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KRISLAI
Savaite*, kupina įvykių 
t*. Chruščiovas pasitraukė . 
Kiti dalyykai 
O kaip pas mus?

— Rašo R. Mizara —

Praėjusia savaitgalis buvo 
kupinas įvykių. N. Chruščiovas 
pasitraukė iš Tarybų Sąjungos 
premjero posto ir iš TS KP 
pirkiojo sekretoriaus posto.

Man atrodo, tai nebuvo tak
tiškas mostas. Galėjo jis pa-

JAU IR KINIJA IŠBANDĖ ATOMINE BOMBA!
----------------------------------------------------------------------------H s------------------------- ------------------------------------------------

Prancūzijos komunistai apie 
partijų santykiavimus

Paryžius. — Prancūzijos partija pasisakė už sušau- 
Komunistų partijos orga- kimą komunistų konvenci- 
nas “L’Humanite” paskel- jos ateinantį gruodžio mė- 
bė Centralinio komiteto re- nesį, nes diskusijos pagel- 

sitraukti pirmiau iš vieno pos- į zoliuciją tarptautiniais ko- 
_ :x j munistu santykių reikalais.

Partija kietai pasisakė 
prieš Kinijos komunistų te
ritorinius reika 1 a v i m u s 
iš Tarybų Sąjungos, taipgi 
prieš siekimą prijungti prie 
Kinijos Mongolijos Liau
dies Respubliką.

Prancūzijos Komunis t ų

Kiny pasigaminimas bombos Tarybų Sąjungos vadovybėje
pakeičia valstybių santykius

to, o vėliau—iš kito.
Dalykai, kodėl taip buvo pa

daryta, paaiškės vėliau.
N. Chruščiovas, turiu pasa

kyti, buvo vienas veikliausių, 
vienas liaudiškiausių tarybinių 
vadovų.

Kinija ekspliodavo atominę 
bombą — kitas labai didelis 
dalykas, kuris labai nervina 
kapitalistinį pasaulį.

Didžiojoje Britanijoje spalio 
15 d. įvyko parlamentariniai 
rinkimai. Juos laimėjo 
laboristai — Darbo Partija,— 
jos kandidatų į parlamentą 
išrinkta daugiau nei konserva
torių. Tai didelis, svarbus da
lykas. Jis turi daug tarptau
tinės reikšmės.

dabar apie mūsų rinkimi
nę politiką.

betų pašalinti nesutikimus. 
Tuo pat kartu partija pasi
sakė, kad dabar dar nelai
kąs atgaivinti Komunistų 
Internacionalą, nes reikia 
palikti kiekvienos šalies 
partijai laisvę veikti taip, 
kaip ji geriausiai supranta 
esamomis sąlygomis už dar
bo klasės laimėjimus.

De Gaulle stoja už laisvę 
Lotynų Amerikos šalims

Brasilia. — Prancūzijos mas taipgi pabrėžė, kad ap-
prezidentas De Gaulle bai-1 saugojimui pasaulio nuo 
gė 26 dienų vizitą Lotynų karo, nuo pražūties, reikia

Kalbėdamas Milwaukee 
mieste, respublikonų - birčistų 
kandidatas sen. Goldwateris 
pavadino Demokratų partiją 
fašistine organizacija, — mo
narchist, fašistų grupe.

Tas pats Goldwateris ir jo 
pasekėjai pirmiau smerkė 
prezidentą Johnsoną už tai, 
kad jis “pataikauja komunis
tams.” Birčistai, su kuriais 
Goldwateris veikia išvien, vi
saip niekino F. D. Rooseveltą, 
John F. Kenedį ir kitus as
menis, stojančius už tai, kad 
su socialistinėmis šalimis rei
kią sugyventi taikoje, kad ka
ras prieš Tarybų Sąjungą tap- 
tųf pasauliniu atominiu karu, 
kuriame žūtų 
žmonių.

Birčistai ir 
rio šalininkai
šalies A u k š čiausiąjį teismą, 
ypatingai jo pirmininką War- 
reną, kurį vadina komunistu.

Na, ir dabar Goldwateris 
apsivertė ragožiumi; jau ma
tome, ką jis kalba! Jam ati
tiks ans lietuvių posakis:

Kas kuo kvepia, tuo ir kitus 
tepia!

Goldwateris, matyt, yra 
desperacijoje, o despe r a t u i 
“viskas galima”!

Amerikoje. Jis aplankė de
šimt šalių ir visur savo kal
bose pabrėžė, kad Lotynų 
Amerikos šalių naudai, jos 
turi būti pilnai nepriklau
somos nuo Jungtinių Vals
tijų politinės, ekonominės 
ir finansinės įtakos.

Brasilia mieste, Brazili
jos sostinėje, jis kalbėda-

valstybėms taikioje sugy
venti, nepaisant jų ideolo
ginių ir santvarkos skirtu
mų.

Šie Prancūzijoj preziden
to politiniai pareiškimai tu
ri didesnę svarbų, : 
pasiekimai prekybos rei
kaluose ir finansiniai susi
tarimai. '

Pekinas.
na įeis ne tik Kinijos, 
visos žmonijos istorijon 
kaipo didžiulio įvykio die
na. Tai diena, kada Kinijos 
Liaudies Respublika pasi
gamino ir išbandė pirmą 
atominę bombą. Nors jau 
senokai buvo spėliojama, 
kad Kinija ruošiasi prie iš
bandymo pirmosios atomi
nės bombos, bet kai išban
dymas įvyko, visas pasaulis 
tapo nustebintas. Vadinasi, 
ir skaitlingoji Kinija jau 
turi atominį ginklą! O tai 
reiškia, kad sulaikyti ato
minio ginklo plėtimąsi į ki
tus kraštus beveik nebeį
manoma, jeigu nebus susi-. 
tarta tą ginklą panaikinti, 
ir sunaikinti.

Aišku, kad Kinijos žmo
nės šitą savo partijos ir vy
riausybės žygį pasitiko su 
didžiausiu - ent u z i a z m u. 
Paskutinėmis dienomis įvy
ko daugybė šalyje masinių 
džiaugsmo demonstracijų.

Spalio 17 die- 
bet

negu jo j
oc rPi_! Taip pat aišku, kad Kini-

Anglijoje rinkinius 
laimėjo darbiečiai

A

jos prestižas labai pakilo ne 
tik Afrikos ir Azijos žmo
nių ir kraštų akyse, bet 
akyse viso pasaulio. Nuo 
dabar' visos konferencijos 
bei derybos dėl pastojimo 
kelio atominiam ginklavi
muisi be Kinijos dalyvavi-

įvyko didelių pakaitų
Maskva. — Spalio 15 die- ir mokslus pasiekė tarybi- 

ną Nikita Chruščiovas re- nėję santvarkoje, 
zignavo iš Tarybų Sąjun- 

„ gos premjero, Komunistų suomeninį darbą, 
ir vyriausybė, pranešdamos partijos generalinio sekre- 
pasauliui apie sėkmingą 
atominės bombos išbandy
mą, tuo pačiu kartu pasiū
lė, kad tuojau būtų laikoma 
tarptautinė konferen c i j a 
susitarimui atominius gink
lus sunaikinti. Vadina s i, 
Kinija sutiktų atsižadėti 
atominio ginklavimosi, jei
gu Amerika ir kitos šalys 
su tuo sutiktų. Tai duoda 
vilčių, kad anksčiau ar ve- C 7

liau tokia konferencija 
įvyks.

Washingtonas. — Per ra
dijo ir televizijos tinklus 
kalbėdamas pereitą sekma
dienį, spalio 18 d., prez. 
J. Johnsonas atmetė Kini
jos siūlymą šaukti tarptau
tinę konferenciją dėl atomi
nio nusiginklavimo. Jis sa
kė, kad nors Kinija išbandė 
atominę bombą, bet jai ims 
dar daug daug metų pasi
gaminti tiek atominių bom
bų, kad jos sudarytų pavo
jų.

Tokio. — Japonija labai 
susirūpinusi dėl Kinijos iš
bandymo atominės bombos. 
Mat, Kinija yra jos kaimy
nas ir atominiai bandymai 
vėl pradeda užteršti orą.

mo būtų absoliutiškai tuš
čios pastangos.

Bet be galo svarbu, kad 
Kinijos Komunistų partija

toriaus ir prezidiumo nario 
pareigų. Jis, sakė, rezigna
vo iš priežasties senatvės ir 
susilpnėjusios syeikatos.

TSRS Aukščiausioji tary
ba (parlamentas) jo rezig
naciją priėmė ir TSRS 
premjeru išrinko Aleksejų 
N. Kosyginą. Komunistų 
partijos Centralinis komite
tas generaliniu sekretoriu
mi išrinko Leonidą I. Brež
nevą. Pranešama, kad įvy
ko ir kitų pakaitų atsako- 
mingose vietose. Chruščio
vas jau sulaukė virš 70 me
tų amžiaus. Jis gimė 1894 
metais, Kursko gubernijo
je, angliakasio šeimoje.

Kas yra naujieji
Tarybų Sąjungos vadai?
Leonidas Iličius Brežne

vas gimė 1906 metų gruo
džio 16 dieną, Dnieprode- 
žinske, Ukrainoje. Reiškia, 
revoliucijos metu jis buvo 
tik 11 metų vaikas. Užaugo

Apie įvykius Piety 
Vietname

šimtai milijonų

kiti Golddwate- 
visaip niekina

Londonas. — Spalio 15 
dieną Anglijoje įvyko par
lamento narių rinki m a i. 
Buvo renkama 630 narių. 
Kandidatų buvo 1,756. Kon
servatyviai statė 629, dar
biečiai — 628, komunistai— 
36, o 98 buvo nuo kitų par
tijų.

Rinkimus laimėjo darbie- patauja revanšištai, 
čiai, nes jie išrinko 317 at- kiantys naujo karo.

stovų. Konservatoriai (bu
vusi valdiška partija) — 
304. Reiškia, dabar Ang
lijoje bus darbiečių vyriau
sybė.

Rinkimuose darbi e č i a i 
pasisakė, kad jeigu jie lai
mės, tai kovos prieš suteiki
mą atominių ginklų Vaka
rų Vokietijai, kurioje vieš- 

sie-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai

1920 metais pradėjo vi-

i-Tenka priminti, kad šių mė
lį rinkiminė kampanija eina 

vėžių. Visokiems postams 
kandidatai nesprendžia pačių 
didžiųjų politinių problemų, 
o stveriasi už terminų, netu
rinčių ryšio su esminiais klau
simais.

Kaip ten bebūtų, Amerikos 
žmonėms liekasi didžiulis už
davinys: nugalėti Goldwaterj 
—karo šalininką, birčistų ir 
rasistų kandidatą!

Turkija ir

TSRS IR TURKIJA 
STATYS UŽTVANKĄ

Ankara.
Tarybų Sąjunga Susitarė
bendrai statyti užtvanką 
skersai Arpa-Čai upę, kuri 
Užkaukazijoje sudaro šių 
šalių sieną.

Užtvanka bus 
vandens taupymo 
mais, kad jis būtų
vartoti abiejų šalių žemės 
drėkinimams. Arpa-Čai upė 
nėra ilga, bet vandeninga.

statoma 
sumeti- 
galimas

Kalbant apie rinkiminę kam
paniją, tenka pridėti ir tai: 
kodėl prezidento postui kan
didatai turėtų važinėti per vi
są šalį, sakyti kalbas, kuo
met jie turi užtenkamai lėšų 
televizijai ir radijui pasijung- 

savo propagandai? O jie 
važinėja, vargsta.
Q Pasirodo, kad senoviškas 
propagandos būdas — asme
niškas susitikimas su balsuo
tojais— dar vis nepavaduoja
mas!

Karakas. — Venezuelos 
partizanai paliuosavo ame
rikietį pulkininką Michailą 
Smoleną. Jis nelaisvėje iš
buvo 86 valandas. Sako, kad 
su juomi gerai elgėsi.

Niujorko miesto ir apylin
kės lietuviams: sekamą sek** 
madienj, spalio 25 d., būtinai

dalyvaukite didžiuliame kon
certe ir mitinge, Įvyksiančia
me Town Hall, Manhattane!

Tai bus kairiojo sparno 
žmonių rinkiminiais klausi
mais mitingas; tai bus šiemet 
tik vienas toks mitingas Niu
jorko mieste!

TREBLINKOJE NUŽUDĖ 
700,000 ŽMONIŲ

Bona. — Dussęldorfe de
vyni iš 10 teisialmų nacių 
budelių prisipažirio, kad jie 
dalyvavo nužudyme 700,000 
žmonių, daugumoje žydų, 
Treblinkos stovykloje, Len
kijoje, Antrojo pasaulinio 
karo metu. Žinoma, jie tei
sinasi, kad tą atliko “susi
mylėdami” ant kankinamų 
žmonių, kad nutraukus jų 
kančias.

— 0 —
Connecticut valstija .................................... .
M. Uždavinis, Norwood, Mass..............................
Brooklyn, N. Y. ..................................................
New Jersey vajininkai ......................................
J. Daugirdas, Lowell, Mass..................................
Great Neck, N. Y..................................................
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla.......................
So. Boston, Mass............ .......................................
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y. .. 
Rochester, N. Y......................................... ..........

— 6 —
A. J. Pranaitis, Phila., Pa........ 228
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass..................... 216
V. iKralikauskas, Lawrence, Mass. 180
A. Žemaitis, Baltimore, Md........ 168

616
552
540
412
396
396
340
324

252

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 160 
V. Taraškienė—B. Sutkus,

San Francisco, Calif......... 104
C. K. Urban, Hudson, Mass. ...... 72
Scranton, Pa.............. .........  72

Saigonas. —Spalio 14 die
ną Pietų Vietnamo valdžia 
paskelbė, kad tik bėgyje 
vienos savaitės susirėmimų 
su partizanais, ji neteko 542 
karininkų ir karių užmuš
tais, 440 sužeistais ir 225 
dingusiais, belaisviais, arba 
perėjusiais į partizanų pu
sę.

Tuo pat kartu 5 JAV mi- 
litariniai žmonės buvo už
mušti ir 11 sužeisti. Parti
zanai taipgi pačiupo 545 
įvairių ginklų.

P. Vietnamo militaristai 
sako, kad partizanai neteko 
tik 275 užmuštais ir 50 be
laisviais.

726 KUNIGAI PRIEŠ 
GOLDWATERI

St. Louis. — Čionai įvyko 
Jungtinių Valstijų episko- 
palų vyskupų, kunigų ir ki
tų religijos pareigūnų su
važiavimas. 726 suvažiavi-

— O —
Kaip matote, jau vajus gerokai įsisiūbavo. Rezulta

tai pažymėti vajaus lentelėje. ; mo dalyviai, jų tarpe 10
Sekantys vajininkai įstojo į vajų, prisiųsdami po vyskupų, išleido pareiškimą

Rusijoje, Ukrainoje, Kazo- 
kijoje, Moldavijoje ir kitose 
TSRS dalyse. Pasirodė ga
bus administratorius ir or
ganizatorius.

Antrojo pasaulinio ka
ro metu jis buvo militarinio 
komisaro vietoje, vėliau ge
nerolo 18-ojoje TSRS armi
joje. Už atsižymėjimus ga
vo Lenino, Raudonosios vė
liavos ir kitokius ordinus.

1960 metais K. Vorošilo- 
vui pasitraukus iš TSRS 
prezidento vietos, jis buvo 
išrinktas TSRS prezidentu. 
Iš tų pareigų pasitraukė tik 
prieš keletą mėnesių. Da
bar išrinktas TSRS Komu
nistų partijos Centralinio 

’komiteto generaliniu sekre
toriumi.

Aleksejus Nikolavičius 
Kosyginas gimė 1904 m. va
sario 20 dieną, Leningrade 
(buvusiame St. Peterbur
ge). Bolševikų revoliucijos 
metu buvo tik 13 metų ber
niukas, bet po dvejų metų 
įstojo į Raudonosios armi
jos kovojančias eiles.

Po pilietinio karo stojo į 
mokyklą. Baigęs mokslus 
plačiai veikė TSRS indust
rinėje srityje, 1938 metais 
buvo Leningrado majoru. 
1941 m. jis buvo išrinktas 
Rusų tarybinės respubli
kos prezidentu, didžiausios 
iš visų sąjunginių respubli
kų. Dabar išrinktas Tarybų 
Sąjungos premjeru — mi
nistrų pirmininku.

ATGARSIAI
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybės 
žmonės sako, kad TSRS už
sienio politikoje gal ir n e- 
bus didelių pakaitų.

Paryžius. — Čionai nu
mato, kad tarp TSRS ir ka
pitalistinio pašau 1 i o bus 
griežtesni santykiai.

New Yorkas. — Iš prie- 
žesties pakaitų Tarybų Są
jungoje New Yorko finan
sinėje biržoje apie 7,000,- 
000 Šerų labai nupuolė.

Roma. — Italijos vyriau
sybei buvo didelė staigmena 
pasikeitimai TSRS vadovy-

Sekantys vajininkai įstojo į vajų, prisiųsdami po vyskupų, išleido pareiškimą Londonas. — Angliją pa- 
vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų: M. Uždavinis, prieš Respublikonų partijos siekė žinia, kada ėjo rinki- 
Norwood, Mass.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Daugir-, kandidatus Goldwaterj jr maį parlamento

(Tąsa 4-tam pusi.)

JAV PRAŠO TALKOS 
PRIEŠ PARTIZANUS

Saigonas. — Jungtinės 
Valstijos atsikreipė į 
SEATO (pietryčių Azijos 
militarinę sąjungą), pra
šant, kad jos narįai gelbėtų 
nugalėti Pietų Vietnamo 
patizanus.

Prie sąjungos priklauso: 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Prancūzija, Australija, 
Naujoji Zelandija, 
das, Pakistanas ir Filipinai, sakė, kad jeigu bus išrink- i kalėjimo.

i

PREZ. JOHNSONAS 
IR TAIKA

New Yorkas. —Spalio 14 
dieną Waldorf - Astoria 
viešbutyje, įvyko demokra
tų banketas. Dalyvavo 2,000 
žmonių, sumokėjų šių po 
$100 už bilietą,.

Tailan- Kalbėjo Johnsonas. Jis

tas, tai darys viską, kad pa
saulyje gyvuotų taika.

> j nariu.
Millerį. Pareiškime išvadi- «The Times of London” ra- • 
no juos rasių priešais ir 
baltųjų žmonių suvedžioto
jais.

Atlanta, Ga. — Dr. Mar
tin Luther King, kai tik su
žinojo, kad paskirta jam 
Nobelio Taikos dovana, pa-

Washingtonas. — Plėši
kas nušovė buvusio Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus 
dukrą Mary Pinchot-Me- reiškė, jog ji priklauso JAV 
yer. Policija suėmė R. milijonams žmonių, 
Crumpą, tik paliuosuotą iš kovoja už taiką ir jį palai-

šo, Kad Chruščiovas atrodė 
pilnai sveikas.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdininkai nustebo, nes 
Chruščiovas buvo susitaręs 
atvykti į Vakarų Vokietiją 
ir tartis su kancleriu Er- 
hardu.

ko.

kurie Atėnas. — Graikija per 
dieną gauna 30,000 bačkų 
naftos.
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Tarybinio mokslo laimėjimas
VISĄ PASAULĮ nustebino žinia, kad trys tarybi

niai kosmonautai susėdo į vieną “erdvių autobusą”, pa
vadintą “Voschodu” (Saulėtekiu), iškilo į erdvę (kos
mosą) ir skrenda aplinkui mūsų motiną Žemę.

Dar labiau pasaulis nustebo, kai šitie trys jauni ta
rybiniai piliečiai, bėgyje 24 valandų aplėkę 16 kartų ap
link Žemę, nusileido tarybiniame Kazachstane, netoli 
Kustanai miestelio.

Kas tie trys tarybiniai socialistiniai didvyriai? štai 
jie:

Pulkininkas Vladimiras M. Komarovas, “autobuso” 
vairuotojas.

Konstantinas P. Feoktistovas, inžinierius, moksli
ninkas.

Leitenantas Borisas B. Jegorovas, gydytpjas.
Pirmiausia pasakysime: Mes nesame mokslininkai, 

mažai nusimanome apie kosmosą, dar mažiau apie tas 
priemones, kuriomis mokslas pasiunčia į erdvę, į kosmosą 
žmones ir iš ten grąžina juos atgal, ten, iš kur pakilo. O 
net ir amerikiečiai mokslininkai, kurie jau gerai nusima
no apie visa tai, ką suminėjome, nežino paslapčių ir ne
begali paaiškinti, kokiu stebuklu tarybinis mokslas pa
darė tai, ką padarė.

Pirmą kartą žmonijos istorijoje trys asmenys su
sėdo į “mašiną”—kokios jėgos reikėjo jiems iškelti vir
šun atmosferos; kaip tai padaryta?

Visi trys jauni mokslininkai vilkėjo “paprastus rū
bus” , ir jie sau laisvai sėdėjo’ ir darė mokslinius tyrimus 
iš savo kelionės!

Svarbiausias dalykas: Jų “kosminis autobusas” lais
vai nusileido ant žemės—nereikėjo jiems iššokti su para
šiutų pagalba—ir tada visi trys juokaudami išlipo iš “ve
žimo” ir sveikinosi su valstiečiais bei tarnautojais, juos 
sutikusiais. Kokia jėga tai galėjo padaryti? 1

Iš viso to, kas šiomis dienomis Tarybų Sąjungoje 
įvyko, atrodo, jog netoli ta gadynė, kada žmogus galės 
lekioti kosmosu, erdve, ir tai gadynei duris atidarė tary
binis mokslas!

Ar gi tai ne milžiniška socialistinio mokslo pergalė?
Ar gi tai ne puiki dovaną visai žmonijai, trokštan

čiai juo greičiau ištirti visa, kas darosi “dauguje”—kas 
darosi kitose planetose, kurias mes regime tik kaip nedi
deles žvaigždes?

Tarybinio “Voschodo” žygis nepaprastai didelė do
vana viso pasaulio mokslui, visai žmonijai.

Ir šiandien, mums atrodo, socialistinio mokslo pra
našumo jau nieks neturės drąsos paneigti.

Martin Luther King— 
laureatas

NEGRŲ DVASIŠKIS, kovotojas už pilietines neg
rams teises ir laisvę, Martin Luther King, gavo 1964 
metų Nobelio Taikos premiją.

M. L. King—dar jaunas vyras, vos 35-rių metų am
žiaus, ir ši dovana, mums rodosi, gerai pataikyta. Su 
premija, su garbe, eina ir $54,000 pinigų suma. Ir L. M. 
King pareiškė, kad garbė, kuria jis buvo apvainikuotas, 
eina ne tik jam, o visiems,—juodiems ir baltiesiems vy
rams ir moterims,—kurie kartu su juo kovojo už pilieti
nes teises, už jų gyveniman pravedimą. Na, o pinigine 
dovana, sakė laureatas, jis nesinaudos savo asmeniniams 
reikalams, o dalinsis su visais kovotojais už negrų teises.

Netenka nei sakyti, kad daugelis rasistų siunta dėl 
to, kad King gavo Nobelio premiją. Bet plačiosios žmo
nių masės, stojančios už laisvę visiems JAV žmonėms, 
sako: Nobelio dovanų davėjai gerai ir gražiai pasielgė, 
suteikdami Kingui 1964 metų Taikos premiją.

Prancūzijos Komunistu 
partijos deklaracija
• • . PRANCŪZIJOS KOMUNISTŲ partijos Centro Ko- 
mitetas paskelbė deklaraciją, kad ši partija yra nepri
klausoma, kad ji savo politinę veiklą remia ir rems, išei
dama iš situacijos pačioje šalyje.

Kai kurie buržuaziniai rašeivos deklaracijoje įma- 
to, būk ši partija atsisakysianti ateity klausyti Tarybų 
Sąjungos partijos “diktavimų”. Mums gi atrodo, kad ir 
praeityje ši partija, kaip ir kitų šalių komunistinės par
tijos, turėjo savo politiką, veikė sulyg savo nuožiūra ir 
supratimu.

Kol veikė Komunistų Internacionalas, kuriame, aiš
ku, lemiamą vaidmenį vaidino TSRS Komunistų partija, 
tuomet kitoms komunistinėms partijoms teko skaitytis 
su Kominterno nutarimais ir pagal juos daug maž reikė
jo derinti visą savo politiką. Bet Kominternas buvo lik
viduotas Antrojo pasaulinio karo metu. Dokumente, 
skelbiančiame apie Kominterno likvidavimą, buvo pasa
kyta, kad kiekviena komunistinė partija gali ir privalo 
veikti, kaip ji išmano, kaip diktuoja padėtis šalyje, kurio
je ji veikia.

Kas ką rašo ir sako
NUSIPLEPeJO 
NUO KOTO

Kanadiečių “Liaudies 
Balsas’’rašo: 1
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šėkas, kuris; jau ;<įaug metų 
sėdi FormosOj, ari^ dieną pa

“Tiesiausias ir tikriausias 
kelias apsaugojimui taikos A- 
zijoje yra — Kinijos respub
likai išlaisvinti Kiniją ir tokiu 
būdu padaryti galą priežasčiai 
visų tų bėdų.”

Taigi, jeigu Čiang Kai-šekas 
“išlaisvintų“ Kiniją, tai bėdos 
visoj Azijoj pasibaigtų. Tai 
bent protelis.! Šio 77 metų 
amžiaus senio smegenys, ma
tyt, visai išdžiūvo. 6,000,000 
formosiečių, kurių. dauguma 
nekenčia Čiang Kai-šeko, nu
galės 700,000,000 šalį.

“Globe, and Mail,” komen
tuodamas jo pareiškimą, gra
žiai pastebi ir JAV ir Kana
dos vyriausybėms:

“Bet jei senas kariauninkas 
atrodo truputį nerealistinis sa
vo įvertinime pasaulio, nega
lima jo daug kaltinti. Jo pa
ties gudrybės yra mažytės ly
ginant su JAV vyriausybės 
(dar ištikimai palaikomos 
Kanadoj) tvirtinimas, kad 
Čiang Kai-šekas yra Kinijos 
valstybės galva.”

; j;

iš Niujor-

p arti j a pa- 
dabartines

SAKO: AMERIKA GALI 
NUGALĖTI 
GOLDWATERIZMĄ

Tarybinė žinių agentūra 
TASS š» m. spalio 10 d. pa
skelbė tokią žinią 
ko:

JAV Komunistų 
skelbė pareiškimą
rinkiminės kampanijos klausi
mais. Ji ragina Visus demo
kratiškai mąstančius ameri
kiečius vieriingai veikti, kad 
Goldvoteriš būtų sutriuškintas.

Pareiškime, kurjs išspaus
dintas l'aikraštytje “Worker” 
antrašte “Amerika gali su- 
triuąkipti g o, J d y <? tp,rizmą,” 
Kompartija pabrėžia 
pavojų, kurį kelia galiai susi
barusios apie respub 1 i k o n ų 
partijos kandidatą į preziden
to postą tamsiausios reakci
nės jėgos: . Šiaurės ir Pietų 
rasistai, kuki uksklanininkai, 
birčininkai, atomini 
kai, makartistai, profsąjungų 
priešininkai.

Prisidengdami 
mis” kalbomis, nurodoma pa
reiškime, jie siūlo amerikie
čiams branduolinę savižudybę 
vietoj užsienio politikos, o vi
daus srityje jie ketina atimti 
darbo žmonėms jų socialinius 
iškovojimus.

JAV Komunistų partija reiš
kia įsitikinimą, kad 
čių tauta gali nugalėti ultra- 
dešiniuosius.

“Formuojasi didžioji koali
cija, sakoma pareiškime, ku
ri gali likviduoti g* 
mo grėsmę. Ji api 
visus negrus, vieni 
niekados, profsąjun 
mą, žymius tiek konservaty
vių, tiek ir liberalu respubli
konų bei demokratų . sluoks
nius, pažangius eleme n t u s , 
tuos, kuriems brangi taika ir 
kurie siekia apginti demokra-- 
tiją ir atnešti laisvę kiekvie
nam amerikiečiui.” «

Kompartija pabrėžia, kad,, 
jeigu G old v o t eris visiškai 
pralaimėtų per rink 
tik sužlugtų planąi, 
reakcijos lyderis siekia už
grobti aukščiausiąjį šalyje ren
kamąjį postą, bet ir patirtų 
smūgį visos ultradešiniosios jė
gos. j

Savo rinkiminiame pareiški
me Kompartija sidlo ameri
kiečiams priemones, kurios už
tikrintų taiką ir geresnę atei
tį. Ji siūlo taikyti Maskvos 
sutartį visų rūšių br 
ginklo bandymams, 
ti visas branduolinių bombų 
atsargas, nutraukti ' nešvarų 
karą Pietų Vietname ir už
megzti normalius 
tinius ir prekybinius santykius 
su Kuba.

Amerikos komunistai siūlo,
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patriotinė-
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oldvoteriz- 
ma beveik 
ngą, kaip 
gų judėji-

kiąius, ne
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and uolinio 
sunaikin-

diplomati-

kad lėšos, kurios galėtų būti 
sutaupytos, nutraukus ginkla
vimosi varžybas, būtųi. pąnau* 
dotos plačiai kovos7-prieš eko
nomines. :ų\.spc,ialįnes nelaimes 
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A. MARGERIS KURIA 
NAUJĄ ROMANĄ

S. J. Jokubka praneša 
“Vilnyje”:

Dr. Alg. Margeris rašo 
naują knygą, romaną. Kaip 
visose jo knygose, taip ir šio
je bus pavaizduoti JAV lie
tuvių gyvenimo epizodai. Jei
gu neįvyks nenumatomų su- 
sitrukdymų, knyga bus gata
va pavasariop ir gal bus stam
biausias rašytojo dr. Marge- 
rio kūrinys.

Iš visos širdies rašytojui 
linkime sėkmės ir džiaugia
mės, kad mūsų gyvenimą emi
gracijoje visiems laikams už
fiksuoja ant popieriaus.

LAIKRAŠČIO 
“VIENYBĖS” VARGAI

Brooklyno “Vienybėje” 
(spalio 8 d.) laikraščio lei
dėja V. Tysliavienė skun
džiasi:

Tie šimtai skaitytojų, neatsi
lyginę už prenumeratą, įsitiki
nau, buvo ir tebėra didžiausi 
laikraščio skriaudėjai ir dėl jų 
leidėjai kasmet turi pakelti di
delius nuostolius.

Nemažiau Vienybę išnau
dojo ir daugumas organizaci
jų, kurių veikla, pramogos ir 
aukų vajai buvo skelbiami 
laikraščio skiltyse, vis be jo
kio. atlyginimo.

Nenuostabu todėl, kad to
kia stipri bendrpvė, kaip Vie- 
n y b ė Publishing Company, 
1934 metais subankrutavo s 
Tas smūgis trukdė naujai kor
poracijai įsistiprinti, nes skai
tytojai neteko -pasitikėjimo, 
laikraščiui tebekenkia ir da
bar. Kai kurie tie buvę šė- 
rininkai, kurių paramos Vie
nybei dabar parašoma, nušne
ka taip, tarytum asmeniškai 
būčiau atsakominga ir kalta 
už Vienybės Spaudos Bendro
vės likvidavimą sunkiaisiais 
depresijos metais, kai Ameri
koje milijoninėj. įstaigos pa
našiai griuvo. ;

Tame pačiame , “Vieny
bės” numery philadelphie- 
tis Zigmas Jankauskas ra
šo:

Jau kelintą kartą skaitau 
Vienybės leidėjų nusiskundi
mą, kad 700 jos skaitytojų 
neūžsimoka metinės prenume
ratos. Jei būčiau žmogus vi
sagalis, sušaukčiau juos visus 
į kurią nors vietą skolos iš
aiškinimo reikalu. Jei turė
čiau paukščio sparnus, aplan
kyčiau kiekvieną jų kur 
begyventų, asmeniškai.

Negalėdamas nei vienu, 
kitu būdu šios pareigingos 
sijos atlikti, todėl sumaniau 
per tą pačią Vienybę kreip
tis į juos, kad kaip galint grei
čiau skolas atsiteistų.

JAV lietuviškos spaudos 
buitis kas metai vis sunkė
ja, ir mes, žinoma, kitų bė
domis nesidžiaugiame. Tai, 
ką V. Tysliavienė primena, 
kas buvo 1934 metais, juto
me ir mes, tačiau, sutelkus 
visas j pastangas “Laisvės” 
bendrovė išsilaikė. Ir šian
dien mes laikomės, bet, pa
sakysime, nelengvai. Tik dė
ka tų. pastangų, kurias ro
do mūsų skaitytojai, dažnai 
paaukodami “Laisvės” rei
kalams, kiek išgali, mes lei
džiame laikraštį ir žadame 
leisti.
'Dabartinio mūsų vajaus 

proga mums būtinai reikia 
surinkti $5,000 specialiam 
fondui, kad galėtume turė
ti užtįkrintesnę laikraščiui 
ateitį.

Kąrtu prašome mūsų 
skaitytojus atsinaujinti sa
vo prenumeratas ir, kur ga
lima, paieškoti naujų.

jie

nei 
mi-

Juozas Baltušis

Prieš 25 m. Tarybų Sąjunga 
grąžino Lietuvai Vilnių

Kiekvienais metais spalio 
9-tą dieną, lygiai dvyliktą 
valandą, spaustuvėje būda
vo sustabdomos mašinos, 
nutrūkdavo visi darbai. Vie
nai minutei. Žmonės stovė
jo šalia mašinų, tylūs, susi
mąstę. Kiekvienas galvojo 
apie prarastą amžinąją Lie
tuvos sostinę Vilnių, kurį 
nuo motinos Lietuvos atplė
šė ponų valdoma Lenkija, 
jos buržuazija. Tačiau žmo
nių mintys buvo nevieno
dos. Darbininkas mąstė,

Juozas Baltušis

Karo (dabar —

Beje, šioje deklaracijoje Prancūzijos Komunistų 
partijos CK kritikuoja Kinijos Komunistų partijos va
dovų politiką, kaip revoliucinio darbininkų- judėjimo 
skaldytoją. ■ /
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kad negana būti mažai tau
tai vienumoje, nes tada kiek
vienas stipresnis kaimynas 
ją gali skriausti, apiplėšinė- 
ti ir niekinti. Visai kitos 
mintys sukosi buržuazijos 
galvoje. Iš esmės ne atplėš
tasis Vilnius jai rūpėjo, ne 
Lietuvos paniekinimas, jos 
skriauda, o norai sukiršin
ti tautas, nustatyti jas vie
ną prieš kitą, skaldyti ir 
valdyti. Dėl to spalio 9-osios 
vakare Kauno gatvėse 
skambėjo nacionalistiniai 
šūkiai, daina “Ei, pasauli! 
Mes be Vilniaus nenurim
sim,” džingsėjo daužomi 
lenkų banko ir privačių len
kų butų langai. Laisvės alė
ja ir kitomis gatvėmis žy
giavo vyrukai žaliomis uni
formomis, su išsiūtais “ge
ležiniais vilkais” ant ranko
vių ir skaldė galvas kiekvie
nam, kas tik prašnekdavo 
tą dieną lenkiškai. Jie ne- 
siribojo viena lenkų kalba, 
o ėjo toliau, daužė ir tuos, 
kurie prabildavo rusų ir ki
tomis kalbomis.

O iš okupuotojo Vilniaus, 
iš anapus demarkacijos lini
jos, ėjo žinios apie vyks
tančius tenai lietuvių per
sekiojimus, langų ir galvų 
daužymus. Atklykdavo nu
kentėjusieji, sužeisti, iškru- 
vinti, ir tautininkų valdžia 
demonstravo juos viešai, 
kvietė gyventojus priimti 
nukentėjusius “brolius ir 
seseris” pas save, maitinti, 
rengti, slaugyti.

Vilniaus klausimas buvo 
tikras nacionalinės neapy
kantos kurstymo faktorius.

Pilnoje įtampos ir tarp
tautinio nerimo atmosfero
je sugriaudė žinia: Hitleris 
užpuolė Lenkiją, bėga triuš
kinamos lenkų armijos, bur
žuazinė lenkų vyriausybė 
išdavė tautą, pasislėpė.

Karas
Daug sudaužytų Lenkijos 

kariuomenės pulkų traukė
si į Lietuvą, į Kauną. Uk
mergės plentu ėjo tylūs ka
reiviai ir karininkai, pri
trenkti, sugniuždyti, dar ne 
iki galo supratę savo tautos 
tragediją, bet pajutę ją šir
dimi. Tautininkų vyriausy
bė internavo juos įvairiose 
Lietuvos vietose, nestabdy
dama nacionalinės neapy
kantos pasireiškimo iš fa- 
šistuojančių elementų pu- 
sęąv., Tąčiąu de^cĮ

žmonės kitaip žiūrėjo į in
ternuotus karius. Žinojo, 
čia — vaikai tautos, pate
kusios tokion nelaimėn, ko
kia gali kiekvienu momen
tu ištikti ir ponų valdomą 
Lietuvą.

Ir štai žinia: Vilnius grą
žinamas Lietuvai, ištaisoma 
istorinė daugiau kaip dvi
dešimt metų trukusi skriau
da lietuvių tautai. Ir ištai
so šią skriaudą pirmoji pa
saulyje socialistinė valstybė 
—Tarybų Sąjunga, jos Rau
donoji Armija, išlaisvinusi 
Vilnių ir dabar perleidžian- 
ti jį į lietuvių tautos ran
kas.

Visi mes- skubėjome tą 
dieną p
istorijos) muziejaus, kur so
delyje ir supančioje jį aikš
tėje susirinko tūkstančiai ir 
tūkstančiai žmonių. Ir čia 
mes, darbininkai, buvome 
pritrenkti to, kas darėsi tri
būnoje. Prie mikrofono ki
lo vienas kalbėtojas po ki
to, visi šaukė apie tos die
nos reikšmingumą, apie pa
siektą laimėjimą, istorinės 
skriaudos Lietuvai atitaisy
mą, bet nė vienas šitų kal
bėtojų nė žodžiu neužsimi
nė apie Vilniaus išvaduoto
jos Raudono s i o s Armijos, 
Tarybų Sąjungos, jos^ vy
riausybes draugišką žestą 
grąžinant Vilnių Lietuvai. 
Buržuaziniai ministrai, par
tijų vadeivos sveikino... 
“tautos vadą” Smetoną, 
sveikino tautininkų partiją, 
visą buržuaziją su “didele 
pergale.” Generolas Nage
vičius uždusdamas šaukė 
sveikinimus Vilniui vaduoti 
sąjungos adresu, apkabin
damas ir bučiuodamas jos 
pirmininką — tūlą daktarą. 
Į tribūną kilo tuometiniai 
oficioziniai poetai, skaitė 
savo eilėraščius, liaupsinan
čius “tautos vadą” ir “va
dukus.” Žmonių pasipikti
nimas buvo begalinis. Dau-

prasti, kas gi čia vyksta.
Balsas iš minios

Ir štai iš minios išsiveržė 
aukštas vyriškis. Jis ėmė 
kalbėti, kad už Vilniaus iš
vadavimą ir sugrąžinimą 
Lietuvai reikia dėkoti ne 
“tautos vadui,” ne. Vilniaus 
vadavimo sąjungai, o Tary
bų Sąjungai, jos vyriau
sybei, vijoms jos tau
toms, parodžiusioms tokį 
brolišką žestą, reikia dėko
ti Raudonajai Armijai—iš
vaduotojai. Tai buvo Jus
tas Paleckis. Plojimų audra 
palydėjo jo žodžius. Didžiu
lis sumišimas apėmė ponus 
tribūnoje, policiją, žvalgy
bininkus. Jie sujudo, sukru
to areštuoti J. Paleckį, ta
čiau daugiatūksta n t i n ė j e 
minioje jiems to nepavyko 
padaryti.

Mitingo dalyviai, to paties 
generolo Nagevičiaus ragi
nimu, nužygiavo prie prezi
dentūros. Č i a susirinku
siems pasirodė Smetona, ap
suptas generolų ir ministe- 
rių. Ir vėl pasipylė kalbos 
ir dėkojimai “tautos vadui,” 
išvadavusiam Vilnių, grąži
nusiam jį Lietuvai. Drau
gas J. Paleckis antrą kartą 
išsiveržė į priekį ir pakar
tojo karštos padėkos žo
džius Tarybų Sąjungai, juo
ba tik jos dėka šiandien 
švenčiamas Vilniaus išvada
vimas. Ir vėl buvo bando
ma jį areštuoti, tik vėl ne
vykusiai. Policija ir žval
gyba areštavo J. Paleckį va
kare, nutaikę, kai jis buvo 
likęs vienas.

r,įVIes. nužygįav.omę prie

Vytauto parko, prie TSRS 
pasiuntinybės būstinės, kad 
čia padėkotumėm TSRS vy- 
riausybei, grąžinusiai v^. > 
nių Lietuvai. Karšti ir nuo
širdūs šūkiai “Tegyvuoja 
Tarybų Sąjunga!” “Šalin 
smetoninį režimą!” ilgai 
skambėjo Laisvės alėjos 
pradžioje, Vytauto parko 
medžių papėdėje.

Demonstrantų minia vie
ningai pasuko Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo link. 
Ėjo šimtai ir tūkstančiai 
darbininkų, ėjo žemesnieji 
tarnautojai. Minia griežtai 
reikalavo paleisti politinius 
kalinius, išlaisvinti kovoto
jus už komunistinę ateitį, 
už tokį gyvenimą, kad Lie
tuva niekieno nebebūtu 
skriaudžiama. Minios įnir^ 
šis, jos dvasinis pakilimas 
buvo toks, kad policija ir 
žvalgyti i n i n k a i pasimetė. 
Šleikštu buvo žiūrėti ypač į 
žvalgybininkus: išbalę iki 
mėlynumo, drebančiom lū
pom, rankose sugniaužę pis
toletus, lakstė jie su su 
juodais katiliukais ant galvų 
aplink demonstrantų minią, 
grasindami, šaukdami, o pa
tys vis saugodamiesi neįsi
sukti į žmonių tarpą, iš kur 
vargu ar būtų išėję sveikais 
kaulais...

Ir štai vakaro s u te m u 
gaubiamose Kauno gatvėse 
sucaksėjo arklių pasagos. 
“Tautos vadas” pasiuntė 
prieš žmones savo raitąją 
policiją. Na, Čia tai prasi
dėję. Įsiutę raiteliai jojo 
tiesiai ant žmonių, dau
žė juos kardų makšti
mis, trypė kojomis, rėkė ir 
keikėsi paskutiniais žo
džiais... Kruvinu susido
rojimu užbaigė fašistinė 
vyriausybė Vilniaus atvad^ 
vimo “šventę.”

. Kiekivenam mūsų dar la
biau paaiškėjo, kad nebeil
gai truks fašistinis režimas. 
Negali laikytis vyriausybė, 
kurios interesai taip skiria
si -nuo visos tautos interesų, 
kuri valdo melo, teroro, 
persekiojimų pagalba, kuri 
nieko bendro neturi su sa-. 
vo tauta, su darbo liaudi-** 
mi. Vadinasi, reikia dar la
biau sutelkti savo jėgas, 
dar labiau susispiesti apie 
Lietuvos Komunistų parti
ją, kovojančią pogrindyje, 
o laimėjimas bus pasiekta^.

Tokios tai mintys gimė 
galvoje, grįžtant vėlų vaka
rą į namus, po policijos su
sidorojimo su demonstran
tais. Mintys, kurios ir da
bar, po dvidešimt penkerių 
metų, tarytum gyvos tebėra 
atmintyje ir kurių teisingu
mą patvirtina visas nūdie
nis mūsų gyvenimas.

Hartford, Conn.
Pranešu apie savo ligą
Jau keleri metai, kai ser

gu širdies negalavimu, ner^ 
vų liga ir senatve. Jau esu’< 
78 metų amžiaus. Esu na
mie, labai nuobodu. Turiu 
giminių Kanadoje ir Penn- 
sylvanijoje, turiu daug pa
žįstamų. Labai man būtų 
malonu, kad aplankytute, 
pasikalbėtume. Gyvenu ant 
antro aukšto. Mano adre
sas yra:

Antanas Kiškiunas
191 Wethersfield Ave., 
Hartford, Conn., 06114

KENEDŽIUI PASTATĖ 
PAMINKLĄ

Dallas, Texas. — Spalioi 
12 dieną cinai, Dalias Trad^ 
Mart aikštėje, į kurią pre-^ 
zidentas Kenedis vyko kal
bėti, kada jis buvvo nušau
tas, tapo atidengtas jam 
paminklas.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves* naudai!.



J. Petronis

•Poetas Lermontovas Amer 
lietuvių spaudoje

ikos
Spalio 15 d. sukako šim

tas metų, kai gimė žymusis 
rusų tautos poetas M. J. 
Lermontovas.
spausdiname J. Petronio
straipsnį apie poeto kūrybą 
lietuvių spaudoje. — Red.

Šia proga

(1904, Nr. 24) užsi- 
“ Peterburgo univer- 

is 
tūlus lietuviškus ver

Lermontovas į Lietuvių 
kalbą buvo pradėtas versti 
XIX amžiaus pabaigoje. 
Kadangi tuo laiku Rusijos 
carizmas buvo uždraudęs 
lietuviams spaudą, tai ir 
pirmieji Lermontovo kūry- 
S)s vertimai negalėjo pasi
rodyti Lietuvoje, o tik už 
jos ribų — Rytų Prūsijoje 
ar Amerikoje, kur jau ėjo 
gana gausi lietuvių spauda. 
Tai Amerikos lietuvių spau
da XIX a. pabaigoje ir 
X^ a. pradžioje suvaidino 
nemažą vaidmenį, populia
rinant didžiojo rusų poeto 
kūrybą.

Pats pirmasis vertimas iš 
Lermontovo — jo baladė 
“Trys palmės” — buvo at
liktas poeto S. Dagilio 
(1843-1915) ir išspausdintas 
jo vertimų rinkinyje “Lie
tuviškas šiupinys,” išėjusia
me 1884 m. Tilžėje. Tiesio
ginių atsiliepimų apie šį 
vertimą to laiko spaudoje 
Yiematyti. Tik po dvidešim
ties metų, E. Volteriui iš
leidus rinkinį “Puškin v li
to vskom perevode” (1904), 
į kurį buvo įdėti ir kai ku
rie S. Dagilio vertimai, 
amerikiečių laikraštis “Lie
tuva” 
minė: “Peterburgo univer 
sireto profesorius Volterį 
išleido 
timus Dagilio. Išleidime pa- 
tilpo vertimai Lermontovo 
‘Trijų palmių’ ir Kolčovo 
‘Tinginys.’ Originalai mas
koliškoj kalboj minėtų vei
kalų pažįstami beveik kiek
vienam lankiusiam Maskoli- 
jos mokyklas. Lietuviškas 

^vertimas vidutiniškas — nei 
blogas, nei per daug geras.”

Sekantys lietuviški Ler
montovo vertimai jau pasi
rodė Amerikoje. Kaip vie
nas uoliausių Lermontovo 
vertėjų ėmė reikštis pirma
sis lietuvių revoliucinis po
etas Jonas Mačys-Kėkštas 
(1867-1902), nuo 1901 m. 
pradžios ėmęsis redaguoti 
amerikiečių laikraštį “Vie
nybę lietuvininkų” ir jį pa
kreipęs pažangia linkme. 
Pirmiausia J. Mačys-Kėkš
tas išvertė vieną gražiausių 
ir prasmingiausių Lermon
tovo eilėraščių “Burę,” ku
rį išspausdino Niujorke ėju
siame laikraštyje “Lietuviš
kasis balsas” (1887, Nr. 16). 
Poetui iš pirmo karto ne
pavyko lietuviškai sklan
džiai išreikšti “Burės” tur

tingą idėjinį ir meninį tu
rinį. Todėl vėliau jis ne 
kartą šį vertimą tobulino ir 
išspausdino dar du jo va

riantus (“Vienybėje lietu
vininkų,” 1892, Nr. 13 ir 
1901, Nr. 21). Paskutinysis 
vertimo variantas žymiai 
skiriasi nuo pirmojo ir ja
me vertėjui jau pavyko pa
siekti neblogos poetinės iš
raiškos. Šį vertimą teigia
mai įvertino tarybinis J. 
Mačio-Kėkšto kūrybos tyri
nėtojas V. Kubilius, teigda
mas, kad poetas “subtiliai 
yysto lermontovišką burės 

"žaizdą, nesudrumsdamas jo 
Atsiti k t i n ė m i s detalėmis, 
perduodamas tą iš eilutės į 
eilutę kylančią maištingą 
nuotaiką” (žr. J. Mačys- 
Kėkštas. Raštai. Vilnius, 
1961, p. 371.

J. Mačys-Kėktas išvertė 
ir daugiau Lermontovo ei- 
lėraščių^kufie rtaip pht bu

“‘V. L.,” 19 02, 
Lermontovo pa-

vo išspausdinti “Vienybėje 
lietuvininkų”: “Ir smūtna, 
ir liūdna” (1892, Nr. 10), 
“Atskala,” “Vilnys ir žmon- 
nės,” “Mano likimas” (visi 
trys 1894, 15). Be šių eilė
raščių, J. Mačys-Kėkštas 
dar išvertė Ler m o n t o v o 
“Angelą,” tačiau jo nespaus
dino atskirai, o įjungė į sa
vo satyrinį kūrinį “Išsiliuo- 
savimas” 
Nr. 16).
vardės J. Mačys - Kėkštas 
šiuo atveju nenurodo, poe
tą savo kūrinyje vadina 
Šiaurėnų giesmininku. “Vie
nybėje lietuvininkų” (1901, 
Nr. 16) antrašte “Iš Kėkš
to užrašų” buvo išspausdin
tas ketureilis, prasidedantis 
žodžiu “Žmogau.” Iš tik
rųjų tai ne originalus J. 
Mačio-Kėkšto posmas, o, 
kaip išaiškino J. Mačio- 
Kėkšto raštų Tarybų Lietu
voje leidėjai, sentencija iš 
Lermontovo eilėraščio “Va- 
lerikas.”

J. Mačio-Kėkšto poezijos 
rinkinį “Eilės” 1910 m. Pitts- 
burge išleido broliai Baltru
šaičiai. Deja, į šį rinkinį ne
pateko vertimai “Atskala,” 
“Vilnys ir žmonės,” “Mano 
likimas,” o “Žmogau” buvo 
išspausdintas" kaip origina
lus J. Mačio-Kėkšto kūrinė
lis. Poetų raštų rinkiniuo
se, išleistuose Tarybų Lie
tuvoje (1948, 1961) šie pra
leidimai ir netikikslumai iš
taisyti.

“Vienybėje lietuvininkų” 
pasirodė ne tik J. Mačio- 
Kėkšto, bet ir kitų litera
tu vertimai iš Lermontovo: 
A. Gužutis (Fromas) išver
tė “Angelą” (1892, Nr. 25), 

das?) — “Geismą” (1907, 
Nr. 28), O. Giraitė (slapy
vardis?) — “Ne, ne tave aš 
myliu taip giliai” (1909-Nr. 
45. “Vienybėje lietuvinin
kų” (1897, Nr. 39) pirmą 
kartą buvo išspausdintas ir 
Pranciškaus Sekupas akos 
(P. Vaičaičio) eilėraštis 
“Didžmaris platus orinis,” 
parašytas sekant viena Ler
montovo poemos “Demo
nas” pastraipa. Amerikoje 
šis eilėraštis dar buvo per- 
sapusdintas P. Vaičaičio po
ezijos rinkinyje (1903 ir 
1912), laikraštyje “žvaigž
dė” (1913, Nr. 37).

Be to, reikia priminti, 
kad “Vienybė lietuvininkų” 
pirmoji iš visų lietuviškų 
laikraščių prabilo ir apie 
patį Lermontovą. Joje 
(1901, Nr. 14) buvo iš
spausdintas st r a i p s n e 1 i s 
“Lermontovo lietuvystė.” 
Šiame straipsnelyje buvo 
kai kas atpasakota iš reak
cinio rusų filosovo V. Solov
jovo straipsnio, paskelbto 
anuomet žurnale “Vestnik 
Evropy”s apie Lermontovo 
kilmę. Pasak V. Solovjo
vo, kažkurie Lermonto
vo protėviai, kilę iš Ai
ri j o s, buvo apsigyvenę 
Lietuvoje. XVII amžiaus 
pradžioje vienas iš jų gi
minės persikėlęs į Rusiją, 
kur iš aštuntosios jo pali
kuonių kartos gimęs poetas. 
Kad Lermontovas bent iš 
dalies esąs lietuviškos kil
mės, rodančios ir jo poemos 
“Lietuvaitė” ir “B a j o r a s 
Orša.” Suprantama, ši “te
orija” (ji buvo bandyta kel
ti ir buržuazinėje Lietuvo
je) neturi jokio realaus pa

grindo ir apie Lermontovo 
lietuviškumą netenka kal
bėti. Tokio klausimo nieka
da nekėlė ir tarybinis lite
ratūros mokslas. Kiek ga
lima spręsti iš romantinių 
Lertnontovo poemų “Lietu-

A

vaite” ir “Bajoras Orša,” 
poetas apie Lietuvą bus 
turėjęs labai jmiglotą su
pratimą. Antaį “Lietuvai
tėje” nė vienas 
turi lietuviško 
charakteruose nėra 
nalinių lietuvių

Lermontovo būrinių gali
ma rasti ir kituose Ameri
kos lietuvių la: 
“Amerikos lietu 
išspausdino Žerhaičio (sla
pyvardis?) verspą “Angelą 
(1897, Nr. 1), “Dirva-žiny- 
nas” — M. Dagilėlio (Šei- 
žio) “Gyvenimo taurę” 
(1903, Nr. 7), “Tė 
J. Alyzo (K. Vijiko) “Ban
gas ir žmones” 
46), Visks’o

herojus ne- 
vardo, jų 

nacio-
bruožų.

kraščiuose:
vių garsas”

ėvyne”

v

(1910, Nr. 
“Man liūdna 

dėlei to, kad aš ;ave myliu” 
(1922, Nr. 52), “ Draugas”— 

rbanavi - J. Kmito (P. U 
čiaus) “Palest 
(1912, Nr. 25), ' ‘Šviesa” — 

Mikuckio) 
Angelą” (191&, Nr. 3), 
Artojas” — Ant.—Fe rd.

“Palestinos

šių — dau-

są.”

Antai 
Prūseika)

(< 

ll

Max’o (?) — 
rykštę” (1923, 4 

Atskirai nuo
giausia klerikalinių — laik
raščių norėtųsi pažy mėti 
mūsiškų “Laisvę” ir “Švie-

Pirmaisia^s savo gy
vavimo metais ir “Laisvėje” 
buvo pasirodę šis tas iš Ler
montovo kūrybos. 
Don Alberto (L 
1912 Nr. 3 išsbausdino il
gesnio Lermontovo eilėraš
čio “Slapt in g as i s laivas” 
vertimą. 1913, Nr 67 buvo 
įdėtas P. Posmy 
tis “Man liūdr 

los eilėraš-
ia.” Nors

prie jo ir nepažjymėta Ler-
ė, bet ne-

eilėraščio Prisimena savo darH
montovo pavard 
sunku atspėti, kad tai arti
ma Lermontovo t 
“Ir ilgu, ir liūdna,” 
buvo išvertęs 
Kėkštas, imitacija 
vės” 1913, Nr. 
dė pirmą kartą 
los išversta Ler 
“Pušis.” Šis ve 
vienas iš geresn 
rikos lietuvių spaudoje pa
sirodžiusių Lermontovo 
vertimų lietuviškai. P. Po- 
smyla — tikriausiai slapy
vardis. O gal “Laisvės” re
daktoriai žino te poeto tik
rąją pavardę? Iki pirmojo 
pasaulinio karo P. Posmyla 
nuolat pasirodydavo mūsų 
laikraščio puslapiuose 
tik su verstiniai^ (Lermon
tovo, Tiutčevo), 
originaliais eilėraščiais. Gal 
būt, kas nors iš 
vo ir daugiau b 
dinta “Laisvėje,” 
lučių autoriui ta 
nėra žinoma. Šių
jį galėtų papik yti “Lais
vės” redaktoriai.

Keletą Lermo 
raščių antrojo 
karo metu išsp 
pažangiųjų lietu 
las “Šviesa,” juo 

ku r į jau 
J. Mačys- 

“Lais- 
93 pasiro- 
P. Posmy- 
m o n to vo 
rtimas yra 
iųjų Ame-

ne

bet ir su

Lermonto- 
ivo spaus- 
bet šių ei- 
i kol kas 
o atžvilgiu

ntovo eilė- 
pasaulinio 

ausdino ir 
vių žurna- 
s dažniau

siai persispausdindama iš 
A. Valaičio paruoštų Ler
montovo “Raštų’1 
1922). “Šviesoje’1

(Kaunas, 
buvo per

spausdinti šie Ą. Valaičio 
o di n a s ” 

“Poetas” 
.o lapelis,” n
2, Nr. 1). 
(1941, Nr. 
nti K. Pr.

“Mirštąs 
Kalinys.” 
dą galima

vertimai: “B o r 
(1941, Nr. 3), 
(Nr. 4), “Ažuol 
“Išeinu vienužis aš į kelią, 
“Debesėliai” (194: 
Be to, “Šviesoje” 
3) buvo išspausd: 
Inčiūros vertima: 
gladiatorius” ir “

Lermontovo va 
rasti ir proletaries poezi
jos rinkinyje ‘f Švyturys” 
(Brooklyn, N. Yį, 1923). 
Jame yra įdėtas V. Topolio 
(K. Vidiko?) atliktas su
trumpintas “Šakelės Pales
tinos” vertimas h Lėrmon-

tovu sekant Vardūno (P.
Kurkulio) parašytas eilė
raštis “Sudiev, Lietuva.”

Lermontovą bandė versti 
ir žinomasis Amerikos lie
tuvių veikėjas bei poetas J. 
Kaškaitis. Jo poezijos rin
kinyje “Prošvaistės” (New 
York, 1950 yra sutrumpin
tas Lermontovo : eilėraštis 
“Išeinu” ir “Bangos ir žmo
nės.”

Reikia pripažinti, kad A- 
merikos lietuvių spaudoje 
pasirodę Lermontovo kūri
nių vertimai, ypač anksty
vieji, šiuo metu literatūri
nės vertės nebeturi. Savo 
laiku jie, žinoma, atliko 
tam tikrą vaidmenį, propa
guodami didžiojo rusų poe
to vardą, ugdydami esteti
nius skaitytojų jausmus. 
Jeigu kas iš Amerikos lietu
vių dabar norėtų paskaity
ti gimtąja kalba Lermonto
vą, patartina jiems parsi
siųsdinti iš Tarybų Lietu
vos naujausius poetų raštų 
leidinius — prozos rinkinį 
“Mūsų laikų herojus” (1963) 
ir lyrikos, poemų bei dra
mų rinktinę “Poezija” 
(1964).
Vilnius, 1964 IX 16

Sauja žiežirbų
Šių metų prezidentinių 

rinkimų kampanija, tenka 
pasakyti, pasiekė savotiško 
pakvaišimo laipsnį. Ne tik 
pats Goldwateris, bet ir jo 
visi šalininkai, rėmėjai ap
imti baimės rinkimus pra
laimėti. O jau respubliko
nų partijos kandidatai į val
džios postus, tiesiog kaip 
žvėrys uždaryti klėtkoj mė
tosi, graibstosi už kvailiau
sių dalykėlių ir prikaišioji
mų demokratams, o jau 
prezidentui Johnsonui—ne
lieka kas ir kalbėti. Bet tik 
niekur tie žiovautojai ne-

Praeitą savaitę mūsų 
mieste respublikonai atida
rė kampanijai vesti raštinę 
ir principiniu kalbėtoju bu
vo sen. Hugh Scott. Oi, kiek 
jis prikalbėjo nesąmonių ir 
nepagrįstų kaltinimų demo
kratams ! O dar daugiau 
teko Genevieve Blatt, jojo 
oponentei ,į senatoriaus pos
tą. Tik pamanykit, mote
riškė drįsta atsistoti jojo 
oponente!..

Kai kurie iš mūsų guber
natorių poną Scrantoną net 
bandė priskaityti prie libe
rališkai pakrypusių respub
likonų. Bet pas tą “play 
boy” tiek liberališkūmo, 
kiek pas ožį pieno. Tik laks
to su agitacija už Goldwa- 
terį. Juk jis neveltui pil
nai užgyrė visą Goldwaterio 
programą.

Rojus Mizara padarė tik
rai geras pastabas “Lais
vėj” iš mūsų pažangiųjų 
organizacijų suvažia v i m ų 
praeitą liepos mėnesį. Iš 
tikro, kam reikalinga tiek 
daug ir beveik tokių pat ra
portų? Rodos, draugijų val
dybos nariai, pasitarę, galė
tų pagaminti vieną visų 
bendrą raportą ir užtektų. 
Pamenu, man pačiam be
klausant nusibodo, net nu
vargino; turėjau pasikelti 
ir pasivaikščioti. Jei vienas 
valdybos narys būtų išdavęs 
bendrą raportą už visą val
dybą, tai ir būtų užtekę; 
būtų likę daugiau laiko ki
tiems svarbiems reikalams 
aptarti. O pas mus atsi
randa daug svarbių reika
lų: tam ir šaukiami suva
žiavimai.

Prie R. Mizaros pasta
bų tenka ir štai ką pasaky
ti: Daugelis mūsų senų 
draugų, veikėjų leidžiasi į 
be verčias diskusijas ir gai
šina bereikalinįai'laikątaip,

Doc. V. MAŽIULIS

Indoeuropiečių kalbos
Lietuvius, latvius ir prū

sus (galutinai suvokietintus 
XVII a.) įprasta vadinti 
bendru-^ vardu—baltais (ar- 
ba aisčiais), o jų kalbas— 
baltų kalbomis.’ Visos šios 
kalbos yra artimos giminai
tės, kilusios iš vienos* kal
bos — vadinamosios baltų 
prokalbės. Apie Lojo prieš 
mūsų erą tūkstantmečio vi
durį ši prokalbė suskilo į 
dvi šakas: vakarinę arba 
prūsiškąją ir rytinę: pasta
roji apie VII mūsų eros amžiu
je suskilo į lietuvių ir lat
vių kalbas. Artimiausia bal
tų prokalbės sesuo yra sla
vų prokalbė, kuri Lojo mū
sų eros tūkstantmečio vidu
rį susiklo į tris šakas: ry
tinę (rusų, ukrainiečių, bal
tarusių , pietinę (bulgarų, 
serbų, slovėnų ir kt.) ir va
karinę (čekų, slovakų, len
kų ir kt.). Po slavų baltams 
kalbiniu požiūriu artimiausi 
yra germanai ir indoiranė- 
nai (arijai). Iš germanų 
prokalbės per daugelį am
žių išsivystė vokiečių, ang
lų, olandų, švedų, danų, 
norvegų ir kitos germaniš
kosios kalbos.

Dar gerokai prieš mūsų 
erą indoiranėnų prokalbė 
suskilo į dvi dideles šakas: 
indiškąją (iš kurios kilo 
sanskritas, Vedų kalba, da
bartinės hindų, urdų, ben
galų ir kitos kalbos ir 
iraniškąją (senovės persų 
kalba, Avestos kalbas, dabar
tinės persų, tadžikų, oseti
nų, kurdų ir kitos kalbos).

Baltų, slavų, germanų, in
doiranėnų kalbos yra gimi
naitės su keltų (airijų, bre
tonų, senovės galų ir kt.), 
italikų (lotynų, oskų, umbrų 
ir kt.), graikų, armėnų, al
banų, hetitų, tocharų ir ki
tomis atitinkamomis kalbo
mis.

Kai XIX a. pradžioje at
sirado lyginamasis-istorinis 
kalbos mokslas, atsirado 
reikalas visas tautas, kal
bančias ar kalbėjusias aukš- 
č i a u minėtomis kalbmois, 
pavadinti bendru vardu: ta
da ir buvo sukurti terminai 
“indoeuropiečiai,” “arijoeu- 
ropiečiai,” “arijai” ir kt. 
Plačiausiai įsigalėjo termi
nas indoeuropiečiai, šiaip 
jau patogus terminas arijai 
indoeurop i e č i a m s vadinti 
nelabai tinka, nes arijai tė
ra tik indoiranėnai. '

Indoeuropiečių prokalbe
Visos indoeuropiečių kal

bos yra kilusios iš vienos 
kalbos, vadinamos indoeu
ropiečių prokalbe, kuri, su- 
prantama, turėjo ir tam 
tikrų tarmybių. Indoeuro
piečių prokalbės skilimas 
bei tolimesnė indoeuropie
čių kalbų raida yra nepa
prastai sudėtingas proce
sas; be to, kalbos ne tik 
skaldėsi (diferencijavosi), 
bet atskirais atvejais ir jun
gėsi (integravosi). Per dau
gelį tūkstančių metų indo
europietiškoji fonetika, gra
matika, leksika, semantika 
vystėsi ir kito. Visi tie pa
kitimai vyko pagal tam 
tikrus dėsnius, kuriuos aiš
kina lyginamasis - istorinis 
kalbos mokslas.

Trumpai ir paprastai sa
kant, atskiros indoeuropie
čių kalbos yra ne kas kita, 

kad ir pirmininkui sunku 
susigriebti tvarkos palaiky
mui r bei prisilaikyti parla
mentinių taisyklių. Seni vei
kėjai, darbuotojai mūsų or
ganizacijose turėtų tai žino
ti: nekelti diskusijų mažais, 
beverčiais dalykėliais ir ne
gaišinti laiko.

' “ ° I.’Vienužis 

kaip vienos ir tos pačios 
medžiagos — indoeuropie
čių prokalbės skirtingų evo
liucijų rezultatas. Pastarą
jį teiginį galima p'ailiusL- 
ruoti kad ir taip. Indoeu
ropiečių prokalbėje buvo 
žodis mater “motina,” iš 
kurio atskirose indoeuro
piečių kalbose pasidarė: lie
tuvių moter-is (reikšmė pa
kitusi), latvių mate, rusų 
matj, serbų mati, vokiečių 
mere, lotynų mater, graikų 
mater, sanskrito matar, to
charų macar, armėnų mair 
ir t. t.; arba iš indoeuropie
čių prokalbės žodžio dhū- 
mos turime: lietuvių dū
mas, rusų, dim, sanskrito 
dhūmas, graikų thūmos (ki
ta reikšmė),' lotynų tumus 
ir t. t. Jau iš šių dviejų pa
vyzdžių matyti, kad atski
ros indoeuropiečių kalbos, 
lyginant jas su indoeuropie
čių prokalbe, vystėsi ne tik 
nevienodai, bet ir netoly
giai: vienos kalbos nuo in
doeuropiečių prokalbės 
vaizdo nutolo greičiau, ki
tos — lėčiau, vienos išlaikė 
archaizmų daugiau, kitos— 
mažiau. Neužmirštant to, 
kad tiek, gyvosios, tiek ir iš- 
nykusios indoe u r o p i e č i ų 
prokalbės vaizdo, galima 
priminti, kad iš visų gyvų
jų, t. y. dabartinių indoeu
ropiečių kalbų daugiausia 
archaizmų išlaikė lietuvių 
kalba (jos tarmės).
Lietuvių kalba ir sanskritas

Plačiojoje visuomenėje 
tenka išgirsti kiaušinių, ko
dėl lietuvių kalba esanti pa
naši į sanskritą, ar lietuvių 
kalba nėra kilusi iš sanskri
to ir pan. Reikia pasakyti, 
kad lietuvių bei kitos baltų, 
kalbos iš tikrųjų turi pa
našumų su sanskritu bei 
kitomis indoiranėnų kalbo
mis. Pavyzdžiui, lietuvių 
avis (latvių avs)—sanskri
tų avis, lietuvių kraujas 
(prūsų krawian) — sans
kritų kravym “žalia mėsa,” 
lietuvių laukas (latv. lauks, 
prūsų lauks), sanskritų 
lokas (iš laukas),, lietuvių 
medus (latv. medus, prūsų 
medų) r— sanskritų madhu, 
lietuvių naktis (latv. nakts, 
prūsų naktin “naktį”) — 
sanskritų naktis, lietuvių 
sūnus (prūsų sūnun “sū
nų”)—sanskritų sūnus, liet, 
šun-es (latv. sun-s, prūšų 
sun-is) — sanskritų šun-as 
t. t.

Indoeuropiečių protėvynė
Kaip jau minėta, baltų 

kalbos, lyginant jas su viso
mis indoeuropiečių kalbo
mis, yra artimiausios gimi
naitės su slavų, toliau — su 
germanų ir indoiranėnų kal
bomis. Šių kalbų artimą gi
minystę apsprendžia iš da
lies ir tai, kad šiomis kalbo
mis kalbėjusios tautos * se
niau ilgus amžius yra gyve
nusios kaimynystėje, kitaip 
sakant, šios kalbos bei tau
tos senovėje bus turėjusios 
ilgaamžių santykių bei ry
šių, kurių, pvz., baltai su 
slavais niekada net ir nėra 
nutraukę. Čia susiduriama 
su baltų, slavų, germanų, 
indoiranėnų, o taip pat ir 
visų indoeuropiečių tautų 
protėvynės problema.

XIX amžiaus pradžios ir 
vidurio kalbininkai manė, 
kad indoeuropiečių prokal
bės vaizdą geriausiai išlai
kąs sanskritas. Per dėtas 
sanskrito bei indoiranėnų 
kalbų archaizavimas, be ki
tų priežasčių, turėjo įtakos 
atsirasti hipotezei, kad in
doeuropiečių protėvynė ieš
kotina taip pat netoliese 
nuo Indijos, būtent, Viduri
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nėje Azijoje. Jeigu sanskri- 
krito tokia “privilegijuota” 
padėtis jau XIX a. buvo at
mesta, tai indoeuropiečių iš 
Vidurinės Azijos kildinimo 
hipotezė gyvavo net iki XX 
J pradžios.

Čia pat galima priminti, 
kad tokios aplinkybės turė
jo tam tikros įtakos ir pa
čiam terminui “indoeuro
piečiai” atsirasti (XIX a. 
padarytam pagal sąlyginai 
geografinį principą: sans
kritas bei indų kalbos yra 
rytuose, o į vakarus labiau
siai nutolę “indoeuropietiš
kieji” europiečiai).

Mokslininkai, remdamiesi 
atitinkamais kalbotyros, ar
cheologijos bei antropologi
jos duomenimis, spėja, kad 
visų indoeuropiečių protė
vynė bus buvusi apytikriai 
žemutinio bei vidurinio Du
nojaus baseino, šiaurinių 
Juodosios jūros pakraščių 
teritorijoje (iš kur indoeu
ropiečiai atsikraustė į šią 
teritoriją, nėra žinoma).

Apie IV-III tūkstantmetį 
pr. m. e. indoeuropiečių gy
venvietės, manoma, bus bu- 
v u s i o s jau maždaug tarp 
Reino ir Dono, tarp Bal
kanų bei vakarinės Mažo
sios Azijos ir pietryčių Bal
tijos bei Šiaurės jūros; li
kusieji Europos plotai buvo 
gyvenami neindoeuropiečių 
arba ir visai negyvenami. 
Iš šios indoeuropiečių pro
tėvynės rytinių kraštų (maž
daug iš dabartinės Ukrai
nos) dalis busimųjų indo- 
iranėnų genčių nusikraustė 
į Vidurinę Aziją, pasiekda
mos net Indiją.

Neliečiant klausimo apie 
indoeuropiečių migraciją į 
pietvakarių, pietų Europą, 
ir pan., reikėtų trumpai su
stoti prie indoeuropiečių 
protėvynės šiaurinių kraš
tų, kuriuose ieškotini busi
mieji baltai, slavai, germa
nai.

III-me tūkstantmetyej pr. 
m. e. baltų protėvynės teri
torija, pietuose siekdama 
bent jau Pripetę ir Vyslos 
žemupį, šiaurę, gal būt, 
nėjo toliau už linijos Ne- 
munas-Neris-Berezina (įte- 
kanti į Dnieprą). Nuo II 
tūkstantmečio pr. m. e. pra
džios baltai pamažu apsi
gyvena ir visuose Dniepro 
aukštupio kraštuose, maž
daug prie linijos Dauguva- 
Maskvos upės aukštupys, 
pasiekdami finų (t. y. estų, 
suomių, komių, mardvų ir 
kt. protėvių) gentis.

Pietryčiuose, atitinkamose 
Dniepro aukštupio teritori
jose baltai siekėsi su indo- 
iranėnais (vadinamaisiais 
skitais, pietuose (už Pripe
tės) — su slavais, gyvenu
siais maždaug tarp Pripe
tės ir Karpatų. Lojo m. e. 
tūkstantmečio vidury vyks
ta didelis Europos, ypač 
centrinės, tautų judėjimas, 
kuris neaplenkia ir slavų: 
VI-VIII a. slavai įsikuria ir 
visoje Dniepro aukštupio 
teritorijoje.

išame trumpame straips
nyje labai glaustai išdėstyti 
sudėtingi indoeu r o p ie č i ų 
kalbų (bei tautų) raidos 
klausimai populiarumo dė
lei yra atitinkamai supa-x 
prastinti. Šių problemų su
dėtingumą dalinai apspren
džia jau ir tas faktas, kad 
kalbos mokslui tenka 
skverbtis net į tokius seno
vės laikus, kuriais nė vie
na indoeuropiečių kalba dar 
neturėjo rašto ir, supranta
ma, nepaliko jokių rašyti
nių paminklų.
(Iš žurnalo “Mokslas ir gyvenimas”)



R. šarmaitis

Timas Bakas (Tim Buck) Lietuvoj
(Pabaiga) nusiaubusio uragano aukos. 1917 m. grįžę į ir

Kanados darbininkų 
judėjimo internacionaliniai 

ryšiai
Klausytojai pasiteir a v o, 

kokie yra Kanados pažan
giųjų judėjimo pasiekimai. 
Timas Bakas atsakydamas 
priminė, kad Kanados dar
bininkų judėjime iš seno 
žymų vaidmenį vaidino imi-

Kampanija už Kubos rėmi
mą naudojosi simpatija pla
čiuose visuomenės sluoks
niuose. Dėl to ręakcione- 
riai Kanadoje lig šiol neiš
drįso nutraukti santykių su 
Kuba.

Lietuvos liaudies kovų 
kelias

Daug įdomaus svečiai su-

1917 m. grįžę į 
aktyviai kovoję 
revoliucijos pe: 
Kapsukas padarė 
JAV pažangiųjų Į 
dėjimui. Jo veiklos dėka 
sustiprėjo marksistinė kryp
tis lietuvių soc

Rusiją 
už Spalio

įtakos ir 
ie tuvių ju

LAISVĖS' VAJUS Worcester, Mass.
Mirė Cicilija čiras (Čes- <1 

nulevičiūtė) sulauk u s 84 
metų. Tapo palaidota spalio 
6 d., Vilties kapinėse. Pali
ko nuliūdime sūnų ir 3 duk
teris, 7 anūkus ir ll.proa- ' 
nūkių.

Cicilija gimė Merkinės 
apylinkėje, Norulių kaime. 
Atvažiavo į Ameriką 1901 
metais, visą laiką išgyveno 
Worcesteryj ir išaugi n o 
šeimą.

Cicilia buvo pažangi mo
teris, visuomet rėmė pažan
gų judėjimą, skaitė “Lais
vę” nuo jos pradžios. Prieš 
mirtį prašė duktės, kad, 
jai mirus, “Laisvę” perrą- 
šytų dėdei T. Čirui, ir kau 
pamokėtų už metus prenu
meratą. Duktė ir išpildė jos 
prašymą. Paskutinius kele- 

i tą metų Cicilia gyveno Park 
Hill Nursing Home ir tenai 

‘Laisvė” ją lankė. Cicilia 
buvo LDS 57 kp. narė. Jts 
sūnus seniau buvo kuopos 
sekr., o dukterys dainavo 
Aido chore.

Lai būna jai ramu šios 
šalies šaltoje žemelėje.

Olympia Parko uždary
mas įvyko spalio110 d. Kaip 
pereitais metais, taip ir šie
met, uždarymo banketas su 
šokiais pavyko gerai. Daug 
svečių dalyvavo ir linksmai 
laiką leido. Nors oras buvąl 
šaltokas, bet atsilankiusių 
nenugąsdino. Tie, kurie da
lyvavo pradžioj vasa ros 
atidaryme parko, kuriame 
karštomis vasaros dienomis 
praleido tyrame ore laiką, 
taip pat skaitlingai dalyva
vo ir uždaryme jo. Su šiuo 
uždarymu vasariniai paren
gimai užsibaigė. Pradėsime 
rengtis prie žieminių pa
rengimų savoje svetainėje 
mieste.

Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugijos pagalbinis Mote
rų komiteto skyrius laikė 
susirinkimą ir išdirbo žie
minę programą. Žiemos me
tu bus rengiami pasilinks'j 
minimo vakarai šeštadie
niais, su gera muzika šo
kiams ir su užkandžiais-va- 
karienėmis.

Moterų pagalbinis komi
tetas rengiasi prie “penny 
sale” — centinio išpardavi
mo, kuris įvyks lapkr. 8 d. 
Atsilankę galėsite gražių 
daiktų nusipirkti pigiai, tik 
už vieną centą.

tėjo monopolininkai, susi
telkę “Maisto,” “Pieno-.cent- 
ro,” “Lietūkio” ekonominė
se bendrovėse, alaus ir ma
lūnų sindikatuose, cukraus, 
elektros energijos, degtukų 
gaminimo įmonėse. Užtat 
skurdo darbininkai, valstie
čiai. Apie 80 tūkstančių pa
jėgiausių Lietuvos vyrų ir 
moterų buržuazijos valdy
mo metais emigravo į už
sienį, ieškodami duonos 
kąsnio, o likusieji gimtaja
me krašte ne kartą kilo į 
kovą, skelbdami streikus.

Nuo 1927 iki 1936 metų 
Lietuva buvo valdoma dar
gi be jokio parlamento. 
“Tautos vadai” tada skelbe, 
kad lietuvių tauta nepri
brendusi parlame n t i n i a m 
gyvenimui. O kai kylančio 
liaudies nepasitenkinimo iš
sigandusi tautininkų val
džia ryžosi suorganizuoti 
rinkimus į seimą,—liaudies 
valia buvo sufalsifikuotą. 
1936 metais antidemokrati
niais pagrindais išrinktame 
seime nebuvo nė vieno dar
bininko, nė vieno valstiečic). 
Jame šeimininkavo vien 
buržuazijos, pasitu rinčių 
krašto sluoksnių atstovai.

Nenuostabu, kad Lietu
vos Komunistų partijos ke
liami bendro dar bin in k
fronto, antifašistinio liau
dies fronto lozungai, kovo 
už demokratines laisves Lie
tuvoje, už sutelkimą visų 
šalies patriotinių jėgų ko
vai prieš gresiantį hitleri
nės okupacijos pavojų, uz 
draugystės su Tarybų Są
junga stiprinimą reikalavi
mai darėsi vis populiaresni 
liaudyje. 'Tai ypač išryškė
jo Suvalkijos vasltiečių 

įstreiko metu 193 5 metais, 
visuotinio politinio Kauno

(Tąsa iš 1-nmio
das, Lowell, Mass.; Jurgis Gendrėnas (LLD 45 kp.), St. 
Petersburg, Fla.; J. K. Navalinskienė (LLD 20 kp. mo
terų skyr.), Binghamton, N. Y.; J. Stanley, Rochester, 
N. Y.'; V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.; AK Žemaitis, 
Baltimore, Md.

Įstojo į vajų, prisiųsdami atnaujinimų: Mary Kvet- 
kas, So. Boston, Mass.; A. J. Pranaitis, Philadelphia, 
Pa.; Veronica Kvetkas, Arlington, Mass.; B. Sutkus; 
San Francisco, Calif.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; 
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y.; Tadas Kaškiaučius, 
Newark, N. J.

alistų są
jungoje, jos leidžiamuose 
periodiniuose lei d i n i u o s e 
“Kova/’ “Naujoji gadynė,” 
idėjiškai labiau subrendo 
tokie veikėjai, kąip Juozas 
Šukys, Leonas Prūseika.

Kai kurie Kapsuko kovos 
draugai 1917 met 
su juo grįžo į Rusiją ir da
lyvavo kovoje dė 
voli u c i j o s pergalės,. tapo 
Lietuvos Komunistų parti
jos veikėjais. Tokių žmo
nių tarpe buvo Kazys Gied
rys, Vladas Jasaitis, Kazys 
Kliorys, Andrius 
nis,

grantai. Antai dar 1912 m.| žinojo apsilankę Revoliuci- 
Toronto meru buvo išrink-1 Jos istorijos muziejuje Vil
tas socialistų partijos pir-. uiuje. Muziejaus ekspozici- 
mininkas, kurio kandidatu-, J°Je atsispindi Lietuvos dar- 

-- - bininkų judėjimo nueitas
kelias nuo XIX a. antrosios 
pusės iki antrojo pasaulinio 
karo pabaigos. Po bau
džiavos panaikinimo Lietu
voje taip pat paspartintais 
tempais formavosi dvi nau
jos klasės — buržuazija ir 
proletariatas. Fabrikantai, 
bankininkai, pirkliai, dvari
ninkai ir buožės turtėjo di
dindami darbininkų išnau- 

, do j imą. Išnaudojami dar-
' i bininkai organizavosi ir ko- 

ukrainiečių, suomiu, lenku, y°j° Ppe^ išnaudotojus. Tą 
kovą jprasmmo beplintan- 
čios revoliucinio marksiz
mo idėjos, susikūrusios pir
mosios socialdemokratinės 
organizacijos.

Muziejaus stenduose ma
tyti pirmieji Lietuvos soci
aldemokratų partijos, Lie
tuvos darbininkų sąjungos, 
susikūrusių 1896 metais Vil
niuje, periodiniai leidiniai, 
atsišaukimai, jų vadovų 
portretai. Nuo pirmųjų so
cialdemokratijos užgimimo 
dienų Lietuvoje pasireiškė 
oportunistinė ir revoliucinė 
srovės. Marksizmo-leniniz
mo idėjų, bolševikų partijos 
veiklos įtakoje revoliucinės 
srovės atstovai bei jų reika
lo tęsėjai ilgainiui tapo Lie
tuvos Komunistų partijos vėliavėlėmis — 'įisose tose 
kūrėjais ir organizatoriais, vietose veikė valdžios orga- 

čių vietos

rų rėmė ir daugelis imi
grantų.

Spalio revoliucija padarė 
didelę įtaka Kanados darbi
ninkų judėjimui. Ėmė kur
tis revoliucinio marksizmo 
šalininkų organizaci j o s. 
1921 m. liepos mėnesį įvyko 
Kanados Komunistų parti
jos pirmasis suvažiavimas- 
kongresas, kuriame buvo 
priimta partijos programa, 
įstatai. Pirmojo kongreso j 
delegatų tarpe buvo rusų,

ais drauge

Spalio re-

$400.00

kroatų, žydų, lietuvių. Bur
žuazija visaip trukdo kom
partijos veiklą: jos nariai 
negauna pilietybės. Jie šali
nami iš darbo, jau tris kar
tus kompartija buvo nu va- 
ryta į pogrindį.

Tačiau kompartijos veiklą 
remia darbo žmonės, jų tar
pe ir imigrantų kultūrinės 
organizaijos. Antai suomių 
pažangiečiai leidžia laikraš
čius, kurie išeina po tris 
kartus per savaitę. Iš viso 
Kanadoje išeina 16 pažan
giųjų laikraščių nacionali
nėmis kalbomis. Juos skai
to apie 75 tūkstančiai skai
tytojų.

Atsakydamas į klausimą, 
kokias Kanados pažangiųjų 
judėjimas turi tradicijas 
ugdant proletarinio solida
rumo, proletarinio interna
cionalizmo jausmus, Timas 
Bakas nurodė, kad tiek Ka
nados Komunistų partija, 
tiek jai simpatizuojančios 
pažangiosios kultūrinės or
ganizacijos vadovaujasi 
proletarinio internacionaliz
mo principais. Pažangieji 
per visą laiką aktyviai rė
mė Raudonosios pagalbos 
pastangas ginant baltojo te
roro aukas įvairiose kapita
listinėse šalyse.

Kada po Spalio revoliuci
jos užsienio imperialistai 
metė intervencinę kariuo
menę priešu Tarybų Rusiją, 
Kanados pažangieji gynė 
ją, demaskavo interventus. 
Kai Hitleris ir Musolinis 
pasiuntė savo kariuomenę į 
Ispaniją, padėdami Ispani
jos fašistams, apie 1,300 ka
nadiečių išvyko į Ispaniją 
ginti demokratinių iškovoji
mų, ginti Ispanijos respub
likos. Iš Ispanijos grįžo tik 
apie 600 Kanados bataliono 
vyrų, jų tarpe nemaža inva
lidų. Kiti bataliono kariai 
žuvo už Ispanijos laisvę. 
Pačioje Kanadoje pažangie
ji rinko kraują Ispanijos 
respublikos gynėjams; jų 
surinktomis lėšomis Madri
de buvo pastatyta ligoninė.

Kanados pažangieji rėmė 
Kinijos liaudies išsivadavi
mo kovą. Tuo pat metu,— 
pareiškė T. Bakas, — mes 
pasisakom prieš revizioniz- 
mą iš kairės ir dešinės, sto
jame už Lenino liniją tarp
tautiniame komunistiniame 
judėjime. Mes smerkiame 
Kinijos lyderių skaldytojiš- 
ką veiklą ir siekiame at
kurti vienybę tarptautinia
me darbininkų judėjime.

Pažangieji Kanadoje or- 
ganiavo materialinę para
mą socialistinei Kubai. Bu
vo renkami medikamentai, 
šelpiamos neseniai kraštą

Brazdžio- 
Feliksas Narvydas. 

Buržuazinėje Lietuvoje sa
vo veikla darbininkų labui 
pasireiškė ir daugiau grį
žusių iš JAV V. Kapsuko 
kovos draugų. Jų tarpe 
svarbią vietą u^ima gyve
nęs Filadelfijoje, 
vęs kuopininkas Julius Dau
baras.

Timas Bakas su įdomumu 
apžiūrėjo Lietuvos žemėla
pį, kuriame graf$ 
dytos vietos, iš k 
kę komunistinių organizaci
jų delegatai dalyvavo pir
majame nelegalia 
vos Komunistų partijos su
važiavime, įvykusiame 1918 
m. spalio 1-3 d. V: 
tas žemėlapis par 
kuriose 1918-1919 
tarinės revoliuci 
tarpiu Lietuvoje

vėliau bu

iškai paro' 
urių atvy-

me Lie.tu-

Iniuje. Kl
odo vietas, 
m. prole- 

jos laiko- 
ucupiu -LjicLu-vujc: buvo su
kurti Tarybų valdžios orga
nai. Jame didžioji krašto da
lis nusagstyta raudonomis

Revoliucinę socialdemo- sudaryti pa .
kratų srovę Lietuvoje atsto-: Syv^ntojų. Šį fąktą uoliai 
vauja tokie vardai kaip Fe-Į®lePJa n.u? visuomenes vxS1
liksas Dzeržinskis, Vaclovas 
Balcevičius, lenininės Tsk- 
ros” rėmėjai ir platintojai 
Ivanas Klopovas, Fiodoras 
Gusarovas, Josifas Piatnic- 
kis, Lietuvos darbininkų są
jungos veikėjai Stanislovas 
Trusevičius, Mečislovas 
Kazlauskas, įėję, kaip ir F. 
Dzeržinskis, 1900 metais i 
Lenkijos ir Lietuvos social
demokratiją, 1905-1907 me
tų revoliucijos laikotarpiu 
atsiradę LSDP eilėse auto- 
nomistai Jonas Janulevi- 
čius, Jadvyga Netupskaitė, 
Zigmas Angarietis, nuo 
1907 m. ir V. Kapsukas, 
Pranas Eidukevičius, bolše
vikiniai elementai iš vieti
nių RSDDP organizacijų, 
kaip Stanislovas Rulkovs- 
kis, Akimas Palčikas ir kiti.

Kai pirmojo pasaulinio 
karo metu daugelio pasau
lio šalių socialdemokratų 
partijų vadovai atvirai per
ėjo imperialistinės buržua
zijos pttsėn, išdavė socializ
mo reikalus. V. Lenino va
dovaujama bolševikų parti
ja ir toliau aukštai iškėlusi 
nešė proletarinio internaci
onalo vėliavą.

Imperialistinį karą ir Ant
rojo Internacionalo lyderių 
išdavystę tada smerkė taip 
pat V. Kapsukas, Z. Anga
rietis. Jie demaskavo tokius 
oportunistinius LSDP vado
vus, kaip A. Janulaitis, S. 
Kairys, nuėjusius bendrau
ti su buržuazijos atstovais.

V. Kapsuko veiklos įtako
je revoliucionizavosi nema
ža lietuvių socialistų Škoti
joje, kur iki 1923 m. ėjo 
marksistinis laikraštis 
“Rankpelnis,” subrendo to
kie veikėjai, kaip Juozas 
Steponaitis, Antanas Tiš
kus, Petronėlė TiškierĄ

buržuaziniai istoi 
ta esantis žemei 
do, kokios jėgos 
tais pasmaugė Tkrybų Lie
tuvą. Tai Antantės vado
vaujamos užsienio interven- 
tų jėgos — kontrrevoliuci
niai vokiečių ir- lenkų kari
niai daliniai. Kovoje prieš 
Tarybų Lietuvą dalyvavo ir 
vietinės buržuaz

i M
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AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI: 
LLD 45 kp. (per J. Rūbą),

St. Petersburg, Fla.
Nuo L. Tilviko pares

(per R. Merkį), Easton, Pa............................41.00
LLD 25 kp. (per P. Paserskį), Baltimore, Md. 25.00 
V. Baltušis, Roslindale, Mass.....................
G. Kvetkas, Cambridge, Mass...................
A. Kamzura, Nanticoke, Pa.......................
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn...................
P. Dennis, Clifton, New Jersey................
L. A.P. Klubas, Great Neck, N. Y..............

. A. Vildžius, New York City, N. Y............
William DeGutis, Albany, N. Y..................
R. Samulionienė, St. Petersburg, Fla........
Frank Obrekes, Shamokin, Pa...................
William Paulauskas, Elizabeth, N. J.........
Povilas Beeis, Great Neck, N. Y................
R. čiuberkis, So. Boston, Mass..................
P. Butkevicius, St. Petersburg, Fla..........
M. V. Woodhavėn, N. Y.....................
J. Auglis, E. Billerica, Mass.......................
B. Kutkus, Great Neck, N. Y.....................
Nuo Motėjunienės pares

(per J. Bimbą)), Fairlawn, N. J............
. A. Gailiūnas, Glandora. N.J.....................
Emilija ir Mike Liepai, Woodhaven, N. Y 
J. Daugirdas, Lowell, Mass........................
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y................
J. Gittzus, Bedfordj Mass.........................
A. Malkunas, Norwood, Mass....................
A. Dilius, Hawthorne, N. J.........................
Po $1: M. Večkienė, Nashua, N. H'.; LDP Klubas, 

Elizabeth, N. J.; M. Vosylius, Waterbury, Conn.; A. Be- 
kešius, Rochester, N.

'Fla.; M. Lideikis, Largo, Fla.; P. Navickas, J. Semen,
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. 11.00

. 11.00

. 11.00
. 11.00
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5.00 
5.00 
5.00
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.; J. Žilinskas, St. Petersburg,

Ln 1 stre1^? me.tu Gulfport, Fla.; J. Zauga, Vera Alukonis, P. Kalendo, B.
1926 _n. birželio _m ė n e sj. j^įuberkienė, F. Kvetkauskas, So. Boston, Mass.; B. Chu- 

lada, Lawrence, Mass.; J. Shukis, J. Matui, Dorchester.

rikai. Gre- 
apis paro- 

1919 me-

vietinės buržuazijos suda
ryti kariniai daliniai, bet jie 
dar buvo negausūs, blogai 
ginkluoti ir lemiamo vaid
mens nuslopinant Tarybų 
valdžią nevaidino

Pro akis praslenka Lie
tuvos Komunistų partijos 
spaudos pavyzdžiai, pogrin
dinių spaustuvių maketai, 
dailininkų nupiešti paveiks
lai, vaizduojantieji stambes
nius klasinius susirėmimus. 
Svečiai stebisi buržuazijos 
teroro aukų gausumu: su
šaudytų ir nukankintų pro
letarinės revoliucijos daly
vių, žuvusių kalėjimuose ko
votojų, paveikslai mirgėte 
mirga sienose.

Pirmosios fašizmo aukos 
—sušaudyti pagal melagin
gą kaltinimą LKP vadovai 
Karolis Požėla, Juozas Grei- 
fenbergeris, Kazyą Giedrys, 
Rapolas Čarnas. Jaudinan
tieji jų priešmirtiniai laiš
kai. Timas Bakas prisime
na, kad ir Kanadoje pažan
gioji visuomenė protestavo 
prieš fašistinį terbrą Lietu
voje. Jis pažino taip pat 
Vincą Kapsuką, Žjgmą An- 
garietį, susitikdavęs su jais 
Kominterno kongresuose.

Daugelyje ekspbnatų mu
ziejuje parodyta, kokioje be
teisėje padėtyje buvo atsi
dūrusi Lietuvos liaudis 1926- 
1940 metais, kai krašte siau
tė j o fašistinėj dik t a t ū r a. 
Šiuo laikotarpiu ypač tur-

1936 m. birželio jnėnesį.| čįuberkienė, F. Kvetkauskas, So. Boston, Mass.; B. Chu- 
Liaudies masės, ėmė nusi- ]acĮa, Lawrence, Mass.; J. Shukis, J. Matui, Dorchester, 
sukti nuo burzuazmę opcy yjass>; Į). Marčiulaitis, Roslindale, Mass.; K. Pluta, Dor- 
ziciją vaidinusių valstieciį chester Mass<;
liaudininkų ir socialdemo-! Stašienė, J. Gritz, Cambridge, Mass.;
kratų partijų vadų,, nub nt v . t\t ri
klerikalų vadų. Visi jie su 
sikompromitavo darbo žmo 
nių akyse bendradarbiau 
darni su fašistais, padeda 
mi jiems išsaugoti antiliau 
dinę diktatūrą, antidemo 
kratinį, liaudies skurdu i: 
išnaudojimu paremtą tau 
tininkų režimą. Kylant 
liaudies kova 1940 metais, 
susidėjus krašte revoliuci
nei situacijai, nušlavė fa
šistinę diktatūrą. VieninĮ- 
gai Liaudies seimo rinki
muose išreikšta valia LietuL. 
vos darbo žmonės, Komu
nistų partijos vadovaujami, 
pasirinko socialistinį kelią. 
Svarbų vaidmenį lietuvių 
tautos 1940 metų /iškovoji
muose suvaidino Tarybų 
Sąjungos tautų parama -4 
ji neleido užsienio interven- 
tams. smurtu užgniaužti 
darbo žmonių valios.

Timas Bakas pareiškė, kad 
Revoliucijos istorijos mu
ziejaus, medžiaga yra įspū
dinga. Panašią medžiagą 
tikslinga rinkti ir Kanado
je . Liaudies kovų istorija 
vaidina svarbų auklėjamąjį 
vaidmenį darbo žmonių iš
sivadavimo judėjime.

Kanados svečiai apsilan
kė Pirčiupyje, kur 1944 m. 
hitlerininkai sudegino kai
mą su 119 jo gyventojų. Šį 
vietovė primena, kokią at
eitį rengė hitlerininkai ir jų 
talkininkai visai lietuvių 
tautai. Jie apžiūrėjo parti
zanų žeminę Rūdninkų gi
rioje. Ši vieta priminė, kas 
ir kaip kovojo už savo kraš
to išvadavimą, už šviesesnę 
Lietuvos darbo žmonių at-

Nellie Grigaliūnas, Watertown, Mass.;
; G. Krauch, 

(Great Neck, N. Y.; M. Mačionis, K. Bulzgis, J. Lipsi, 
'I Newark, N. J.; M. Giedraitis, R. Shimkus, J. Mockaitis,

i

Tą įspūdį dar labiau su
stiprino apsilankymas prie 
užtvenkto Nemuno pasta
tytos Kauno, HESS, Elekt
rėnuose, kur statoma mil-

Bridgeport, Conn.; A. P. Miller, Fairfield, Conn.; C. Ra
gauskas, F. Trainis, Paterson, N. J.; P. Augutis, Hale
don, N. J.; J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; U. Gū
džioms, Gloucester, N. J.; K. Bakšas, Camden, N. J.; Ch. 
Landraitis, Manchester, Conn.; J. Herman, Norwood, 
Mass.; Joseph Peshino, Centerville, Mass.

— 0 —
Šį sykį į fondą gauta $663.32. Anksčiau įplaukė 

$458. Viso gauta $1,121.32. Balansas lieka: $3,878.68.
— 0 —

Jau pusė mėnesio vajaus išėjo. Artinasi šventės, ge
resnės dovanos negalite Juoti savo artimiesiems kaip 
laikraštį — užrašykite “Laisvę” savo pažįstamiems - gi- 

I minėms čia, Jungtinėse Valstijose, ir Tarybų Lietuvoje.
Mes labai dėkingi viršminėtiems prieteliams už jų . . . .

finansinę paramą laikraščiui—už prisidėjimą prie šukė- *ys susirinkimas buvo skait- 
limo $5,000 fondo 1965 metams. * konstruktyvus

“Laisvės” Administracija tarimų padaryta del

ALDLD Kuopos mėnesi-

lingas ir konstruktyvus,

Hongkongas — Kinija iš 
Shanghajaus pasiuntė į Sin- 
kiango retai apgyventą 
provinciją apie 100,000 jau
nuolių.

žiniška šiluminė elektrinė, 
Vilniaus gelžbetonio kon
strukcijų gamykloje, tie
kiančioje statybines me
džiagas Lietuvos statybi
ninkams, naujoje Respubli
kinėje bibliotekoje Vilniuje 
ir Čiurlionio Dailės muzie
juje Kaune. Šios vietos pri
minė, kaip tautų draugystės 
ir solidarumo keliu žengda
ma lietuvių tauta kelia sa
vo krašto darbo žmonių ge
rovę, didina savo kultūri
nius laimėjimus. :

Kanados svečių viešnage 
Lietuvoje parodė, kad sa
vitarpio informacija abiem 
pusėms buvo labai naudin
ga.

Worcester, Mass.
Pranešimas

Atsisveikinome su išei
nančia vasara, pasitiksime 
ateinančią žiemą.

Spalio 10-tą Lietuvos Sū
nų ir dukterų draugija su
rengė Olympia parko vasa
ros sezono uždarymui šau
nias vaišes. Mat, jau trau
kiasi vasara, šąla oras, rei
kalinga perkelti visus pa
rengimus į žiemines patal
pas. Todėl draugijos komi
tetas, surengęs vasaros at
sisveikinimui vaka r i e n ę, 
dabar rengia pietus, su mu
zika ir dainomis, sutikimui 
žiemos. Pietūs įvyks spalio 
25-tą,, pirmą valandą, 29 
Endicott St. Kviečiame vi
sus atsilankyti. O mes bū
sim pasiruošę svetingai pri
imti. ✓

i žieminių kultūrinių paren
gimų. Olympia parkas už
baigė savo vasarinį sezoną, 
tai dabar bus įvairūs paren
gimai žemutinėje svetainė
je, mieste. Pirmutinis p^ 
rengimas, kuris liečia da
bartinį “Laisvės” vajų, ren-< 
giamas prie skanių pietų, 
kurie įvyks lapkr. 15 d. su 
maža įžanga. Po pietų bus 
rodomi kalbantys filmai iš 
Lietuvos, ir gal iš rudeni
nio spaudos pikniko, įvyku
sio Olympia Parke, kur ir 
patys save matysite.

Senų daiktų išpardavimo 
komisija raportavo, kad vi
sas aparatas suorganizuo
tas, gauta daug gražių dra
bužių, kurių užteks dėl 
dviejų dienų išpardavimui.

Jaskevičius

Rengėjai
R. šarmaitis

(Straipsnis, kaip matome, 
parašytas rugsėjo 14 d., bet 
jis mus pasiekė tik šiomis 
dienomis.—-Redakcija).

Ottawa. — Spalio 13 die
ną Anglijos karalienė Ka
nadoje baigė vizitą.

New Orleans. — Šiame^ 
mieste Southern Land Title 
Corp, pastatys 72-jų aukštų 
namą, kuris bus šio miesto 
aukščiausias namas. Jo pa- 
statyhiui bus išleista $25,- 
000,000.

4 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct) 20,1964



Baltimore, Md.
ALDLD 25 kuopos susi

riksimas buvo laikomas 
spalio 3-čią dieną 1922 W. 
Pralta St.

Susirinkimą atidarė kuo
pos organizatorius J. Sta
nys ir liko išrinktas pirmi
ninku vesti susirinkimą.

Sekretorė O. Kučiauskaitė 
perskaitė sąrašą iš paskuti
nio susirinkimo ir kiti'val
dybos nariai pateikė rapor
tus.

Susirinkimas išklausė val
dybos raportą ir priėmė su 
pagyrimu.

“Laisvės” agentas A. Že
maitis pranešė, kad “Lais
vės” administracija paskel
bę vajų, kuris prasidėjo 1 
dreną spalio, ir prašė narius 
pasidarbuoti gavimui naujų 
skaitytojų “Laisvei.” Tas 
pats “Laisvės” agentas pa
liktas rūpintis vajumi.

Nutarta paaukoti $25 į 
“Laisvės” specialų $5,000 
foiidą.

Nutarta paaukoti “Vil
niai” $15 ir Tarptautinio 
apsigynimo reikalams $10.

Nutarta pasiųsti delega
tus į ALDLD 6-tos apskri
ties konferenciją. Jais iš
rinkti geri kuopos veikėjai: 
J. Stanys, O. Kučiauskaitė, 
P. Paserskis ir J. Deltuva.

Nutarta naujus metus pa
sitikti su baliumi. Darbin
ga kuopos valdyba apsiėmė 
aprengti balių, tai jis bus 
geras, nes valdyba gerai at
lieka darbą.

Nutarta užsakyti 1965 m. 
“Vilnies” kalendriaus 25 ko
pijas. Užsakyti apsiėmė P. 
Paserskis.

Gerbiami kuopos nariai ir 
narės, šių metų paskutinis 
susirinkimas bus laikomas 
gruodžio 5-tą, 2 vai. popiet, 
senoje vietoje. Malonėkite 
visi būti susirinkime, ir nau
jų žmonių atsiveskite įrašy
ti į mūsų garbingą organi
zaciją.

Narys

Bridgeport, Conn.
* Artinantis mūsų šalies 
prezidentiniams rinkimams 
vis labiau ir tvirčiau žmo
nės pasisako už Demokratų 
partijos kandidatus.

Spalio 10 d. Bridgeporto 
Lietuvių balsuotojų klubas 
turėjo susirinkimą, kuriame 
buvo apkalbėtas rinkimų 
klausimas. Iš kalbų supras
ta, kad rems demokratus; 
nė vienas nekalbėjo už res
publikonų kandidatą Gold- 
waterį — visi pasisakė už 
demokratų partijos kandi
datus. Viena moteris pasa
kė, kad Goldwateris nori pa
naikinti Socialinę apdraudą 
ir stoja prieš “Medicare” 
projektą. Už tokį žmogų 
balsuoti negalima.

J. Strižauskas
*. _________ ____________

+ Pittsburgh, Pa.
ALDLD 87 kuopa kviečia

Kaip jau pas žmones yra 
priimta, kada turi genis 
draugus - pažįstamus, su 
kuriais norėtumei pasima
tyti, laiką praleisti, minti
mis pasidalinti, tai nori, 
bandai sueiti. Jus, mūsų ge
ri pažįstami, geri draugai, 
mes kviečiame jus Pittsbur- 
gho ir apylinkės gyvento
jai, ateikite ir atvažiuokite 
pas mus ir atsivežkite savo 
draugus - drauges pasivie
šėti, būkite mūsų gerbiami 
sVečiai mūsų suruoštame 
Bankete, kuris įvyks spalio 
25 d. nedėlioj, LDS 160 Kp. 
name 1317 Reedsdale St., N. 
S. Pittsburgh, Pa. Banketas 
prasidės ūmai kaip 6 vai. 
vakare. Neužmirškite mūsų 
pakvietimo.

ALDLD 87 kp. Komitetas

Binghamton, N. Y.
Prašymas

“Laisvės” ir “Vilnies” va- 
jininkės A. Žemaitienė, K. 
Juozapaitienė ir J. K. Na- 
valinskienė prašo skaityto
jus, kurių prenumeratos 
jau pasibaigė, nelaukti va
jaus pabaigos, bet atsinau
jinti tuojau.

Taipgi raginame užrašy
ti “Laisvę” dovanų jūsų gi
minėms į Lietuvą. Jie bus 
jums dėkingi. V. Kapičiaus- 
kienė jau taip padarė—už
rašė “Laisvę” savo sesutei 
Lietuvoje. Manome, kad ir 
kiti skaitytojai taip pasi
elgs.

• '

Lankėsi svečiai iš New 
Yorko, tai Bronė ir Walte- 
ris Keršuliai ir N. Ventie- 
nė su savo dviem jaunais 
sūneliais. Lankėsi pas Bro- 

; nės sesutę Viktoriją ir jos 
vyrą Frank Millerius. Bu
vo iš Chicagos Šimkai. Ker
šuliai aplankė ir mus, už 
ką jiems didelis ačiū; ypa
tingai smagumą padarė An
tanui Navalinskui, kuris ne
gali iš namų išeiti.

J. K. Navalinskienė

Miami, Fla.
Florida, Florida!

Florida yra pagarsėjusi 
visame pasaulyje. Miami 
yra garsiausias ir didžiau
sias miestas visoje Florido
je.

Jau vasaros malonus se
zonas pasibaigė ir atkeliavo 
senelis ruduo. Neužilgo, ne
laukiant, pribus ir žilabarz
dė žiema.

Žiema nepaliečia Miamio, 
Floridos, bet skaudžiai pa
liečia rytinių, vakarinių ir 
šiaurinių valstijų gyvento
jus. Kad praleidus laiką 
linksmai ir išvengus šalčių, 
kai kurie greitu laiku pra
dės važiuoti į saulėtą Flori
dą atostogauti.

Miamye labai mažas skir
tumas tarp žiemos ir vasa
ros. Medeliai ir gėlės vi
sada žydi, daržovės žiemos 
laiku auga, taipgi ir med- 
vaisiai. Sausio mėnesį pra
deda žydėti vaismedžiai: 
mangos, greipfrutai, laimai 
ir kiti, ypatingai Miamyje. 
Kituose Floridos miestuo
se, kaip St. Peter s b u r g e, 
Tampo j ir kitur, žiemos 
metu yra daug šalčiau, o 
vasarą daug šilčiau. Mia
mio oras yra pastovesnis ir 
geresnis, negu visoje Flori
doje. Visą žiemą galima jū
roje maudytis ir praleisti 
laiką tyrame ore. Kai ka
da žiemos laiku temperatū
ra nupuola per porą dienų, 
bet ir vėl atšyla. Vasaros 
metu kai kada reikia pa
prakaituoti. Dermotologis- 
tai — odos tyrinėtojai—yra 
suradę, kad odoje yra mili
jonai mažyčių skylučių ir 
kad oda yra valymo orga
nas, kuri per 24 valandas 
išvalo iš žmogaus kūno su- 
virš vieną svarą nuodingų 
riebalinių rūgščių ir anglies 
dvidegio (CO2). Taigi pa
sirodo, kad prakaitavimas 
yra naudingas sveikatai.

Atvažiavę į Miamį, jūs ra
site LSK gražią salę, kurio
je yra kiekvieną sekmadie
nį rengiami banketai. Klu
bo darbščios gaspadinės pa
gamina skanius valgius ir 
už mažą kainą. Aido cho
ras palinksmina svečius gra
žiomis liaudiškomis daine
lėmis. Mylintieji gali lietu
viškas polkas ir kitus šo
kius šokti iki vėlai vakare. 
Pragyvenimas nėra bran
gesnis, kaip kituose mies
tuose Amerkoje. Nusipir
kus butą, taksų nemoki už 
$5,000. Pensininkams yra

Philadelphia, Pa. Bridgeport, Conn.
Draugai Antanas ir Bro- 

nisė Ramanauskai taria pa
dėkos žodį draugams, atsi
lankiusiems spalio 4 d., gu- 
rie buvo kviesti tik per 
spaudą, tačiau atvyko, dar 
ir gražių dovanų atvežė, ir 
spaudą gražiai parėmė.

Charles Wasilowskas mirė 
spalio 6 d., palaidotas 10 d., 

Oakland kapinėse.
Velionis buvo plačiai pa

žįstamas. Jaui 
kriaučių šapą 
vių yra pas jį 
laisyas nuo 
prie pažangių 
priklausė.

lystėje turėjo 
daug lie tu - 

dirbę. Buvo 
religijos, bet 
draugijų ne

paliko žmoną 
Anastaziją ir sūnų Charles.

Lankant “Ij.aisvės” skai
tytojus vajaus reikalais, 
nuvykom pas d. 0. Kani- 
šauskinenę, 3242 Cedar St., 
ilgametę “Laisvės” skaity-
to ją. Sužinojom nelaimingą 
nuotykį: birželio mėn. ji 
nukrito laiptais į skiepą ir 
sulaužė koją. Ji gyveno pas 
anūkę, bet einanti į darbą 
auūkė negalėjo ją prižiūrė
ti, tad ji išvyko pas dukrą į 
Harsham, Pa. Linkiu d. 
laimingai susveikti.

Spalio 3 d.J Collingdale, 
Pa., sukūrė šeimos židinį 
jauni žmonės — Frances 
Pomrink su Dr. John R. 
Ficke. Tai Frances Pom
rink duktė, velionės “Lais
vės’! skaitytojos ir pažan
gaus judėjimo rėmėjos He
lenos Matis aiiūkė. Jauna
vedžiai išvyko į Virgin Is
lands atostogrj. Sugrįžę ap
sigyvens Abington, Pa.

Jaunai porai linkiu lai 
mingo šeimyninio gyveni
mo.:

P. W.

į Rumford, Me.
Spalio 10 dieną Rumfor- 

do viešbutyje buvo sureng
ta pare Antanui ir Sofijai 
Kaladžinskiams proga jų 50 
metų šeimyninio gyvenimo 
sukakties. Dalyvavo apie 
35 asmenys. Buvo svečių iš 
Bostono, Sofija Puidokaitė, 
iš Malden, Mass. Susirin- 
kę svečiai padainavo gražių 
dainelių ir linksminosi iki 
viešbutis užsidarė. Anta
nas ir Sofija taria visiems
ačiū.

Apie 500 darbininkų lai
mėjo streiką prieš Oxford 
Paper Co. Gavo pakelti po 
14 centų per valandą. Kon
traktas pasirašytas dve
jiems metams.

Korespondentas

Hartford, Conn.
Visi keliai į Hartfordą

Spalio 25 dieną dainuos 
paskilbęs Massachusetts 
valstijos Vyrų choras. Ban
ketas prasidės 1 vai. popiet. 
Pietų bus duodami lygiai 1 
vai.- dieną.

Žmonių bus iš Oakvillės, 
Waterburio, Bridgep orto, 
New Haveno.į Bus svečių 
iš toli ir arti.

Parengimo pelnas skiria
mas “Laisvės” laikraščio pa
ramai.

Mes trokštame pasima-! 
tyti su visais draugais.

Pasimatysime sekmadienį, 
spalio 25 d., 157 Hunger
ford St., Hartforde.

Šokiams gros John aMr- 
tin orkestras.

Už rengėjus J. ž.

geriausias gyvenimas Flo
ridoje.

J. W. Thomsonas

Spalio 8 d. valstijos ir fe
deralinės valdžios agentai 
suareštavo 45 asmenis už 
įvairius nelegalius bizniavo- 
jimus ir taksų nemokėjimą. 
Sakoma, kai kurie platoką 
biznį varė ir buvo nužiūrimi. 
Teismo dar nebuvo, bet spė
jama, kad visi bus skau
džiai nubausti—ne taip, kaip 
seniau būdavo — bausmę 
pasimokėdavo, ir jau viskas 
baigta. Bet tai tik taip kal
bama, o kaip bus tai kitas 
klausimas.

Spaudos naudai pietūs 
su koncertu

Spalio 25 d. hartfordie- 
čiai rengia spaudos naudai 
gražų parengimą. Vieta— 
Laisvės choro svetainėje, 
157 Hungerford St., Hart
forde. Pietūs 1 vai. dieną. 
Programą atliks populiario
ji Montellos Vyrų dailės 
grupė. Bus ir kitokių pa
marginimų. Bridgeportie- 
čiai spaudos entuziastai ir
gi rengiasi dalyvauti. Gir
dėtis, kad New Havenas, 
Waterburis, Oakville, Stam- 
fordas ir kiti miestai gerai 
pasirodys.

J. Strižauskas

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Spalio 11-tą įvyko moterų 

susirinkimas. Daug drau
gių dalyvavo. Buvo skaity
tas JAV lietuviams pilie
čiams atsišaukimas lapkri
čio 3 d. įvyksiančių prezi
dento rinkimų r e i k a 1 e. 
Draugės vienbalsiai priėmė 
pranešimą ir nutarė" bal
suoti už demokratu kandi
datus ir pasmerkė Goldwa
ter! ir Millerį. Paaukojom 
10 dol. apsigynimui.

Lapkričio 7-tą bus rodo
mi iš Lietuvos spalvoti fil
mai. Visi Rochesterio lietu
viai nuoširdžiai prašo m i 
dalyvauti, pamatyti, kaip 
Lietuvos liaudis progresuo
ja, jos gyvenimas žengia 
pirmyn. Nepraleiskite pro
gos savo akimis pamatyti 
teisybę. Rengia moterų ir 
vyrų kuopos.

Nutarėm kitą susirinki
mą turėti vaišes su dovanė
lėm. Po susirinkimo turėti 
kavos ir skanėstų. Labai
puiku, kad mūsų narės lan
ko susirinkimus.

Rochester i o ’ Women
Strike for Peace spalio 14 
d. buvo surengusios prakal
bas dėl prezidentinių balsa
vimų, lapkričio 3-čią. Kal
bėjo Dr. Bernard Weisber- 
ger, istorijos profesorius 
Rocheste r i o universitete. 
Labai gerą kalbą pasakė. 
Nors abi partijos nėra dar
bo klasės partijos, tačiau 
šiuose rinkimuose, sakė 
profesorius, reikia balsuoti 
už Demokratų partijos kan
didatus.

Šiose prakalbose buvo 
daugiausiai vidurinės kla
sės žmonės, bet ir jie susi
rūpinę, kad nebūtų Goldwa
teris išrinktas. Publika bu
vo visokių tautų žmonės, 
daugiausia jaunos moterys. 
Man labai patinka, kad jau
ni taip pagirtinai darbuoja
si.

Mūsų ligoniai
Jau seniai nesijaučia | ge

rai draugas V. Bačiulis. 
Serga Antanino Duobienė. 
Yra Mount Morris Tuber
culosis Hospital, Mount 
Morris, bj. Y.

Serga D. Naujelienė, yra 
ligoninėje.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti.

L. Bekešienė

Lietuvoje sumažino 
reikmenų kainas

Nuo spalio 1 dienos Lie
tuvoje žymiai sumaž i n o 
kąinas ant masinio naudo
jimo reikmenų.

Čia keli pavyzdžiai: Pir
ma už vyriškus batus reikė
jo mokėti 19 rublių 50 ka
peikų, tai dabar tokie batai 
3.5 rublio pigesni. Batai, 
kainavę 17 rublių 80 kapei
kų, dabar kainuoja 14 rub
lių. Atitinkamai 1—4 rub
liais pigesnė šios rūšies mo
teriška ir vaikiška avalynė.

Nuolat mažinamos kai
nos ir tiems gaminiams, 
kur baigtas jų įsisavinimo 
.periodas. Tokių prekių są
raše — dirbtiniai kailiai, 
audiniai ir kt. Pavyzdžiui, 
vienas metras dirbti
nio kailio, kainavusio 28 
rublius ir 80 kapeikų, da
bar kainuos 19 rublių, kito 
kailio kaina nuo 16 rublių 
sumažinta iki 10 rublių 70 
kapeikų ir t.t.t Panašiai su
mažėjo siuvinių ir dirbtinio 
kailio kainos.

Atpigo ir audiniai. Štai, 
vilnonė medžiaga su lavsa- 
nu vyriškiems kostiumams 
iki šiol kainavo 16 rublių 15 
kapeikų. Dabar jos metras 
1.5 rublio pigesnis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — TSRS Užsie

nio ministerija pakartojo 
kaltinimus prieš 3 JAV ir 
vieną Anglijos atašę, kad 
jie užsiėmė šnipavimu vyk
dami per Sibirą.

Pekinas. — Kambodžos 
valstybė nutraukė diploma
tinius ryšius su Portugali
ja, kuri yra pavergusi dide
lius Afrikos plotus, ir Pietų 
Afrikos respublikas.

Detroitas. — Ford Motor 
Co. už $100,000,000 pasta
tys naują fabriką traktorių 
gaminimui.

Washingtonas. — Artė
jant metų pabaigai vėl pa
aštrėjo varžybos tarp JAV 
aviacijos, armijos ir karo 
laivyno vadų už pinigų pa
skirstymą.

Oslo. — Jungtinės Valsti
jos davė Norvegijai 64 ka
rinius lėktuvus $70,000,000 
vertės.

V. VOKIEČIAI KELIA 
NACIŲ REIKALAVIMUS

Bona. —Hans Shristoper, 
Vakarų Vokietijos Trans
porto .ministras, reikalauja, 
kad Čekoslovakija atiduotų 
Vakarų Vokietijai taip va
dinamus “Sudetų plotus”. 
Tai hitleriškas reikalavi
mas. 1938 metais Hitleris 
buvo pagrobęs “Sudetų plo
tus”, pagal išdavikišką 
Anglijos ir Prancūz i j o s 
Municho sutartį.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanų eilėse pa
daugėjo moterų skaičius.

KUBIEČIAI PAGAUNA 
DAUGIAU ŽUVŲ

Havana. — Čionai įvyko 
Kubos žvejų suvažiavimas. 
Dalyvavo Virš 300 delegatų. 
R. D. Moure, žvejojimo di
rektorius, raportavo, kad 
1963 metais kubiečiai pa
gavo 65,000,000 svarų žu
vų, tai yra, du kartus dau
giau kaip pirm liaudies re
voliucijos pagaudavo.

Washingtonas. —Iki spa
lio 15 dienos Pietų Vietna
me buvo užmušta 295 ame
rikiečiai ir /1,188 sužeista.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
J

HELP WANTED MALE Help Wanted—Female

CREW MANAGER 
also

SALESMEN

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

TR. 4-5478
(81-85)

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

(83-87)

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)

MECHANIC. For maintenance 
work on heavy machinery, high 
voltage electric equipment, piping, 
pumps, etc. Apply LIBERTY CORP. 
YARD, Delaware River & Orthodox 
St. Monday morning.

(84-85)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mokslinė-ateistinė 

konferencija
SKUODAS. — Kauno 

Medicinos institutas čia su
rengė studentų mokslinę 
konferenciją. Į ją atvyko 
šios aukštosios mokyklos 
dėstytojai, Žemaitijos ra
jonuose atliekantys prakti
ką studentai, o taip pat gy
dytojai iš Skuodo, Kretin
gos, Klaipėdos, Plungės, 
Telšių, Mažeikių rajonų.

Konferencijos dalyviai iš
klausė eilę pranešimų apie 
aktualias gydymo proble
mas. Įdomus buvo Mažei
kių centrinės ligoninės vy
riausiojo gydytojo J. Šako- 
kos pranešimas ateistinės 
propagandos klausimais. Šio 
rajono medicinos darbuoto
jai užsibrėžė uždavinį būti ne 
vien gerais gydytojais, me
dicinos seserimis, bet ir ak- | 
tyviais ateistais. Gydytojai Į 
skaito įmonėse, kolūkiuose, 
tarybiniuose ūkiuose pa
skaitas medicinos klausi
mais, antireliginėmis temo
mis, daug dirba su tikin
čiaisiais individualiai.

Kolūkiečiai įgyja 
specialybes

PANEVĖŽYS. — Pasva
lio rajono “Kovo aštunto
sios” kolūkio narys J. Ma- 
račinskas autokompresorių 
gamykloje du mėnesius mo
kėsi suvirintojo specialybės 
ir neseniai grįžo į gimtąjį 
kolūkį. Kvalifikuotais te
kintojais, su virinto jais na
mo grįžo J. Linda iš to pa
ties rajono “Gulbinų” kol
ūkio, V. Balčiūnas iš “Jur- 
genų” kolūkio ir kiti. Šie
met autogompresorių ga
mykla paruošė 7 specialis
tus kolūkiniam kaimui.

Daugelis Panevėžio, Pas
valio, Kupiškio ir kitų ra
jonų kolūkiečių išmoko 
elektriko, šaltkalvio, - tekin
tojo specialybių. Šiais me
tais miesto pramonės įmo
nės kolūkiniam kaimui pa
ruoš apie 50 specialistų.

p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 20, 1964

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.z 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)

HOUSEWORK. Reliable woman 
for gen’l housework, cooking & 
ironing. 5 days. Steady job and 
good salary for right person. Must 
have references . Call 829-3375 
New Jersey.

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)

BECOME A 
MECHANIC 

AIRCRAFT & ENGINE 
Course Includes 

Jet & Turbo Jet 
Engine Overhaul 
Ignition 0 Carburetion 

j Welding 0 Electricity 
_ Sheet Metal Work 

IMMEDIATE 
ENROLLMENT 

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

QUAKER CITY SCHOOL 
OF AERONAUTICS 

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

San Francisco, Calif. — 
Tūkstančiai studentų pasi
tiko ir sveikino atvykusį 
demokratų kandidatą į 
JAV viceprezidento vietą 
H. H. Humphrey.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos daugiau veš į 
Europą atominių bombų ir 
artilerijai sviedinių.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjeras Levi Eshkolis sa
ko, kad arabų valstybės su
daro Izraeliui pavojų.



Iš lietuvių masinio mitingo
Praėjusį šeštadienį, kaip 

jau buvo skelbta, Švaben sa
lėje, Brooklyne, įvyko masi
nis lietuvių mitingas - pra
kalbos rinkiminiais reika
lais. Pranešėjas-kalbėtojas 
buvo A. Bimba..................

. Pirmiau negu ėjo prie 
rinkiminės kampanijos, kal
bėtojas palietė kitus svar
bius dalykus, visiškai nau
jus, kurių praėjusį savait
galį buvo net su kaupu.

Jis kalbėjo apie pakaitas 
Tarybų Sąjungoje, apie N. 
Chruščiovo pasitraukimą iš 
TS KP CK pirmojo sekre
toriaus ir Tarybų Sąungos 
premjero vietų, kuriosna 
buvo paskirti: sekretorium 
—Leonidas L. Brežnevas, o 
premjeru Aleksejus N. Ko
syginas.

Taipgi kalbėtojas pabrėžė 
ir tai, kad Kinijos Liau
dies Respublika ekspliodavo 
atominę bombą.

Priminė, kad Anglijoje 
įvyko parlamentariniai rin
kimai, kuriuos laimėjo labo- 
ristai — Darbo Partija, ir 
dabar Anglijos valdžią su
darys darbiečiai. su Wilso- 
nu priešakyje.

Tuomet kalbėtojas ėjo 
prie rinkiminės kampanijos. 
Jis smulkiai nušvietė abiejų 
stambiųjų partijų kandida
tų į prezidentus politiką— 
Johnsono ir Goldwaterio. 
Išdėstęs tai, ką senatorius 
Goldwateris veikė Senate, 
kalbėtojas aiškiai parodė, 
kad jis niekur nei žodžio 
netarė už liaudies reikalus; 
Goldwateris visuomet bal
savo prieš bet kokį pažan
gesnį sumanymą, kuris bū
tų naudingas liaudžiai. Dėl 
to Goldwaterį visomis ketu
riomis remia birčistai, ra
sistai, ir kitokie elementai. 
Kalbėtojas sakė, kad, akire- 
gyje viso to, reikia daryti 
visa, kad Goldwateris būtų 
nugalėtas, kad jis gautų kuo 
mažiausia balsų.

Bet nugalėti jį, sakė kal
bėtojas, tebus galima tik 
balsuojant už Demokratų 
partijos kandidatus—John- 

“LAISVĖS” 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 Chičagos, 

Worcesterio ir vietiniai.
Įžanga tik $1.50, taksai įskaityti

Būkite išanksto prisirengę pamatyti ir išgirsti 
labai įdomią programą

soną ir Humphrey, — ku
riuos, beje, remia ir visos 
darbo unijos. Tiesa, sakė 
A. Bimba, Demokratų par
tija nėra liaudies partija, 
bet esamomis sąlygomis, kai 
reikia kovoti prieš fašiz
mą atstovaujantį kandida
tą, išeitis yra: balsuoti už 
Demokratų partijos kandi
datus.

Po A. Bimbos pranešimo, 
filmininkas Jonas Grybas 
demonstravo filmus, dau
giausia kronikinius, iš Lie
tuvos. Kai kurie iflmai bu
vo nauji, kai kurie jau se
nesni, bet visi įdomūs.

Vakarui gražiai pirminin
kavo Nastė Buknienė.

Prakalbas ir filmų de
monstravimą ruošė Lietu
vių Moterų Klubas ir ALD- 
LD 185 kuopa.

Koresp.

Moterų klubo narėms
Kiekviena dalyvaukime 

Klubo susirinkime trečia
dienį, spalio 21 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” name.

Susipažinsime su viešnia, 
Irena Vladimiroviene, atlik
sime naudingų organizaci
nių reikalų, pasivaišinsime.

Valdyba

Svečiai
Penktadien i o popietį 

“Laisvės” įstaigoje lankėsi 
Veronika Lopatta, iš Balti
more, Md. Ji vieši pas savo 
dukterėčią Mrs. Eugenia 
Scott. Šią savaitę vyksta į 
Connecticut valstiją pasi
matyti, pabuvoti pas gimi
nes.

Veroniką Lopatta yra 
skaitytoja ir rėmėja laik
raščio “Laisvės”, laikraščio 
Fondui aukojo $5. Kai šiais 
metais mirė jos mylimas 
vyras, tai jo pagalbai ji 
padovanojo “Laisvei” $50.

Linkime Veronikai gra
žiai praleisti savo viešnagę 
pas gimines ir draugus.

L. K—te

į Iš laiškų
Laiškas “Laisvės” 

personalui
Draugai Laisviečiai:

Šiuomi dėkojame Jums 
už prisiųstą atviruką su 
personalo narių parašais ir 
gražiais linkėjimais dėl mū
sų vedybinių sukaktuvių.

Jūs pasveikinate mus su 
gerais linkėjimais, o mes, 
atsidėkodami Jums ir būda
mi “Laisvės” skaitytojais 
nuo pat jos atsiradimo, 
šiuomi siunčiame Jums do
vaną po vieną dolerį už 
kiekvieną pergyventą metą, 
t. y.; 50 dolerių “Laisvės” 
paramai, kad ji gyvuotų il
giau negu mes išeisime iš 
šio pasaulio.

Draugiškai,
Mikas ir Teofilė Masiai 

Detroit, Mich.

Žuvys vietoje 
: žemsiurbių

Daugeliui Uralo ežerų 
tikra nelaime tapo dumb- 
lia (vandens augalai). Eže
rams valyti nuo dumblių 
kasmet išleidžiama nemaža 
lėšų. Šiems tikslams laiko
ma speciali žemsiurbė.

Ichtiologai pasiūlė piges
nį būdą kovai su dumbliais. 
Pasirodo, kad žuvis balta
sis amūras puikiai susidoro
ja su jais neblogiau už žem
siurbes. Ji per parą suėda 
tiek dumblių, kiek sveria 
pati. Ši žuvis nepaprastai 
greitai auga. Per penkerius 
metus baltasis amūras pa
siekia virš 3 pėdas ilgio ir 
sveria 170 svarų. Apskai
čiuota, kad viena tokia žu
vis per metus suėda iki 
dviejų tonų dumblių.

Dabar “gyvosios žemka
sės” vežamos į Uralą, žu
vys puikiai aklimatizavosi 
Urale ir jau pradėjo savo 
gerą darbą—“kirsti” dumb
lius.

Laukai yra gerai 
įtręšiami žaibų

Nepaprastai daug perkū
nijų buvo Kazachstane bir
želio—liepos mėnesiais. 
Platūs respublikos kolūkių 
ir tarybinių ūkių laukai ga
vo nemaža ir, kas labai 
svarbu, nemokamo...azoto. 
Mat, elektros išlydžio metu 
atmosferoje azoto moleku
lės jungiasi su deguonimi. 
Susidaro azoto oksidas, ku
ris, tirpdamas lietaus van
denyje, virsta azoto rūgšti
mi. Patekdama su lietumi į 
dirvą, ši rūgštis jungiasi su 
eile cheminių elementų ir 
sudaro kai kurias salietros 
rūšis.

Stikliniai namai 
! bus tvirti

Vaišinga “slides” paveikslų 
paroda

Spalio 11-tą d. Lietuvių 
Darbininkų Susivien i j i m o 
46-ta kp. turėjo vaišingą su
eigą. Jonas Siurba rodė pa
ties imtų spalvuotų paveiks
lų “slides” ant ekrano. Tę
sėsi net apie porą valandų, 
kas davė svečiams nemažai 
pasitenkinimo. Per tiek lai
ko jis pajėgė parodyti net 
kelis šimtus paveikslų.

Jo paveikslų parodos pra
džia buvo su nuotraukomis 
iš operetės “Pauleta,” kurią 
Brooklyno Aido choras su- 

į vaidino mūsų mieste pereitą 
j sezoną. Nuotraukos imtos 
j iš tos operetės, kur buvo 
I daugiau moterų vaidintojų, 
[kaip Ona Čepulienė, Elena 
Brazauskienė, kurias suspė
jau pažinti, ir kitos. O ta
me veikale buvo labai skais
čių, spalvuotų moteriškų 
aprėdalų. Tos spalvos su
darė nuostabiai žavėjantį 
įspūdį, ant ekrano paleistos 
per šviesą.

Kitos nuotraukos buvo iš 
buvusių parengimų šiame 
pačiame “Laisvės” name; 
kaip antai: iš pietavimo ir 
prakalbų, arba dainavimo 
Aido choro. Tos nuotrau
kos taipgi buvo patrauklios 
spalvomis todėl, kad tokiais 
atvejais žmonės rengiasi 
spalvingai ir įvairiai. To
dėl Karosienės, Nevins ir 
jos dukrelių paveikslai bu
vo labai interesingi spalvo
mis.

Pats LDS suvažiavimas 
New Yorke neatrodė taip 
patrauklus ant ekrano to- 

| dėl, kad tokiose -sueigose 
žmonės rengiasi daugiau 
dėl komforto negu dėl pa
sirodymo. Bet kai to paties 
seimo • banketu nuotraukos 
pasirodė, tai ir vėl viskas 
nušvito ir spalvų-grožis pa
sirodė.

Tuo pačiu laiku ir toj pa
čioj vietoj buvo, kaip ir 
LDS seimas, Lietuvių Meno 
Sąjungos festivalis. O Jo
nas Siurba nepagailėjo dau
gelį jų nufotografuoti. To
dėl, kai jų nuotraukos pasi
rodė, tai ir vėl buvo'malo
nus spalvų ir aktyvumo 
vaizdas.

Gėlės susideda iš visų 
spalvų, apart žalios, tai jų 
pasirodymas žavėja kiekvie
ną. Bet ir žalioji spalva 
visuomet yra prie gėlių jų 
lapuose, kas sudaro tinka
mą ir reikalingą “back
ground,” o tas padaro gė
les dar įspūdingesnėmis.

Jonas sumanė pagaminti 
keleto nuotraukų ir iš tūlų 
progresyvios veiklos žmo
nių gyvenimo, kur jie gyve
na, kuo jie užsiima savo 
privačiame gyvenime. To
dėl jis padarė kelias nuo
traukas oJno Juškos, jo 

CONCERT-MEETING
on 

ISSUES IN THESE ELECTIONS
HEAR 

★RUTH GAGE COLBY 
on Peace

★ GEORGE W. CROCKETT, JR.
on Civil Rights

★ THE REV. STEPHENI H. FRITCHMAN
on Civil Liberties

★ PROF. LOUISE PETTIBONE SMITH
Chairman

IN CONCERT ~
★ HARLEM OPERA SOCIETY

CHORUS
★ JEWISH PEOPLES PHILHARMONIC

SUNDAY AFTERNOON, OCTOBER 25th 
2 P. M. SHARP 

TOWN HALL 
113 W. 43rd St. New York City

ALL SEATS RESERVED AT $2.25 and $1.00 
American Committee for Protection of Foreign Bom

i 49 East 21st St., N. Y. C., Room 405 
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žmonos Magdaleinos ir jų 
namelio. Tas sudarė gra
žų ir jausmingą įspūdį.

Jonas Siurba bandė ir su 
mano privačiu gyvenimu su
pažindinti svečius. Jis nuo
traukose parodė, kur gyve
nu ir kuo laisvalaikiu užsi
imu. Jis parodė mano po
rą piešinių—gamtovaizdžių. 
Mane stebino, kad jie atro
dė gražiau perleisti šviesa 
ant ekrano, negu kaip jie 
atrodo ant drobės.

Kaip jau buvo spaudoj, 
Prezidentas Johnsonas bu
vo pasikivetęs Joną Siurbą 
ir Joną Gasiūną pas save. 
Tąja proga Jonas Siurba 
pasinadojo, nutraukdamas 
daugelį Washington© mies
to įvairių įspūdingų ir spal
vingų vietų ir pastatų. Die
nos būta gražios, giedrios, 
su kiek tingiais debesėliais 
dausoje. Tokioj dienoj to- 
kis spalvingas miestas kaip 
Washingtonas atrodo dar 
gražesniu.

Jonas Baltąjį namą nuė
mė, taip sakant, apsivarty- 
damas — iš lauko ir iš vi
daus. Jis nutraukė ten spal
vingą Savageio pieštą Geo. 
Washington© šeimos piešinį, 
taipgi nuėmė ir komunisto 
Paulo Picaso piešinį ten pat. 
Tačiau spalvingiausiai jo 
paveikslai ten išėjo, tai tie, 
kuriuos jis traukė iš Kapi- 
toliaus aukštumos, arba iš 
Washingtono monumento, 
kuris yra 555 pėdų aukščio.

Iš to monumento matosi 
be galo graži panorama į 
bile pusę. Bet jeigu žiūri į 
Virginijos pusę per Poto
mac upę, link Arlingtono 
kapinių, kur Kenedis palai
dotas, tai tada matai'pasa
kiškai gražų vaizdą? O iš 
tokios aukštumos imant, 
nuotraukoje matosi kaip( 
spalvuotoji žemė, miestas, 
taip ir lipšniai mėlyna erd
vė su joje mažais debesė
liais; Toks paveikslas be 
galo spalvingas ir žavė j an
tis ant ekrano elektros švie
soje.

Parodų vietos yra spalvų 
vietos. Jonas nuvyko į da
bartinę New Yorko vadina
mą pasaulinę parodą ir nu
fotografavo daugybę ten 
esančių patrauklių ir gau
siai spalvingų pastatų. Nu
traukė jis ir tą garsiąją 
Michelangelo skulptūrą Pie
ta—Kristų su Marija. Taip
gi jis nuėmė ir tą ten “lie
tuvišką kryžių,” kuris į ką 
panašus, bet tik jau ne į 
kryžių; daugiau panašus į 
Alaskos eskimosų “totem 
pole” stiebą. Visos nuotrau
kos labai spalvingos. Tūlos 
jos trauktos prie nakties 
apšivetimo, tai spalvų ma
tosi dar daugiau.

Ir taip visos jo nuotrau
kos buvo žavėjančios, vai
šingos ir vertos bile kam jas 
pamatyti.

Matyt, Jonas netraukia 
paveikslų taip sau, kai už
eina jam noras fotografuo
ti. Iš nuotraukų galiu spė
ti, kad jis kiekvieną objek
tą pastudijuoja pagal jo 
spalvų išraišką, struktūrą, 
kaip ir bile artistas. Kai jis 
suranda tinkamiausią daik
to įspūdingumą, tada tik jis 
ima jo nuotauką.

Kas gera su Jonu tame 
atvejy, tai kad jis geras 
aiškintojas. Jis čia kiekvie
ną nuotrauką gerai žino, 
tai kai ji pasirodo, jis ke
liais žodžiais kiekvieną iš
aiškina. Todėl jo rodomos 
“slides” išeina kaip kokie 
judami paveikslai.

Bet tam gal yra ir kita 
to aiškinimo priežastis. Jo 
nuotraukos seka viena kitą 
taip, kad jos sakyte sako 
pasaką apie ką nors be il
go aiškinimo.

A. Gilman

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė imsis priemonių 
suvaržymui katalikų baž
nyčios veiklos, o ypatingai 
mokyklų reikaluose.

LLD 1 kp. nariams
LLD 1-sios kuopos susi

rinkimas įvyks spalio 26-tos 
vakarą Laisves salėje. Svar
bu visiems nariams daly
vauti. Lauksime. Valdyba

IŠSINUOMOJAMI 
FORNIŠIUOTI ROMAI 

patogioje rezidencijoje, arti Forest 
Park Jamaica linijos stoties. Išnuo
mojami tik vyrams. Apšildomi ir 
yra kiti patogumai. Kreipkitės j 
Mrs. Baliūnas, 80-69 87th Road, 
Woodhaven, N. Y. 11421 (84-86)

AMERIKINE PREMIERA 
šeštadienį, Spalio 24 

Nauja Galinga Rusiška Drama... 
Išplėšta iš Gyvenimo Puslapių 

Artkino
“THE LAST GAME” 
(Paskutinis žaidimas) 

(plačiame ekrane) 
žiauriausias žaidimas iš visų

Ekstra:
“GEORGIAN DANCERS” 

— ir —
“MAY DAY PARADE”

CAMEO 
8th Avė., prie 4th St. 

JU. 6-8534

PRANEŠIMAI
St. Petersburg, Fla.

LLD 45 kp. sekantis banketas 
įvyks šeštadienį, 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^

OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Onai Jakštienei
Reiškiame gilią, širdingą užuojautą jos vyrui Franui 

Jakščiui, giminėms ir visiems artimiesiems.
Motiejus Klimas
ir duktė Emilija

Ramsey, N. J.

VISOKIOS ŽINIOS
MATĖ T. SĄJUNGOS 

SATELITĄ
Colorado Springs, Colo.— 

Jungtinių Valstijų karo or- 
laivyno viršininkai sako, 
kad TSRS erdvių laivas, 
kuriame skrido trys TSRS 
kosmonautai, penkis kartus 
perskrido virš JAV. Du 
kartus jis buvo matomas, 
kartą skrido virš Washing
tono tik 115 mylių atstoję 
nuo žemės.

NEGRAI PRISIRAKINO 
PRIE KOLONŲ

New Yorkas. — Spalio 14 
dieną prie JAV federalio 
teismo namo, Foley aikštė
je, 10 negrų buvo retežiai? 
prisirakinę prie kolonų. Jie 
protestavo prieš JAV fede- 
ralinę vyriausybę, kuri ne
suvaldo rasistų Mississippio 
valstijoje.

Detroitas. —Gali sustrei
kuoti 30,000 darbini n k ų 
prieš American Motors 
kompaniją.

Augusta, Ga. — Pirmu 
kartu istorijoje negras B. 
L. Dent išrinktas i miesto 
tarybą.

APIE MINIMUMĄ JAV 
ALGŲ

Albany, N. Y.—NewYor-^ 
ko valstijoje įėjo galior? 
įstatymas, kuris nusako 
minimumo atlyginimą per 
valandą $1.25. JAV federa
linis įstatymas nusako nini- 
mumą per valandą 1.15. Bet 
prie, tam tikrų darbų sam
dytojai apeina federalinį ir 
valstijos įstatymą. .

Albany, N.Y.—New Yor
ko valstija 660 puertorikie- 
čių bedarbių moko batsiu
vių amato.

Lisabonas. — Portugalija 
ir Pietų Afrikos Respubli
ka pasirašė ekonominę ir 
apsigynimo suta r t į. Jos 
abidvi- Afrikoje persekioja! 
negrų rasę.

Salisbury, Pietinė Rodezi- 
ja. — Lumpai sukilėliai su
sirėmė su vyriausybės jėgo
mis, kovoje užmušta 6p 
žmonių. '

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė areštavo Melčiorį 
Wankowiczą, 72 metų, bur
žuazinį rašytoją, už siunti
nėjimą į užsienį neteisingų 
žinių. Jis yra JAV pilietis.

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.

Daugiaaukščio namo sie
na yra iš 5 colių storio stik
lo. Ji tokia pat tvirta, kaip 
pėdos ir pusės storio mūras. 
Tokios bandomosios sienų 
plokštės gaminamos Sara- 

(t o v o, Tarybų Sąjungoje, 
, stiklo gamykloje. Didelį pa
tvarumą joms užtikrina 
specialiu būdu grudi n t o 
stiklo plokštės, tarp kurių 
išdėstyti stiklo putų lapai.

Naujuose namuose nebus 
ir langų rėmų. Juos pakeis 
paketai iš dviejų stiklų, 
hermetiškai sujungtų tar
pusavyje. Sauso oro sluoks
nis apsaugos langus nuo 
užšalimo ir gerai izoliuos 

! šilumą. Pastatų apdailai 
bus naudojami įvairūs stik- 
loplastai.

METINIS MITINGAS
UŽ TAIKĄ IR DRAUGYSTĘ

Ketvirtadienį, Lapkričio 12 dieną 
CARNEGIE HALL

Tėmykite dėl Program© Pranešimo J
Rengėjai: 1
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

156 Fifth Ave., Suite 304 — Tikietas $1.00
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