

DODGE STEEL CO.
6501 State Rd., Phila., Pa. 19135.

(83-84)

POLISHER & BUFFER. Exp. on 
silverplated & Sterling Hollow Ware. 
Steady work all year thru. Long 
estb. silverplaters. Keystone Silver 
Co., 810 Sansom St. WA. 2-1724.

(83-85)

CARPENTER CONTRACTOR — 
Custom-builder ready to start sever
al Ige. homes, enough work to car
ry through winter, must know bus. 
from start to finish. Location 7 
miles N. of Camden. BE. 5-6761.

(83-84)

tį ir laidotuves turime pla- 
d. A. Talandzevičiaus mir- 
tesnę korespondenciją iš 
Los Angeles, tai atleisite, 
kad jūsų korespondencijos 
apie jį nedėsime.

Redakcija

Binghamton, N. Y.
Pranešimas

P r’a n e š a m e “Laisvės” 
skaitytojams, draugams ir 
draugėms, kad vajaus ir ki
tais reikalais kreipkitės pas 
mus nauju antrašu. Pirmes
nis buvo 3 Wilson St. Da
bartinis nuo lapkričio 1 die
nos bus: 102-104 Clinton 
St., Binghamton, N. Y.

Svečiuojasi pas savo tė
vus J. ir A. žemaičius jų 
dukra Mrs. Van Berger, iš 
New Yorko. Aplankė mus 
su dovanomis. Ačiū jums už 
aplankymą ir dovanas. Lin
kime smagiai praleisti va- 
kacijas pas tėvus, gimines, 
draugus ir drauges.

J. K. Navalinskienė

Baisioji vėžio liga 
ir kova prieš

Washingtoiias. — Natio- 
n a 1 Cancer Institute ir 
American Cancer Society 
praneša, kad 1963 metais 
Jungtinėse Valstijose nuo 
vėžio ligos mirė apie 280,- 
000 žmonių.

Vėžio liga baisiai sunai
kina savo auką. Minimų 
įstaigų daktarai sako, kad 
daugumą sergančių galima 
išgelbėti, bet dažnai stoko
ja tam lėšų.

New Yorko lyiemorial li
goninėje, daktaras Myron 
Arlen sako, išrastas prie
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Help Wanted—Female
WOMAN. Beeline fashions. Have 

openings for Sales representatives. 
Sell latest fashions. $300. Free 
samples. No investment. Car essen
tial. NI. 4-2834. EL. 6-2219. HI. 9- 
1408 (80-85)

WOMAN, gen’l hsewrk, incl. laun
dry & cooking. Sleep in or out, own 
rm., 1 boy 9. Every Thurs. & every 
other Sun. off. Recent refs. 1 pay 
Social Security, Havertown. $35. 
GR. 6-5735 days; eves. J A. 8-6222.

(80-85)

HOUSEKEEPER
3 small children. Sleep in own 

room, and bath.
Drexel Hill area.

Call MISS LEVNER.
FL. 2-4700.

(82-85)

COOK

And downstairs work.
Live in own room. Own bath. 

References required.
CA. 4-1009 — ME. 5-3112.

(83-84)

COOK. Experienced. Plain cooking.
Live in own room, own bath.

Large happy family. Excellent salary.
Ref. LA.5-4715.

(83-86)

CHAMBERMAID
Also serving. 2 adults in family. 

Live in own room.
Must speak English.

References required. NI. 4-2485.
(83-85)

HOUSEKEEPER—PRACTICAL
NURSE

Sleep in, 2 in family.
$50 wk. to cheerful competent 

woman, no cleaning.
VI. 4-2318

Germantown area, Philadelphia.
(82-86)

HOUSEKEEPER
Live in. Cooking and General 

Housework. Own room. Good salary. 
In Woodbridge, N. J. 201-ME.4-2035.

(83-87)

REAL ESTATE

FAIRLESS HILLS. For Sale 
attractive 3 bedroom rancher. De
tached garage, alum, siding, alum, 
storm windows and doors, can be 
bought fully furnished. Large corner 
lot/ Immaculate. Bachelor owned. 
WI. 3-1693. 328 Devon Road, 
Fairless Hills, Pa. (82-86)

WOODBURY vic. Spacious custom 
Cape Cod on 2 beaut, acres over
looking pvt. lake. Mod. kit. Dish
washer, LR, DR, den. 5 bdrs. Alum. 
SS & S. Bamt. Gar. Oil ht. $23,000. 
1-609-848-6919.

(83-85)

SAFYRAI uTrŪBINAI Iš 
ALIUMINIO TRIOKSIDO
Vengrų inžinierius B. To

tas, atlikęs daugybę tyri
mų, atrado metodą labai 
gryniems brangakmeniams 

i iš aliuminio trioksido ga
minti. Pradžioje jis gavo 
bespalvius permatomus ak
menis, o vėliau jam pavy
ko sukurti technologiją, pa
gal kurią galima pagaminti 
tamsiai mėlynus safyrus ir 
raudonus rubinus.

Šiais metais pradedama, 
pramoninė dirbtinių brang
akmenių gamyba.

taisas nustatymui vėžio li
gos ir greitam operavimui.

Iš Ameri can Public 
Health Ass’n Dr. Irving Se- 
likoff ir iš Mount Sinai li
goninės Dr. E. C. Ham
mond sako, kad prie vėžio 
ligos platinimo prisideda 
dulkėti darbai, ypatingai 
asbesto darbininkams daž
nai išsivysto plaučių vėžys.

Tokio., — 1964 Japonijos 
ir Kinijos prekyba per 8 
mėnesius siekė 200 milijonų 
dolerių.



Vienas balsas skaitosi Įvyks gražus, didžiulis 
koncertas ir mitingasLapkričio mėn 3 d. Ame

rikos žmonės išrinks JAV- 
jų prezidentą, 35-ių valstijų 
senatorius, 435 Atstovų Rū
mų narius ir didelį skaičių 
valstijinių, apylinkinių ir 
vietinių apreigūnų.

Yra tikimasi, kad apie 75 
milijonai amerikiečių bal
suos. Tokio skaičiaus aki
vaizdoje pavienis balsuoto
jas kartais gali susigundyti 
rinkimų dieną pasilsėti na
mie, ypač jei oras pasitai
kys blogas ar nebus labai 
patogu pasiekti balsavimo 
būdeles. Jo balsas, jis ma
no, nesiskaitys.

Niekas negali būti toliau 
nuo tiesos. Vienaš balsas 
skaitosi. Pakartotinai ke- j rinkimų urnas. Vienas bai
lių balsų skirtumas nulėmė > sas dažnai reiškė laimėjimą 
vietinius, valstijinius ir net Į ar pralaimėjimą. Jūsų bal- 
prezidentinius rinki mus.Įsas gali atnešti skirtumą. 
1884 m., pavyzdžiui, mažiau 
negu vienas precinkto bal
sas New Yorko valstijoje L_. 
tų išrinkęs preidentu res
publikoną James O. Blaine 
vietoje demokrato Groverio 
Cleveland©. 1916 m., jeigu 
dar vienas respublikono Ch. 
Evanso Hugheso šalininkas 
būtų ėjęs balsuoti kiekvie
name Kalifornijos precink- 
te, Woodrowas Wilson as 
būtų pralaimėjęs.

1948 m. vienas iš vaizdin
giausių neseniai buvusių 
pavyzdžių, — tik dar vienas 
balsas už Thomasą B. Dew
ey kiekviename Ohio ir Ka
lifornijos precinkte būtų 
davęs visai kitokius rezulta
tus. Dauguma respubliko
nų, tikėdami bendra nuomo
ne, kad Dewey laimės dide
le dauguma, pasiliko namie 
ir nebalsavo. Dewey pra
laimėjo ir prezidentas' Trū- 
manas iš naujo išrinktas. I * A ,

1960 m. Johno Kene
džio tautinis .populiarumas 
buvo mažiau negu vienas 
balsas per precinktą. Jis 
laimėjo prieš vice-preziden- 
tą Nixoną skirtumu mažiau 
negu 120,000 balsų iš beveik 
69 milijonų įmestų balsų. 
Dar vienas distrikto balsas 
......... 1.............. ' ................................. .. . . .........■■■■■■! ! _

tik keturiose valstijose: Il
linois, Missouri, New Jer- 
sej ir Texas, būtų atnešęs 
laimėjimą Nixon-Lodge bi
lietui.

Paskiras balsas niekad 
nebuvo daugiau vertas kaip 
1962 m. Gubernatoriai bu
vo išrinkti beveik vienu 
balsu iš precinkto Maine, 
Rhode Island ir North Da
kota valstijoje. Minnesota 
valstijoje 91 balsas nulėmė 
g u b e r natoriaus rinkimus. 
Buvo ir kitų panašių atve
jų 1962 m. Klasišką pa
vyzdį reiktų imti iš 1839 m. 
Teisėjas Marcus Morton bu
vo išrinktas Massachusetts 
valstijos gubernatorium vie
nu balsu iš 102,066 įmestų į

Nežiūrint rinkimų rezul- 
i tatų artimumo, vienas bal-
sas skaitosi. Kiekvienam 
Amerikos piliečiui aplei
džiant balsavimo privilegi
ją, demokratija darosi 
blogesnė. Kuo daugiau žmo
nių dalyvauja rinkimuo
se, tuo mes esame tikresni 
turėti valdžią, pagal Lin- 
kolno žodžius, žmonių, žmo
nėms, valdžią, kuri atsto
vauja geriausius mūsų vi
sų interesus.

Rinkimu dieną Jūsų bal
sas yra Jūsų balsu, šiuo 
būdu jūs išrenkate tuos, 
kurie tvarko jūsų valdžią, 
nustato mokesčius, tvarko 
politiką, liečiančią jūsų gy
venimą. Tegu jūsų balsas 
būna išgirstas!

ACNS

Red. atsakymai
' • .• • ' »

M. B. Lukšienei, Brookly
ne. JKląusiate, kas mums 
pranešė (telefonu) apie jū
sų brolio .Albino Bepirščio 
mirtį. Pranešė, rodosi, viena 
jo dukterų. > Ir žinią buvo 
teisinga. O kad jums nebu
vo laiku pranešta apie bro
lio mirtį, tai ne mes kalti.

Red.

“LAISVES” KONCERTAS
Rengia “Laisvės” Bendrovės 

Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 8 November 
Pradžia 3-čią valandą dieną 

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

Bus nepaprastai turininga programa, kurią atliks žymūs 
talentai individualai ir grupės iš Chicagos, 

Worcesterio ir vietiniai.
Įžanga tik $1.50, taksai įskaityti

Būkite išanksto prisirengę pamatyti ir išgirsti 
labai įdomią programą

PROGRAMOJE DALYVAUS ŠIE TALENTAI:
Aido Choras, vad. Mildred Stensler .

Vietiniai talaentai: •
Viktoras Becker, baritonas
Elena Brazauskienė, sopranas
Augustinas Iešmantą, baritonas

Svečiai talentai:
Ona B. Kubilienė, mezzo-sopranas

Iš Chicago, Ill., pasiekusi aukštą 
išsilavinimą kaip dainininkė ----- '

Irene Janulis ir Al. Daukšys
Iš Worcester, Mass.
Jie dainuos solus ir duetus.

Bus ir daugiau įdomybių. Kviečiame atsilan
kyti ir išgirsti šį nepaprastai gražų koncertą.

Šiemet, sekmadienį, spalio 
25 d., Amerikinis Sveturgi- 
miams ginti komitetas (A- 
merican Committee for Pro
tection of Foreign Born) 
ruošia didžiulį koncertą ir 
mitingą, kuris įvyks garsio
joje Town Hall, Manhat- 
tane, 113-123 West 43rd St.

Kurie buvote praėjusiais 
metais toje pačioje salėje 
šio komiteto suruošta m e 
koncerte ir mitinge, atsime
nate, koks jis buvo šaunus. 
Šiemet bus taip pat spalvin
gas ir turiningas.

Šiemetinė sueiga - mitin
gas - koncertas Town Hall 
bus svarbus tuo, kad jis 
įvyks prieš pat prezidenti
nius rinkimus. Čia bus apie 
juos kalbama; šiemetiniai 
prezidentiniai rinkimai, 
kaip žinoma, bus nepapras
tai svarbūs; kairiųjų pažiū
rų žmonės privalo viską da
ryti, kad būtų nugalėtas kviečia visus atsilankyti.

f

Mitingas ir filmu 
rodymas spalio 17 d.
Visa Amerika susirūpi

nusi ateinančiais preziden
tiniais rinkimais. Visas pa
saulis jais domisi.

O kaip su mumis, Ameri
kos lietuviais? Kaip mes 
pasitiksime lapkričio 3 d. 
rinkimus? Kurios partijos 
kandidatus mes pasirinksi
me?

Tai vis klausimai, kurie 
reikalingi atsakymo ir dis
kusijų. Tai tam tikslui yra 
šaukiamas Didžiojo Niujor
ko ir apylinkės lietuvių ma
sinis mitingas. Įvyks spalio 
17 ■■ d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vakare. Vieta: Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. Mitingą 
šaukia Lietuvių Moterų 
Klubas ir LLD 185 kuopa.

Prakalbą pasakys bei dis
kusijoms įvadą padarys 
Antanas Bimba.

Na, o filmininkas Jonas 
Grybas vėl raodys gražių 
filmų. Vadinasi, programa 

įbus politinė ir kultūrinė, 
į Visiems bus naudinga va
karą gražiai praleisti.

i Rengėjai

vasarą gyvenau 
Edvardą ir mar-

Aš šią 
pas sūnų 
čią Merlenę. Turėjau nuo
savą kambarį. Su jais pra
leidau daug laiko. Kaip yra 
smagu tarp girių gyventi, 
kur taip gražu ir taip gra- 

, žiai čiulba paukščiai. Iš 50 
metų mano gyvenimo Ame
rikoje, tai pirmą vasarą 
taip linksmai ir gražiai 
praleidau.

Tik pasiilgau draugų ir 
draugių klubiečių, taipgi 
parengimų, nes negalėjau 
piknikuose ir kitose sueigo
se dalyvauti.

“Laisvės” reikalams 
kojų $5.

Eleanora Sungaila
Bay 194 Clapp Hill
La Grangeville 2, N. Y.

au-

Rd.

Gaudo, gaudo!
Spauda rašo, kad Niujor

ko policija smarkiai puola 
narkotikų pardavinėtojus. 
Jų daug suėmė ir dar daug 
žada suimti. Ima nagan ir 
tuos, kurie narkotikus per
ka ir vartoja.

Pastaruoju metu, sako
ma, tų baisių nuodų ir kai
nos pakilo. Sakoma, labai 
pabrango heroinas. Matyt, 
jo pristatymas pasunkėjo. 

s

respublikonų - birčistų kan 
didatas Goldwateris.

Programoj dalyvaus:
žydų Filharmonijos che 

ras.
Harjem Opera Society.
Kun. Stephen H. Fritcli 

man, iš Kalifornijos.
Kalbės įžymus advokata 

Gearge W. Crockett, Jr., i 
Detroito.

Mrs. Ruth Gage Colby, iš 
Women’s International 
League for Peace and Free
dom.

Prof. Louise Petti bon 
Smith.

Bus ir kitų žymių 
gramos atlikėjų.

Vietos rezervuotos.
mas $2.25 ir $1.00. Visi pra
šomi įsigyti tikietus iš 
anksto. [

Pernai, atsimename, lietu
vių ten buvo daug ir visi jie 
labai pasitenkino programa 
Šiemet taip pat rengėj

e

pre

i

i Dalyvaus garbinga 
viešnia

Niujorko Moterų klubo 
susirinkime, kuris įvyks at
einantį trečiadienį spalio 2'1 
d., 7:30 vai. vakaro, Laisvės 
salėje, dalyvaus I. Vladimi- 
rovienė, L. Vladimi r o v o, 
Jungt. Tautų bibliotekos 
direktoriaus žmona.

Kaip žinome, gerbiami 
Vladimirovai neseniai atvy
ko iš Vilniaus ir aišku, kad 
I. Vladimirovienė daug ga
lės mums pasakyti apie 
Lietuvą. Mes gi, iš kitos pu
sės, parodysime jai, kaip 
mes palaikome savo kultū
rinę veiklą šioje šalyje.

I »Prašome visų narių steng
tis dalyvauti. , Po trumpo 
susirinkimo, turėsime vai- 
šių, ir galėsime pasikalbėti 
su gerbiama viešnia.

Valdyba

f

Buvo išvykusi 
visai savaitei

Ieva Mizarienė savo tar
nybiniais reikalais visą šią 
savaitę buvo išvykusi į ki
tus miestus: lankėsi Pitts- 
burghe, Clevelande ir Čika
goje. Grįžta šeštadienį.

VI

Nuoširdi padėka
Nuoširdžiai dėkoju 

siems bičiuliams ir drau
gams, kurie, mirus mano 
žmonai, Onai Jakštienei, iš
reiškė man užuojautą—žo
džiu, per spaudą, ar kitaip.

Labai dėkoju visiems už 
atsilankymą į šermenis, 
taip pat už dalyvavimą lai
dotuvėse; dėkoju už gėlių 
vainikus, taipgi dėkoju už 
visokią paslaugą, padarytą 
man esant giliame liūdesy.

Kartu dėkoju ir p-niai 
Šalinskienei, laidotuvių di
rektorei, už gražų patar
navimą.

Mieloji mano žmona mirė 
rugsėjo 30 d., o buvo palai
dota spalio 5 d. Cypress 
Hills kapinėse. Tegu ji ten 
ramiai ilsisi.

Pranas Jakštys 
Ozone Park, N. Y.

AMBASADORIAI BUVO 
PASAULINĖJ PARODOJI

New Yorkas. — Spalio 10 
dieną į Pasaulinę parodą 
atsilankė virš 50 šalių am
basadoriai. Buvo ir TSRS 
ambasadorius Dobryninas, 
nors, TSRS paviljono ir ne- 
turi; v ■;
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Iš gražaus LLD 185 
kuopos susirinkimo

Praėjusį antradienį “Lais
vės” salėje turėjom gana 
įdomv Lietuvių Literatūros 
Draugijos 185 kuopos susi- 
inkimą. Džiugu, kad mūsų 
uopa gerai sustovi. Iš fi- 
ansų sekretoriaus raporto 

sužinojome, kad tik keletas 
ariu už šiuos metus tėra 
epasimokėję duoklių. Jie 
rašomi tuo susirūpinti.
Raportuota, kad prie pra- 

albų rinkiminiais klausi
niais ir iš Lietuvos filmų 
parodymo gerai prisiruošta. 
Kaip žinia, viskas įvyks 
■eštadienį (spalio 17) dieną 
chwaben salėje, Brookly- 
e.
Nutarėme smarkiai pasi- 

arsinti “Laisvės” koncerto 
programoje, užimdami visą 
puslapį. Tai bus nauda ir 
laikraščiui ir organizacijai.

Sužinojome, kad mūsų 
kuopos pirmininkas Vincas 
Venckūnas yra susižeidęs ir 
negalėjo susirinkime daly
vauti. Linkime jam grei
tai ir pilnai susveikti.

Taip pat pranešta liūd
na žinia, kad šiomis dieno
mis mirė net du mūsų kuo
pas nariai. Tai Antanas Ma
linauskas ir Ona Jakštie
nė. Likusioms jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuo
jautą.

Gražiai pasika 1 b ė j o m e 
apie kuopos susirinkimus 
ateityje. Nutarėme susirin- 

mus turėti su kava ir ki- 
Mat, nori- 

e, kad kuopos susirinki- 
ai būtų gyvi ir nariams 

potraukius. Tuo rūpintis iš
rinkti Klemensas Bredis ir 
Juozas Zajankauskas. Kaip 
žįnia, mūsų susirinkimai 

yksta 2 vai.. popiet. Ka
dangi mūsų nariai susideda 
bęveik išimtinai iš pensi- 

nkų ir jų žmonų, tai jiems 
daug patogiau susirinkimus 
lankyti dienos laiku, dar su 
šviesa. Susirinkimus laiko
me kiekvieno mėnesio ant
rąjį antradienį. Tad atei
nantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 10 d. Rep.
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Padidėjo žmogaus ūgis
Maskvos Lomon o s o v o 

vardo universiteto antropo
logijos prof. Senkevičius 
paskelbė duomenis apie tai, 
kaip pastaruoju metu pasi
keitė žmogus. Pasikeitusios 
gyvenimo sąlygos, geresnė 
mityba ir sveikatos apsau- 
ga prisidėjo prie to, kad 
žmogaus vidutinis svoris 
pądidėjo 2 svarus su penk
ta,daliu, o vidutinis ūgis 
coli ir pusę.

Dar didesnių pakitimų 
įvyko jaunoj oje kartoje. 
1930m. trylikmečio berniu
ko vidutinis ūgis buvo 144 
centimetrai, o mergaitės— 
145.5 cm. Šiandien to paties 
amžiaus berniuko ūgis yra- 
150 centimetrų, mergaitės 
—151.5 cm. Padidėjo taip 
pat krūtinės talpa, pečių 
plotise ir t. t.

BAKTERIOLOGINIS
KARAS SU VIKŠRAIS
Daugelis vikšrų, kurie 

minta augalų lapais, turi 
vieną mirtiną priešą—bak
terijas bacilus tiuringensis. 
Jos žmogui ir gyvuliams 
nepavojingos. Todėl moksli
ninkai ir nutarė panaudoti 
minėtąsias bakterijas kovai 
su žemės ūkio kenkėjais.

Neseniai JAV pradėtas 
gaminti preparatas tiurici- 
das 90T, kuriame yra 
kenksmingų vikšrams bak
terijų sporų. Bandymai pa
rodė, kad 1 hektaro plote 
vikšrams išnaikinti tereikia 
tik 2—31 bakteriologinio 
skysęio.

įvairios Žinios
Raleigh, N. C. — Kada 

čionai atsilankė preziden
tas Johnsonas, tai jį entuzi
astiškai sutiko 15,000 neg
ru minia.

Columbus. —Spalio 6 die
ną čionai lankėsi demokra
tų kandidatas į JAV vice
prezidento vietą, Humph
rey. Daugelio tūkstančių 
minia jį entuziastiškai pasi
tiko.

Ohio valstija yra svarbi, 
nes prezidentiniuose rinki
muose ji turi 26 rinkėjų 
(“elektorių”) balsus.

Chicago. — Prezidentas 
Johnsonas lankėsi vidurva- 
karinėse valsti jose. Dės 
moines, Iowa, orlaukyje jį 
pasitiko apie 175,000 minia 
ir karštai sveikino. Peori- 
joje ir Springfielde buvo 
virš po 25,000 žmonių.

Savannah, Ga. — Kada 
čionai atvyko prezidento 
Johnsono žmona rinkiminės 
kampanijos reikalais, tai ją 
orlaukyje pasitiko virš 10,- 
000 minia.

Toledo, Ohio. — Demo
kratų kandidatą į JAV vi
ceprezidento vietą H. H. 
Humphrey pasitiko 7,500 
minia, daugumoje universi
teto studentai su plakatais 
“Mes mylime Humphrey!”.

Muncie, Ind. — Čionai 
lankėsi Goldwaterio žmona, 
agituodama farmerius bal
suoti už jos vyrą.

Miami, Fla.—Kalbėjo W. 
E. Milleris, respublikonų 
kandidatas į JAV vicepre
zidento vietą. Jis, žinoda- 
damas, kad šiame mieste 
yra apie 200,000 Kubos pa
bėgėlių, sakė, jeigu respub
likonai laimės, tai padės 
jiems nuversti dabartinę 
Kubos vyriąusybę.

Cumberland, Md. — Wil
liam W. Scranton, kuris sie
kė būti respublikonų kan
didatu į JAV prezidentus, 
dabar jau trečia savaitė 
važinėja su prakalbomis ir 
agituoja už Goldwaterį.

New Yorkas. — Demo
kratų kandidatas į JAV se
natoriaus vietą Robertas 
Kenedis, ir jo oponentas 
respublikonas K. B. Keatin- 
gas susitarė du kartus de
batuoti per televizijos tink
lus.

Negrų savaitraštis, “The 
New York Amsterdam 
News” pasisakė už rėmimą 
demokratų kandidato R. 
Kenedžio ir prezi d e n t o 
Johnsono. Dienraštis “The 
Herald Tribune”, kuris 

Liūdime netekę mielos draugės

Onos Jakštienės
mirusios rugsėjo 30 d. Ozone Pąrke, N. Y., 
ir reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui 
Franui Jakščiui ir kitiems artimiesiems.

Petras ir Elena Siauriai 
Woodhaven, N. Y.

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Onai Jakštienei
Reiškiame gilią, širdingą užuojautą jos vyrui Franui 

Jakščiui, giminėms ir visiems artimiesiems.
Juozas ir Liudvisė Mockaičiai 
Elena Baranauskienė 
ir sūnus Alfredas 
—Bridgeport, Conn.

16 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 16, 1964

remdavo respublikonų kan
didatus, spalio 4 dieną re-Ą 
dakciniame, pasisakė Aiž 
Johnsono išrinkimą.c.

Polimeras keičia 
kraujo savybes

TSRS Mokslų Akademi 
jos Stambiamole k u 1 i n i ų 
junginių institute pagamin
tas naujas preparatas, stab
dantis kraujo krešėjimą. 
Šie vaistai taikomi tokiems 
pavojingiems susirgimams, 
kaip miokardo infarktas, 
trombozė, gydyti ir jiems 
įspėti, taip pat pooperaci
niu periodu.

Ligšioli n i a i antikoagu
liantai turėjo eilę esminių 
trūkumų: organizmas turė
davo juos gauti keletą kar
tų per dieną ir ilgą laiko
tarpį — ligonio kraujo su
dėtį tada teko sistemingai 
kontroliuoti; ilgai gydan
tis, jie sukeldavo negeisti
nus šalutinius reiškinius — 
inkstų, kepenų ii’ kitokius 
susirgimus.

Iš stambiamoleku 1 i n i u 
polimerų pagamintas nau
jasis koaguliantas minėtų
jų trūkumų neturi. Jis vei
kia daugiau kaip 20 parų, 
kraujo krešėjimo laikas la
bai pailgėja. Preparatas du 
—tris kartus mažiau nuo
dingas už esamuosius ko-* 
aguliantus.

Havana. —Nepaisant 
sunkumų, Kubos respublika 
pristatys kitoms šalims 
tiek cukraus, kiek pasižadė
jo pagal sutartis.

PRANEŠIMAI t
St. Petersburg, Fla.

LLD 45 kp. sekantis banketas 
jvyks šoštadienj, spalio 24 d., 314 
15th Ave., So. Pietūs bus 12 vai. 
dieną, bus labai geri valgiai. Pa
valgę, smagiai praleisime laiką, kaip 
ir visuomet, tarp savo gerų draugų. 
Kviečiame visus dalyvauti. Reng. 
Kom. (83-84)

BROCKTON, MASS.
Montellos Vyrų dailės grupė nu

samdė busą važiuoti j Hartforda 
dalylavuti programoje. Busas išet? 
nuo Lietuvių Tautiško Namo spa
lio 25 d., 9 valandą ryto. Abipusė 
kelionės kaina $3.000. Kurie jau 
esate nusipirkę tikietus, žiūrėkite, 
kad nepasivėluotumėte. Dar yra 
vietos ir kitiems — matykite Geo. 
Steponauską arba K. Ustupą.

(83-84)
--------------------------------------- —-

BOSTONE APYLINKEI n
LDS 1-os apskrities konferencija 

jvyks sekmadienj, Lapkričio-Nov. 1 
dieną, 11 vai. ryto, 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Visos LDS kuopos prisiųskite de
legatus j konferencija-

LDS 1 apskritis
Sekr. S. Rainard

(82-83)




