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KRISLAI Maskvoje įvyko kosmonautų
Savieji reikalai sutikimo iškilmes

Iš Jungtinių Valstijų 
rinkimų kampanijos

! Mire buvęs Jungi. Valstijų

Kas bus po rinkimų? 
Ar tartis su Kinija? 
Galvoja apie ateiti f
Kaip su vajaus reikalai^?

— Rašo A. Bimba —

Svarbu Amerikai, svarbu vi
sam pasauliui staigūs pasikei
time Tarybų Sąjungos ir Ang
lijos vadovybėse. Bet pavo
jus yra tame, kad tiek mūsų, 
tiek visų kitų amerikiečių ati
džia gali būti nukreipta nuo 
degančiausių reikalų čia pat,
mūsų panosėje. Ypač komer- Petrovičius 
cinei spaudai rūpi Amerikos 
dėmesį nukreipti į užjūrį.

Iki prezidentinių rinkimų 
paliko tik kelios trumpos die
nos. Visas pasaulis laukia re
zultatų. Visi tarptautiniai san
tykiai tarytum ore pakibo. Iki 
po rinkimų atidėtas ir Jungti
nių Tautų Generalinės asamb
lėjos sesijos atidarymas.

prezidentas I looveris
Maskva. — Spalio 19 die- riuos atlieka Tarybų Sąjun- 

ną, Raudonojoje aikštėje, ga,i pirmoji socialistinė 
įvyko sutikimo iškil m ė s 
trims kosmonautams, kurie 
viename oro laive per 24 
valandas apskrido Žemę 
virš 16-ką kartų. Kosmo
nautais yra: 
Vladimiras 
Komarovas, 
mandierius;

valstybė pasaulyje. Jis sakė, 
kad TSRS gali tą atlikti 
tik todėl, kad proletarinė 
revoliucija išlaisvino darbo 
klasę, suteikė kiekvienam 
žmogui sąlygas mokslui, 
galimybę parodyti visus ga
bumus. Jis dėkojo TSRS 
darbininkams, kurie nuo
širdžiai dirba visose srity
se, technikams, mokslinin
kams ir visiems, kurie pa
deda valdžios ir partijos 
planus pravesti gyveniman.

Brežnevas sakė, kad 
TSRS vyriausybė užsienio 
politikoje, vykino ir vykins 
kovą už taiką, už visų vals-

ien- 
•asi- 
imą

Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos žmonės sutvarkys savo 
reikalus, susiras išeitį iš nau
jų problemų.

Bet kaip bus su mumis, su 
Amerika? Kokios ateities mes 
tikimės ir laukiame?

Daug kas neabejoja, kad 
rinkimų respublikonai nelai
mės. Bet ar su suskaitymu 
balsų lapkričio 3 dieną taip 
rimtai ir pavojingai pakėlęs 

• galvą amerikoniško tipo fašiz- 
mas-hitlerizmas pasitrauks iš 
mūsų politinės arenos? Ar 
tasai baisus respublikonų par
tijos aparatas, kuris yra pa
tekęs į atvirų fašistų-rasistų su 
Goldwateriu priešakyje ran
kas po lapkričio rinkimų su
byrės? q

karininkas 
Mikailovi č i u s 
oro laivo ko- 

Konstantinas 
Feokti s o v a s,

inžinierius, aro laivų kon
struktorius, ir Borisas Bo- 
risovičius Jegorovas, gydy
tojas.

Raudonojoje aikštėje, da
lyvavo desėtkai tūkstančių 
žmonių, kurie entuziastiš-, 
kai sveikino kosmonautus, , . . . . , .. ,.tybių koegzistenciją. Jis sa

kė, kad TSRS Komunistų 
partija sieks tarptautinės 
komunistų vienybės.

Po jo kalbėjo Kosyginas, 
kosmonautai, kurie skraidė 
trise viename laive, ir eile 
pirmesnių kosmonautų, jų 
tarpe Valentina 
dėkodami TSRS 
vyriausybei už 
teiktas progas 
ti kosmose..

ir TSRS partijos ir valdžios 
narius. TSRS Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius Leonidas Brežnevas 
ir TSRS premjeras Kosygi
nas pasitiko kosmonautus, 
pabučiavo ųr jiems dėkojo 
už drąsų atliktą žygį.

Generalinę kai b ą sakė 
Brežnevas, atžymėda m a s 
tuos milžiniškus erdvių už
kariavimo pasiekimus, ku-

Tereškova, 
partijai ir 
jiems su
skiai d y -

ANGLŲ DARBIEčIAI JOHNSONAS PASIRAŠĖ 
IR NATO LAIVYNAS Į PAVOJINGĄ BILIIJ

l l

klausimus. Vis- 
priklausys nuo 
Amerikos žmo- 
vietoje darbo

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų militaristai deda 
pastangų suorganizuoti 
■NATO atominį laivyną, ku
rio įgulas sudarytų mišrūs 
kelių šalių karininkai ir jū
rininkai. To nori Vakarų 
Vokietija, bet tam priešin
ga Prancūzija. Rinkimų 
kampanijoje prieš tokį lai
vyną pasisakė ir anglų dar- 
biečiai.

Washingtonas. — Spalio 
dieną prez. Johnsonas pa
sirašė bilių, pagal kurį sa
koma, kad Kuba užgrobė 
bilijono dolerių vertės JAV 
kapitalistų turto.

Dabar JAV “nuskriaus
ti” kapitalistai galės už- 
užgrobti Kubos lėktuvus,

Philadelphia, Pa. —D 
raštis “The Bulletin” p. 
sake už Johnsono išrink 
JAV prezidentu, nes, sako, 
jis galėtų geniausiai p. 
tarnauti šalies i 
Kiek pirmiau už Johns < 
pasisakė dienraščiai 
Daily News” ir “The In 
rer°.

Detroitas. — “The De 
it Free Press” 
stoja už Johnsono išri 
mą. Prieš ketveris metui jis 
rėmė respublikonų kandi
datą Niksoną.

Newburgh, N. Y. —“ 
Evening News”, pirm 
Gannetto dienraštis, p.

asi- 
reikaląms.

orią 
The 
qui-

tro- 
dienraštis 

iki-

The 
asis
asi-1 du”.

sakė už Goldwaterj. Už jį 
pasisakė Sacramento, Kali
fornijoje, dienraštįs “The 
Sacramento Union”, ir 
Springfield, Mass., dienraš
tis “The Springfield Uni
on”.

Eugene, Oregon. — Dien
raštis “The Eugene Regis
ter—Guard” remia Johnso
no išrinkimą.

Ardmore, Okla. — Čionai 
kalbėjo demokratų kandi
datas į viceprezidentus se
natorius H. H. Humphrey. 
Jis sakė, kad Goldwateris 
švaistosi neatsakomingomis 
frazėmis, kaip senais lai
kais “nusiminęs riteris kar-

bus nugabenti į Washingto- 
ną ir pastatyti Kapitolio 
Rotundoje publikos pagar
bai iki sekmadienio 9:30 
vai. ryto. Paskui iš ten bus 
paimti ir nugabenti i West 
Branch, Iowa, palaidojimui. 
(Plačiau apie Hooverį rasi-

Ispanija stoja įiž nesikišimą į 
Lotynų Amerikos reikalus

Guernica. ' -r- Spalio 12 j tuos laikus, kuomet Ispani-12 j tuos laikus, kuomet Ispani- 
su- ja valdė daugiau kaip pusędieną, tai yra, 472 metų

kaktyje nuo Kolumbo ėks- Amerikos sausžemio, ir apie 
pedicijos pasiekimo Am 
kos salų, kąlbčjo Ispan 
Užsienio.!.reikalų ministras 
Fernando Maria Cast' 
Maiz: Parengime dalyv 
JA Y ir Kubos ambasado
riai.

Ministras kalbėjo apie

eri- jos istorinius ryšius su Lo- 
ijos

ella
avo

tynų Amerika.
Jis sakė, kad reikėtų, 

idant kitos valstybės gerb
tų Lotynų Amerikos nepri
klausomybę, savistovumą ir 
nesikištų į jų vidaus politi
nius reikalus.

4.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo TSRS maršalas

Spalio 19 
nai, 

susikūlė TSRS

Belgradas.
dieną, netoli nuo čio 
kalnuose,

laivus, ar kitokį turtą, jei- lėktuvas ir žuvo 18 žmogių, 
gu tik jie prie jo galės pri- JU tarpe maršalas Sergėjus

New Yorkas. — Spalio 20 
dieną, sulaukęs 90 metų 
amžaus, mirė buvęs Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Herbertas HĮ Hooveris. Tai 
buvęs 31-masis JAV prezi
dentas, kuris prezidentavo 
1929-1932 metais.. Vėles
niais laikais Hooveris daž- te Antano Bimbos knygoje 
nai sirgo.

Kaip žinia, jis preziden
tavo sunkiais JAV metais, 
kada finansinėje rinkoje 
įvyko “krakas”, o šalyje 
viešpatavo didelis nedarbas.

Jaunesniame amžiuje 
Hooveris buvo veiklus, ne 
tik Respublikonų partijoje, 
bet ir tarptautinėje dirvoje.

Jam mirus, prezidentas 
Johnsonas paskelbė 30 die
nų gedulą, kurio metu ant 
visų JAV vyriausybės įstai
gų, kaip mūsų šalyje, taip 
ir užsienyje, vėliava bus 
nuleista iki pusės stiebo. 
Iš visų JAV respublikonai 
ir demokratai vadai išreiš
kė apgailestavimą dėl Hoo- 
verio mirties.

Hooveris mirė New Yor
ke, bet bus palaidotas West 
Branch, Iowa, kur jis gimė.

Penktadienį jo palaikai

“Ame rikos Prezidentai”, 
kurią išleido Liet. Literatū
ros Draugija).

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas tarėsi su 
kabineto nariais ir Kongre
so vadais. Jis tarėsi apie 
tarptautines pakaitas, kaip 
tai Kinijos pasigaminimą 
atominės bombos, pakaitas 
TSRS ir Anglijos valdžiose.

New Yorkas. — Sulaukęs 
63 metų amžiaus staigiai i 
mirė James P. Mitchell, Ei- 
senhowerio administracijoj 
buvęs Darbo 'sekretorius.

Washingtonas. — TSRS 
ambasadorius pareiškė, kad * 
naujoji TSRS vadovybė 
sieks draugiškesnių santy
kių su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Aną dieną didžiuliame ang
liško laikraščio “The Work
er” bankete pasakytoje labai 
rimtoje kalboje Amerikos Ko
munistų partijos vadas Gus 
Hali susirūpinusiai ieškojo at
sakomo į tuos 
kas; jis sakė, 
to, ką mes, ką 
nes, pirmoje
liaudis, darysime po rinkimų. 
Jeigu mes pasiliksime suvie
nyti prieš gohvaterizmą. jeigu 
mes vieningai stovėsime savo 
reikalų sargyboje, ameriki
niam fašizmui ateities nebus. 
Bet jei tas vieningumas su
byrės, fašizmui durys kuo pla
čiausiai atsidarys.

Komunistai, sakė Hali, dės 
visas pastangas tai vienybei 
išlaikyti ir dar ją sustiprinti. 
Bet kaip anais metais vienų 
komunistų pastangų neužteko 
užstoti kelią hitlerizmui Vo
kietijoje, taip per maža jų 
b® nusukimui sprando ame-] 
dainiam hitlerizmui.

Tikėkime, kad Amerikos 
liaudis tą tiesą pamatys ir su
pras. . .

Negerai, kad mūsų prezi
dentas taip greitai ir šaltai at
metė Kinijos vyriausybės ir 
vadų pasiūlymą visiems tuoj 
susieiti ir svarstyti atominio 
nusiginklavimo problemas.

Įdomu, kad nors beveik 
vienbalsiai komercinės spau
dos rašeivos pasisako už tai, 
kad ateityje į bet kokį atomi
nį susitarimą būtinai turės įei
ti ir komunistinė Kinija, bet 
jie priešingi tarimuisi su Ki
nija.
«We jaugi mūsų politikieriai, 

yį^č prezidentas Johnsonas, 
gyvena iliuziijomis, kad ypač 
dabar Kinija ims ir pasirašys 
sutartis, kurių sudaryme ji ne- 

» dalyvaus?
Laikas tas kvailas iliuzijas 

mesti iš galvos ir imtis žy
gių susisiekimui su Kinija.

(Tąsa 6 pusi.)

eiti.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — 1964 metais 

Tarybų Sąjungoje iš kitų 
šalių lankėsi virš 932,000 
turistų. Tai daugiau, kaip 
du kartus, kiek jų lankėsi 
1956 metais, nes tada buvo 
tik 408,000.

Paryžius. — TSRS amba
sadorius S. Vinogradovas 
informavo Prancūzijos pre
zidentą De Gaulle, kad 
TSRS nepakeis užsienio po
litikos.

Tokio. —Su spalio 19 die
na Jungtinių Valstijų spor
tininkai jau turėjo 71 auk
so, sidabro ir bronzo me
dalius, o Tarybų Sąjungos— 
tik 48.

Kairas. — Vakarų Vo
kietijos technikai, kurie 
dirbo raketų srityje, ūmai 
išvažiavo ir Egipto.

Roma. Popiežius Pavilas 
skris lėktuvu į Indiją lap
kričio pabaigoje, arba 
gruodžio pradžioje.

Kansas City. — Sveiksta 
buvęs prezidentas H. Tru- 
manas.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė laukia nuo kitų 
šalių, kurios jau turi atomi
nių ginklų, atsakymo į kvie
timą susirinkti ir susitarti 
panaikinti visus atominius 
ginklus.

Londonas. —Po JAV rin
kimų į Jungtines Valstijas 
atvyks darbiečių Užsienio 
ministras Patrick Gordon 
Walker pasitarti su nauja 
JAV valdžia.

Clevelandas. — Didžiųjų 
ežerų laivai per metus per
gabeno 109,179,000 
anglies, grūdų ir 
sakė tarptautiniais 
mais spalio 18 d.

tonų 
metalų 
klausi- i

Havana. —Kubos vyriau
sybė pareiškė, kad kaip bu
vo, taip ir bus kietai susiri
šus su TSRS, nepaisant, 
kad ten įvyko vyriausybėje 
pakąitų.

Maskva. — TSRS didelis 
žurnalas “Zarubežnik” iš
spausdino platų apibūdini- 
iš Warreno komisijos ra
porto apie nužudymą prezi
dento Kenedžio.

S. Biriuzovas.
Tarybų Sąjungos dele 

ei j a vyko į Jugoslaviją, 
buvo ruošiama 20-ties u 
sukakties minėjimas išsi
laisvinimo iš hitlerininkų 
pavergimo.

Maršalas Biriuzovas 1 
metais vadovavo Tar 
Sąjun gos 37-jai armi 
kuri išlaisvino Belgradą 
dabar su kitais veikė, 
vyko į sukakties minėj i

ga- 
kur 
etų

944 
ybų 
jai, 
tai 

jais 
mą.

BIRIUZOVAS BUVO 
ŽYMUS MARŠALAS

Maskva. —Maršalas S. S. 
Biriuzovas į Raudonąją Ąr- 
miją įstojo būdamas 17 me
tų amžiaus, 1922 met 
Vėliau jis baigė Frur 
vardo militarinę akade 
ją. Per keleris metus bi 
raketų jėgų komandiei 
mi, o vėlesniu laiku bi 
viršininku TSRS Gener 
nio armijos štabo.

ais. 
zės 
mi- 
ivo 

i nu
li vo 
’ali-

APIE T. SĄJUNGOS 
GAMYBĄ

Maskva. — Per pirmus 
devynis mėnesius 1964 me
tų TSRS gamyba nepasie
kė plano . Ji yra tik 7 p 
centais pakilus lyginant 
pereitais metais, čia nur 
tomą, kad tas prisid 
prie TSRS vadovybės 
keitimų.

ru
su 

na- 
ėjo 
oa-

Daug JAV žmonių 
netenka namų

Washingtonas. —Su spa
lio pradžia iš 3,644,000 sa
vininkų, kurie buvo gavę 
paskolą iš Federal Housing 
Administration, 21,433 na
mai buvo pardavimui, nes 
jų savininkai negalėjo išlai- . 
kyti.

Daugiausiai tatai atsitin
ka su jaunais žmonėmis, 
kurie apsiperka namą, bet 
netekę darbo tūri vykti jo 
kitur ieškoti.

FHA suteikdavo paskolą 
iki $15,000 namo vertės 
tik 3 proc. ant 35 metų.

JUGOSLAVIJOJE KITA 
TSRS DELEGACIJA

Belgradas. — Spalio 20 
dieną į Jugoslavijos 20-ties

PORTUGALIJOS IR 
ISPANIJOS UŽTVANKA

Lisabonas. — Portugalija 
ir Ispanija susitarė bendrai 
statyti užtvanką skersai 
Douro upę. Užtvanka suda
rys vandens patalpas, iš ku
rių bus galima apdrėkinti 
275,000 akrų žemės. Prie 
jos bus statoma ir didelė 
elektros jėgainė, apie 855,- 
000 kilovatų jėgos.

NEVEIKIA BILIJONO 
DOLERIŲ LĖKTUVAS

Washingtonas.—Edwards 
Air Force Base, Kaliforni
joje, vėl bandė pakilti “XB- 
70” lėktuvu, bet nepavyko. 
Įvyko jame sprogimas ir 
gaisras, penki karininkai 
buvo sužeisti. “XB-70” 
bombonešio pagaminim u i 
buvo išleista virš bilijonas 
dolerių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Oro laive 

skraidę vienu kartu trys 
Tarybų Sąjungos piliečiai 
atstovavo tris žmonių gru
pes: V. Komarovas yra Ko
munistų partijos narys, D r. 
B. J. Jegorovas—Jaunųjų 
komunistų sąjungos narys, 
o mechanikas KL P. Feokti- 
sovas — nepartinis.

Ashesville, N. C. — Su-

Saigonas. — Per kelias 
dienas Pietų Vietnamo val
džia gyrėsi, kad ji laimi 
Mekongo upės slėnyje. Bet 
spalio 19 dieną paskelbė, 
kad per savaitę nukovė 524 
partizanus ir 149 suėmė į 
nelaisvę, o valdžia tik už
muštais neteko 749 karinin
kų ir karių. Aišku, kad ji 
dar daugiau neteko sužeis
tais ir dingusiais.

metų išsilaisvinimo sukaktį laukęs 64 metų amžiaus 
atskrido kita TSRS delega-ymirė generolas Robertas N. 
ei j a priešakyje su orlaivy- Young, buvęs JAV 6-sios 
no maršalu Vladimiru Su- armijos komandierius Ant- 
decu. x rajame pasauliniame kare.

Ji atvyko vieton p’rmes- TT —~ — 
nes, kuri llėktuvo nelaimėje I Havana. Spalio 13 die- 

------- ną per vakarinę dalį Kubos 
nusiautė uraganas “Isbell”.

atskrido kita TSRS delega->mirė generolas Robertas N.

žuvo. Nelaimėje buvo už
mušta septyni TSRS mili-

rajame pasauliniame kare.

tariniai veikėjai, jų tarpe Vėjas buvo 80 mylių per va-
' 1 ; landą. Nuostoliai nėra dide-maršalas S. S. Biriuzovas.

TARYBŲ SĄJUNGA 
SUTVIRTINS GYNYBĄ

Maskva. — Dienraš t i s 
“Pravda” rašo: “TSRS Ko
munistų partija ir vyriau
sybė imsis žingsnių dar 
daugiau sutvirtinti gyny
bos jėgas, ;

Montrealis. — č i o n ai 
World Wide Airways Co. 
užgrobė Kubos lėktuvą 
“IL-18”, TSRS pastatytą, 
neva už skolas.

Karačis. — Indijots prem- 
apsaugoji m u i jeras Šastris ir Pakistano 

mūsų tėvynės sienų, užtik- prezidentas Ayub Khanas 
rinimui jos ir kitų socialis- sutiko tartis sureguliavi- 
tinių valstybių saugumo”. mui Kašmyro sienos.

Jakarta. — Indonezijoje 
Jaunimo Dienoje, spalio 31 
dieną, bus sudeginta daug 
knygų ir žurnalų —Jungti
nių Valstijų propagandos. ;

Maskva. —TSRS radijas, 
televizija ir spauda plačiai 
komentavo prezidento. 
Johnsono kalbą, kurią jis 
sakė tarptautinėje temoje.

Madridas. — Ispanija su
teikė autonomiją savo ma
žosioms kolonijoms Fer
nando Po ir Rio Mini, Afri
koje.

Tokio. — Japonijos vy
riausybė sako, kad Jungti
nių Valstijų atominiai sub- 
marinai gali atplaukti į To
kio ir Sasebo prieplaukas.
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Pasikeitimai Tarybų 
Sąjungos vadovybėje

SPALIO 16 D. tarybinėje spaudoje skaitome tokį 
oficialų paskelbimą:

“Š. m. spalio 14 d. įvyko TSKP Centro Komite- 
tetb Plenumas.

TSKP CK Plenumas patenkino drg. N. Chruš
čiovo prašymą atleisti jį iš TSKP OK Pirmojo sek
retoriaus, TSKP CK Prezidiumo nario ir TSRS Mi
nistrų Tarybos pirmininko pareigų dėl senyvo am
žiaus ir pablogėjusios sveikatos.

TSKP CK Plenumas išrinko TSKP CK Pirmuo
ju sekretorium L. Brežnevą.”

Kitas komunikatas:
“TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 

įsakas:
Paskirti drg. Aleksejų Kosyginą TSRS Minist

rų Tarybos pirmininku, atleidus jį iš TSRS Minist
rų Tarybos pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų.

Patenkinti drg. Nikitos Chruščiovo prašymą 
atleisti jį iš TSRS Ministrų Tarybos - pirmininko 
pareigų dėl senyvo amžiaus ir pablogėjusios svei
katos.”

Įsakai išleisti 1964 m. spalio 15 d. Maskvoje.
— o —

NAUJASIS TSKP CENTRO KOMITETO pirmasis 
sekretorius Leonidas Brežnevas iš profesijos inžinierius. 
Jis gimė 1906 metais darbininko šeimoje, nedideliame 
miestelyje Kamenskoje, Ukrainoje. Duoną pelnytis savo 
darbu jis pradėjo vos sulaukęs 15 metų amžiaus. Inžinie
riaus mokslą baigė 1927 metais Kurske. Antrojo pasauli
nio karo metu jis tarnavo kariuomenėje. TSKP 19-ajame 
suvažiavime (1952 m.) buvo išrinktas j partijos CK. Vė
liau jis buvo išrinktas CK sekretorium.

Naujasis Tarybų Sąjungos premjeras Aleksejus 
Kosyginas gimė 1904 metais, taip pat darbininko šeimo
je, Leningrade. Sulaukęs 15 metų, jis savanoriškai įstojd 
į Raudonąją Armiją. Išėjęs iš armijos, mokėsi,—baigė 
Leningrado Tekstilės Institutą, tapo inžinierium. Sulau
kęs 35 metų, Kosyginas buvo paskirtas Tarybų Sąjun
gos tekstilės pramonės ministru. Jis yra buvęs Lenin
grado miesto majoru. Jis ėjo visokias svarbias šalyje 
pareigas, o 1960 metais buvo paskirtas Tarybų Sąjungos 
premjero pirmuoju padėjėju. Šių metų vasario mėnesį, 
jam švenčiant 60 gimimo metines, Kosyginui buvo su
teiktas aukščiausias pripažinimas: Socialistinio darbo 
didvyrio titulas.

ANTAUSIS RASISTAMS
Žinių agentūra TSS spa

lio 14 d. praneša iš Žene
vos tokią naujieną:

Vakar Tarptėiūtinėte 'ėlėkL 
ros ryšių .sąjungos: (speciali
zuota SNO ^ganizacjja) su
šauktos konferencijos dalyviai 
pareikalavo pašalinti iš kon
ferencijos Portugalijos ir Pie
tų Afrikos Respublikos dele
gatus.

Vakar prasidėjusi konferen
cija, kurios darbe dalyvauja 
maždaug 120 ekspertų iš 56 
šalių, turi paruošti radijo lai
dų planą Afrikai, kad Afrikos 
radijo stotys netrukdytų viena 
kitos darbui.

Atidarant konferenciją, Al
žyro delegatas pateikė jos da
lyviams svarstyti rezoliucijos 
projektą, kur Pietų Afrikos 
Respubljka ir Portugalija kal
tinamos Afrikos tautų engimu. 
Rezoliucijos projektas reika
lauja pašalinti jas iš konfe
rencijos dalyvių tarpo .

Balsuojant 27 šalys, daly
vaujančios konferencijoje, pa
rėmė rezoliuciją, 9 buvo/ prieš 
ir 2 šalys susilaikė. Trylika 
Vakarų Europos šalių, taip 
pat ir Anglija, Prancūzija, 
Vakarų Vokietija, atsisakė da
lyvauti balsavime.

Nepaisydami balsavimo re
zultatų, Portugalijos ir Pietą 
Afrikos Respublikos atstovai 
įžūliai atsisakė paklusti kon
ferencijos dalyvių reikalavi
mams .Tada konferencijos pir
mininkas, Gvinėjos atstovas 
Alfa Dialas, pareiškė, kad 
spalio 14 d., pries eilinį kon
ferencijos posėdį, iš salės 
pašalintos šių delegacijų 
dės ir lentelės su šių šalių 
vadinimais.

ti a- 
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už tai medžių labai išmargin
ti puikiausiomis spalvomis. 1
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gėlėm apsodintos? Nors 
bar gėles jau nušalusios,

APIE VOKIETIJOS 
DEMOKRATINĘ 
RESPUBLIKĄ ... . / ’ • 

“Liąudįes Balsas”
Vakarų Vokietija, su už, 

nio pagalba, greitai atsistatė 
ir pasidarė galinga milit 
niai. Jungtinių Valstijų impe
rialistai norėtų įduoti į jos 
kas ir atominius ginklus, 
ir ne visai tiesioginiai, tai 
per NATO. 7 ‘ ‘
perialistų svajonės ne taip 
lengvai įgyvendinamos.

Nors ir mažesnė už Vaka
rų Vokietiją, dabar yra ir ki
ta Vokietija—Vokietijos Pe- 
mokratinė Respublika. Ši res
publika tik minėjo 15 metų 
sukaktį. Per tą laiką ji pada
rė didelę pažangą. Socializ
mas pilnai laimėjo. Hitlerinės 
Vokietijos liekanų dar yra, 
bet jos bejėgės. Tai visai rįau- 
ja Vokietija, taikos Vokietija.

Reikia atsiminti, kad nema
ži buvusios Vokietijos plotai 
apgyventi lenkų. Čekoslova
kija, Rumunija, Bulg arija, 
Vengrija, kurios 
lankios Hitlerio Vokietijai, 
bar yra socialistinės šalys.

Šiandien visai kita situa 
Europoje, negu 
antrąjį pasaulinį karą. Ve 
Hitlerio palikuonys sva. 
apie dar vieną “drang n. 
osten.”
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TAIGI TARYBŲ SĄJUNGOS KP ir vyriausybės 
priešakyje atsistojo du nauji vadovai vieton vieno N. 
Chruščiovo.

Ne vieną asmenį, nežiūrint, kur jis begyventų, vy
riausiai domina šis klausimas: ar, Chruščiovui pasitrau
kus, pasikeis Tarybų Sąjungos politika?

Pasirodo, kad ne, esminiai nepasikeis. Bent taip 
skelbia pirmieji straipsniai, pasirodę KP ir vyriausybės 
organuose. Bus tęsiama politinis kursas pagal tas gaires, 
kurias nustatė TSKP Dvidešimtasis ir Dvidešimtantra- 
sis suvažiavimai.

Kokie gi patys vyriausieji dėsniai tuose suvažiavi
muose buvo diskusuoti, nutarti, priimti?iŠtai jie:

1. Šalinti asmenybės kulto (Stalino laikais) likučius, 
demokratinti visą tarybinį gyvenimą.

2. Užsieninėje politikoje—taikus sambūvis (koeg
zistencija) tarp valstybių, turinčių skirtingas socialines 
santvarkas; pasaulinės taikos išlaikymas.

3. Kelti visais būdais tarybinių žmonių ekonominį 
gyvenimą į aukštesnį lygį.

4. Statyti komunizmą, perauklėjant žmones.
Atsiminkime, kad TSKP turi naują programą—pro

gramą, vedančią tarybines tautas į komunistinę santvar
ką. Be abejojimo, naujoji vadovybė vadovausis naująja 
programa.

SAKO, BUS IR
lietuviškas Mišiolas

Marijonų “Draugas” pra
neša, kad jau esąs ruošia
mas “lietuviškas mišiolas” 
—-knyga, iš kurios kunigai, 
laikydami mišias, mėldžiasi. 
Girdi, lietuviško mišiolo bū
sią atspausdinta':apie 500 
egzempliorių. :

Kaip žinia, Katalikų baž
nyčios Il-asis susirinkimas 
Vatikane nutarė leisti vys
kupams ir kunigams laiky
ti mišias ne iš totyniško 
mišiolo. Tik nežymios da
lys bus paliktos lotynų kal
ba, o kitkas galės būti ki
tomis kalbomis^

Kuo greičiau žmonės su
pras, kokius “stebuklingus 
dalykus” kunigai per mi
šias “porina,” tuo greičiau 
jie taps bedieviais.

- — o —
PASIKEITIMAI TSRS vadovybėje įvyko netikėtai. 

JAV Komunistų partijos veikėjas Gus Hali mano, kad 
jau senokai buvo diskusuota pakeisti N. Chruščiovą ki
tais, jaunesniais veikėjais, bet vėliau.

Įvyksta TSRS KP Centro Komiteto posėdis. Jame 
darom) kai kurie Chruščiovui kritiški priekaištai. N. 
Chruščiovas jau nebe jaunuolis (70 metų amžiaus)žmo
gus, be to, silpnėjančios sveikatos žmogus, staiga pareiš
kia, kad jis įteikiąs savo rezignaciją. Gal būt jis nei nesi
tikėjo, kad susirinkusieji taip greit jo rezignaciją pri
ims. O ji ten pat buvo priimta.
•\ Mums rodosi, jau senokai reikėjo N. Chruščiovui 

pasitraukti bent iš vienos vietos, iš vieno posto, užlei
džiant kitam. Bet dėl nežinomų mums priežasčių, jis to 
nepadarė. Daugelis žmonių jau seniai klausinėjo mūs: 
kodėl Chruščiovas įeina į du tokius svarbius postus? 
Kodėl nesidalija darbu su kuo kitu? Aišku, mes nežino-

DRUSKININKUOSE 
KAIP PASAKIŠKAME 
DANGUJE

Į Lietuvą kuriam laikui 
nuvykusi poilsiui, “Vilnies” 
redakcijos kolektyvo narė 
Alisė Jonikienė buvo pasiųs
ta į Druskininkus (apie vię- 
nam mėnesiui). Iš ten ji 
rašo savo vyrui L. Jonikui:

Ryte, 15 minučių iki aštun
tai, armonikos muzika kvie
čia į pušyną, kur daromi fiz
kultūros pratimai. Fizkultū
ra užsakyta visiems — jau
niems ir seniems. Kartą ir 
aš ėjau, bet prie/jaunesnių ne
galėdama pritapti, savo pa
skirtį atlikau viena. Man ir 
vedėja individualiai tą proce
dūrą patarė. Kai kurie už
daviniai gana sunkūs, bet įsa
kyta kasdien būtinai atlikti.

Sekmadieniais, kada proce
dūrų nėra, vaikštau po pušy
ną. žiūrint į tas aukštas, iš
didžias pušis ir kitus medžius, 
taipgi į visą sanatorijos ap
linką, aš mąstau: “Jeigu ti
kinčiųjų skelbiamas dangus 
kur nors rastųsi, tai jis tikrai 
būtų panašus į Druskininkus!”

Visos sanatorijos skendi 
tarp aukštų pušų, įvairiausiom

lietuves aklųjų 
draugija

Vilnius, spalio 3.— Lietu
vos Aklųjų draugija šven
čia savo dvidešimtmetį. Pa
žymėti šio garbingo jubilie
jaus šiandien į Vilniaus ga
mybinio mokymo kombi
nato nauj. rūmus susirinko 
draugijos Centro valdybos 
nariai, delegacijos iš kitų 
rėspūblikoš '^ietų, aklieji, 
besimokantys k<aukštosio s e 
ir vidurinėse mokyklose, ki
ti draugijos nariai. Minėji
me taip pat dalyvauja sve
čiai iš Rusijos-T.F.S. Res
publikos, Latvijos, Estijos, 
Azerbaidžano i ir kitų bro
liškų respublikų.

Prezidiume — LTSR so
cialinio aprūpinimo minist
rė T. Jančaitytė, poetas A. 
Jonynas, vadovaujantys ak
lųjų draugijos Centro val
dybos darbuotojai, broliškų 
respublikų atstovai.

Pranešimą apie draugi
jos nueitą kelią padarė Lie
tuvos Aklųjų drau gijos 
Centro valdybos pirminin
kas M. Poznanskas. Jubilie
jaus proga respublikos Ak
lųjų draugijos narius svei
kino broliškų respublikų de
legacijų vadovai.

Minėjimo metu buvo pa
skelbta, kad grupė draugi
jos narių apdovanota Lietu-

Staiga atsiradau Laisvės 
alėjoje. Taip dažnai atsi
tinka, kai sugrįžti po ilgų 
metų eilės į miestą, kurį ge
rą! pažinojai — priemiesčiai 
pasikeitė, centras liko toks 
pat. Taip buvo ir šiuo kar
tu. Autobusu mes, grupė 
niujorkiečių, atvykome iš 
Vilniaus į Kauną. Kai au
tobusas pradėjo riedėti per 
priemiesčius, žinojau maž
daug, kur mes privalėjome 
tuo metu rastis, bet tiksliai 
atpažinti negalėjau — dau
gybė naujų pastatų, ištisi 
blokai naujų apartmentinių 
namų, padarė gatves neat
pažįstamomis. Tik staiga 
viskas paaiškėjo: leidomės 
link buvusios įgulos bažny
čios, kauniečių vadintos ir 
tebevadinamos soboru (ja
me dabar bus įrengtas mu
ziejus), ir štai autobusas 
jau suka į Laisvės alėją.

Ar ji pasikeitė? Ir taip, ir 
ne. Fiziniai pastatai man 
atrodė žymiai mažesni, ne
gu juos buvau atsiminęs. 
Buvusieji tautininkų Pa
žangos rūmai, kurie tada 
mums atrodydavo dango
raižiu, dabar atrodė nedi
deliu pastatu. Tas neišven
giama, jeigu žmogus gyve
nai Niujorke. Bet namai 
Laisvės alėjoje atrodo ma
žesni ir dėl kitos priežas
ties.: per kokius 26 metus 
medžiai alėjoje žymiai pa
augo ir jų santykis su pa
statais dabar kitoks — jie 
aukštesni už daugumą dvie
jų aukštų namų. Kitaip sa
kant, medžiai paaugo, na
mai ne...

Ne mūsų “teritorija”...
Bet labiausiai Laisvės alė

ja man atrodė pasikeitusi 
savo dvasioje, geriau pasa
kius, mano jausme joje 
esant. Kuomet teko Kaune 
gyventi prieš 26 metus, mes, 
pažangūs jaunuoliai, Lais
vės alėjoje jausdavomės 
svetimi. Štai dabar autobu
sas pravažiuoja pro kino-te- 
atrus, kurie prieš karą va
dindavosi “Forum,” “Met- 
ropoliten” ir panašiai. Čia, 
susitaupę centus, ateidavo
me, kad pamatyti geresnius 
filmus, ypatingai tarybi
nius, kurie laikas nuo laiko 
pasirodydavo prieškarinėje 
Lietuvoje. Štai autobusas 
pro teatro sodelį — čia irgi 
tekdavo būti, stebėti “ga- 
liorkoje” veikalą arba ope
rą. Bet autobusas prava
žiuoja ir pro buvusius “Fru- 
Faru,” “Telefunken” ir ki
tas madingas krautuves, 
pro tautininkų buvusį šta
bą, pro bloką, kur užu kam
po matosi buvusi smetoni
nės kariuomenės karininkų 
ramovė, pro buvusias pra
šmatnias kavines, kur nie-

vos TSR Aukščiausiosios | kad mums būti neteko. 
Tarybos Prezidiumo Gar
bės raštais, Socialinio aprū
pinimo ministerijos Garbės 
raštais.

Po minėjimo koncertavo 
Aklųjų draugijos saviveik
lininkai, nemaža kurių dvi
dešimtmečio proga gavo 
“Meno saviveiklos žymūno” 
ženklelius.

ELTA

Washingtonas. — JAV 
aviacijos ir erdvių užkaria
vimo specialistai sako, kad 
Tarybų Sąjunga greitai iš
šaus į erdvę dar didesnį oro 
laivą.

jome, ką. į tai atsakyti. Žinojome ir žinome tik tai, kad 
nė vienas žmogus nėrąįnepavaduojamas.

Visa rodo, jog naujieji Tarybų Sąjungos vadovai 
ves tarybines tautas keliu į komunizmą, kovos už visų 
darbo žmonių laimę , ir už pasaulinės taikos išlaikymą.

............. . —.............................
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Taip, ne mūsų teritorija 
čia buvo. Kuo toliau nuo 
Alėjos, kuo arčiau Vilijam
polės, Šančių, Aleksoto, Ža
liakalnio, tuo labiau mes 
jautėmės šeimininkai.

Ir štai dabar sustojame 
kaip tik čia, prie pat Lais
vės alėjos, prie Lietuvos 
viešbučio. Čia kelioms die
noms bus mūsų riamai. Bu
vę Pažangos rūmą) stūkso 
beveik skersai gatvės.

Mūsų palydovas V. Alek
sa užsuka j viešbutį, kad 
patikrinti rezervacijas, ir 
belaukiant, nusiskubinu 
prie kiosko, kad nusipirkti 
vietinį laikraštį. 26 metai 
prabėgo, bet atrodo, lyg tai 
būtų buvę vakar. Rodos, 
pamatysi kioske “Lietuvos 
Aidą,” “XX Amžių” arba 
“Lietuvos Žinias.” Nusiper
ki “Kauno Tiesą.” Pro ta
ve praeina tarybinis ( mili
cininkas, kuris garsiai pa-

gatvėse, taipgi magistrėje - 
je, kuri dabar vadinasi 
Markso gatve.

Pačiame fabrike esantieji 
klinikiniai k a b i n e t ai, su 
rentgenu (X-ray) ir visokių 
mediciniškų analizų instru
mentais, dantų gydytojo 
kabinetas ir kiti įtaisai ro
do, kad darbininkų sveika
tos apsauga stovi nepalygi
namai aukščiau, negu bur
žuazinėje Lietuvoje. Neap
leistas ir kultūros laukas. 
Einant koridoriais, pastebė
jau ant vienų durų užrašą: 
“Skaitykla.” Mus vedusieji 
fabriko atstovai nesustojo, 
nevedė mūs ten. Bet kgįi 
pasakiau, kad norėtųsi skai
tyklą pamatyti, jie mus įve
dė, atsiprašinėdami, kad jo
je ne kokia tvarka, nes pra
vedamas arba rengiamasi 
pravesti remontą.

Nors nenorėta iš karto 
mums skaityklą parodyt* ji 
į mane padarė puikiausią 
įspūdį. Ant stalų gulėjo ne 
tik vietiniai laikraščiai ir 
populiarieji žurnalai, bet ir 
literatūriniai žurnalai, nuo 
Vilniaus “Pergalės” iki Le
ningrado “Znamios,” viso
kie moksliniai leidiniai lie
tuvių ir rusų kalbomis ir, 
kas mane dar labiau nuste
bino, stori rimti žurnalai iš 
užsienio—Lenkijos, Vokieti
jos, jau nekalbant apie poĄ 
puliariškesnius žurnalus iš 
visų demokratinių šalių.

Skaitykla buvo netuščia— 
buvo darbo rytmetis, 
radosi nemenkas skai- 
žmonių, kurie buvo 

įsitraukę į skaitymą, 
net nepastebėjo mūs

sveikina kioske sėdinčią 
pardavėją su lietuvišku “La
bas.” “Lietuvos” viešbučio 
vestibiulyje — ten, kur su
stodavo aukštieji Smetonos 
karininkai, dvarininkai, ap
skričių viršininkai — kabo 
Lenino paveikslas. Taip, 
Kaunas tarybinis.

Įsitaisę viešbutyje, kurio 
interjeras ištaigingas, bet 
senoviško stiliaus, vykstame 
valgyti pietų — į Tulpės ka
vinę, buvusią, jeigu neklys
tu, Konrado kavinę, bet su
modernintą, atremontuotą, 
pagražėjusią, savo interjeru 
konkuruojančią su gražiau
siomis Vilniaus kavinėmis.

Ir kai paskui vaikštome 
Laisvės alėja link sodelio ir 
pašto rūmų, aš palaipsniui 
pradedu pamiršti tą seną 
jausmą, kad čia ne mūsų te
ritorija — jaučiu, lyg prole
tarinės Vilijampolės gatve
lės, Šančių metalistai ir 
Žaliakalnio prasčiokai būtų 
atėję ir pasakę Laisvės alė
jai: mes statysime geresnį 
gyvenimą sau, puošime visą 
Kauną, o tu irgi mūsų,—bet 
ne blizgantis fasadas su ele
gantiškais aviacijos kari
ninkais, šlageriais elito ka
vinėse, poniutėmis Pieno
centro užkandinėje, fašisti
niai saliutuojančiais jauna
lietuviais ...

Lankomės fabrike
Vilijampolė man gerai 

pažįstama. “Inkaras,” “Sil
va,” “Ketonas” ir keli kiti 
fabrikantai mums, Smeto
ninės Lietuvos pažangiems 
jaunuoliams, davė industri
nio miesto iliuziją. Bet kai 
apsilankėme dabar Vilijam
polėje Ziberto vardo šilko- 
pliušo kombinate, supratau, 
kad visas tas buvusias dirb
tuvėles galėtume sudėti į tą 
vieną, ir dargi nesigautų 
toks didelis.

Apie Lietuvos virtimą į 
pramoninį kraštą byloja ne 
tik patys fabrikai, o ir gy
venvietės. Važiuoji pro iš
tisus kvartalus, pro mikro
rajonus (ką mes angliškai 
vadiname “developments”, 
■ir jauti, kad to negalėtų bū
ti, jeigu nebūtų vis augan
čios darbininkų klasės^ ku
ri rajonuose gyventų. Taip
gi jauti, kad jeigu nebūtų 
vis stiprėjančios pramonės, 
pati statyba tokiu mastu 
nebūtų buvusi galima.

Ziberto vardo fabrike 
mus sutiko ir vedžiojo vy
riausias inžinierius, profsą
jungos atstovė ir taipgi at
stovė iš miesto komiteto. 
Tame kombinate, kaip tai 
rodo jo pavadinimas, gami
namas šilkas ir pliušas, ir 
vyriausieji fabriko korpu
sai savimi perstato tikrus 
moderniškų staklių miškus. 
Sustojome, kaip tai papras
tai daroma, prie vienos 
spartuolės staklių ir su ja 
pasikalbėjome, buvome nu
vesti į valgyklas, raštines, 
klinikinį skyrių, poilsio 
kambarius, ir t? t.

Fabrikas sudaro tvarkos, 
švaros ir spartos įspūdį. 
Dauguma darbininkų vidu
tinio amžiaus arba jaunes
nės moterys. Vieni tų dar
bininkų gyvena naujuose 
kvartaluose, kiti senose Vi
lijampolės’ dalyse. Beje, 
skirtumas tarp seno ir hau- 
jo ypatingai ryškus Vili- supratome, nes mums aplei- 
jampolėje, kur buržuazi- džiant fabriko vartus, įa 
niais laikais spietėsi didelė 
Kauno biednuomenės dalis. 
Šviesūs nauji butai, staty
ti iš gelsvų arba balsvų ply
tų, su spalvingais balkonais, 
sudaro kraštutinį kontrastą 
seniems apgriuvusiems na
meliams, kurie dar pasili
ko kai kuriose šalutinėse

nors 
joje 
čius 
taip 
kad
įeinant.

Fabriko sienlaikraštis
Apie sienlaikraščius, ku

rie iškabinami fabrikų ce
chuose, dirbtuvėse, įstaigo
se, mokyklose ir kolūkiuose, 
mes visi esame girdėję. Bet 
man tokio dar nebuvo te
kę matyti iki tos dienos Zi- 
berto kombinate. Kai vaikš
čiojant po cechą su mūsf 
grupe ir palydovais paste
bėjau vieną, pradėjau eiti 
link jo.

—Ten nieko įdomaus nė
ra,—atsakė viena mūsų pa
lydovių.

—Noriu pamatyti, ką sa
koma jūsų sienraštyje, 
sakiau.

—Na, gerai...
Vėliau kalbėjausi su ta 

mergina, užimančia vado
vaujančią vietą fabrike. Pa
aiškinau jai, kad skaityda
mas tą sienlaikraštį, kuria
me buvo nemažai kritikos 
prieš apsileidėlius, tinginius 
ir kitus negerumus, aš kaip 
tik jaučiau, kad čia matau 
ką tai gero — kad čia san
tvarka, kurioje negerovėms 
neleidžiama klestėti, kad 
stengiamasi keisti, keltį 
aikštėn, gerinti, taisyti. V

-—Gerą sienlaikraštį čia 
leidžiate, drauge...

—O t, norime jums paro
dyti, kas gera, kuo didžiuo
jamės. ..

—Bet toks gyvas sienlaik
raštis, tokia savikritika ir 
kritika kaip tik ir yra tarp 
pasididžiavimo vertų daly
ku.

—Gal jūsų teisybė, bet...
Atrodo, kad mes vienas 

kitą, po viso ko, vis vien

at-

draugė man tarė su šyps^ 
na:

—Žinote, kai reikia, mes 
mokame pakritikuoti ir 
smarkiau negu tame sien
laikraštyje ! Ateikite kada 
nors į mūsų cecho susirin
kimą ...

R. Baranikas



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Ifcą Steve Allen patyrė 

Pietų Vietname?
Televizijos programų ve

dėjas Steve Allen buvo nu
vykęs į Pietų Vietnamą. Pa
tyrinėjęs to vargingo ir ka
ro nualinto krašto padėtį, 
televizijoje jis pateikė labai 
svarbias pastabas.

Jis sako, kad Vietkongo 
(partizanų) jėgą s u d a r o 
32,000 tokių kovotojų, ku
rie dienomis žemę dirba, o 
naktimis padeda mušti val
džios atsiųstas karines jė
gas. Trys milijonai viet
namiečių teikia paramą 
Partizanams.

rietu Vietnamo sostinėje 
Saigone kas dešimtas žmo
gus yra partizanas. Viet- 
kongas šiuo metu kontro
liuoja tris ketvirtadalius vi
sos Pietų Vietnamo terito
rijos.

Steve Allen tvirtina, kad 
Vietkongas negauna jokios 
pagalbos iš Šiaurės Vietna
mo. Partizanai kari a u j a 
Amerikoje gamintais gink
lais, kurių nemažai jie ati
ma iš valdžios kareivių. 
Taipgi jie moka ir savomis 
priemonėmis pasigaminti 
ginklų.

Nors Jungtinės Valstijos 
išleidžia po porą milijonų 
dolerių j dieną Pietų Viet
namo valdžios paramai, su
teikia pakankamai ginklų ir 
lėktuvų, bet Vietnamo val
džia negali ir neturi šansų 
nugalėti partizanų.

Vietname karą sukūrė 
Jungtinės Valstijos 1954 
m., sako S. Allen, kai bu
vo sudaryta Diemo valdžia 
Ss^igone tikslu pastoti kelią 
Pietų ir Šiaurės Vietnamo 
vienybei balsavimų pagalba. 
Pietų vietnamiečiai per pa
staruosius 10 metų kovo
ja už savo krašto laisvę ir 
vienybę.

Žmonių sveikatos padėtis 
Lotynų Amerikoje

* Kubos premjeras Fidelis 
Kastro, kalbėdamas Hava
nos universitete baigusiems 
mokslą 250 daktarų, padarė 
palyginimą, kaip Lotynų A- 
merikos žmonių sveikatos 
reikalai stovi.

^Pasirodo, kad šiuo svar
biu klausimu Lotynų Ame
rika tebėra toli atsilikusi 
nuo Jungtinių Valstijų ir 
Kanados. Palyginimas štai 
ką rodo:

Jungtinėse Valstijose yra 
13 daktarų dėl 10,000 žmo
nių,—Kanadoje —11 dakta
rų dėl tokio pat skaičiaus, 
Kuboje — 9, Venežueloje— 
7, kitose visose respublikose 
išeina nuo 6 iki 4 daktarų 
dėl 10,000 žmonių.

Kad turėti vieną dakta- 
ra tūkstančiui gyventojų, 
tfi Lotynų Amerikoje tu
pėtų kasmet baigti mokslą 
po 18,000 daktarų. Bet da
bar kasmet maždaug apie 
7,000 tampa daktarais, o iš 
tų 7,000 apie 1,000 emig
ruoja į Jungtines Valstijas, 
tai palieka tik 6,000 naujų 
daktarų.

Kastro nurodo, kad Kuba 
per pastaruosius penketą 
metų žmonių sveikatos klau
simu padarė daug pažan
gos, gerokai pralenkė kitas 
Lotynų Amerikos respubli
kas. Pastatyta 45 naujos 
ligoninės ir šimtas ambula
torijų. Dabar išeina dvigu
bi daugiau ligoninių lovų 
sergantiems, negu Venezu- 
eloje, prbporcionaliai skai
tant pagal gyventojų skai
čių. O kitos respublikos dar 
daugiau atsilikusios.

Daktarų paskirstymas ir
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gi skirtingas, kaip prieš re
voliuciją, kuomet d a k t a - 
rai gyvendavo miestuose, 
provincijose mažai kas no
rėdavo apsistoti. Žemės 
ūkio darbininkams beveik 
neprieinamas buvo dakta
ras. Dabar gi iš 2,111 dak
tarų, baigusių mokslą per 
pastaruosius penketą metų, 
1,5 94 išvyko į provinciją. 
Dabar ir nuo miestu toles
niuose kampuose jau nesun
ku daktarą gauti.

• 
Hitlerininkas Kruppas— 
turtingiausias Europoje
Žurnalas “Holiday” spalio 

mėn. laidoje skelbia, kad 
Alfriedas Kruppas šiuo me
tu turtingiausias žmogus 
Europoje.

Kai Hitleris Vokietijoje 
įsigalėjo, tai ginklų ir amu
nicijos gamintojas Kruppas 
atėjo diktatoriui pagalbon. 
Visą laiką jis bendravo su 
Hitleriu.

Karui pasibaigus Krup
pas su kitais hitlerininkais 
buvo teisiamas ir jis gavo 
12 metų kalėjimo bausmę. 
Tada visas Kruppo turtas 
buvo konfiskuotas. Tai bu
vo 1948 metais.

Trejetą metų patupėjęs 
kalėjime, Kruppas gauna 
pranešimą nuo JAV komisi- 
onierius John J. McCloy, 
kad jam bausmė dovanoja
ma ir jo turtas grąžinamas.

Išėjęs iš kalėjimo, Krup
pas griebėsi darbo: gink
luoti Vakarų Vokietiją ir 
sau didžiulius pelnus krau
tis.

Taip jis ir vėl “prasimu
šė į pasaulį.” Jo turtas sie
kia virš bilijono dolerių. 
Apsimokėjo jam ištikimai 
tarnauti Hitleriui, dabar 
apsimoka ginkluoti Vakarų 
Vokietijos karines jėgas, 
kurios šiuo metu ruošiamos 
naujo karo avantiūrai.

• 
Bankininko filosofija

Vieno Kalifornijos banko 
biuletinyje tilpo paaiškini
mas, ką “izmai” reiškia.

Socializmas: Jeigu tu tu
ri dvi karves, tai vieną kai
mynui atiduok.

Komunizmas: Jeigu turi 
dvi karves, tai valdžia abi 
paima ir tau pieną duoda.

Fašizmas atima abi kar
ves ir tau pieną parduoda.

Nacizmas atima abi kar
ves ir tave sušaudo.

Biurokratizmas atima abi 
karves, vieną nušauna, kitą 
melžia, o pieną laukan iš
pila. -

Kapitalizmas leidžia tau 
parduoti vieną karvę ir bu
lių nusipirkti. *

___ • f

Prancūzai pasižymi...
Pripažįstama, kad pran

cūzai yra dideli valgių mė
gėjai ir vyno gėrėjai. Bet 
dabar jie užima pirmą pa
saulyje vietą įvairių vaistų 
naudojime, kad jiems padė
tų maistą ir vyną suvirš
kinti.

Vyrai pralenkia moteris
Apskaičiuojama, kad iš 10 

vedusių vyrų 7 vyrai mirš
ta pirma, negu jų žmonos. 
Pasirodo, kad į kapus sku
bindamiesi vyrai pralenkia 
moteris.

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad taikos iš
laikymui reikia visus ato
minius ginklus sunaikinti.

Varšuva. — Atsk r i d o 
Vengrijos premjeras Janos 
Kadaras.

Worcesterio Muzikos festivalis 
ir Helen Smith-Janulytė

Per pastaruosius virš šim
tą metų kiekvieną rudenį 
Worcesteryje vyksta Mu
zikos Festivalis. Tai di
delė meno šventė, šiemet 
festivalis prasidėjo spalio 
16 d. didžiulėje Memorial 
Auditorium salėje. Į festi
valį pakviesti įžymūs artis
tai— muzikai, solistai, taip 
pat Detroito Simfoninis or
kestras, vadovaujamas Le
on Fleisher.

Aš čia neminėsiu visų ar
tistų, visos programos. Pri
minsiu tiek, kad Festivaly
je programą atlieka ir Wor
cesterio Choras.

Helen Smith-Janulytė

Man neseniai esant Wor- 
cesteryje teko kalbėtis, be 
kitų, su įžymia lietuvaite— 
Helen Smith-Janulyte, kuri 
priklauso tam garsiam pu
siau profesionaliam Wor- 
cesterio Chorui; jame dai
nuoja. Ir ne tik dainuoja, 
o ir yra to choro sekretorė. 
Choras rinktinis, jam pri
klausyti ir dainuoti ne bet 
kas gali.

Šia proga aš ir noriu tar
ti keletą žodžių apie Helen 
Smith-Janulytę, 'kuri, be 
kitko, yra šauni pianistė.

Helena—ilgamečio veikė
jo Simono (jau senokai mi-

DETROIT, MICH.
Pabaigoj rugsėjo mėne

sio gaunam užkvietimą:
“You are invited to a Par

ty honoring the Fiftieth 
Wedding Anniversary of 
Mikas and Teofile Masis 
Saturday, October 10, 1964, 
6 PM, Detroit Lithuanian 
Club, 4114 W. Vernon High
way, Detroit, Mich.”

Sulaukę tos dienos mes 
nuvažiavome į tą taip pui
kų pokylį. Ten jau radome 
daug žmonių. Tą pokylį, 50 
metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuvių surengė savo 
tėveliams dukra Stepha
nie Mas'is, kuri yra Detroi
to Lietuvių klubo pirminin
kė. Taipgi yra jau gerai ži
noma kaip gabi advokatė 
ne tik lietuvių, bet ir kitų 
tautų tarpe.

Ji yra nepavaduoja m a 
asmenybė mūs progresyvių 
lietuvių tarpe. Didelė garbė 
Mikui ir Teofilei, kad išau
gino tokią gabią dukrelę, 
kuri labai gabiai va
dovauja Detroito Lietuvių 
klubui kaip pirmininkė.

Daug žmonių buvo su
kviesta. Vakarienė — labai 
puiki: skanių valgių ir gė
rimų rado kas tik kiek no
rėjo. ,/

Jubiliatai buvo susodinti 
už gražiais kvietkais pa
puošto stalo. Teofilija buvo 
gražiai pasipuošusi. O Mi
kas turėjo net paauksuotą 
lazdelę, su kurios pagalba 
jam buvo lengviau atsisto
ti.

Masytė vedė tvarką. Ji 
tam yra gabi. Tarp kitko ji 
pareiškė, kad “Laisvei” ir 

rūsio) ir Helenos Januliu 
dukra. Iš pat mažų dienų 
ji dalyvauja pažangiečių lie- 

. tuvių kultūriniame darbe, 
su šiuo darbu ji suaugusi. 
Helena ištekėjusi už kita
taučio. Augina sūnų Richar
dą ir dukrelę Roxanę; sūnų 
moko groti akordionu, o 
dukrelę — skambinti pianą.

Helena iš pat mažens 
priklauso ir W o r c e s terio 
lietuvių Aido chorui; vi
suomet ji patarnauja cho
rui ir solistams, kaip akom- 
panistė. Be to, ji yra LDS 
57 kuopos finansų sekreto
rė. Priklauso Parent-Teach
ers asociacijai; rūpinasi sa
vo ir kitų vaikais, lankan
čiais pradžios mokyklą.

Kaip matome, Helena pa
skendus visokiuose visuo
meniniuose - kultūriniuose 
darbeliuose. Bet ji suranda 
laiko dar ir pasportauti, pa- 
bowlinti. Girdėjau, tame 
sporte Helena taip pat stovi 
pirmosiose pozicijose.

Mes dažnai pražiūrime 
talentus, kokius turime mū
sų tarpe; mažai apie juos 
parašome spaudoje.

Tokie žmonės, kaip Helen 
Smith-Janulytė, — brangūs 
žmonės, ir aš, aną dieną pa
sikalbėjęs su ja, nutariau 
būtinai nors kai ką apie jo
sios veiklą parašyti “Lais
vėje.”

Galiu dar tiek pridėti: 
šiemetiniame mūsų laikraš
čio “Laisvės” koncerte, ku
ris įvyks lapkričio 8 Brook- 
lyne, Helen Smith-Janulytė 
akompanuos pianu Irenai 
Janulienei ir A. Daukšiui, 
kurie yra užkviesti čia dai
nuoti. ' i

O gal ir ji pati mums pi
anu paskambins solo. Ma
tysime, girdėsime lapkričio 
8 dieną.

R. Mizara

“Liaudies Balsui” pasiunčia 
po 50 dolerių, o “Vilniai” 
perduoda jos čionai esan
tiems atstovams - svečiams, 
drgs. Jokubkai ir Pauliukui.

Buvo ir paveikslai trau
kiami.

Masytė pakvietė trejatą 
vietinių draugų tarti po 
keletą žodžių. Perstatė P. 
Jočionį, kurį pavadino “ma
no antruoju tėveliu”. Drg. 
Jočionis pasveikino jubilia
tus ir pareiškė, kodėl Masy
tė jį vadina tėveliu. Mat, 
buvo taip: Abu masiai dir
bo dirbtuvėje; tai jlš'jau- 
nuolę turėjo nuvežti į pra
dinę mokyklą pirmą kartą.

Antras buvo perstatytas 
pakalbėti drg. Zabulis, ku
ris dažnai parašo į spaudą. 
Taipgi kalbėjo Frank Rice.

Paskiau kalbėjo “Vil
nies” administratorius, ir 
nuo redakcijos — Jokubka.

Buvo svečių ir iš kitų 
miestų: Iš Rochester, N. Y., 
Ludington, ir iš Grand Ra
pids, Mich.

Buvo čia daug čiagimių 
jaunuolių. Nors jie jau yra 
tėvai patys, bet jie yra bu
vę Aido choro nariai, taip 
kaip ir Stephanie. Mrs. 
Smith pareiškė, kad sudai
nuosim keletą dainelių ir 
visi svečiai sykiu dainavo.

Tai buvo labai puikiai at
žymėta draugų Masių auk
sinis jubiliejus. Tokio poky
lio dar nebuvo buvę mūs 
kolonijoj, o gal nei kitose 
lietuvių kolonijose Ameri
kos šiaurinėse valstijose.

Linkiu jubiliatams tvir
tos sveikatos jų gyvenime.

Pilietis

LAWRENCE, MASS.
Iš “Laisvės” naudai 

banketo Maple Parke
Diena pasitaikė graži, tik 

biskį vėjuota. Svečių priva
žiavo iš .daugelio kolonijų. 
Iš New Yorko buvo atvykę 
“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara su žmona ir S. Več- 
kys.

Pietų laiku visi svetainės 
kambariai buvo pilni. Bai
gus pietus buvo trumpa 
kalbų ir dainų programa. 
Worcesterietė Irena Janu- 
lienė padainavo tris dainas. 
Jai pianu akompanavo He
len Smithienė-Janulytė.

Kalbą apie prezidentinius 
ir kitų pareigūnų rinkimus 
pasakė drg. R. Mizara; ra
gino balsuoti už prez.John- 
soną. Jis kaipgi kalbėjo ir 
apie “L” vajų: ragino dar
buotis vajuje, paieškant 
naujų skaitytojų ir užrašy
ti “Laisvę” savo giminėms 
ar pažįstamiems Lietuvoje. 
Lietuvos žmonės yra labai 
patenkinti “Laisve,” nes ji 
aprašo ne tik Amerikos pa
dėtį, bet ir viso pasaulio. 
Ji turi platų tinklą kores
pondentų. Drg. Mizara ra
gino darbuotis ir už sukėli
mą “Laisvei” $5,000 fondo.

Buvo iššauktas bostonie- 
tis drg. A. Kandraška, ku
ris šiemet lankėsi Lietuvo
je ir pervažiavo Lenkiją, 
kad papasakotų savo įspū
džius. Jis sakė, kad daug 
nekalbėsiu apie įspūdžius iš 
Lietuvos, nes apie tai jau 
buvo parašyta “Laisvėje.” 
Noriu tik pasakyti, kad da
bartinė Lietuva yra ne ta, 
kokią aš ją palikau. Visur 
visur statomi namai, fab
rikai. Platus tinklas mokyk
lų ir ligoninių. Su kožna 
diena gyyenimas' eina ge
ryn. .

Buvo iššaukta ir; draugė 
E. Mizarienė pakalbėti. Ji 
kalbėjo apie moteris. Mote-i 
rys šiandien reiškiasi ne tik 
šeimyniniame gyvenime, bet 
ir politiniame. Jos turi sa
vo klubus, užima vietas or
ganizacijose — kai kur dau
giau negu vyrai. Ragino 
moteris organizuotis, pri
klausyti moterų klubuose ir 
dirbti kartu su vyrais ir 
kovoti prieš karo kurstyto
jus. Ji taipgi ragino bal
suoti už prezidentą Johnso- 
ną, prieš Goldwaterį.

Buvo iššaukta bostonietė 
draugė Čekienė. Ji padarė 
pranešimą iš apsilankymo 
šią vasarą Lietuvoje. Savo 
apsilankymu yra labai pa
tenkinta, pamatė savo gi
mines, draugus, pažįstamus.

Iššauktas ir brocktonietis 
drg. Geo. Shimaitis. Jis pa
darė pranešimą apie mon- 
telliečių pikniką po stogu.

Dar buvo vienas prane
šimas, kad Lietuvių Meno 
Sąjunga rengiasi prie dide
lio darbo: nori suorgani
zuoti grupę amerikiečių me
nininkų ir 1965 m. vykti į 
Lietuvą ir dalyvauti Res
publikinėje dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje.

Soutbostonietės moterys 
“Laisvės” vajininkės banke
tui paaukojo “fruktų.” Už 
juos surinkta $6.80. Ačiū 
joms.

Drg. Petruškevičius trau
kė visos publikos filmus ir 
žadėjo kada nors juos pa
rodyti.

• Banketo komisija buvo: 
V. Kralikauskas, Jonas Ko- 
dis ir S. Penkauskas. Ka
dangi Penkauskas buvo su
sirgęs ir paguldytas ligonį-, 
nėję, tai bankete nedalyva
vo. Jo vietoje pagelbėjo Ig. 
Chulada.

Prie stalų pagelbėjo A. 
Butėnas, J. Rudis ir kita
taučiai Rose ir Jim Motta. 
Gaspadinės: Juzė Šleivienč, 

Eva Kralikauskienė, F. Ko- 
dienė, S. Penkauskienė, N. 
Garijonienė. Pagelbėjo R. 
Chuladienė.

Prie stalų patarnavo Vait
kus, M. Braun (Milvidaitė) 
ir Mary Stankus.

Varde LLD 37 kuopos ta
riame širdingą ačiū visiems 
už gražią kooperaciją — 
už platinimą bilietų ir už 
visus kitus darbus, o labiau
siai gaspadinėms.

Komisijos narys
V. Kralikauskas

San Francisco, Calif.
Prezidentą Johnsoną mūsų 

mieste pasitiko mases 
žmonių

Spalio 11 d. San Francis- 
ke Washingtono aikštėje 
įvyko iškilmingas masinis 
mitingas prezidentui John- 
sonui pasitikti. Miesto 
dienraščiai rašė, kad prezi
dento pasitikime, policijos 
viršininko Thomas Cahill 
apskaičiavimu, žmonių bu
vo 100,000. Tačiau, mano 
akimis žiūrint, galėjo būti 
dukart tiek. Rodos, visame 
savo gyvenime nemačiau to
kios didelės masės žmonių. 
Žinoma, supuolimas Kolum
bo dienos parodos padaugi
no prezidento pasitikimą.

Washingtono aikštė bei 
vadinamas centras North 
Beach — tai San Francisko 
miesto dalis, kur daugumo
je gyvena italų šeimos. Ši 
aikštė ir jos apylinkės gat
vės buvo kimštinai užpildy
tos žmonėmis.

Daugelis žmonių pradėjo 
laukti prezidento nuo 9 vai. 
ryto. Buvo žadėta, kad 
prezidentas čia bus apie 4 
vai. popiet, bet pavėlavimas 
neišvengtinas, kai visi ke
liai užpildyti žmonėmis.

Galvojau, kad mūsų pre
zidentas vargiai galėsiąs 
paeiti, pasiekęs mūsų mies
tą. Tos ilgos kelionės, kal
bų sakymas, tūk s t a n č i ų 
rankų paspaudimas sveiki
nantis ir pasikėsinimai ant 
jo gyvybės, ir t. t... Prezi
dentas parodė savo rankas 
laikraščių reporteriams, ku
rios buvo nuo tų sveikini
mų sužeistos. Nuostabu, 
bet prezidentas atvyko pui
kiai nusiteikęs ir jo veide 
nesimatė daug nuovargio 
žymių.

Prezidentas savo kalboje 
komplimentavo kalifornie- 
čius už jų puikų nusiteiki
mą ir pridūrė, kad jis pa
geidautų būti tokioje pat 
puikioje nuotaikoje lapkri
čio 3 d.

Prezidento kalba buvo 
aiški ir brandi. Jis palietė 
taikos svarbą. Taip, taika 
visam pasauliui brangus žo
dis, todėl kiekvienas taikos 
trokštantis žmogus balsavi
mo dieną turėtų pagalvoti, 
kam atiduoti savo balsą.

Laike prezidento buvimo 
mūsų mieste policijos virši
ninkas pranešė, kad visi 
miesto keliai, kur preziden
tas važiavo, buvo policijos 
saugomi. Visa Washingto
no aikštė ir jos apylinkės 
gatvės ir pastatų stogai bu
vo saugomi.

Džiugu ir pagirtina, kad 
tokioje didelėje masėje žmo- 
ių neįvyko nelaimių bei su- 
sižeidimų ir jokių areštų 
nebuvo.

S. F.

T. SĄJUNGA IR KINIJA 
SUSITARĖ

Chabarovskas. — Čionai 
per septynias dienas tarėsi 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
atstovai geležinkelių reika
lais. Jie išleido pareiškimą, 
kad visais klausimais pilnai 
susitarė*

MIAMI, FLA.
Džiaugsmai ir bėdos

Tik metai laiko, kai pas 
mus apsigyveno newdzer- 
zietis Antanas Zavish, ir va 
Socialio Klubo jaukiose su
eigose susitiko gražuolę So
phie Abrams, pamilo ją ir 
be atidėliojimo susituokė.

Spalio 4 d. klubiečiai ir 
svečiai jaunavedžius vedy
binėje puotojo pasveikino ir 
palinkėjo jiems pastovios 
meilės ir laimės.

Skamba aidai klubo pa
unksnyje, žadanti ir dau
giau vedybų, o už jas, at
rodo, atsakingas yra mūsų 
klubo pirmininkas Ch. Ta
mošiūnas.

Spalio 11 d. Socialio Klu
bo puotoje klubiečiai pager
bė Joną ir Nancy Benekai- 
čius su jų 38 metine vedy
bine sukaktimi. Nors toji 
staigmenėlė pravirkdė jaut
riąją Nancy, bet vis tik ji, 
nusišluosčiusi ašaras, pri
vertė savo Jonuką pašokti 
su ja valsiuką. Dar daug 
daug jiems laimingų metų!

Du stambieji Socialio Klu
bo mecenatai — M. Džiup- 
kaitis ir J. Smalenskas — 
atsikrausto pastoviai gy
venti į Socialio klubo stu- 
bą, kurią jie nupirko ir 
klubui padovanojo. Namas, 
kuriame jie gyveno, liko 
miesto nupirktas vedamojo 
kelio reikalais.

Mūsų nuoširdusis elektro
nikos žinovas J. Stevenso- 
nas priverstas grįžti į ligo
ninę užbaigti pradėtą ir ne
užbaigtą operaciją. Linki
me jam pasekmingai per- 
kęsti nemalonumus ir pilnai 
pasveikti.

Aido choras, po vasaros 
atostogų, pradėjo dainavi
mo pratimus.

- Eina gandai, kad Floridos 
demokratai, kurie per pa
staruosius kelerius rinki
mus balsavo už respubliko
nus kandidatus, šiemet bal
suos už L. B. Johnsoną ir 
Humphrey.

Floridiečiai šiemet tikisi 
žieminiame sezone turėti 
rekordinį antplūdį turistų.

Mes, lietuviai, irgi mano
me susilaukti daug svečių, 
nes matote, Florida patam
pa tuo susitikimo centru vi
suose šalies miestuose gy
venančių giminių, pažįsta
mų ir draugų.

Spalio 27 ir 28 dienomis 
vietinė Literatūros Draugi-, 
jos kuopa rengia S. Klubo 
patalpose bazarą. Pirmas 
toks parengimas pas mus.

Žiemos sezonui Socialis 
Klubas planuoja svečių pri
ėmimui ir palinksminimui,' 
šalia eilinių sueigų, pora ar 
daugiau kultūrinių parengi
mu.

Stambieji S. Klubo dar
buotojai — G. Danis, W. 
Lack, J. Šimkus ir G. Su
vak, palikę savo gražuoles 
pačiukęs, susėdę į automa
šiną, buvo išdūmę pavand- 
ravoti po Floridos naujoky-- 
nūs, o ypatingai St. Peters
burg. Jųjų mylimosios pa- 
čiukės spalio 11 d., atvyku
sios į klubą pietauti, nors 
ir šypsojosi, bet giliai savo 
širdyje niršo prieš tuos sa
vo “hiclius,” palikusius jas 
vienas liūdėti. Arėjas

Rochester, N. Y.
Pranešimas

Lapkričio mėn. 7-tą hus" 
rodomo labai gražūs, spal
voti, filmai iš Lietuvos. 
Pradžia 7:30. Dovana 1 dol. 
Rodys Gedimino svetainėje, 
575 Joseph Ave.,

Visi Rochesterio lietuviai 
nuoširdžiai prašomi daly
vauti ir pamatyti teisybę, 
kaip sparčiai Lietuva kyla 
ir kaip jaunimas gražiai gy-* 
vuoja. Kviečia Rengėjai
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Apie šventintą vandenį
Kilometras po kilometro, įveikdama sun

ky kelią, Aleksandro Makedoniečio armija 
artinosi prie Indijos. Sekinanti kaitra pa
kirto kojas net labiausiai prityrusiems ir 
užsigrūdinusiems kariams. Greitai mažėjo 
maisto atsargos. Tokiame drėgname, tvan
kiame ore maistas greitai sugesdavo. Ypač 
saugomas ir tausojamas buvo vanduo. Ve
žimus su brangiu vandeniu šventintuose in
duose lydėjo speciali sargyba, ir kaskart, 
kai atvoždavo dangčius ir įsipildavo skaid
raus, gaivaus, tarsi ką tik iš šaltinio pasem- * 
to vandens, atrodydavo, kad vyksta tikras, 
stebuklas. i

Primename, kad žygį užkariauti Indijai 
Aleksandras Makedonietis pradėjo beveik 
prieš pat savo mirtį, 327 metais prieš mūsų 
erą. Jau tada graikai žinojo paslaptį, kaip 
ilgai galima išlaikyti vandenį. O dar anks
čiau tai žinojo senovės Egipto žyniai. Sa
vo laboratorijose, tiems laikams gerai įreng
tose, jie padarė nemaža svarbių atradimų. 
Bet šie atradimai likdavo griežčiausia pa
slaptimi todėl, kad, jais remdamiesi, žyniai 
darydavo daug religinių stebuklų, kuriais 
taip garsėjo senovės Egipto šventyklos. 
“Šventintas”, negendantis vanduo taip pat 
buvo vienas iš tokių stebuklų.

Tyrinėdami tauriuosius metalus — auksą 
ir sidabrą — žyniai pastebėjo daug jų įdo
mių savybių. Gryno sidabro indai patiki
mai ir ilgai išsaugodavo vandens švarumą 
ir gaivumą. Tokius indus jie bematant pa
skelbdavo šventais, nors juose nebuvo nie
ko šventa. Jų paslaptį sudarė savybės nai
kinti mikroorganizmus, puvimo bakterijas. 
Vandenyje ištirpsta be galo mažai metalo 
dalelių. Bet ir jų užtenka apsaugoti van
deniui nuo mikrobų. Ne veltui senovėje 
buvo gydoma taip: prie atvirų žaizdų dė
davo sidabro plokšteles, kurios sulaikydavo 
audinių irimą ir skatindavo žaizdos gijimą.

Senovės Egipto žynių atradimas tvirtai 
įėjo į bažnytinę praktiką — čia “šventin
tas” vanduo buvo plačiausiai pritaikytas. 
Bažnyčioje jo nesigailima. Pavyzdžiui, per 
Velykas juo šlakstomi pyragai, kiaušiniai. 
Religingi žmonės tiki, kad po to jų produk
tai įgyja ypatingų savybių, ypatingos dievo 
malonės. “šventintą” vandenį tikintieji 
perka atsargai ir laiko namuose. Jie tikisi 
juo išgydysią ligonius ir mano, kad vanduo 
namuose savaime atnešiąs palaimą šeimai.

Vienu iš svarbiausių įrodymų, kad van
duo “šventintas”, tikintieji laiko jo savybę 
ilgai negesti. Jie mano, kad šį stebuklą da
rančios maldos, kurias kalba šventikas, vil- 
gydamas vandenyje savo kryžių. Iš tikrų
jų stebuklingos vandens savybės priklauso 
ne nuo maldų, o nuo sidabro jonų, liekančių 
jame iš sidabrinio šventiko kryžiaus ir si
dabrinės taurės, į kurią įpilama vandens. 
Štai kodėl bažnytinis “šventintas” vanduo 
negenda. Be to, juk ir šaltis neleidžia vei
stis mikroorganizmams. Toks vanduo, šven
tintas ar nešventintas, ilgai negenda. Ti
kintieji laiko “šventintą” vandenį švariuo
se, sandariai uždarytuose induose. Bet jei
gu šį vandenį paliktume atidengtą, tai į jį 
galėtų pakliūti iš oro mikroorganizmų, ir 
tada jau joks šventinimas neišgelbėtų jo 
nuo gedimo. I

"Jaunimo gretos" Nr. 5 1964

Apie naujuosius 
Lietuvos kino filmus

Kinematografija — pati jauniausia meno 
saka Lietuvoje. Ji gimė ir pradėjo vystytis 
tarybinės santvarkos metais.

Niekada anksčiau Lietuva neturėjo savos, 
tautinės kinematografijos. Valdant buržu
azijai, daug buvo kalbama apie kino meną, 
bet labai mažai daroma. Kauno ir kitų mie
stų kino teatruose buvo demonstruojami tik 
filmai, pagaminti Amerikoje, Anglijojė, Vo
kietijoje, Prancūzijoje.

Pirmas konkretus žingsnis lietuviškos ki
nematografijos kūrimo srityje buvo padary
tas 1940 metais, kada Tarybų Lietuvos vy
riausybės nutarimu, Kaune buvo organizuo
ta dokumentinių ir kronikinių filmų studi
ja. Karas, sukeltas fašistinės Vokietijos, 
nutraukė jos darbą.

Išvadavus Tarybų Lietuvą, tuoj buvo im
tasi žygių atgaivinti studiją. Jau 1944 ‘me
tų rugpjūčio mėn. 14 d. režisierius L. Ma
ciulevičius ir operatorius V. Starošas fiksuo
ja Lietuvos žemės išvadavimo fragmentus. 
Nuo tos dienos Lietuvos kino studija prade
da žengti ’ pirmuosius savarankiškus žings
nius. Kasmet jie darosi vis stipresni ir pla
tesni.

Įžengdama į 1964 metus Tarybų Lietuvos 
kinematografija turi kuo pasididžiuoti. Su
kurtas jau penkioliktas iš eilės pilnametra- 
Žinis meninis filmas “Vienos dienos kroni
ka”.

<šis ekrano kūrinys nukreiptas prįeŠ pilje- 
tžnĮ* abėjingUrtią, prieš: bailumą, veidmainiš
kumą, prieš kategoriją žmonių, kuriems as
meniniai interesai — vienintelis veiklos ir 
elgesio kriterijus.

Filmo scenarijus ir pastatymas režisie
riaus Vytauto žalakevičiaus. Operatorius A. 
Araminas, dailininkas f A. Ničius.

Meninėje kinematografijoje išimtinai reiš
kiasi jaunimas. Tai daugiausia Maskvos Vi-

sasąjungimo kinematografijos instituto auk
lėtiniai.

Šio instituto auklėtinis R. Vabalas pernai 
baigė meninį filmą “žingsniai naktį”, kuris 
susilaukė gero įvertinimo. Dabar jis stato 
spalvotą kino komediją-groteską “Karas 
atidedamas rytdienai”. Joje bus vaizduo
jami prieškariniai laikai, buržuazinės Lie
tuvos “tvarka” ir “gerovė”. Autoriai pasi
ryžę aštriai išjuokti tuometines ponų riete
nas, šovinizmą ir tariamą' galybę. Filmas 
turi pasirodyti 1964 metų pabaigoje. Kitas 
jaunas režisierius M. Giedrys, pernai pasta
tęs “Svetimi”, kuria filmą apie Didįjį Tėvy
nės karą. Dėmesio centre jaunuolis, kurį 
audrax nubloškė į Rusijos gilumą. Autoriai 
pavaizduos, kaip Povilas randa kelią į gim
tąją žemę, kaip su ginklu rankose kovoja 
už jos laisvę. Filmas irgi išeis 1964 metų 
viduryje.

Didelį darbo barą varo ir dokumentalis
tai. Tokie Lietuvos dokumentalisto V. Sta- 
rošo darbai, kaip “Tėviškėje”, “10 dienų 
Lenkijoje”, “Jie — kauniečiai”, “Manė 
draugai,” “Nenusimink, Virginijau,” žino
mi visoje Tarybų šalyje. Sėkmingai dirba 
ir kiti dokumentinės kinematografijos meis
trai. Paminėtini L. Tautrimas, A. Blyža. 
Įdomią apybraižą sukūrė A. žebriūnas. 
“Juodoji procesija” stengiasi suduoti baž
nyčiai smūgį ne logiško įtikinėjimo keliu, o 
vaizdo pagalba pavaizduoti visą tikėjimo 
antihumaniškumą ir tamsybiškumą. “Juo
doji procesija” reikšmingai praturtina lie
tuvišką dokumentinę kinematografiją.

Neseniai pasirodė dar trys įdomios apy
braižos: “Vakaras prieš parodos atidary
mą,” “PJaukti būtina” ir apybraiža, pasako
janti apie tas vietas, kuriomis po kelių me
tų tiesis Baltijos-Juodosios jūros kanalas.

Lietuvių kinematografijos laukia graži 
ateitis. Vilniuje, Antakalnyje, gražioje vie
toje, iškilo naujos, modernios studijos kor
pusas. Ten bus erdvūs, dideli paviljonai. 
Šiandien Tarybų Lietuva turi ir savų režisie
rių, ir operatorių, ir aktorių, specialiuoja 
mokslu. Gražios, džiuginančios perspekty
vos.

Lietuvių nacionalinės kinematografijos su
kūrimas—vienas ryškiausių bendros lietuvių 
tautos tarybinės kultūros pakilimo bruožų.

A. Vesulas

Rudenėlis
I

Beržynai keičia rūbą
Ir dažos geltonai.

. Išskristi paukščiai skuba 
Kažkur toli, tenai...

Taigi—ruduo, ruduo jau. 
Pažliunga pabaliai.
Aplink žolė ruduoja, 
Ir krinta obuoliai.

Ruduo. Gausu gėrybių.
Tik netingėk rytais.
Nors miškas pilnas grybų, 
Bet patys neateis.

Rasom šakelės prausias, 
Kol dar nėra šalnų;
Rugsėjis—pats geriausias 
Iš rudenio dienų.

Skubi, suki iš kelio, 
Jauti iškart—vėsa!
O kojas prie miškelio
Išpraus šalta rasa.

Miškan! Matai kaip kupstą 
Tarp samanų, šakų.
Pats baravykas pūpso... 
Nurovei—ir puiku!

Toliau gelsvai papiltos 
Kaip lapai nuo beržų— 
Tai voveruškų tiltas, 
Tik džiaukis, kaip gražu.

Kazlėką, gruzdą, lepšį, 
Ruduokę ir dar ką... 
Visus į vieną krepšį, 
Į krūvą—ir tvarka!

Vėl tavo akys kelias,— 
O kas ten ties medžiu? 
Tai ūmėdės pulkeliais,— 
Visokių ūmėdžių.

Raudonos, žalsvos, baltos 
Ir dar spalvų kitų...
Nuo žemės lyg pakeltos 
Ant neilgų kotų.

Neliki paskutinis,
Nes greit užklups šalna— < 
Apraugs mama statinę, 
O ta dar nepilna.

Paskui pro tą beržyną 
Atslinks balta žiema. 
Raugintų skanumynų 
Kasdien tau duos mama.

A. Miškinis
(Iš "Lietuvos pionieriaus")

Deklaracija

ir būsena, kai žmonės tampa 
Energija, o ne Mdse.

Aš niekinu ramybės būvį-— 
duobės ar kauburio—vis tiek; 
ir žmogų suprantu kaip šūvį, 
Kurs turi taikinį pasiekt.

Jiutinas Marcinkevičiui

TRUPUTIS APIE ŠI AURĖS ‘ 
GYVENTOJUS ESKIMOSUS

Klausant apie šiaurės le-! 
dynuose eskimosų gyveni
mą daugeliui sukelia šiurpą, 
bet yra žmonių, kurie pa
myli tuos ledynus ir pasi
lieka ten su eskimosais gy
venti. Vienas iš tokių bu
vo danas Peter Freuchen, 
kuris 1906 m. su Danijos 
prekybine ekspedicija nuvy
ko į Arktiką ir šiaurėje iš
gyveno suvirš 25 metus: 
išmoko eskimosų kalbą, ve
dė eskimosę moterį, su ku
ria sugyveno du kūdikius ir, 
žmonai mirus, vedė kitą 
eskimosę. Kartą jis su žmo
na ir kūdikiais buvo par
vykęs į Daniją, bet jo žmo
nai nepatiko baltojo žmo
gaus gyvenimas ir jie atgal 
iškeliavo. >

Daugiausia eskimosų gy
vena Grenlandijoje (25,- 
000), Alaskoje (16,000), Ka
nadoje — Hudson Bay — 
(10,000) ir Yuite—Sibire—

Suėję į buveinę, kad duoti 
pailsėti drabužiams, visi iš
sirengia; kartais moterys 
pasilieka su kailinėmis kel
naitėmis. Būti nuogam dro
vumo pas eskimosus nėra.

Arktika yra labai turtin
ga dideliais gyvūnais: jūrų 
arkliais-walrus, banginiais, 
ruoniais. Salų ežeruose 
daugybė mažesnių žuvų.. 
Dėl mėsos: šiaurės brie
džiai, muskusai, lokiai, la
pės ir kitokį mažesni gyvū
nėliai. Tiktai sunkiausioje 
padėtyje eskimosai užmuša 
šunį, šuo yra eskimoso 
turtas. Net ir dabar, be 
šunų, šiaurėje gyvenimas 
būtų neįmanomas.

Šunys nuo pat mažens 
yra mokomi neapkęsti lo
kių. Tas * padeda eskimo- 
sui medžioklėje • ir saugo 
maisto sandėlį nuo lokių.

Vasaros metu žemė šiau
rėje atsileidžia nedaugiau 3

džiama, jog tai buvo laivas 
iš Grenlandijos. Grįžtam 
atgal, manoma, laivas žu-. kXek čia to alasavoji- 
vo. Spėjama, kad jau tuo-1 mo del N. Chruščiovo aį- 
met Grenlandijoje eskimo- leidimo iš jojo pareigų! Ka
sai gyvėno. pitalistiniai laikraščiai ir ži-

šešioliktame šimtmetyje nįų padavėjai per radiją ir 
Holandijos banginių žvejai' televiziją tiesiog “kraustosi 
Arktikoje buvo užėmę ke-Įįg proto.” Kas jau čia to
lias salas ir Holandija sa- pį0, Rad jaunesni užėmė 
vinosi Grenlandiją. Kilo Chruščiovo postus, o jį pa
kąrąs su Danija. Holandija Nuosavo nuo sunkių ir su- 
pralaimėjo. Vėliau Holan- į dėtingų pareigų? Juk N. 
dija bandė ten gauti preky-; chru š č i o v a s jau beeinąs

i . ( Na ,o
gal jaunesnieji pastebėjo 
pas jį ir klaidų. Niekas nė
ra liuosas nuo klaidų. Mes 
irgi keičiame valdininkus. 
Tik pas mus didelis skir
tumas. Mes keisdami balsa
vimų formoj valdininkus 
dažnai bėgdami nuo vilko 
užbėgame ant meškos.

pitalistiniai laikraščiai ir ži-

bai koncesijas, bet per du 71 metus amžiaus, 
šimtmečius Danijos Rojalė' 
Grenlandijos^ kompanija iš
imtinai valdė Grenlandiją.

1585 m. atkastos liekanos 
liudija, jog tuomet Gren
landijoje jau buvo skaitlin
gos grupės gyventojų. Ras
ta didelių banginių griau
čiai, bažnyčių griuvėsiai, 
viduramžių madingi rūbai. 
Kokioje katastrofoje gy
ventojai ten žuvo, davinių 
nėra.

1939-50 m. Amerikos ir 
Norvegijos mokslininkų pa
daryti tyrinėjimai, atkas
tos senienos byloja, jog vi-

pėdų. . Tarp Ištirpusios ir sa eskimosų praeities kultū- 
amžiais įšalusios žemės su-| rįnįaį padavimai vienodi, 
sidaro labai patogus aug-j Eskimosai ngra linkę 

į memjai vandens klodas. Va-1 ______J

Peter Freuchen buvo pas
kutinis europietis šiaurėje, 
kur jam teko sutikti dar 
akmens . eros gyventojus, saros metu, visa laiką saulei 
kurie peilį pasidarydavo iš nenusileidžiant, greit išbu- 
kaulo arba iš nukritusio joja želmenį ja. Pavasariui 
meteoro. Jeigu vasaros me- artėjant, per žiemą išbadė- 
tu kuriam jų pasitaikyda- jusįos bandos raguočių pa- 
vo pajūry rasti išmestą; 
bačką su ; metalo lankais, 
buvo didelė laimė. Iš me
talo jie pasidarydavo peilį, 
harpūnui jėtį ir adatą.

Eskimosų mityba
Eskimosai valgo sušalu

sią arba išvirtą mėsą, žu
vį, kiaušinius. Mėsą jie iš
siverda iš akmens iškaltame 
inde. Kurui suvartoja rie
balus. Gyvulio ar didelės 
žuvies mėsa dalinasi į ge
rąją ir prastesnę. Gerajai 
priklauso liežuvis, akys, ke-i 
penys. Šunies ir lokio ke-1 
penys yra nuodingi. Geriau-, “et“Vkior“medžiokl§s 
šioji maisto dalis priklauso I 
tam, kuris laimikį nudėjo.' 
Garbingiausias vyras, kuris 
yra geras medžiotojas. Vy
ro pareiga visuomet rūpin
tis maisto reikmenimis.

Kad išsaugoti nuo šunų ir 
lokių maistą, eskimosai bū
davo jasi bendrą sandėlį, bet 
kožnas žino, kas priklauso 
jam. Sugrįžus iš medžiok
lės, laimikiu dalinasi visi, 
valgo bendrai, o likusiąją 
dalį padeda į sandėlį. Jei
gu dėl 
kuriam 
tuomet 
sandėlį 
ma prasižengimu.

Vasara šiaurėje yra trum
pa — vos du mėnesiai nuo 
pavasario iki pirmutinės

! sipila į vešlias pievas, o ru
deniop, jau gerai atsiganę, 
gyvuliai grįžta atgal į miš
kus. Susidaro proga pasi-' 
ruošti maisto ir kailių dėl 
atsargos.

Gyvuliai keliauja didelė
mis bandomis. Briedis turi ■ 
silpnas akis, bet jis turi i 
stiprią klausą ir jautrią | 
uoslę. Bent koks svetimas 
judesys arba garsas suke
lia baimę. . Prigludęs prie 
žemės arba tyliai šliaužiant 

1 prieš vėją, medžiotojas lau
kia prisiartinant bandos; 
strėlė netoli lekia. Nevi-

I esti sėkmingos.
Tūlų sektų dvasiškiai 

draudžia rūpintis didele 
maisto atsarga, tuomet, su-

kokios priežasties 
pritrūksta maisto, 
nuėjus į bendrą 
pavalgyti neskaito-

šalnos. Vasaros metu sau
lė nusileidžia, o žiemos 
metu, per tris mėnesius, 
saulė nepasirodo. Pavasa- 

I rį į kalnų šlaitus prilekia 
milijonai visokių paukščių. 
Lizdai pilni kiaušinių. Mo
teris paima į burną kiauši
nį, trynį įpučia į išdžiovin
tą gyvulio žarną, o baltymą 
išspiauna. Pripildytą žar
ną pakabina išdžiūti.

Kiek paaugusių jaunik
lių paukščių kaklo kaulą 
nukrečia ir su plunksnomis 
ir viduriais sugrūda į sto
resnę žarną ir taip pat pa
kabina išdžiūti. Toks mais
tas yra skaitomas dideliu 
skanėstu.

Eskimosai labai gerbia 
svečius; per kelias dienas 
atvykusį svečią vaišina, b 

' nąkties metu svečią pagul
do Šalia savo žmonos, pats 
nusisuka nuo svečio. Eski
mosų visa šeima miega ben- 

■ droje “lovoje.” Vyras su 
žmona guli viduryje, žmo
nos pusėje pradedant su ma
žiausia mergyte, Vyro pusė
je SU mažiausiu berniuku.

pa- 
sa- 
bei 
Pe- 
su- 
pa-

šakoti svetimiems apie 
vo senovės padavimus 
dabartinį jų gyvenimą, 
ter Freuchen daug ką 
žinojo iš savo žmonų 
sakoj imu. Eskimosai taipgi 
tiki į pomirtinį gyvenimą; 
tiktai jų dangus randasi po 

. vandenynu. Peklos jie ne
žino. Eskimosų dvasiškiai 
taipgi turi ryšį su “die
vais.” Kad būtų sėkminga 
medžioklė, dvasiškis pra- 

■ nyksta kelioms dienoms “po 
, vandenynu, arba nusikelia 
I į mėnulį, kalbasi su die- 
:vais” ir atgal sugrįžęs lie- 
Ipia visiems būti gerais. Už 
dvasiškio patarnavimą gy
ventojai sumoka jam kai
liais ir geriausiu maistu.

Sulaukusieji senatvės ar-

Senas amžius yra sunki 
padėtis kiekvienam žmogui. 
Mūsų vietinėj spaudoj daž
nai pasirodo su savo libe
rališkais straipsneliais įū- 
las James A. Gilchrist. Ir 
štai jis aną dieną kaip tik 
kalba apie senatvę. Jis pa
taria seniems nesėdėti ran
kas susidėjus, lyg invalidui. 
Jis sako, reikia dirbinėti, 
krutėti, o ne nuobodžiauti. 
Tai gryna tiesa! Aš žinau, 
kad yra tokių, kurie, ga
vę pirmąjį čekį iš senatvės 
pinigų fondo, staiga taip 
pasensta, kad ir pirštą bi
josi pajudinti. Tokių yra 
ir tarp mūsų pažangiųjų, i

Vedybos pas eskimosus 
neturi jokių ceremonijų.

vėlavus pavasariui arba Jie laikosi vienpatystės, bet j 
orui pablogėjus,ištisosžmo-;paskolinti geram draugui’ 
nių grupės miršta iš bado. į savo žmoną jie skaito pa-

' prastu reikalu. Moterys ne
turi jokių teisių.

Laike Antrojo pasaulinio \
Eskimosų butai

Pastoviam gyvenimui;
buveinę eskimosai būdavo- karo Vokietija buvo užėmus 
jasi iš akmenų ir sausos Grenlandiją. Nuo 1948 m. 
žolės. Iglų — ledo gabalų Grenlandija pasidarė Amę- 
buveinę — budavoja tiktai rikos militarine baze.
kelionėje. Į valandą laiko' Su transportacijos tobuli- 
eskimosas pasibudavoja ig-. nimu keičiasi ir eskimosų 
lų. Tuomet moteris iš vi-! gyvenimas. Daugiau vietų 
daus sniegu užlipdo plyšius, įsteigta prekybiniai punk- 
kailiais iškloja sienas, grin
dis, ir prasideda gyveni
mas. Visada prie buveinės 
padaroma įėjimui į ją tune-

Nuo senatvės pabėgti ne
galima — ji ateina, nori ar 
nenori. Mūsų eilės dikčiai 
išretėjusios ir vis dar retėja, 
veiklos našta vis gula ant 
mažesnio skaičiaus. Ot, čia 
mūsų pensininkams, kurie 
jau labai staiga pasensta, 
ir reikia dirbti, krutėti dėl 
pažangos, laiko yra gana.

Tiesa, mažose kolonijose 
______ ___________  mūsų veikla išnyko, seniems 

ba likę bejėgiais, eskimosai; išmirus. Didesnėse koloni- 
nusižudo. Į mirtį eskimosai’jose veikla dar eina, bet ir 
žiūri kaip į malonų poilsį. | čia gula tik ant keleto veik

lesniųjų.
Štai eina mūsų spaudos— 

“Laisvės” ir “Vilnies” -3. 
vajus. Ot čia kaip tik ir • 
yra ta proga visiems padir
bėti. Jei negalima naujų 
skaitytojų laikraščiams ras
ti, tai nors reikia parinkti ( , 
aukų.

Dargi yra tarp mūsų J4r 
pensininkų, kurie turi susi
taupę (ir nemažai) senatvei, 
tai kodėl nepaaukoti mūsų 
spaudai ir pažangiam veiki
mui? Argi geriau bus, kad 
mirus, artimieji paaukos 
davatkų lizdams ir “dievo 
tarnams”? Daug tokių at
sitikimų yra įvykę.

I. Vienužis

tai, dirbtuvėlės, įvesta elek
tra, kai kur veikia misijo- 
nierių užlaikomos mokyk
los. Atvykusieji europie-

lis. Esant blogam orui, į 
tunelį suleidžia šunis. Bu
veinės viršuje paliekama 
skylė dėl ventiliacijos. Ki
taip, viduje, kiek apšilus, 
ledas pradėtų tirpti ir susi
darytų pavojus. Per tu
nelį įeina tyras oras. Pa
stovioje buveinėje langą pa
daro iš žuvies plonos odos.

Dėl maisto eskimosai 
nuolatos keliauja. Apleis
dami vietą buveinės nehū- 
griauja, pasilieka “visuo
menine” nuosavybe; kam 
prireikės, tas naudosis. 
Kartais persikėlimas už
trunka 2-3 metus.

Eskimosų kultūra
Eskimosa i neturi savo 

rašto. IŠ kur jie atkeliavo 
į Arktiką, tikrų davinių 
nėra. Etniškai, eskirfloski 
yra arčiau mongolų kilmės. 
Spėjama, jog bus atkelia
vę iš Sibiro dalių.

1510 m. į Norvegiją at
plaukė laivas, kuris buvo 
pabūdavota^ be jokios me
talo vinies; ruonių oda iš 
lauko apdengtas. Spren-

čiai bando eskimosams pri
taikyti savo šalyse esamus 
įstatymus, bet eskimosai, 
ypač gyvenantieji toli pro
vincijose, laikosi savo senų 
papročių. ' Atsiųstieji tvar
kos prižiūrėtojai daugumo
je atvejų nuosprendį pada
ro visai nesuprantamą vie
tos gyventojams. Tūlas es- 
kimosas už atliktą paslau
gą, padedant senai mote
riai nusižudyti, buvo nuteis-j 
tas dešimčiai metų kalėti. 
Kalinio tėvas su pasididžia
vimu pasakojo visiems, kad I 
už gero padarysią jo sūnų 
išvežė į didelį namą, ten 
jam duoda valgyti, nieko 
nekainuoja. Kalinys gavo 
džiovą ir paleistas greit 
mirė.

Kanados valdomoje Hud
son Bay . dalyje neseniai tei
sėjas Sussins, kurio juris- 
dikciijo j e yra 22,000 k v. my
lių teritorija, sprendė tū
lo Noah E-465 (eskimosai 
antrojo vardo-pavardės ne
turi, tad teismas paskyrė

Karačis. — Pakistanas 
gąvo $3,500,000 JAV kredi
to. X

jam numerį) bylą, kuris 
vo našlei Igah paliko $26,-W‘ 
000 pomirtinės. Kompani
ja atsisakė pomirtinę išmo
kėti, motyvuojant, kad No
ah ir Igah turėjo visas pro
gas krikščioniškai apsivesti, 
bet juodu pasirinko eskimo
sų priimtą paleistuvystes 
būdą.

Teisėjas, išgyvenęs 25 in. 
tarp eskimosų, gerai žino- 
damas jų papročius, nu
sprendė, kad būtų išmokėta 
našlei palikta pomirtinė.

Toli nuo centrų eskimosų 
gyvenimas nedaug kuo yra 
pasikeitęs, baltieji atėjūnai 
dėt pelno visaip gyventoji®" 
išnaudoja. Bet komūnika-T 
cijai ir prekybai vystantis, 
eskimosų gyvenimo sunki \ 
padėtis pasiliks tiktai atsi
minimų užrašuose. . .

K. Petrikienė
a—i
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PHILADELPHIA, PA MIAMI. FLA.
Lapkričio 6 dieną Respub- 

svetainėje, 2530 No. 
4 St., 30 7:30 vai. vakare, 
Jonas Grybas rodys filmus 
iš Lietuvos. Tie filmai dar 
nebuvo rodomi Philadelphi
joje, bus rodomi pirmu kar
tu. Senosios tėvynės mylė
tojai, “Laisvės” skaitytojai 
prašomi dalyvauti ir pa
kviesti savus kaimynus. 
Atvykę nebūsite suvilti, bū
site pasitenkinę matydami 
Lietuvos laukus, Nemuną il
gai savo gimtinę.

600 Public Sanitation vir
šininkų iš visos šalies laikė 
suvažiavimą Benjamin 
Franklin viešbutyje, Phila- 
de^)hijoje. Organizacija su
organizuota 1906 metais.

50,000 moterų, priklau
sančių AFL-CIO unijoje, 
per telefoną bei literatūrą 
veda agitaciją už Johnsono 
išrinkimą.

Valstijos prokuroras A- 
lessandroni su gubernato
riaus Scrantono sutikimu 
tyrinės magistratų teismus 
Philadelphijoje.

25,000 lenkų dalyvavo pa
rade Pulaskio prisiminimui.

Stanley Silverstein, 39 
metų, nušoko nuo Tacomy 
Palmyra tilto su tikslu nu- 

i sar- 
ir

Palmyra tilto su tiKsii 
sizudyti. Bet pajūrio 
gybos buvo išgelbėtas 
nuvežtas į Frankfordo 
goninę.

Antra grupė mokytojų 
du perkalbę to jai atvyko 
Japonijos į Chaltenhon 
Township susipažinti su A- 
merikos mokyklų sistema.

ir 
iš

Keltuvas (ferry) tarp 
Chesterio ir Bridgewaterio 
per Delaware upę į New 
Jersey gali būti uždarytas, 
jeigu Pennsylvanijos valsti
ja neduos paramos, kol til
tas bus pastatytas.

.^Spalio 9 d. įvyko LLD 10 
kuopos susirinkimas. Na
rių dalyvavo nemažai, svars
tė vietinius ir organizacijos 
reikalus rimtai. Iš kuopos 
valdybos raportų sužinota, 
kad judami paveikslai bus 
ročfcomi lapkričio 6 Respublr 
konų klubo svetainėje.

Laiškų buvo nemažai, dė
kojant už aukas. Urugva
jaus “Darbo” kolektyvo laiš
ką įdomus. “Liaudies Bal
so,” “Laisvės” ir “Vilnies” 
padėka.

Urugvajaus “Darbas” 
prieš pora metų siųstų au
kų negavo, bus ieškoma.

Išrinkti “Laisvės” vajinin- 
kai — Valantienė, Šapra- 
nauskienė ir Merkis. Pra
šome visų jiems talkos.
išrinkti delegatai į LLD 

fįps apskrities konferenci
ją

Pasveikintas “Laisvės” 
koncertas programos kny
gelėje su $15.

Princetono universitetas 
užgyrė Johnsoną preziden
to vietai. 66 procentai stu
dentų pasisakė už Johnsoną, 
27.2% už Goldwaterį. Tai 

-istorinis nuotykis Princeto
no universitete.

Miss Blatt rinkimų kam
panijoj sako, jeigu ji bus iš- 
rkikta senatorės vieton, ko- 
vJĮs už pakeitimą Taft-Hart- 

ir Right-to-Work įsta-

Pottstowno pareigūnas 
Robert H. McKinney sako, 
kad Reading Railroad kom
panijos planas sulaikyti da
lį traukinių pakenktų vie

tos gyventojams. Sako, ty
rinėjimas įrodė, kad kiek
vieną dieną 2,000 žmonių 
važinėja tarp Pottstowno ir 
Philadelphijos.

Spalio pradžioje Bucks 
County apskrityje lankėsi 
Goldwateris ir pasakė kal
bą. Spaudos pranešimu, jį 
sutiko 13,000 žmonių.

H. R. Cohn, 25 metų mo
kytojas, teisme prisipažino 
kaltu užpuolime dviejų mer
gyčių mokyklos kambaryje 
N. Philadelphijoj.

Hartford, Conn.
Dar vienas atsišaukimas 

į pažangiosios spaudos rėr 
mėjus ir skaitytojus: Daly? 
vaukime visi “Laisvės” pa
rengime. Mes tikimėsi, kad 
visi “Laisvės” skaitytojai 
ne tik patys dalyvaus, bet 
ir kitus savo pažįstamus 
užkvies į parengimą.

“Laisvė s” parengimas 
įvyks sekantį sekmadienį, 
spalio 25 d., Laisvės choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn.

Pietūs bus 1 valandą, pie
tų metu. Nevalgykite na
mie, pavalgy si te atėję į pa
rengimą.

Dainuos garsusis vyrų 
choras iš Montello, Mass.

Tikiuosi matyti parengi
me visus hartfordiečius. Ir 
užprašome ir iš kitų miestų 
atvažiuoti.

J. žemaitis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Spalio 5 d. atsibuvo LDS 

6 kuopos susirinkimas. Ne
mažai narių atsilankė į šį 
susirinkimą. Didži urnoje 
moterys. Žinoma, pagal 
kuopos narių skaičių, susi
rinkimai turėtų būti skait- 
lingesni. Sunkų suprasti, 
kodėl. Pas kai kuriuos na
rius yra įsigyvenęs papro
tys užvilkti po kelis mėne
sius duoklių mokėjimą. Tai 
labai blogas papratimas, ne
šantis blėdį pačiam nariui.

Iš finansų sekretorės ra
porto sužinojome, kad rug
sėjo 21 d. John Vaicikaus- 
kas išvyko į Binghamton 
General Hospital, kur buvo 
operuotas. Po sėkmingos 
operacijos, už kelių dienų 
grįžo namo, bet dar yra po 
gydytojo priežiūra.

Sunkiai susirgus Izidorui 
Vėžiui, spalio 5 d. buvo iš
vežtas į Wilson Memorial 
Hospital. Linkime jiems 
sėkmingai ir greitai pa
sveikti.

Sekretorė taipgi pranešė, 
kad pasiuntė priminimo at
virutes keliems nariams, 
kurių duoklės yra užvilktos 
po du mėnesius. Patartina 
užsimokėti.

Kilo klausimas, kur LDS 
6 kuopa laikys susirinki
mus, kada Lietuvių svetai
nę būsime priversti palikti? 
Per drg. K.- Vaičikauskie
nę pavyko sužinoti, kad gal 
Slovakų svetainėje būtų ga
lima gauti patogų kamba
rį susirinkimus laikyti. Su
sirinkimas nutarė: jeigu tik 
galima gauti kambarį, tai ir 
pasinuomoti.

Svarbus klausimas, tačiau 
paliko neprisimi n t a s : tai 
naujų narių įrašymo klau
simas. Mūsų 6 kuopos na-1 
rių skaičius mažėja. Mir
tis vieną po kito išskiria iš 
gyvųjų tarpo. Šiais metais 
jau mirė du LDS kuopos 
nariai. Labai laikas susi
rūpinti atpildymui jų vietų 
naujais nariais.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkri
čio 2 d., Lietuvių salės kam
baryje. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Būtų smagu, kad 
šis susirinkimas pasidaugin
tų dalyviais. Bandykime vi
si būti susirinkime.

Onytė Wellus, fin. sekr.

PHILADELPHIA; PA. S VICINITY

HELP WANTED MALE Help Wanted—Female
edė-Gražiai pavyko L.S. Klu

bo rugsėjo 27-tos d. banke
tas. Į Miami trumpam lai
kui buvo atvykusi ir lankė
si klubo bankete gerai ži
noma dainininkė Ona Stel- 
mokaitė su savo vyru Eicke, 
iš Sterling, N. J.

Stelmokaitė gražiai pa
dainavo solo ir po jos vado
vybe Aido choras sudaina
vo apie 15 liaudiškų daine
lių.

O. Stelmokaitė užsipelnė 
didelės pagarbos nuo mia-- 
miečių, jinai paliko choristų 
tarpe neužmirštamą įspūdį.

Aido Choras savo mėnesi
niame susirinkime nutarė 
rengti didelį koncertą 1965 
metais. Mokytoja Viola 
Hagerty jau darbuojasi 
ruošdama progrąmą: solis
tus, duetus, kvartetus, vyrų | 
ir‘moterų chorus dalyvauti Į 
koncerte. i

Taipgi Aido choras laikė 
specialį susirinkimą dėl ap
svarstymo laiško iš L.M.S. 
Centro reikale važiavimo į 
Lietvą dalyvauti festivalyje 
1965 metais. Choras nutarė 
pasiųsti L.M.S. Centrui dėl 
to reikalo $50.

Spalio 4 d. L.S.K. surengė 
iškilmingas vestuves Anta
nui ir Sophijai Zavišiams. 
Dra u g a i Zavish’iai yra 
nuoširdūs draugijų ir 
spaudos rėmėjai. Jie užmo
kėjo L.S.K. už visą maistą.

Antanui ir Sophijai, susi
tuokusiems j gražią porą, 
visi klųbiečiai ir aidiečiai 
vėlina geriausios sveikatos, 
ilgo‘ ir gražaus šeimyniško 
gyvenimo.

Naujavedžiams speciališ- 
kai buvo prirengtas ir gra
žiai gyvomis gėlėmus pa- 

I puoštas stalas. Tai pasidar- ■ "L z-1 A t *t/» X 4- t n. —    —_ ...... >, 
jinai iškepė ir didelį, gra
žiai parėdytą pyragą. Nau- 
javedžius pasitiko vestuvių 
maršu armonistas Benis ir

Bovinas, programos v 
jas, atidarė susirinkimą, 
trumpai paaiškino susirin
kimo prasmę ir kultūrinės 
komisijos ateities veikimo 
planą, ir pakvietė d. S. Žavį 
skaityti prelekciją apie 
tuvių kalbos veteraną k 
gą Donelaitį. S. Zavis gra
žiai ir sėkmingai atliko 
vo užduotį. Buvo ma 
kad jis įdėjo daug ene 
jos ir laiko prirengimui pre- 
lekcijos. Gaila, kad tik ma
žas būrelis miamiečių atėjo 
į apšvietos parengimą.

L.S.K. kultūrinės veiklos 
komisija pranešė, kad ran
kų darbo paroda įvyks pir
mą savaitę vasario mėne- 
nesio. Taigi Miamio ir apy7 
linkės lietuviai kviečiami 

risidėti prie 
ren
iais, 
dais
ry-

lie- 
uni-

sa- 
tyti, 
rgi-

New Haven, Conn.
Edward Battick buvo su

gautas vagiant. Jis dar tik '
J7^°.s amžiaus, o po- j bavįmas j ą Birštonienės
licijai prisipažino, kad jau 
atliko 18 vagysčių.

Apie 800 darbininkų pa
skelbė streiką United Rob
ber kompanijai. Jie priklau
so unijos 83 lokalui. Darbi
ninkai reikalauja atnaujini
mo kontrakto ir keleto pa
gerinimų.

Nuodinga gyvatė (“cop
perhead”) įkando Ričardą 
Steigartą, iš Hamden, Conn. 
Jis buvo nuvežtas į ligoni
nę, gyvybė išgelbėta.

Spalio 25 dieną, Hartfor
de, yra rengiami pietūs pa
ramai “Laisvės”. Iš mūsų 
miesto progresyviai lietu
viai skaitlingai ruoš i a s i 
vykti į parengimą, kad pa
remtų “Laisvę”. Taipgi ten 
bus gera proga susitikti su 
savo pažįstamais.

J. Kunca
\ I

Rochester, N. Y.
/. ' .

Prezid. L. B. Johnsonas 
Rochesteryje

Spalio 15 d. priešpietį 
prez. Johnsonas, orlaivių 
stotyje, pasakė kalbą rinki
minės eigos temoje.

* Dieną pirm pribuvimo 
prez. į Rochesterį, abu Ge- 
natto grandinės dienraščiai, 
rytinis “Democrat - Chonic- 
le” ir vakarinis “Roches
ter Times-Union”, v e d a- 
muosiuose pasisakė už prez. 
Johnsoną.

Pirmu kartu minėti dien
raščiai pasisakė už demon 
kratą prezidentą.

Pagal spaudos praneši
mą, prezidentą pasit i k o 
apie 22 tūkstančiai žmonių.

Rep.t

Chicago. — Bevežant bu
vo pavogta laikrodžių ir 
laikrodėlių $345,000 vertės.

I I

Roma. — Popiežius Povi
las skris į Indiją.

CREW MANAGER 
also 

SALESMEN
Delaware County Ass'n for the Blind. 

House to house sales. 
TR. 4-5478

(81-85)

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

(83-87)

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)

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

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

(80-85)

HOUSEKEEPER
small children. Sleep in own 

room, and bath.
Drexel Hill area.

Call MISS LEVNER.
FL. 2-4700.

(82-85)

3

kuo tik galite pr_____
to didelio kultūrinio pa 
gimo piešiniais, mezgin 
skulptūra, arba drožir 
iš medžio, kas tik turi 
šių su daile.

L.L.D. 75-tos kuopos 
zaro komisija darbuojasi 
surengti didelį ir pasėkr 
gą bazarą spalio 27,ir 
dienomis. Programa s 
dės iš kalbų ir dainų, 
rias atliks Aido choras. Tai
gi, malonėkite nepami 
laiko ir dienų.

Atitaisymas klaidos
“Laisvės” Nr. 75-me 

respondencijoj įvyko k 
da. Pasakyta: —Klaipė 
j e, — sako Mikulėnas, —su
tikau daugiau turistų. Vi
sus pasveikino miesto ma
joras. Vieton Klaipėdoje, 
turi būt Palangoje.

J. W. Thomsopas

ba

lin

usi- 
ku-

ršti

ko- 
lai- 
;do-

Redakcijos Atsakymai
,ch. 
ra-

V. Žabui. Detroit, Mi 
—Atleisite, kad jūsų g 
žios korespondencijos apie 
Masių jubiliejinį bank 
nesunaudosime. Mat, uitą 
korespondenciją apie tą

etą

pa- 
iks- 

susėdo jų giminės ir drau- I čiau ir dedame. Gi kartoti 
gai. Aido" choras sudainavo i tuos pačius dalykėlius n’ėra 
keletą liaudiškų dainelių. 
Po iškilmių vis linksminos: 
šoko, dainavo iki vėlyvo va
karo. Į

L.SjK. kultūrinis parengi 
mas- atsibuvo spalio 7 d. V.

nulydėjo iki stalo; Prie jo tį įvykį buvome gavę an 
susėdo jų giminės ir drau-----  — ---------

reikalo. Vis tiek dabai ačiū 
už parašymą.

Katmandu. — Du lėktu
vai su ginklų kroviniu at
skrido į Nepalio karalystę.

GILLETTE, N. J.
i i

Dominick Santella
Mirė Ęugsejo-SEPT. 29 d. 

Gyveno 95 Longhill Rd.

Paliko dideliame liūdesyje žmoną Angie (Urbaitė) 
Santella, dukterį Arlene ir uošvienę Vera Urbienę. 
Buvo Philadelphijos gyventojai prieš dešimtis metų.

Liūdime brangaus vyro, tėvo ir žento.
—Angie, žmona 

Arlene, duktė 
V. Urbiene, uošvė

PEABODY, MASS.

Mirus Myliniai Dukrelei

Aldonutęi
\

i
mes yi§i, Nelaboji .mirtis išplėšė iš 

tarpo mūsų mylimą Aldonutę pačioje
Liūdime

: mūsų 
jaunystėje, vos tik sulaukusią 47 metus.

Ilsėkis ramiai, mieloji! Liūdi Tavęs:
J —Motina ANNA

Patėvis ALEK 
Broliai ALBINAS 
su motere ir SKEPE

Į ' ' BLAŽONIAI—taipgi 
visos giminės.

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)

' COOK. Experienced. Plain cooking, 
r

Live in own room, own bath.
Large happy family. Excellent salary.

Ref. LA.5-4715.

(83-86)

TAILOR. Operator, must be 

complete pocket maker.
Top salary.

Phone WA. 2-2577.
(85-90)

CHAMBERMAID
Also serving. 2 adults in family. 

Live in own room.
Must speak English.

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

(2) ENGINEERS. Class A License 
P. M. to 11 P. M.—11 P. M. to 
A. M. GENERAL HOSPITAL,

3
7
North Philadelphia, Call Fred Con
rad. CE. 6-8200.

HOUSEKEEPER—PRACTICAL 
NURSE

Sleep in, 2 in family, 
wk. to cheerful competent 
woman, no cleaning.

VI. 4-2318 
Germantown area, Philadelphia.

(82-86)

si

(85-86)

NORRISTOWN. — For sale by 
owner. Mod. 3 bdrm. Brick home, 
V/2 baths. Bright Mod. kit. den. 
Full bsmt. Storm windows, car
pets. Fenced yard. Near Public & 
Parochial Schls. Asking $16,000. 
279-9094. (85-86')

AUTO AND BODY FENDER MAN
Must be experienced. 

Also helper, experienced. 
Good wages. 
ME. 9-9812.

(85-88)

WE NEED CARPENTERS — 
rough and finish, carpenters help
ers, and apprentices. Local vicinity. 
Long time job. Call OS. 2-3250, 
9 to 5.

(85-88)

AUTO BODY man, expd on wrecks.

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.

COOK, donwstairs work, stay 
preferred, good •home, two 
family. References required.

in
in
European trained. Phone CA. 4-1009
or ME. 5-3112.

REAL ESTATE

(85-87)

FAIRLESS HILLS. For Sale 
attractive 3 bedroom rancher. De- 

J tached garage, alum, siding, alum. 
» 

bought fully furnished. Large corner 
lot. Immaculate. Bachelor owned. 
WI. 3-1693. 328 Devon Road, 
Fairless Hills, Pa. (82-86)

Paid holidays, insurance & comm, j s^orm windows and doors, can be
Ask for Mr. H. Rogers. Apply Na
tionwide Towing, 2314 E. Susque
hanna.

(85-86)

TAILOR, exp’d. Apply Mr. 
Solomon, Navy Excliange Tailor 

Shop. U. S. Naval Base, building
489.

Peabody, Mass.
Spalio 10 d. netikėtai čia 

mirė mano dukrelė Aldona, 
sulaukusi 47 metų amžiaus. 
Dideliame liūdesy liko jo
sios motina Anna Krajaus
kienė, patėvis, broliai Albi
nas ir Skippy. Taipgi pa
siliko liūdesy daug giminių.

Laidotuvės įvyko spalio 
13 d. Palaidota St. Mary 
kapinėse, Salem, Mass., prie 
jos vyro Rene Morin, kuris 
mirė prieš vinerius metus.

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug giminių,fmą, dėkojame ir Peabody 
draugų ir kaimynų. Visi Klubo nariams už tai, kad 
buvo pakviesti susirinkti pas jie laidotuvėse atstovavo 
Krajauskus į s tūbą (395 klubą. Dėkojam laidotuvių

(85-87)

Lowell St., Peabody, Mass.) 
užkandžių.
, Aš ir mano vras, taipgi 
broliai širdingai dėkojame 
visiems atsilankiusiems, už 
gėlių vainikus, už užuojau
tos pareiškimą, už korteles, 
už visokį mums patarnavi
mą liūdesio valandoje. Į 
kapines lydėjo apie 20 au
tomobilių, pilnų lydėtojų.

Taipgi dėkojame grabne- 
šiams už malonų patarnavi-

MINĖJIMAS LAPKRIČIO SUKAKTUVIŲ
METINIS SUSIRINKIMAS

Del Taikos Ir Draugystes
CARNEGIE HALL

Eslande Goode RobesonWm. H. Melish, pirm.
Charles, R. Allen, Jr. — Jessica Smith

— Programa —
Rengėjai:

National Council of American-Soviet Friendship 
156 Fifth Avenue Suite 304 Bilietai $1.00

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 23, 1964

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)

OAKFORD — 4 bedrooms, liv. 
rm., din., rm., kit,, bath, basmt., 
gar. Fruit trees. Fen lot. Ony 
$10,700. ALLAN W. WILLIAMS, 
opp. Buck Hotel, Feasterv’le. 'EL. 
7-2230. (85-86)

direktoriui. Dėkojame Čiu- 
ladams už simpatiją ir pa
galbą per šermenis.

Mano dukrelė Aldona mi
rė pačiame jaunysetės žydė
jime. Amžinai ilsėkis, mie
loji Aldonėle, mes tavęs nie
kad nepamiršime!

Anna Krajauskienė

NEPAVYKO SUOKALBIS 
PRIEŠ TSRS

Maskya. — Tarybų Są
jungos lėktuvas skrido iš 
Kišiniovo, Moldavijoje, į Iz
mailo miestą. Du suokalbi
ninkai su peiliais ir revolve
riais užpuolė lėktuvo vai
ruotoją ir ja pagelbininką. 
Jie buvo sužeisti, bet nuga
lėjo užpuolikus ir lėktuvą 
nutupdė TSRS teritorijoje, 
kur suokalbininkai buvo su
imti.

Vocational Guide

5712

A Visitandine is called 
to give Christ to the ^world 

the world to Christ.
SISTERS OF THE 

VISITATION
Roland Ave., Baltimore, Md., 

21210
(85-88)



New Jersey naujienos
Apie tris kandidatus mes. Visur jį pasitiko de- 

N. J. vaisi joj prezidenti- sėtkai tūkstančių žmonių, 
nes kampanijos šturmas 1 o Bergen County, respubli- 
jau praėjo. Goldwateris vi-1, konų tvirtovėje, tūlaje 
sose vietose buvo priimtas 1 aikštėje susirinko publikos 
šaltai. Negeriau buvo pri- net iki 30 tūkstančių. Ir visi 
tas ir Nixonas. Poroj vietų I jį sveikino.
Goldwateris buvo nubaub- j Iš visko rodosi, kad N. J. 
tas ir turėjo savo kalbų j piliečiai bus daugumoje, su 
nutraukti. Beveik visa jo j demokratais.
kalba buvo atakavimas pre
zidento Johnsono ir bandy
mas paneigti savo žodžius, 
savo išsišokimus, darytus 
prezidento vietai kandida
tūros priėmimo kalboj, sa
kytėj respublikonų konven
cijoj.

J. V. sen. Case, liberalas, 
už Goldwaterj nesidarbuo- 
ja. Viename respublikonų 
piknike, kuriame dalyvavo 
Nixonas, buvo ir sen. Case. 
Jaunieji respublikonai pra
dėjo šturmuoti ir šaukti 
sen. Case išmesti iš res
publikonų partijos kaip iš
daviką, todėl, kad jis nere
mia Goldwaterio. Sen. Case 
jiems atsakė, kad tai yra jo 
dalykas, ir apleido pikniką.

Demokratų “didieji” N. 
J. irgi jau aplankė. H. 
Humphrey, kandidatas vi
ce prezidento vietai, buvo 
pirmutinis ir visur buvo šil
tai priimtas ir jo priėmi
muose dalyvavo daug pilie
čių. Jis savo kalbose smar
kiai atakavo Goldwaterj, 
kaip didelį atžagareivį ir 
karo troškėj ą.

Kadangi demokratų kon
vencija buvo Atlantic City, 
N. J., tai, suprantama, new-

Newarko rytinis laikraš
tis “The Star-Ledger” iki 
šiol laikėsi kaip ir bešališ- 

i kai partijų klausime. Ta- 
• čiau šiomis dienomis savo 
editbriale pilnai pasisakė už 
prez*. Johnsoną ir H. Hum
phrey.

Kolegijų mokslininkai, 
biznieriai, Amerikos Žydų 
kongresas ir nekurie buvę 
respublikonai pasisako už 
Johnsoną.

Iš pranešimų matosi, kad 
prie ateinančių rinkimų la
bai daug registruojasi pi- 

I liečiu balsavimui. Vietomis 
! matosi net padvigubintos 
I skaitlinės, kiek užsiregist
ruodavo pirmiau. Rodosi 
piliečių didelis susirūpini- 

i mas savo ateitimi.
Buvęs kiaulių augintojas 

irgi nori būti JAV 
prezidentu

Henry Krajevski, Secau
cus miestelyje pirmiau tu
rėjęs kiaulių farmą, o da
bar—karčiamą, šiuose pre-1 
zidentiniuose rinkim u o s e 
išstatė ir savo kandidatūrą 
į JAV prezidento vietą ant 
“Poor Man’s Party” tikieto.

Aš, girdi, eisiu prieš du

rhis urėdus ir niekur nelai
mėjo. Tik tiek laimėjęs, kad 
jam pavyko savo brolį įsta
tyti į miestelio konsilmano 
postą.
Pagalbėjo respublikonams

1954 m. buvo senatoriaus 
rinkimai. Kandidatais bu
vo: demokratų Ch. Nowell 
ir dabartinis C. P. Case. H. 
Krajevski savo kandidatū
rą taip pat išstatė. Ir pa
sekmės buvo tokios: kad H. 
Krajevskis surinko balsų 
35,241, kuomet dem. C. Ho
well trūko 2,000 balsų, kad

būtų išrinktas senatorium. 
Ir tik ačiū Klrajevskiui Case 
buvo išrinktas senatorium.

Union kolegijos studen
tai, su pritarimu fakulteto, 
užsigeidė, kad į jų kolegiją 
atvyktų prezidentiniai kan
didatai ir1 jiems pakalbėtų. 
Kadangi kolegija yra maža 
ir dar nauja, tai jų noras 
buvo paneigtas. Tai stu
dentai nutarė pakviesti' 
“Poor Man’s Party” kandi
datą H. Krajewskį. Kokios 
iš to buvo pasekmės, neteko 
pastebėti. ,

Ignas

Girdėsime ją 
lapkričio 8 dieną!

Mūsų laikraščio “Laisvės” 
metiniame koncerte, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 8 d. 
Schwaben salėje (žiūrėkite 
skelbimą) Brooklyne, tarp 
kitų solistų girdėsite vieš
nią iš Worcesterio. Tai —

Visų Tautų Sambūris- Koncertas Mitingas

Prof. Louise Pettibone Smith 
pirmininkaus didžiuliame koncerte ir mi
tinge spalio 18 d. Town Hali, Manhattane

Visų tautų koncertas-mi- 
tingas įvyks jau šį sekma
dienį, spalio (Oct.) 25-tą). 
Prasidės lygiai 2 vai. (nau
juoju laiku). Vieta: Town 
Hall, 113 West 43rd Street, 
New Yorke.

Mrs. Ruth G. Colby, dar
buotoja už taiką ir lais
vę; J. W. Crockett, detroi- 
tietis advokatas; S. H, 
Fritchman, kaliforni e t i s 
dvasiškis; Antanas Bimba, 
žurnalo “Šviesos” ir “Lais-

jerziečiai turėjo progos su 
didžiaisiais Demokratų par
tijos nariais ir net su pačiu 
prezidentu ir jo darbais su
sipažinti. Taip pat girdėjo 
jo kalbą apsiimant ir vėl 
kandidatu JAV prezidento 
postui. Šis paskutinis prez.

milijonierius kaip vargo 
žmonių atstovas. Jei mano
vardas nebus uždėtas ant 
baloto, tai jis vistiek eis, 
kas norės mano kandidatū
rą paremti, mano vardą už
rašys. Aš, sako jis, galėsiu 
atlikti geresnį darbą, nes

Šio susirinkimo tikslas 
svarbus, programa plati, 
įvairi. Girdėsime:

Harlem Opera Society dai
nininkus ;

Jewish Peoples' Philhar
monic chorą iš 100 daini-

vės” redaktorius.
Šį sąskrydį rengia Ame

rikinis sveturgimiams gin
ti komitetas. Town Hall sa
lėje yra 1,500 sėdynių. Da
lyvaukime visi. Lai mums 
skirtoji vieta nelieka apleis
ta. Visus kviečia

Johnsono atsilankymas į N. 
J. buvo iš eilės šeštas. Pir- 
mesnieji atsilankymai buvo 
susiję su demokratų kon
vencija Atlantic City.

Šis prezidento atsilanky
mas davė labai geras pasek-

žinau mažų žmonių proble
mas...”

Henry Krajewskis yra 
penkių vaikų tėvas. Savo 
“Vargo žmonių partiją” jis 
suorganizavo 1949 metais. 
Jis yra kandidatavęs į įvai-

ninkų. Kalbės: Komitetas

Spalvingas, įdomus buvo 
“Workerio” banketas

“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 Chicagos, 

Worcesterio ir vietiniai.
Įžanga tik $1.50, taksai įskaityti

Būkite išanksto prisirengę pamatyti ir išgirsti 
labai įdomią programą

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

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

Svečiai talentai:
Ona B. Kubilienė, mezzo-sopranas

Iš Chicago, Ill., pasiekusi aukštą 
išsilavinimą kaip dainininkė

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

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

Praėjusį sekmadienį įvy
kęs laikraščio “The Work
er” banketas pasiliks ilgam 
laikui atmintyje tų, kurie 
jame buvo. Banketas įvyko 
Statler-Hilton hotelyje, 
Niujorke.

Tai buvo iš tikrųjų spal
vingas, didelis banketas. Di
džioji salė — Terrace Ball
room—buvo kupina žmonių, 
apie vienas tūkstantis. Da
lyvavo nemaža ir jaunimo.

Toastmasteriu buvjo įžy
mus darbininkų judėjimo 
veikėjas ir “Workerio” ben
dradarbis Carl Winter.

Programą sudarė dainos, 
muzika ir kalbos.

Gaila, kad laikraščio vyr. 
redaktorius James Jackso- 
nas negalėjo dalyvauti: jis 
tą dieną buvo sunkiai su
sirgęs, gulėjo ligoninėje.

Buvo kviestas ir žadėjo 
bankete dalyvauti įžymusis 
veikėjas ir artistas - daini
ninkas Paul Robeson, bet 
jis taip pat sirgo. Banke
to dalyvių vardu jam buvo 
pasiųstas linkėjimas, kad 
greit pasveiktų, taip pat pa
siųsta raudonų rožių puokš
tė.

Į banketą įėjimas buvo $6 
asmeniui; pietūs buvo geri, 
bet nuo įėjimo pajamų laik
raščiui negalėjo likti daug, 
todėl buvo atsikreipta į sve
čius, kad aukomis sudėtų, 
kiek kas išgali, į laikraščio 
fondą.

Buvo sudėta nemaža su
ma, keletas tūkstančių dole
rių. Nuo lietuvių taip pat 
buvo įteikta $105.

Pagrindinę bankete kalbą

pasakė JAV Komunistų par
tijos veikėjas Gus Hali. Jis 
kalbėjo bėgamaisiais klausi
mais, bet vyriausią savo kal
bos dalį nukreipė į prezi
dentinius rinkimus. Kalbė
tojas ragino tvirtinti kairų
jį sparną kovai su grūmo
jančiu fašizmo pavojumi, su 
Golddwateriu ir goldwate- 
rizmu. Neužtenka tik nu
galėti Goldwaterj, sakė kal
bėtojas, lapkričio 3 dieną; 
reikia daryti visa, kad jis 
kuo mažiausia balsų gautų, 
kad goldwaterizmui būtų 
užduotas smūgis. Gus Hali 
/kalba buvo didelė, įdomi, 
'įkvepianti' kiekvieną klau
sytoją.

Tai buvo, iš tikrųjų, ban
ketas, kokio Niujorko mies
to kairieji, turbūt, niekad 
nebuvo turėję.

Lietuvių bankete dalyva
vo nemažas skaičius. Ns.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Moterų Apšvietos Klubo sekantis 
susirinkimas įvyks Spalio-Oct. 30 d., 
7 vai. vakare. Bus arbatos ir už
kandžių. Drauges, ateikite j susi
rinkimą ir pakvieskite naujų įsira
šyti. iK. Čereškienė (85-86)

LLD 1-sios kuopos susi- 
rinkiįnas įvyks spalio 26-tos 
vakarą Laisvės salėje. Svar
bu visiems nariams daly
vauti. Lauksime. Valdyba

REAL ESTATE

BEAUTIFUL VIEW. 6 rm house, 
cellar, improvm. A-l cond., parti 
furn., barn, 7 acres, $8,500. Terms. 
Kurt Abramczyk, Jeffersonville, N.

Tel. 121.

Irena Janulis
Šią jauhą dailią solistę 

daugelis girdėjote dainuo
jant š. m. liepos mėnesio 
pradžioje LMS Dainų festi
valyje, įvykusiame Henry 
Hudson viešbuty, Niujorke.

Lapkričio 8 d. ji dainuos 
solo ir duetus su A. Dauk
šių, taip pat worcesterieciu.

Taigi nepamirškite lap
kričio 8 dienos! Nepamirš
kite metinio “Laisvės” kon
certo !

Cliffside, N. J.
Mirė Andrius Januškevičius

Spalio 5 d. čia mirė senas 
šio miesto gyventojas An
drius Januškevičius. Iš Lie
tuvos paėjo iš Vilniaus kra
što, Aukštadvario valsčiaus, 
Čižiūnų kaimo.. Velionis 
Cliffside išgyveno,' rodos, 
55 metus — nuo * pat atvy-
kimo iš Lietuvos. Mipė) iš
gyvenęs 78 metus amžiaus. 
Atvykęs šion šalin, visą lai
ką dirbo dirbtuvėse prie 
sunkių darbų.

Nuliūdime liko žmona 
Lucy, dūkte, žentas (dak
taras) ir keturi anūkai.

Į kapus palydėjo (spalio 
8 d.) didelis būrys klifsai- 
diečių, senų velionies pa
žįstamų ir draugų. Į šer
meninę (graboriaus Slomis- 
kio) buvo sunešta virš 20 
gražių gelių vainikų.

Užbaigus laidotuvių apei
gas, graborius Slomiskis 
pakvietė palyydovus užeiti 
vienan puikun restauran- 
tan Cliffside, kur velionio 
našlė davė puikius pietus.

Velionis Andrius seniau 
draugavo su pažangiaisiais 
clifsaidiečiais, ypač gerai 
sugyveno su seniau mirusiu 
K. Steponavičium. ' O ka
dangi jis dar mokėjo smui
ku pagroti, tai ne kartą su 
Zabulioniu pagrodavo vie
tinių draugijų mažesniuose 
parengimuose.

/

Lai būna ilga atmintis 
velioniui Andriui, o gili už
uojauta jojo likusiai šeimai.

P. M. š.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Įdomi žinia iš Pietinio Viet
namo. Pranešama, kad ka
talikų bažnyčios vadovybė 
rimtai galvojanti apie tuos lai
kus, kai Pietinio Vietnamo 
vairas atsidurs komunistų ran
kose. Vadinasi, katalikų baž
nyčios vadovybė nebesitiki ka
rą laimėti net ir su galinga 
amerikiečių pagalba.

O kaip mūsų laikraščio va
jaus reikalai stovi?

Paskutinis administracijos 
pranešimas parodo,kad darbas 
jau rimtai prasidėjo. Jau gau
ta keletas naujų skaitytojų, 
jau desėtkas kitas senų skai
tytojų atnaujino savo prenu
meratas, jau virš tūkstančio 
dolerių įplaukė j penkių tūks
tančių dolerių fondą.

Tai džiugu, tai puiku 1 Bet 
žiūrėkime, kad tos didžiosios 
pasaulinės audros nenukreip
tų mūsų dėmesio nuo vajaus 
reikalų. Turėtų būti kaip tik 
priešingai. Jos turėtų dar 
daugiau sustiprinti mūsų ryžtą 
siekti savo pasibrėžto tikslo.

Nusist a t y k i m e , kad šis 
“Laisvės” vajus bus vienas iš 
vaisingiausių, vienas iš ge
riausių !

Chicagos dienraščio “Vil
nies” redakcijos narė Alisė Jo
nikienė jau gerokas laikas 
vieši Tarybų Lietuvoje. Vie
ši, ilsisi ir gydosi. Mes visi iš 
širdies linkime tai gerai drau
gei sugrįžti iš senosios tėvy
nės su gerai sustiprinta, žy
miai pataisyta sveikata.

Aido choro žinios
Kaip žinome, Vilniuje at

einančią vasarą įvyks Res
publikinė dainų šventė są
ryšyje su 25 metų Lietuvos 
išlaisvinimo sukaktimi, ir 
mes esame pakviesti ten da
lyvauti.

Aido choras jau gavo pra
nešimą iš LMS Centro apie 
ruošimąsi ir važiavimą ben
dro pažangiųjų lietuvių cho
ro iš' Jungtinių Valstijų.

Aidiečiai paskutinėse pa
mokose apkalbėjo minėtą 
pakvietimą' ir sekančiose 
pamokose kiekvienas aidie- 
tis turės progos pareikšti 
šiuo reikalu savo nuomonę 
ir norą važiuoti į minėtas 
iškilmes.

Mūsų chore išsivystė gra
žus paprotys. Retkarčiais 
po pamokų, kai kurie aidie
čiai pavaišina visus ryšium 
su visuomeniniu arba priva
tiniu paminėjimu.

Prieš trejetą savaičių ai- 
dietė J. Lazauskienė skaniai

pavaišino aidiečius savo 
naujagimio anūko William- 
John vardu. Už tai jai di
delis ačiū. i

Praėjusį penktadienį 
ketvertas aidiečių, gimę 
rugsėjo mėnesyje, susitarę 
paminėjo savo gimtadie
nius. Dėkojame N. Ventie- 
nei, B. Keršulienei, O. Kaz
lauskienei ir W. Brazaus
kui už puikias vaišes. Te
ko net keturis kartus sudai
nuoti “Happy Birthday.” 
Na, o mūsų prie telk a K. 
Čaikauskienė išvirė kavos 
ir dar prisidėjo prie vaišių 
stalo. Aidiečiai dėkoja vi
siems už smagiai praleistą 
laiką.

Jau artinasi “Laisvės” 
koncertas ir mūsų Aidas 
stropiai mokosi porą naufų 
Tarybų Lietuvos kompozi
torių dainų. Kadangi į šiuos 
koncertus suvažiuoja daug 
žmonių iš kitų miestų, tai 
reikia gerai susimokyti, kad 
nesuviltum mūsų svečių.

Sveikinam mūsų naują na
rį Al. Mičiulį, kuris įstojo 
į bosų eilę, ir linkime jam 
ilgai mūsų tarpe dainuoti. 
Aido choras ragina kiek
vieną mylintį dainą stoti į 
aidiečių eiles, kad palaikius 
kuo ilgiausiai mūsų pažan
gųjį meną ir visą mūsų 
kultūrinį veikimą.

H. F.

JAV DAUGIAU GAMINA 
CUKRAUS

Washingtonas. — Po to, 
kai Jungtinės Valstijos nu
sistatė prieš Kubą, imtasi 
žygių namie daugiau pasi
gaminti cukraus. 1965 me
tais jau bus cukrinių aug
menų reikalams paskirta 
1,375,000 akrų plotas, knd 
pasigaminti 9,200,000 tonų 
cukraus.

NORI NUKELTI JUNGT. 
TAUTŲ ASAMBLĖJĄ

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
nori nukelti Jungt. Tautai 
asamblėją iš lapkričio 10 
dienos į gruodžio mėnesį.

IŠSINUOMOJAMI
FORNIŠIUOTI ROMAI

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

FLUSHING, L. L 

Liūdnas Prisiminimas Į 
Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

AMERIKINĖ PREMIERA 
šeštadienį, Spalio 24 

Nauja Galinga Rusiška Drama...
Išplėšta iš Gyvenimo Puslapių 

Artkino
“THE LAST GAME”
(Paskutinis žaidimas) 

(plačiame ekrane) 
žiauriausias žaidimais iš visų

Ekstra:
“GEORGIAN DANCERS”

> CĄMEO
8th Ave., prie 44th St.
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Vincento Kazlausko
Jis išsiskyrė iš mūsų tarpo spalio 25 d., 1961 

m., palikdamas mus giliame liūdesyje. Lai jis 
ilsisi ramiai, aukštame kalnelyje, lai lanko jo ka
pą saulutė šviesi. Mes visi jį gerbiame ir niekad 
jo nepamiršime!

—Anna Kazlauskiene
gyvenimo draugė

ir sūnus su šeima

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 23, 1964




