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Paskutinės dienos 
Geriau, kad nereikėtų 
Taipgi niekados nepamirš 
Dabar pasigenda 
Kaip apgaudinėja tikinčiuosius 
Kruvinai logiškas

— Rašo A. Bimba —

Rinkiminė kampanija bai
giasi. Apytikriai apskaičiuota, 
kad per abi didžiąsias parti
jas ^propagandai už kandida
tus bus išleista daugiau kaip 
$200,000,000!

Demokratų kandidatas John-j .
sonas (pagal visus duomenis) 1 reikalais, 
laimės, bet kokia balsų daugu-1 “D— 2 
ma? Tik po rinkimų sužino
sime.

Tuo tarpu svarbu, kad ne 
vienas pilietis rinkimų dieną 
nesėdėtų namie. Kiekvienas 
privalo balsuoti. Reikia, kad 
Goldwateris kuo mažiausia 
balsų surinktų. Balsas prieš 
Goldwaterj reiškia balsą prieš 
amerikinį fašizmą.
4 ~Geležinkelininkų brolijų 
(unijų) laikraštis “Labor” sa
ko, kad* šiuose rinkimuose mes 
nuspręsime klausimą, kieno 
pirštai bus prie atominės bom
bos mygtuko: Johnsono ar 
Goldwaterio ? Laikraštis karš
tai agituoja neprileisti Gold
waterio prie to mygtuko. Jis 
pavojingas. Jo pirštai prie 
atiminės bombos mygtuko pa
statytų visą pasaulį į atominio 
karo pavojų.

Išvada teisinga. Organizuo
ti darbininkai nebalsuos už 
Goldwaterį. Būtų geriau, žino
ma, jeigu tokį mygtuką žmo
gus nebūtų pagaminęs. Bet mes 
jį turime. Ir šiuose rinkimuo
se tenka nuspręsti, kad ameri
koniškas Hitleris (Goldwate
ris)) negalėtų savo pirštus 
jj^rie mygtuko prikišti.

Mirė Hooveris, JAV 31-asis 
prezidentas, ir tapo iškilmin
gai palaidotas. Numiręs jis 
susilaukė tik pagyrimų ir pa
aukštinimų. Visos jo nuodė
mės buvo jam atleistos. Taip 
jaU pas mus priimta.'. .

Bet Hooverio prezidentavi
mo nuodėmės buvo baisios. Jis 
milijonus alkanų bedarbių šė
rė ne duona ir druska, bet 
kulkomis.

44JAV manevrai gali pakenkti 
J. Tautoms,” — “Izvestijos”

Laikraštis rašo, kad Ta
rybų Sąjunga, siekdama 
nusiginklavimo, kol Vaka
rai to nenori, bus priversta 
sutvirtinti savo gynybos jė
gas užtikrinimui saugumo 

“Pravda” rašo, kad Va-Į savo sienų ir saugumo kitų 
karuose labai daug spėkų- | socialistinių respublikų, 
liuoja dėl įvykusių pakiti
mų Tarybų Sąjungos vy
riausybėje, tartum politika 
priklausytų tik nuo atskirų 
asmenų. Tarybų Sąjunga 
nuo pat savo pirmųjų die
nų vedė ir veda taikaus su
gyvenimo su kitomis šali
mis politiką ir jos laikysis 
ateityje, sako “Pravda.”

“Krasnaja Zvezda” nuro
do, kad Vakarai nuolatos 
tvirtina savo militarines jė
gas, o jų valdininkai, kari
ninkai ir diplomatai sako, 
kad jėgos ruošiamos prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitas so
cialistines respublikas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos dienraščiai “Prav
da’’, “Izvestijos” ir “Kras- 
naja Zvezda” pateikė re
dakcinius užsienio politikos

“Izvestijos” smarkiai kri
tikuoja JAV manevrus pri
vertimui Tarybų Sąjungos 
sumokė ti primetamas 
Jungtinių Tautų “skolas”. 
Dienraštis pareiškia, kad 
Tarybų Sąjunga pilnai yra 
sumokėjus savo duokles į 
Jungtines Tautas, kaip rei- 

: kalauja Konstitucijos 19-as 
punktas, bet ji “nemokės 
nei kapeikos” nelegališkai 
padarytų skolų Artimuose 
Rytuose ir Konge. “Izvesti
jos rašo, kad JAV manev
rai priversti TSRS mokėti 
tas “skolas” gali tik Jungti
nes Tautas pražudyti.

Indijos ginkluotė 
ir maisto stoka

Desetkai tūkstančių nacių 
išsisuks nuo teisino

AssociatedNew Delhi
Press korespondentas Con
rad Fink rašo: “Indija kal
ba už nusiginklavimą, o 
pati skubiai ginkluojasi” 
Jis nurodo, kad 1964 me 
tais Indija apsiginklavimu 
išleido tris kartus daugiau 
kaip 1962 metais. Tuo pa 
kartu ji labai daug ginkh 
ir amunicijos gauna iš Va 
karų, ypatingai iš Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų.

Tas patsai koresponden
tas rašo: “Indija lyra ba
daujanti šalis”. Kiekviene- 
riais metais Indijos gyven-

i

tojai padaugėja nuo 10 iki 
12 milijonų žmonių.

Žmonių skaičius daug 
greičiau auga, negu maisto 
parūpin imas. Jeigu ne 
Jungtinių Valstijų milžiniš
ka pagalba kviečiais, kurių 
į Indiją kiekvieną mėnesį 
atgabena po 600,000 tonų, 
tai milijonai žmonių mirtų 
nuo bado. Nuo 1956 metų • 
Jungtinės Valstijos Indijai 
suteikė už šešis bilijonus 
dolerių kviečių ir kitokio 
maisto. Indija dabar turi 
480,000,000 gyventojų.

Bona. — Tūkstančiai, o 
gal net 100,000 nacių bude
lių, kurie Antrojo pasauli
nio karo metu masiniai žu
dė žmones, išsisuks iš teis
mo. Net Jungtinių Valstijų 
prokuroras Robert Kemp- 
neris mano, kad bus apie 
10,000 tokių, kurių kiekvie
nas atsakomingas bent už 
5,000 žmonių . nužudymą, o 
kiti mano, kad jų yra apie 
100,000, kurių prasikalti
mas “neįrodytas” ir neišty
rinėtas.

Dalykas yra tame, kad
i nors Vakarų Vokietijoje 
veikia apie 100 įstaigų, ku
rios tyrinėja nacių prasi- 
kaltimius, bet jos “veikia” 
labai lėtai. Net kancleris 
Ludwigas Erhardas ragino, 
kad daugiau paskubėtų.

Vakarų diplomatai nu- Vakarų Vokietijos konsti- 
mato, kad Tarybų Sąjungos tucijoje 
komunistai ir naujoji vy
riausybė vartos skirtingą 
taktiką santykiuose su kitų 
šalių komunistais ir vyriau
sybėmis, negu pirmiau bu
bo vartojama. Aišku, kad 
pasiekimas komunistų vie
nybės ir susitarimo, arti
mesnis bendradarbiavimas 

taip socialistinių šalių su
tvirtintų socialistinį valsty- 

j bių bloką.

T. Sąjunga sieks sutvirtinti
socialistinių šalių vienybę

jo padarytas kriminalystes 
prieš 20 metų. Kaip žinome, 
hitleriška Vokietija kapitu
liavo 1945 metų gegužės 8 
dieną, tai 1965 metų gegu
žės 8 dieną baigsis visų na
cių kriminalistų tyrinėji
mai.

Iš Izraelio atvyko Toviah 
Friedniannas, žydų komite
to direktorius, kuris turi - 
surinkęs daugybę apkaltini
mų prieš hitlerininkus. Jis 
reikalauja toliau tęsti tyri
nėjimus, nes daugelio kalti
nimo dokumentai buvo gau
ti tik po 1950 metų, bet Va
karų Vokietijos Justicijos 
ministras Ewaldas Buche- 
ris atsisako pratęsti laiką.

Mirė įžymus lietuvių 
skulptorius Mikėnas
Maskva. — Spalio 26 die

ną, sulaukęs 63 metų am
žiaus, mirė įžymus lietuvių 
skulptorius Juozas Mikė
nas.

Juozas Mikėnas buvo vi
sos Tarybų Sąjungos liau
dies menininkas - skulpto
rius.

Jis yra sukūręs visą eilę 
svarbių skulptūrų įamžini
mui asmenų, kaip tai Petro 
Cvirkos, Marytės Melnikai- 
tės ir kitų, taipgi bendro- 

Tai buvo laikai, mis temomis, kaip tai “Tai 
kai tas žmogus parodė di- ka” ir kitas skulptūras.

Bombonešis susikūlė
į gyvenimo namą

EI Centro, Calif. — Spa
lio 27 d. buvo JAV karo lai
vyno diena. Visoje apylin
kėje manevravo laivyno lėk
tuvai. Vienas iš bombone- 
“A-3D” taip žemai skrido, 
apie 20 pėdų nuo žemės, kad 
susikūlė į laivyno įgulos 
gyvenimo namą.

Nelaimėje užmušta 9 ka
rininkai, jų tarpe keli įžy
mūs militaristai, ir sužeis
ta apie 50 žmonių. Tarp su
žeistų yra moterų ir vaikų.

Maskva. — Spalio 25 d. 
TSRS vyriausybės organas 
“Izvestijos” išspausdino re
dakcinį, kuriame sako, kad 
pamatais lygybes ir partijų 
nepriklausomybės bus sie
kiama vienybės tarp socia
listinių šalių.

Redakcinių yra parašyta 
nauju tonu, kriame nemini 
“skaldytojų” ir “nukrypė
lių” žodžių, nemini ir kinų, 
su kuriais pirmiauj TSRS 
komunistai turėjo ideologi
nių skirtumų.

s

yra paragrafas, 
kad asmenį negali teisti už

Washingtonas. — Sulau
kęs 76 metų amžiaus mirė 
Haroldas Burtonas. Jis per 
13 metu buvo JAV Aukš
čiausiojo Teismo nariu.

Baisus terorą
Pietų Vietname

— Jau pirmiau JA(V karininkai ir 
amo kariai, o namiečiai. Tik 30

džiausią beširdiškumą linkui 
žmonių, ne iš savo kaltės ne
tekusių pastogės bei duonos.

Nei istorija, nei žmonės, ku
rie tuos laikus atsimena, nie
kados nepamirš ir tos nuodė
mės jam neatleis.

Tiesa, kad ne vienas prezi
dentas kaltas už ekonominę 
krizę. Bet prezidentas ir tik
tai prezidentas kaltas už pa
naudojimą federalinės galios 
albanų žmonių maitinimui te-

MANEVRUOSE ŽUVO 
AMERIKIEČIŲ

Huelva, Ispanija. — Ma
nevruoja JAV ir Ispanijos 
karo laivai, lėktuvai ir ma- 
rininkai. Ore susidūrė du 
Jungtinių Valstijų ' malūn
sparniai, nelaimėje 9 JAV 
karininkai užsimušė ir 13 
susižeidė.

LENKIJOJE TEISIA 
“KORESPONDENTĄ”
Varšuva. — Prasid ėjo 

teismas M. Wankowiczo, 
kuris kaltinamas neteisingų 
žinių siuntinėjime iš Lenki
jos. Jis yra 72 metų am
žiaus, kilęs iš turtingos šei
mos, 1956 metais tapęs JAV 
piliečiu.

Saigonas. •
Pietų Vietnamo kariai, ( 
ypatingai žandarai, žiau 
riausiai kankino suimtu s 
partizanus ir jiems prita- 

s

Kai Nikita Chruščiovas sto
vėjo Tarybų Sąjungos partijos 
ir vyriausybės priešakyje, ko
mercinėje spaudoje buvo lai
komas baisiausiu žmogumi. 
Bet dabar, kai jis iš tų vietų 
pasišalino, jis jau beveik die
vinamas. Ypač jis dabar gar
binamas už nemokėjimą ar 
nenorą susikalbėti su Kinijos 
komunistais. Naujoji tarybi
nė vadovybė galinti pagalvoti 
apie komunistinio pasaulio su
sivienijimą. To baisiai bijoma
si.

Kitaip, žinoma, galvoja 
pažangioji žmonija ir patys 
komunistai. Jie tiki, kad pa- 
tfįfctimai buvo reikalingi ir ne
išvengiami. Istorija eis ne at
gali, bet pirmyn.

Labai ačiū prelatui K. Raz
minui už straipsni “Kaip žiū
ri bažnyčia į Marijos apsireiš
kimus.” IŠ jo sužinome, kaip

Tąsa 5-tame pusk

JUGOSLAVIJOJE ĮVYKO 
POTVYNIAI

TSRS ŽMONĖS SKAITO 
AMERIKIEČIŲ KNYGAS

Maskva. — Tarybų Są
jungos žmonės, su ukvata 

Belgradas. — Iš priežas- skaito įžymesni^ JAV pa
ties ilgų ir didelių lietų šyto jų knygas. Mark Twain, 
daug upių išėjo iš krantų., J a c k London, Theodore 

Dreiser veikalai jau nuo se
niau yra skaitomi. Vėlesniu 
laiku dideliais skaičiais eg- 
zempliarių išėjo John Stein- 
back, John čheever, John 
Updike ir eilės kitų rašyto
ju-

Labiausiai išsiliejo Sava 
upė, kurioje vanduo pakilo 
17 pėdų virš normalaus ly
gio. Jis įsiveržė į Zagrebo 
miestą, kuriame gyvena 
apie 500,000 žmonių. Apie 
20 žmonių prigėrė, desėt- 
kai tūkstančių buvo pri 
versti kraustytis į saugias 
vietas.

Ir Indija siekia į r 
atominių bombų

New Delhi. — Nors Indi
joje didelė stoka maisto, 
bet jos vyriausybė pasku- 
biai vykina apsiginklavimą.

Dr. Homi J. Bhabha, In
dijos atominės energijos 
pirmininkas, reika 1 a u j a, 
kad valdžia kreiptųsi- į 
Jungtines Valstijas prašy

dama jų pagalbos pasiga- 
minimui atominių bombų.

Jis sako, kad dabar, kada 
Kinija jau turi atominių 
bombų, tai ir Indija turi 
siekti jų pasigaminimo.

Kuboje daugiau 
pagamins cukraus

Havana. —Kubos vyriau
sybė kontroliuoja virš 150 - 
fabrikų, kur cukranendrės 
paruošiamos į cukrų. Da
bar darbininkai laiko susi
rinkimus ir aptaria, kaip 
sėkmingiau atlikti darbą.

1963 metais Kuboje buvo 
suimta tik 3,800,000 tonų 
cukraus, nes uraganas la
bai daug cukranendrių su
naikino.

Šiemet numatoma dau
giau suimti cukranendrių 
ir pagaminti apie 5,000,000 
tonų cukraus.

> t

du viet- 
mylių j 

šiajurę nuo Saigono partiza
nai nušovė JAV karo lėktu
vą “A-1E”, vienas JAV ka
rininkas užmuštas, o 6 su
žeista.

GERĖJA PRANCŪZIJOS 
IR TSRS SANTYKIAI

Paryžius. — Jau paruoš
ta tekstas prekybos sutar
čiai tarp Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos. Ben d r a i 
tarp abiejų šalių santykiai 
žymiai pagerėjo.

Maskvoje “Pravda” rašo, 
kad yra galimas bendra
darbiavimas abiejų šalių, 
kuris būtų naudingas. 
TSRS Užsienio ministras 
Gromyko pareiškė, kad jei- 

>gu tik Prancūzija sieks, 
tai iš Tarybų Sąjungos bus 
nuoširdus veikimas pageri
nimui santykių.

MIRĖ ĮŽYMUS TSRS 
GENEROLAS ŠTYKOVAS

Maskva. — Spalio 27 d., 
sulaukęs tik 57 metų am
žiaus, mirė įžymus TSRS 
generolas ir politinis veikė
jas Terentis Štykovas. Ant
rojo pasaulinio karo metu 
jis kovojo Leningrado ir ki
tuose frontuose. Po karo 
ėjo komunistų organizato
riaus ir TSRS diplomato 
pareigas.

riančius žemdirbius. Vienu 
sušaudydavo, kitus baisia,! 
mušė ir pribaigdavo durtu
vais, jų namus sudeginda
vo. Miestelius ir kaimus de
gino iš JAV lėktuvų ir ma
lūnsparnių, mesdami į juos 
padegančias bombas arba 
žemai skrisdami ir šmirks 
darni chemikalus, uždegar 
čius namus.

Dabar Mekongo upės sri 
tyje P. Vietnamo žandara 
pradėjo laipsniškai prigir 
dyti suimtus partizanus. 
Partizaną, surištomis ran
komis ir kojomis, jie galva 
įkiša į didelį dubenį van 
dens, palaiko, ištraukia i 
atsigavusį vėl skandina, kc 
laipsniškai jį numar i n a. 
Taip jie kankindami mano 
atgrasinti žmones nuo par
tizanų.

New Yorkas.—“The New 
York Times” spalio 26 die
ną įtalpino Ass, o c i a t e d 
Press nutrauktą paveikslą, 
kaip Pietų Vietnamo karei
viai skandina partizaną.

Saigonas. — Partizanai 
nušovė JAV transportinį 
lėktuvą “C-123”, žuvo 5

i

r
1

New Yorkas. 
ka

Jau gąsdina žmones 
Kinijos bombomis

Po to,
Kinijoje buvo išsprog

dinta atominė bomba, tai 
prez. Johnsonas ir Penta
gono militaristai sakė, kad 
Kinijai ims daug metų, 

m ji pakankamai pasi- 
mins bombų, taipgi prie- 
nių jų pristatymui į ki- 
šalis.

Dabar “The New York 
Timeso” militarinis apžval- 1 
gininkas Hanson W. Bald
win jau įrodinėja, kad Ki- 

a turi pakankamai lėktų- 
siekiančių net už 2,000

pii

mc 
tas

SAKO: YRA ŽMONIŲ 
ANT KITŲ PLANETŲ .
Maskva. — Tarytų Są

jungos astronomas Nikalo- 
jus S. Kardaševas sako, 
kad yra žmonių ir ant kitų 
planetų. Jis tą tvirtina pa
siremdamas radijo signa
lais, kurie gaunami iš erd
vių. Astronomas tuos sig
nalus jau seniai tyrinėja.

NEGRAI IR ILLINOIS 
VALST. BALSAVIMAI
Chicago. —Illinois valsti

ja yra svarbi prezidenti
niuose balsavimuose, nes ji 
turi 25 elektorius iš 535 
JAV prezidentinių elekto- 
rių.

Demokratai tikisi, kad 
laimės valstiją, nes joje gy
vena virš 500,000 negrų.

nij 
vų 
mylių ir tų bombų pristaty
mui. !San Juan. — Apie 5,000 

Puerto Ricos studentų de
monstravo prie Jungtinių 
Valstijų'gubernatoriaus rū
mų reikalaudami nepriklau
somybės.

Key West, Fla. — Kubos 
karo laivas pastojo kelią 
pabėgėlių-piratų užpuolimo 
laiveliui. Susišaudyme ke
tu ris piratus nušovė, o 
penktą sužeidė, kuris dabar listinė Vienybės partija jau 
čia guli ligoninėje.

3

Havana. — Kubos Socia-

turi 35,600 narių.

Maskva. — į TSRS sosti- 
atvyksta kitų šalių ko- 

mdnistų partijų delegaci- 
. Vieni mano, kad jos at- 
<sta tartis su naujais 
R S vyriausybės vadais, o 

kiti—į revoliucijos sukak
ties minėjimą.

nę

jos 
vy] 
TS

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Washingtonas.—Su kiek- 

vieneriais metais Jungtinė- 
|se valstijose vis daugiau

Buenos Aire. —Gable sa- žmonių žūva automobilių
los srityje įvyko susišaudy
mas tarp Argentinos ir či- 28,076 žmonės,
lės karo laivų.

nelaimėse. 1945 metais žuvo 
o 1963 me

tais jau žuvo 43,600.
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Žmones domisi, rūpinasi 
prezidentiniais rinkimais

NEPAMENAME, ar mūsų atmintyje buvo
nors tokie JAV prezidentiniai rinkimai, kurie lietuvius 
darbo žmones būtų taip surūpinę, kaip kad šiemetiniai. 
Rodosi, ne, nebuvo!

Susirūpinę ne tik lietuviai JAV piliečiai, susirūpi
nusi visa JAV liaudis. Prieš jos akis toks klausimas: 
kaip pasėkmingiau ir ryškiau nugalėti Goldwaterj ir 
goldwaterizmą ?

Mūsų laikrašty, kaip skaitytojas pastebėjo, ir 
straipsniuose, ir korespondencijose, visur primenama, 
visur sielojamasi, kad tik kuo didesnis smūgis būtų už
duotas keliančiam galvą amerikiniam fašizmui, kurį 
simbolizuoja į birčistų ir karo šalininkų patekusios Res
publikonų partijos kandidatas Goldwateris.

Niekad Amerikos istorijoje JAV darbo unijos,— 
priklausančios AFL-CIO ir nepriklausomosios — taip 
tvirtai nepasisakė prezidentiniais rinkiminiais klausi
mais, kaip šiemet!

Visos jos griežtai, atvirai pasmerkė Goldwaterj ir 
goldwaterizmą ir ragina visus piliečius balsuoti už Lyn
don S. Johnsoną ir Hubertą H. Humphrey—šalies prezi
dento ir vice-prezidento vietoms.

Atvirai ir draugiškai sakome: reikia, kad ši rūpes
tis, šis sieloj imąsis, šis darbas, kurį dirbome rinkiminės 
kampanijos metu, lapkričio 3 d., išsilietų, susikonsoliduo- 
tų į vieną tašką: nugalėti Goldwaterj, karo šalininką, 
birčistų kandidatą; nugalėti goldwaterizmą!

Tiek dabar mes galime pasakyti.
Tiek, mūsų nuomone, ir užtenka pasakyti.
Lapkričio 3 dieną balsuokime prieš Goldwaterj 

goldwaterizmą!
Balsuokime už taiką, už taikųjį tautų su skirtingo

mis socialinėmis santvarkomis sugyvenimą!
Balsuokime už demokratinių procesų išlaikymą mū

sų šalyje!
Balsuokime!..

ir

A

Zambia—nauja valstybe Afrikoje
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Afrikoje gimė dar viena 

valstybė—Zambia. Tai buvusi šiaurės Rhodezija, kurią 
britai kolonistai valdė per 74 metus. Zambia var
das naujai valstybei duotas nuo Zambezi upės, skirian
čios Šiaurės Rhodeziją nuo Pietų Rhodezijos. Zambia— 
36-oji Afrikos valstybė, ir ji veikiausiai dar šiemet bus 
priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją. ,

Zambia turi 3,600,000 gyventojų, iš kurių tik apie 74 
baltveidžiai, iki šiol valdę tą šalį. Geografinis plotis— 
287,640 ketv. mylių. Šalis turtinga gamtiniais turtais— 
turi daug vario kasyklų. Pirmuoju Zambios prezidentu 
paskelbta Kenneth D. Kaunda.

Taigi dar.viena tauta Afrikoje nugalėjo kolonistus 
ir įgijo tautinę nepriklausomybę. Vis tai didesnis smū
gis kolonistams!

Pasilieka pavergtos dar trys didžiulės šalys: Ango
la, Mozambique, Pietų Rhodezija ir Pietų Afrika.

Anksčiau ar vėliau bus laisvos ir jos!

1964 metu Olimpiados rezultatai
SU SPALIO 23 DIENA baigėsi 1964 metų pasaulinė 

Olimpiada. Ji, kaip žinia, vyko Tokio mieste, Japonijoje.
Olimpiados žaidynėse dalyvavo 94 valstybių rinkti

niai sportininkai.
Vienaip kalbėsime, ar kitaip, tai buvo didelė tarp

tautinė jaunų žaidėjų šventė. Sportinės lenktynės, to
kios, kokios vyksta olimpiadiniuose susitikimuose, yra 
puikus dalykas, nes tai suartina, sudraugina visokių tau
tų ir rasių jaunimą; tai įžiebia šviesos, bičiuliškumo 
jausmus į kiekvieną. Sportas, menas, mokslas—tarptau
tinis, ir juo daugiau esti visokių tarptautinių sambūrių, 
bei susitikimų tomis “temomis” kuo daugiau esti bičiu
liškų lenktynių, kontestų, tuo žmonijai sveikiau.

Mes nesame jokie gilūs sporto žinovai, ir čia nenag
rinėsime viso to, kas šiemet buvo Olimpiadoje. Pabrėši
me tik tai, kad viso pasaulio akys buvo nukreiptos į dvie
jų šalių sportininkus—į Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
į Tarybų Sąjungos.

Kai kurie smarkuoliai, teikdami per radiją žinias iš, 
Olimpiados, daugiau nieko ir nekalbėjo, kaip tik apie 
Tarybų Sąjungos sportininkų “atsilikimą” ir JAV sporti
ninkų “pranašumą”. Jie kalbėjo apie tai, kiek kuri iš tų 
dviejų šalių gavo aukso medalių.

Mums rodosi, ne tik taip reikėtų vertinti olimpiadi- 
hes žaidynes. Reikėtų visuomet atsižvelgti ir į kitas, ma
žas šalis, kurių sportininkai padarė tam tikrą įnašą į 
sportinį pasaulį. Juk kiekvienam žinoma, kad mažytės 
šalies sportininkai ne visuomet tegali susilyginti su to
kių milžinų, kaip JAV ir TSRS!

* Susumuojant galutinius rezultatus, jie duodasi tokie:

APIE TSRS VALDŽIOS 
GENERALINĘ 
POLITINĘ LINIJĄ

Tuo jau..po . to.,. ,kai> Nikitą 
Chruščiovas (š; ini. spalio 
14 d.) pasitraukę; i^ kTSKP 
CK pirmojo sekretoriaus ir : 
iš Tarybų Sąjungos premje
ro postų, po to, kai Pirmuo
ju sekretorium tapo išrink
tas L. Brežnevas, o premje
ru A. Kosyginas, daugelis 
žmonių galvojo: koks dabar 
bus Tarybų Sąjungos poli
tinis kursas, ar jis nepasi
keis?

TSRS Komunistų parti
jos organas “Pravda” tuo
jau davė į tai atsakymą 
editorialu, tilpusiu tame 
laikrašty š. m. spalio 17 d. 
laidoje. Paduosime mūsų 
skaitytojams iš jo vedamojo 
straipsnio kai kurias svar
besnes ištraukas. Skaitome:

Milijonai tarybinių žmonių 
savo kūrybiniu darbu gamyk
lose, fabrikuose, statybose, 
kolūkių ir tarybinių ūkių lau
kuose, moksliniuose institutuo
se ir laboratorijose, kultūros, 
švietimo ir sveikatos apsaugos 
įstaigose praktiškai įgyvendi
na TSKP Programą, veda į 
priekį didįjį komunistinės sta
tybos reikalą, tapusį savu rei
kalu milijonams žmonių, visai 
tarybinei liaudžiai. Tuo pasi
reiškia neišardoma partijos ir 
liaudies vienybė, visų mūsų ša
lies darbo žmonių susitelkimas 
kovoje už partijos lenininės 
generalinės linijos įgyvendini
mą.

Nepaprastai padidėjo tarp
tautinis mūsų Tėvynės autori
tetas, jos įtaka pasaulio įvy
kių eigai.

Generalinė partijos linija 
užsienio politikoje yra kova 
už taįką ir tarptautinį saugu
mą, už tai, kad būtų įgyven
dintas V. Lenino, iškeltas prin
cipas ,reikalaująs taikaus sam
būvio tarp valstybių/ turinčių 
skirtingą socialinę .santvarką.;

TSKP CK ir Tarybų Sąjun
gos yyriausybė ėmėsi ir imasi: 
visų priemonių mūsų šalies gy
nybinei galiai stiprinti, jos sie
nų neliečiamybei ir visos soci
alistinės sandraugos saugumui 
užtikrinti. Mūsų partija laiko 
savo pareiga padaryti viską, 
kad būtų galima užtikrinti tai
kų liaudies darbą, užkirsti ke
lią pasauliniam termobranduo
liniam karui, siekti, kad gin- 
č i j a m i tarptautiniai klausi
mai būtų sprendžiami dery
bomis, gerinti ir vystyti santy
kius su visomis šalimis taikos 
interesais, vystyti tarptautinį 
bendradarbiavimą ekonomiko
je, moksle ir technikoje.

Nuosekliai vykdydamos tai
kos politiką, kovodamos prieš 
imperialistinės agresijos mėgi
nimus, partija ir vyriausybė 
sudaro palankiausias išorines 
sąlygas komunistinei statybai 
mūsų šalyje ir padeda visoms 
tautoms sėkmingai kovoti už 
socialinį ir nacionalinį išsiva
davimą. Tarybų Sąjunga ir to
liau stiprins draugystę ir ben
dravimą su jaunomis suvere
niomis Azijos, Afrikos, Loty
nų Amerikos vastybėmis.

Didžiausias tarptautinio re
voliucinio ; judėjimo iškovoji
mas yra pasaulinė socialistinė 
sistema, socializmo ir komu
nizmo keliu žengiančių lygia
teisių ir suverenių tautų san
drauga. TSKP ir visa tary
binė liaudis laiko savo pareiga 
vystyti broliškus santykius su 
socialistinėmis šalimis, politi
nio ir kultūrinio gyvenimo sri
tyse.

TSKPS neša aukštai iškėlusi

didžiąją interinaiconalinio so
lidarumo vėliavą, ir tuo ji iš
kovojo didelę pagarbą,- p a siti- i 
kėjimą ir autoritetą komunis
tų ir plačiųjų darbo žmonių 
masių tarpe visame pasaulyje.
Proletarinio 
internacionalizmo 
principais

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija ryžtingai kovoja, stip
rindama komunistinių gretų 
vienybę ir susitelkimą, pagrįs
tą proletarinio internaciona
lizmo principais, broliškųjų 
partijų kolektyviai parengtais 
istoriniais dokumentais—1957 
metų Deklaracija ir 1960 me
tų Pareiškimu.

Mūsų partija, kaip ir anks
čiau, aktyviai sieks sušaukti 
tarptautinį visų kom u n i s t ų 
partijų pasitarimą apsvarstyti 
aktualioms problemoms kovo
je už taiką, demokratiją, naci
onalinę nepriklausomybę ir so
cializmą, už komunistinio ir 
darbininkų judėjimo vienybės 
stiprinimą, remiantis nepaju
dinamais proletarinio interna
cionalizmo principais. Ištiki
mybę marksizmui - leninizmui, 
leninį nesitaikstymą su jokio
mis oportunizmo formomis, so
cialistinės sandraugos šalių 
vienybę ir brolišką ! bendra
darbiavimą, pasaulinio komu
nistinio, darbininkų ir nacio
nalinio išsivadavimo judėjimo 
susitelkimą komunistai ir visi 
tarybiniai žmonės laiko naujų 
pergalių laidu tautų kelyje į 
taikos, demokratijos, naciona
linės nepriklausomybės ir so
cializmo pergalę, į šviesią vi
sos žmonijos ateitį —• komu
nizmą.

Mūsų šalies pergalės, ku
riant naują visuomenę, jos vi
daus ir užsienio politikos lai
mėjimai pasiekti didvyrišku 
tarybinės liaudies, darbu, di
džiule organizacine ir auklė
jamąja Komunistų partijos 
veikla. Apginkluotos revoliu
cine teorija, pažįstančios vi
suomenės vystymosi dėsnius 
lenininės partijos:vadovavimą, 
jos organizuojąiįčią ir vairuo
jančią veiklą tarybiniai žmo
nės laiko nepajudinama mūsų 
santvarkoje jėgą laidu, kad 
bus sėkmingai įgyvendinti ko
munizmo statybos planai.

Liaudis be galo tiki savo 
partija, jos leninine vadovybe. 
Partija tvirtai tiki galingomis 
kūrybinėmis liaudies jėgomis, 
reiškia jos pagrindinius inte
resus ir tarnavimą jai laiko 
visos savo veiklos prasme...
Priekaištai
N. Chruščiovui

Monolitinę partijos vienybę, 
jos.. nepajudinamą ištikimybę 
Lenino priesakams su nauja 
jėga pademonstravo spalio 14 
d. įvykęs TSKP Centro Komi
teto Plenumas.

Vienydama ir vairuodama 
kūrybinį masių aktyvumą į 
vieningą didį tikslą partija va
dovaujasi tiksliu kompasu — 
gyvybinga marksizmo-leniniz
mo teorija. Ji giliai apalizuoja 
sudėtingus ekonominio, politi
nio ir kultūrinio gyvenimo pro
cesus, parengia šiuo pagrindu 
'teisingus sprendimus. Lenino 
partija — subjektyvizmo ir 
savieigos komunistinėje staty- 
voje priešas. Jai 'Svetimi fan
tastiškų projektų kūrimas, ne
apgalvotos išvados ir skuboti, 
nuo realybės atitrūkę nutari
mai bei veiksmai, gyrimasis ir 
plepėjimas, susižavėjimas ad
ministravimu, nenoru skaity
tis su tuo, ką jau parengė 
mokslas ir praktinis patyri
mas. Komunizmo statyba — 
gyvas, kūrybiškas reikalas, ji 
nepakenčia kanceliarinių me
todų, vienasmeninių nutarimų, 
nepakenčia praktinio masių 
patyrimo ignoravimo.

artija moko savo kadrus, 
s komunistus dirbti leniniš- 
visada ir visur remtis liau-

visu 
kai, 
dimi, aukštai nešti šviesų leni
ninį 
ir p:

P

tikėjimą liaudies jėgomis 
rotu.
artijos gyvenimą ir veiklą 

apsbrendžia tie principai ir 
normos, kurias p r e n g ė V. 
Leninas, patikrino, patvirtino 
ir praturtino istorinis dauge- 

dešimtmečių patyri- 
Vadovavimo oklektyvu- 

— labai svarbus iš šių 
išmėgintas ginklas,

lio 
mas.
mas 
priricipų, 
didžiausias politinis mūsų par 
tijos turtas. Mokėjimas orga
nizuoti ir nukreipti masių pa
stangas svarbiausiems uždavi
niams spręsti, sugeb ėjimas 
viepyti draugėn milijonų žmo
nių 
mą 
mo

talentus, žinias ir patyri- 
sudaro partijos vadovavi- 
jėgą ir nenugalimumą, 

lik remiantis lenininiu ko- 
yvaus vadovavimo princi- 
galima vairuoti ir vystyti 

ančią kūrybinę partijos ir 
s liaudies iniciatvyvą. Tik |

teisingai analizuoti padėtį,

lėkt:
pu,
aug
viso:
remjiantis šiuo principu, gali
ma
blaiviai, objektyviai, be išpui
kimo įvertinti pasiektus laimė
jimus 
k u

matyti trūkumus, lai- 
ir iki galo juos šalinti.

Nenukrypstamai vykdyti ko
lektyvinio vadovavimo princi
pą — pirmutinė ir būtina są
lyga įvykdyti labai svarbiam 
reikalui, kurį V. Leninas kėlė 
partijos darbuotojams: “Ilgu, 
atkakliu, įvairiu, visapusišku 
visu mąstančių kalbaifios kla
ses atstovų darbu ruošti rei
kalingas žinias, reikalingą pa
tyrimą, reikalingą — šalia ži
nojimo ir patyrimo — politinę 
nuojautą, kad būtų galima 
greitai ir teisingai spręsti su
dėtingus politinius klausimus.”

Vykdydama savo generalinę 
liniją, partija nesutaikinamai 
ir nuosekliai kovojo ir kovoja 
prięš asmenybės kulto, sveti
mo 
svetimo pačiai mūsų socialis
tinės santvarkos esmei, ideolo
giją ir praktiką.
soje savo veikloje remiasi le
nininiais partinio ir valstybi
nio vadovavimo- principais.

Už naujus partijos ir liau- 
s laimėjimus, vykdant XX, 
I ir XXII suvažiavimų nu- 
imus, TSKP Programą!

marksizmui - leninizmui

Partija vi-

die 
XX 
tar

rašo:
Ii

fed 
ti

Katalikų bažnyčios vaidmuo 
Pietų Vietnamo kare
“New York Times” ko

respondentas rašo iš Saigo- 
no apie vietinių katalikų 
susirūpinimą, kad Pietų 
Vietnamo valdžia nenusi
leistų partizanams.

Daugiausia tuo rūpinasi 
katalikų vadovybė: kunigai, 
vyskupai. Jie numatą be
siartinant pavojų visai ka
talikų veiklai, jeigu budis
tai pilnai įsigalėtų ir su 
partizanais susišnekėti pra
dėtų.

Pietų Vietname dabar yra 
apie 1,700,000 katalikų, dau
giausia susispietusių Saigo- 
no apylinkėje. Tai sudaro 
apie 10 procentų visų Pietų 
Vietnamo gyventojų. Šį ka
talikų skilių sudaro milijo
nas katalikų, pabėgusių iš 

j Šiaurės Vietnamo, kai ten 
socialistinė valdžia įsistei
gė ; 600,000 katalikų yra pa
sitraukę iš tų vietų, kur da
bar Vietkongas (partiza
nai) dominuoja; tik 100,- 
000 katalikų yra Saigono 
apylinkės gyventojai.

Kai Diemas viešpatavo Sai- 
gone, tai katalikai juo pilnai 
pasitikėjo, nes ir jis skaitėsi 
kataliku. Dabar valdžią do
minuoja budistai, tai katalikų 
bažnyčia labai susirūpinu
si, kad budistai nepradėtų 
susikalbėti su partizanais.

Čia taipgi noriu priminti 
daktarę Helen B. Lamb, pa
rašiusią knygutę “The Tra
gedy of Vietnam.” Toje 
knygutėje ji atžymi, kad 
Jungtinės Valstijos dau
giausia pasitikėjo iš Šiaurių 
Vietnamo pabėgusiais kata
likais, kurie ir dabar rei
kalauja karą perkelti į Šiau
rių Vietnamą ir atidaryti 
kelią katalikų baž n y č i a i 
grįžti į Šiaurių Vietnamą.

Katalikų bažnyčios galvos 
labai rūpinasi ir tuo, kad ir 
kai kurie katalikai, ypač 
vargingai gyvenantieji, ne
besulaukdami šiaurės Viet
namo “išlaisvinimo,” prisi
deda prie partizanų ir pa
deda jiems kariauti prieš 
Saigono valdžios jėgas. O 
tai reiškia, kad reakcinis 
katalikų frontas pradeda 
smarkiai braškėti.

KANADOJE
'‘Liaudies Balsas”
ederalės ir provincialių vy

riausybių galvos susitarė dėl 
konstitucijos. Dabar lieka vi
siems parlamentams užgirti, 

eraliam parlamentui priim- 
a,peliaciją į Britanijos par

lamentą, kad jis išsižadėtų sa- 
teisių. Tada Kanados par

lamentas galės keisti Kanados 
konstituciją ar naują priimti 

atsiklausimo Britanijos par-

vo

be 
lamento.

Sakoma, kad provincijų ly
deriai išsikovojo didesnę auto
nomiją iš federalės vyriausy
bės, o tik po to sutiko. Kaip 
ten bebūtų, šis žingsnis įga
lini ateityje pakeisti konsti
tuciją. Kvebeko premjeras Le
sage išsireiškė, kad jis turįs 
keletą pasiūlymų konstitucijai

Kanados konstitucija tikru
me nėra Kanados konstitu- 

Tai British North Ame- 
i Act. Jis ir toliau bus ga

lio. e, tik Kanada turės teisę 
jį ’ " " ’ 1 1 
na< 
sai 
ji bus tikrai kanadiška.

mo 
ei j į. 
ric

teisti. Gal kada nors Ka
los parlamentas priims vi- 
naują konstituciją, tuomet

Šis susitarimas gal padės 
kiek Kvebeko provincijai ap
raminti. Ji turės viltį, kad at
eityje bus galima pakeisti kon- 

ticiją taip, kad kiti Kvebe- 
pageidavimai būtų paten-

stu 
ko 
kinti.

Jungtinių.Valstijų sportininkai iškovojo: aukso me
dalių —36, sidabro—26, žalvario—28. Viso 90.

Tarybų Sąjungos sportininkai: aukso medalių—30, 
sidabro—31, žalvario—35. Viso 96.

Aišku, kitų šalių sportininkai iškovojo po mažiau. 
Kai kurių šalių sportininkai neišsikovojo nei po vieną 
aukso medalį, bet išsikovojo po vieną sidabro ir žalvario 
medalį. \ . .j

Taigi per daug didžiuotis, džiaugtis negali nei JAV, 
nei TSRS sportininkai, kad jie “viską užkariavo;” Mūsų 
nuomone, tarp šitų dviejų šalių sportininkų susidarė gan 
geras balansas, ir nieks negali per daug aukštai nosies 
riesti. . r Y

*

OAPLINKUI VANDUO, 
NeRA KO GERTI

. Atėnai. Aegėano jūroje 
yra šimtai salų ir salaičių, 
graikų apgyventų. Daugu
ma jų neturi prėsko van
dens. Štai Syma sala, 22 
kvadratinių mylių pločio, su 
3,000 gyventojų, neturi 
prėsko vandens. Žmonės 
įsitaiso prietaisus išdruski- 
nimui jūrų vandens ir jį 
vartoja.

dėnų gyvenimo sąlygas, ku
rios niekam nepavydėtinos.

1933 metais prez. Roose- 
veltas paskyrė jį Indėnų 
■Reikalų komisio n i e r i u m. 
Šiose svarbiose pareigose 
būdamas bandė jis kuo ge
riausiai indėnams padėti, 
bet visos aplinkybės buvo 
jam nepalankios.

10,000 metų indėnai gyve
nę ir dirbę savo bendruo
menėje dabar kapitalistinė
se sąlygose pergyvena mer
dėjimo stadiją. Sunkia in
dėnų padėtimi jis labai sie
lojasi.

Savo knygoje John CollkJi 
ris sielojasi ir šaltojo karo 
politika, kuri gali priversti 
prie žmonijos ir civilizacijos 
sunaikinimo.

Paprasto žmogaus gyveni
mas jam arčiausia 

,prie širdies
Turiu mintyje John Col- 

lierį, pagarsėjusį filosofą, 
rašytoją, poetą, mokytoją, 
organizatorių, idealistą.

John Collieris jau žino
mas nuo 1920 metų, kai jis 
New Yorko mieste dėjo 
daug pastangų, kad vargin
giems žmonėms kuo nors 
padėti. Jo pastangomis bu
vo sukurta organizacija, 
kuri rūpinosi vargingai, gy
venantiems, imigr a n t a m s 
ir beviltingiems žmonėms 
suteikti paramą ir apšvietą. 
Vėliau nuvykęs Kaliforni- 
jon jis ir ten tokio pat dar
bo griebėsi.

Kur svarbiausia jis pasi
žymėjo, tai Amerikos indė
nų tarpe. Daug metų jis su 
indėnais praleido. Pilnai su
sipažino su jų gyvenimu ir 
istorija. 12 metų jis veikė 
indėnų gynybos komitete 
(Indian Defense Commit
tee), Tame sunkiame ir at
sakingame darbe jam padė
jo keletas pažangesnių se
natorių, kaip Borah, Whee
ler, Norris, Hiram Johnson, 
Nye, La Follette.

Savo patyrimus suglaus
toje formoje jis išdėstė sa
vo knygoje “From Every 
Zenith,” kuri Amerikoje

Prastas maistas ruošia 
kelią į kapus

D r. T. R. Van Dellen ra
šo spaudai apie maisto svar
bą. Jis nurodo, kad pras
tas maistas greičiau žmones 
sendina ir paruošia kelią į 
kapus.

Floridoje daktaras matęs 
senų žmonių, turinčių gyve
nimui po kambariuką bai
siai apleistuose namuose 
vandens pakraštyje. J i e 
minta daugiausia žuvimi, 
patys ją pasigaudydami. Pa 
mainai pasįdaro sandvičiu- 
ką. O kavos puodas visuo
met šiltas, tai ją siurbia ir 
siurbia.

Tai toks mažą pensiją 
gaunančiųjų gyvenimas — 
skurdus, nuobodus, be lai
ko žmones sendinąs. Nuo 
visokių ligų jiems sunįju 
apsiginti.- Laukia jie pas-' 
kutinės kelionės į kapus.

Surandama nauja vėžio ligų
, priežastis

Nuolat įrodinėjama, kad 
vėžio ligos nėra kitiems lim
pamos. Taipgi patirta, kad 
girtuokliavimas ir rūkymas 
sudaro vėžiui prielankiau 
aplinkybes veistis. Bet da
bar surasta dar viena prie
žastis.

Dr. Henry Lynch, kalbė
damas Amerikos Biologinių 
Mokslų Instituto darbuoto
jų suvažiavime, aiškint, 
kad tam tikras žmonių skai
čius iš savo tėvų pavelde  ja 
vėžiui veistis sąlygas.

Jis, pavyzdžiui, paima 130 
narių šeimą, kurios 25 pro
centai yra pirmiau sirgę ar 
dabar serga vėžio liga. Vi
soje šeimos istorijoje vėžiu 
sergančių esti nemažai.

Viena šeima, susidedanti 
iš 12 brolių ir seserų, taip
gi vėžio kamuojama. 7 jau 
buvo vėžio aukos, o 3 da
bar turi vėžio pradus.

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu iš kiekvieno šimfb 
amerikiečių dešimts mirštžf 
nuo vėžio ligos.

Lietuviškos patarlės
Svetima krosnis nešildo, 

kai sava užgęsta.
Visur gražu, bet namie 

gražiausia^
Paukštį plunksnos dabi

na, o žmogų—protas.

KAS ILGIAUSIAI RūKe 
PYPKĘ?

Tokios rungtynės įvyko 
Helsinkyje. Pirmą vietą iš
kovojo Viljamas Merilau, 
kuris per 2 valandas 13 mjF 
nučių surūkė virš 7 svarųjį 
tabako.

Saigonas.—Nuo vėžio ligos 
mirė generolas-Le Van Ty.
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Krislai iš Lietuvos
A. Venclova atremia melus 

apie Salomėją Nėrį
Šiandien “Tiesoje” tilpo 

A. Venclovos straipsnis “So
cializmo šalies poetė,” kurį 
gavę perskaitysite susido
mėję. Gerai ir ilgus me
tus pažinęs S. Nėrį kaipo 
poetę ir žmogų, A. Venclova 
tame straipsnpje atremia 
šmeižtus ir melus, kuriuos 
paskutiniuoju laiku 
ėmė skleisti apie tą myli
mą lietuvių liaudies poetę 
dipukai, ypač J. Girnius ir 
juodabarzdis pralotas Kru
pavičius. Reakcininkai ne
gali dovanoti Salomėjai, 
kad ji tapo sąmoninga ko
votoja prieš reakciją, fašiz- 
<ną ir klerikalizmą, jau apie 
1929-30 metus griežtai pa
suko į kairę, nuėjo socializ
mo keliu, sveikino tarybinės 
santvarkos įkūrimą Lietu
voje ir ligi gyvenimo pabai
gos buvo ištikima komuniz
mo idelams. O dipukiniai ir 
kiVokie reakcininkai suma
nė nors po mirties ją “nu
savinti” ir ėmė skelbti, būk 
ji nusivylusi tarybine san
tvarka, “susitaikiusi su die
vu.” Į tuos melus ir miru
sios poetės šviesios atmin
ties apšmeižimą nuodugniai 
ir argumentuotai A. Venc
lova atsako tuo straipsniu.

Apie kokį “nusivylimą” ir 
“atsivertimą” gali būti kal

yba, jei S. Nėris, jau sunkiai 
Sirgdama, 1945 m. birželio 
viduryje, t. y. už trijų sa
vaičių prieš mirtį, rašė J. 
Paleckiui laišką, kuriame 
tarp kitko sakė: “Šį kartą 
negaliu su visais draugais 
deputatais pergyventi 
(TSRS Aukšč. Tarybos) se
rijos šventės, esu tokia be
jėgė, jog ant kojų jau ne- 
bėpastoviu... Svei k i n k i t 
brangius draugus — A. 
Sniečkų ir kit. Aš visada 
su jumis visais.” O netru
kus jęs liga taip pasunkėjo, 
kad ją, jau sąmonės neat- 
gaunančią, teko nuvežti į 
Maskvos ligoninę, bandant 
dar gelbėti su geriausių gy

dytojų pagalba. O 1945 m. 
liepos 7 d. ji mirė. Jokie me
lai negali paneigti tos tie
sos, kad S. Nėris ligi pat 
mirties liko ištikima pasi
rinktam keliui, liko ištikima 
Lietuvos liaudžiai, atgavu
siai savo laisvę, išvaduotai 
iš fašizmo jungo, išgelbėtai 
iš mirties hitlerinėje nelais
vėje. Ji mirė susilaukusi 
pergalės, grįžusi į išvaduo
tą socialistinę Tėvynę, ku
rios karšta patriotė ji bu
vo ligi galui.

Tęsdamas savo melą, Kru
pavičius tikina, kad dabar 
S. Nėris esanti užmiršta 
Lietuvoje, kad “bolševi
kai nuo jos atšlijo.” O kaip 
tik dabar susijaudinęs sė
dėjau prie televizoriaus, ma
čiau ir klausiau, kaip mo
kiniai deklamuoja S. Nėries 

eilėraščius ir iliustruoja 
juos gyvais paveikslais. Jos 
kūriniai skamba ne tik po 
Lietuvą, bet po visą plačią 
Tarybų Sąjungą ir toli už
sienyje. A. Venclova patie-
kia statistiką apie išleistas
S. Nėries knygas. Pasirodo, 
buržuaziniais laikais Lietu
voje buvo išleistos tik šešios 
S. Nėries knygos. Keturių 
jų tiražas sudaro 4,750 eg
zempliorių (dviejų knygų 
tiražas nepažymėtas, bet tai 
bus dar keli tūkstančiai). 
Tuo tarpu vien Tarybų Lie
tuvoje išleistos 38 poetės 
ijnygos 548,700 egz. tiražu, 
jį) dar šimtais tūkstančių 
egzempliorių tiražais jos 
knygos išleistos Maskvoje 
rusų kalba bei įvairiomis 
kalbomis eilėje sąjunginių 
respublikų ir socialistinių 
Šalių.

Ponai dipukiniai reakci
niai melagiai užmiršta seną 
posakį, kad melo trumpos 
kojos.
Melai apie žemes ūkio krizę

Kai pernai Tarybų Sąjun
goje didelius plotus palietė 
nederlius ir gyventojų po
reikiams patenkinti buvo 
užperkami kviečiai užsie
nyje, buržuaziniai rašeivos 
prapliupo džiu gavimais, 
kad, girdi, tarybinis žemės 
ūkis pergyvenąs krizę. Ki
ti apsiputodami klykė, kad 
socialistinė žemės ūkio sis
tema galutinai žlugusi, kad 
kolūkiams jau galas. Tuo 
tarpu tai buvo laikini sun
kumai.

Prisiminę praeityje per
gyventus sunkumus, būtu
mėm galėję apsieiti ir be 
tų užpirkimų užsienyje. Bet 
vyriausybė pasirūpino, kad 
ir tokio nederliaus metu gy
ventojai turėtų ne tik duo
nos, bet ir pyrago, nepasi
gailėdama tam nei šimtų 
milijonų dolerių, nei nema
žo aukso kiekio išleisti.

Šiemet derlius patenkina
mas, nors yra vietų, kurias 
palietė sausra. Tokių vietų 
buvo ir Lietuvoje. Bet iš 
viso derlius šiemet neblogas 
ir galės apsieiti be grūdų 
pirkimo užsienyje. Įdomu, 
ar rausta tie rašėjai, kurie 
pernai skelbė galutinį že
mės ūkio bankrotą tarybi
nėje valstybėje?

Apie derlius ir grūdus
Lietuvoje

Ta proga prisiminsiu ir 
apie kai kuriuos rašinius 
reakcinėje spa ūdoje, ku
riuose buvo : 
žemės ūkio reikalai mūsų 
respublikoje . Miglinas bei 
dar kažkokie praeities liaup- 
sintojai teigė, kad dabar 
Lietuvoje ir derliai žymiai 
mažesni, ir bendras grūdų 
gaminimas susmukęs, ir 
“rekvizicijos” didelės, ir t. 
t. Pirmiausia, reakciniai 
“žinovai” mėgsta žongli
ruoti skaitytojų nesusivoki
mu dėl centnerių. Jie ope
ruoja senais centneriais, ku
rie buvo priimti Lietuvoje 
seniau, būtent — 50 kilo
gramų centneriais. Tuo tar
pu dabar skaičiuojama dvi
gubais centneriais, iš tiesų 
tikrais centneriais — 100 
kilogramų. Be to, buržua
ziniais laikais derlius buvo 
matuojamas daugiausia 
apytikriai, “iš akies” ir pa
gal javų būklę.

Tuo tarpu dabar derlius 
skaičiuojamas dideliu tiks
lumu, tas derlius, kuris jau 
iškultas ir supiltas į kolūkių 
bei tarybinių ūkių aruodus. 
Tie derliai ne tik nemažesni 
už prieškarinius, bet kai 
kur gerokai juos prašoka. 
Žinoma, pokario metais, o 
taip pat vykstant milžiniš
kam viso žemės ūkio per
tvarkymui, pereinant į so
cialistinę sistemą, negalėjo 
nebūti kai kurių nuostolių 
ir derliaus kritimo. Ir že
mės įdirbimas pradžioje bu-
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vo netobulas, ir trąšų buvo 
mažai. Bet metai iš metų,
kolūkinei santvarkai stiprė
jant ir kylant, visa tai gerė
jo ir derliai kilo. Tuo la
biau jie kils kai žymiai bus 
padidintas mineralinių trą
šų kiekis. Pavyzdžiui, Kė
dainių rajone, kur jau šie
met laukai buvo žymiai ge
riau patręšti superfosfatu 
iš naujojo Kėdainių chemi
jos kombinato pirmosios ga
mybos, derlius žymiai pra
lenkė prieškarinį.

Gryna demagogija yra 
kalbos apie kažkokias 
“rekvizicijas.” Niekas jokių 
“rekvizicijų” Lietuvoje ne
vykdo, bet tam tikras kie
kis grūdų bei kitokių žemės 
ūkio produktų yra valsty
bės superkamas už gerą 
kainą. Neabejojame, kad 
JAV žemdirbiai būtų labai 
patenkinti, jei jie taip ga
lėtų savo gaminius parduo
ti valstybei.

Taip pat šmeižtas yra, 
būk grūdai iš Lietuvos iš
vežami. Iš tiesų grūdai ne 
tik neisvežami, bet dar di
delius kiekius grūdų Lietu
va gauna iš kitų sąjunginių 
respublikų. Valstybės su
perkamų grūdų kiekio už
tenka apytikriai dviems mė
nesiams duonai kepti gy
ventojų poreikiams. Tuo la
biau, kad esant visur duo
nos kepykloms-, ir valstie
čiams nebeapsimoka duoną 
kepti namie, kaip seniau bū
davo. O visur kaimuose yra 
krautuvės, kuriose duoną 
galima nusipirkti pigia kai
na.

Dideli grūdų kiekiai su
vartojami gyvulininkystės 
reikalams, nes jis sudaro

. J svarbiausią gamybos šaką 
■ Lietuvos žemes ūkyje. Už- za I q i m 11 c 11 ‘
i tat ir maistui ir pašarams 
{gauname grūdų iš kitur, 
I kad galėtų vis plačiau išvys
tyti gyvulininkystę. Kalbant 
apie grūdus ir derlius, rei
kia neužmiršti, kad dabar 
dideli kiekiai žemės yra ap
se j ami kukurūzais, runke
liais ir įvairiomis kitomis 
pašarinėmis kultūromis, ku
rios neša didelę naudą.

Kas yra lankęs Lietuvą, 
tas įsitikino, kad niekąda 
Lietuvos darbo valstiečiai 
nėra taip gerai gyvenę, taip 
sočiai valgę, kaip dabar. Jie 
su šiurpu prisimena buržu
azinės santvarkos metus, kai 
valstiečiams tekdavo ati
duoti kilogramą sviesto už 
15 dėžučių degtukų, kai de
šimtys tūkstančių bežemių 
išeidavo bernauti ir mer
gauti į Latviją, Vokietiją, 
kur tik galėjo gauti darbą 
ir duona.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964. X. 18

SAVIŽUDŽIŲ MIESTAS
Vakarų Berlynas užima 

pirmą vietą savižudybių 
skaičiumi. “Žmonių pavar
gusių nuo gyvenimo globos 
draugijos” duomenimis, 
1963 metais Vakarų Berly
ne buvo užregistruota 1240 
savižudybių.

! 'j .
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Išvakarėse svarbiu balsavimui MIAMI, FLA.
(A. Bimbos kalba, pasakyta 1964 m. spalio 25 d. 

masiniame mitinge Town Hali, Niujorke.)
Friends, Ladies & Gentelmep!

We are on the eve of a great decision—in another 
few days we will elect our President. This election is 
of special importance to millions of Foreign-born Amer
icans. Do net make a mistake: if Fascism wins, you 
and I will be its first victims. Therefore, it is our duty 
and responsibility to see to it that Barry Goldwater and 
his cohorts shall not pass, that on November 3rd, they 
will be buried so deep that in many years to come Amer
ican brand Hitlerism shall not dare to raise its ugly 
head again.

And I believe that we will do exactly that. I have 
faith in the common sense of American people. Every 
passing day makes it clearer that the people are aroused 
more than ever before to the danger to their rights and 
liberties. The united voice of our great trade union 
movement against this danger shows that the entire 
working class is about to join hands with professionals 
and intelectuals, with the working farmers, with small 
businessmen, with the Negro people, to deliver the blow 
on November Third.

Most of us devoted our entire life to make this 
country better and freer for all its people. In our life 
time we have seen sad defeats and great victories. Per
mit me to tell you: I believe that in this election, Amer
ican people will mark one of the greatest victories for 
the cause of Peace and Liberty since the dawn of this 
century!

Let us also make this fight against Goldwaterism a 
fight against such vicious reactionary laws as the Smith 
and McCarran Acts, a fight against the second class 
citizenship for the foreign born and the Negroes, a 
fight for the right of collective defense which is being 
threatened by the attempt to destroy our American 
Committee for Protection of Foreign-born.

Let us decide that our cry pn November 3rd will be: 
Down with Goldwaterism!
Long live people’s unity for peace and progress!
Long live our American Committee for Protection of 

Foreign-born!

ALDLD REIKALAI
ALDLD 3 apskrities kuo- ‘bėjo J. Grybas, ALDLD

pų atstovų metinė konfe
rencija atsibuvo' spalio 18 
d., Lietuvių salėje, 407 La
fayette st., Bridgeporte.

Konferencijai pirminin
kavo J. Kunca, rašt. J. Moc- 
kaitis, rašt. pagelbininkė 
M. Valinčius.

Keturios ALDLD kuopos 
prisiuntė 17 atstovų, su 5 
ir Hartfordo Moterų klubas 
Komiteto nariais susidarė 
22. Praeitos konf. protoko
las priimtas kaip parašytas. 
Apskrities komiteto nariai 
darbavosi pagal išgalę.

Iš kuopų raportų paaiš
kėjo, kad 4 kuopose ir Mo
terų klube narių yra 167. 
Waterburio kuopa gavo 6 
naujus narius. Turto per vi
sas kuopas yra apie $400. 
Hartfordo Moterų Klubas 
ir Waterburio 28 kuopa yra 
gražiai pasidarbavę sukė
lime paramos spaudai ir ki
tiems tikslams. Pasirodo, 
kur veikiama, ten duoda 
geras pasekmes. New Bri- 
tain’o ir Stamfordo raportų 
negauta.

Apkalbėta ir pasižadėta 
ateinantį metą visose kolo
nijose rengti atžymėjimą 
Liet. Literatūros Draugijos 
50 metų jubiliejaus. Rengti 
tokiose formose, kokios ko
lonijoms geriausiai tinka
mos.

Kadangi praeityj s ė k- 
mingai buvo atlaikytas ben- 
drasNew Hawen iri Bridge- 
porto kuopų pasitarimas, 
kartu ir apskrities komite
tui dalyvaujant, • tai pagei
dauta, kad ateityj suruošti 
dar platesnius pasitarimus, 
kad ir kitų kuopų veikėjai 
galėtų dalyvauti.

“Laisvės” vajaus reika
lu pasiginčyta ir patarta 
vajininkams dirbti bendrai 
kaip iki šiol, kad Connecti
cut gerą vardą palaikyti, o 
iš atstovų pusės pagelbėti 
vajininkams.

Rinkiminiu klausimu kal
bėjo W. Dūda; apie laikraš
čius ir AįLDLD knygas kai

Centro Komiteto sekreto
rius.

Komitetas išrinkta atei
nantiems metams: J. Kun
ca. J.J. Mockaitis, J. Stri- 
žaįiskas, K. Yenkeliunienė, 
W. Duda, V. Jokubonis.

Atsistojimu vienai minu
tei pagerbti mirę nariai.

Dauguma balsų vieta ki
tai konferencijai nutarta 
Waterbury j e, laikyti apie 
šį

$7 
ta
sv
ro

laiką 1965 metų.
Finansinė atskaita

Nuo pernai ižde buvo 
6.45; narinių duoklių gau- 
$7.75; Waterburio 28 kp. 
ėikinimas $5, viso suda- 

• $89.20.
Komiteto kelionės, salės 
nda, aukos spaudai ir ki

tiem geriem tikslams $72.50. 
Lieka apskrities ižde $16.70. 
Konf., geroj nuotaikoj, už
daryta per pirm. J. Kuncą 2

re

J. J. Mockaitis, 
Raštininkas

Bridgeport, Conn.
Spalio 18 d. J. Grybas ro- 
lietuviškus filmus Lietudė

rd

vių salėje. Filmai išėjo pa
girtinai gerai. Kurie daly
vavo, turėjo progą pasigro
žėti dabartiniu gyvenimu 
Lietuvoj, nes vieną filmą 
rodė “black and white”, 
antrą — spalvotą. Tai be

ik iš visų gyvenimo sri- 
;:iš kolūkių darbų, gyvu

lių auginimo ,jų priežiūros, 
mokyklų ir sporto. Taip- 
ir iš miesto gyvenimo, iš 
j kurių dirbtuvių, darbi

ve 
či

iš

ninkų buities ir tt.
Tie, kurie žinojo ir neda

lyvavo,, tikrai save nusi- 
skriau d ė. Dalyvaujantieji 
buvo užklausti, kaip patiko 
filmai ir ar norėtų, kad 
daugiau būtų suruošta. Jie
vienbalsiai sakė, kad bū
tų ir vėl suruošta. To,dėl ne 
už ilgo bandysime ir vėl su
ruošti rodymą Lietuvoje
gimintų filmų.

........... Stebėtojas

Ką turistai pirmiausia 
turėtų pamatyti atvykę 

Miamin
Saulėta Florida, apdai

nuotas ir išgarsintas Mia- 
mis. Pirmu kartu žmonės 
čion atsilankydami pirmiau
sia skubinas pamatyti Mia
mi Beach, kur milijoniniai 
viešbučiai puošia pietinio 
Atlanto pakraščius per ko
kią 20 mylių, kur vanduo 
tyras ir šiltas, kad net įsi
bridęs iki juostai vis dar 
gali matyti baltą smėlinį i 
dugną. Viešbučiai moder
niškiausiai įrengti ir pa
tarnavimas geriausias, kuri 
ponai ir ponios moka po 
šimtą ir daugiau dolerių už 
dieną.

Man pirmą kartą atvykus 
Miamin mano geras pažįs
tamas apvežiojo ir aprodė 
tas garsiąsias vietas. Va
žiuojant Miami Beach pa
vandeniu jis man rodė tuos 
viešbučius ir sakė: “Matai, 
ką mes turime.” Ir vis jis 
tą patį keletą kartų karto
jo. Man žinant, ką jis turi 
ir aš turiu, neiškentęs pa
sakiau: “Tu žinai, ką mes 
turime? Tu turi seną na
melį ir dar skolos ant jo, o 
aš dar nieko neturiu. Tai 
va ką mes turime!”

Metropolis Miami irgi 
puikus. Moderniški bankų 
pastatai beveik kiekviena
me gatvekampyje. Aprėdalų 
krautuvės didžiausios, kur 
moterų pasipuošimui sukne
lės po šimtą ir daugiau do
lerių, ir pasirinkimas di
džiausias. Kai kurios lietu
vės moterėlės, atvykusios iš 
šiaurės, tuoj skubinasi į tas 
krautuves pažioplinėti, o 
paskui sueigose pasakoja 
viena kitai, kokių puošnių 
suknelių mačiusios, kurios 
po šimtą suvirš dolerių kai
nuoja. O paklausk, kuri iš 
jų turėjo progą tokia suk
nele pasipuošti...

Štai ką mūsų vietiniai tu
rėtų naujokams parodyti: 
pavežkite juos toliau iš 
miesto, kur gyvena negrai. 
Lai pamato, kokiuose lūšny
nuose jie gyvena, kur, ro
dos, nepanašu, kad ten žmo
gus galėtų gyventi. Dar ir 
tos lūšnos nesą jų nuosavy
bė. Jie renduoja jas. O tų 
lūšnų savininkai gyvena 
išimtatūkstantiniuose vieš
bučiuose.

Taigi, abi išgarbinto Mi- 
amio puses pamatę turistai, 
sugrįžę atgal į šiaurę, turės 
apie ką su kaimynais pasi
kalbėti.

Florida saulėta, bet ne vi
si tą saulę mato. Teko va
žinėti Jackson Memorial li
goninės apylinkėje, kur 
kitame gatvės šone yra mil
žiniškas moderniškas Dade 
County pastatas, kuriame 
talpinasi keletas teismabu- 
čių ir kalėjimas net keleto 
aukštų. Turėdamas laiko, 
sėdėdamas automob i 1 y j e, 
žiūrėjau į tą gražų pasta
tą. Panašus į tuos šimta
tūkstantinius Miami Beach 
viešbučius, bet tik langai 
plieninėmis štangelėmis ap
tveri, o pro tuos langus juo
di • veidai žiūrėjo laukan. 
Nemačiau nė vieno baltvei- 
džio žiūrint pro langą. Jie 
mato šviesą, bet nemato 
saulės. Saulėtoje valstijoje 
nemato saulės!..

Valstijos seimelio patvar
kymu praėjusiais metais 
taksai ant nejudamojo tur
to tapo dvigubai pakelti. 
Žinoma, tas palietė tik smul
kius namų savininkus, o 
šimtamilijoninių ne tik ne
palietė, bet dar ir paleng
vino.

Kilo protestai prieš tokį 

patvarkymą, ir to pasėkoje 
taksai trupučiu sumažinti, 
bet ne visur. Vienas lūšny
nų savininkas, kuris imdavo 
40 ir 50 dolerių už mėnesį 
rendos už netinkamas žmo
gui lūšnas, rendauninkus 
iškraustęs, lūšnas sudegino, 
nes, mat, taksus pakėlus, 
jam iš rendų mažai pelno 
lieka.

Miami s garsus visomis 
pusėmis. Federalinės val
džios pranešimais, krimina
liniais prasižengimais Mia- 
mis stovi trečioje vietoje.

Kartas nuo karto pasiro
do komercinėje spaudoje, 
kad vienas kitas valdinin
kėlis tampa pavarytas iš 
posto už suktybes. Bet ne
teko matyti, kad bent vie
nas būtų kalėjiman pasiųs
tas. Migrantas

Haverhill, Mass.
Padėka

Tariame širdingiausią 
padėką visiems draugams 
ir draugėms už lankymą, 
laiškus ir atvirukus metu 
mūsų ligos. Iš tikro šie me
tai mums buvo nelaimingi. 
Pirma susirgo Augustas 
Kazlauskas. Ilgai buvo ligo
ninėje. Paskui susirgau ir 
aš—Marė Kazlauskienė, — 
turėjau pasiduoti operaci
jai.

Širdingai dėkoju S. Pen- 
kauskienei, kuri pirmiau su 
manimi vyko laikyti Augus
tą, o kai aš susirgau, tai 
mane kasdien lankė ligoni
nėje, o kada aš parvykau į 
namus, tai ir namie. Didelis 
dėkui brolienei už prižiūrė
jimą sergančio Augusto.

Dėkui “Laisvės” redakto
riui R. Mizarai ir jo žmo
nai Ievai už aplankymą. 
Dabar aš jau esu namie, o 
Augusto sveikata taip g i 
laipsniškai gerėja.

. Marė ir Augustas 
Kazlauskai

Brockton, Mass.
Mirimai <

Spalio 13 d. mirė Petras 
Uses.Priklausė prie Šv. Ro
ko draugijos, Lietuvių Pi
liečių klubo, prie Sandaros 
klubo ir Benevolent Ąss’n. 
Palaidotas laisvai Melrose 
kapinėse.

Paliko nuliūdime dukterį 
Jessie, sūnų Edwiną, sese
rį Anna Peslis, kuri gyvena 
Yucaipa, Calif, ir yra 
“Laisvės” skaitytoja.

Spalio 20 dieną mirė Ma
rė Tamulevich. Paliko nu
liūdime savo vyrą Leonar
dą, du sūnus, Leonardą ir 
Albertą—Leonardas Tarnui 
yra advokatas — ir dvi 
dukras, Julia ir Ruth. Duk
ters Julės Pribušauskas vy
ras Williamas yra Bridge- 
waterio Lietuvių Koopera^ 
tyvo “superis”.

Tamulevich palaidota Kal
varijos kapinėse.

George Shimaitis

Klaidų atitaisymas
Š. m. spalio 23 d. “Laisvė

je” Arėjas rašo, būk ”M. 
Džiupkaitis ir J. Smalens- 
kas atsikrausto pastoviai 
gyventi į Socialio klubo stu- 
bą...” /

Turiu pasakyti, kad mano 
naujas butas visai ne Soci
alio klubo stuboje; gyvenu 
po num. 328 N. W. 4th 
Ave., Miami, Florida, 33128.

J. Smalenskas

Lapkričio 23 d. K. Petri- 
kienės straipsnyje “Trupu
tis apie šiaurės gyventojus 
eskimosus” pasakyta, kad 
vasaros metu saulė “nusilei
džia,” gi turėjo būti nenusi
leidžia* Atsiprašome*



PR. JUOZAPAVIČIUS

Didžiojo dainiaus vietomis Kryme
The House I live in

(Iš turisto užrašų)
Dainiaus Adomo Mickevičiaus pranašiš

ki žodžiai: “tautos, užmiršusios vaidus, į 
didžių šeimų susijungs“ — tapo tikrove. 
Šios tikrovės dėka šiandien tarybiniai žmo
nės gali laisvai lankyti pačius žavingiau
sius mūsų šalies gamtos kampelius, susipa
žinti su istoriniais, kultūriniais paminklais 
ir įžymiosiomis vietomis.

Vienas iš įdomiausių Tarybų šalies kam
pelių yra Krymas — jau žiloje senovėje po
etų išgarsinta Tauridos žemė. Po jos pieti
nę dalį nuo Eupastorijos iki Feodosijos 
1825 metų rudenį keliavo ir mūsų numylė
tasis poetas Adomas Mickevičius. Kryme 
jis žavėjosi nuostabia .pietų gamta, mies
tais, rytų kultūros istoriniais-architektūri- 
niais paminklais ir kartu ilgėjosi savo gim
tojo krašto, gyveno mintimis — “Aš ir tė
vynė, tai vienas“! Poeto jautriai sielai bu
vo mielesnis Lietuvos miškų šlamesys už 
Baidarų ir Salhiro lakštučių čiulbėjimų.

Vasaros atostogų metu Kauno mokytojų 
grupė lankėsi Kryme. Mokytojai, gerbda
mi poeto, buvusio Kauno mokytojo atmini
mų kaip tik ir pasirinko maršrutų, kuris 
juos vedė į tas vietas, kur kitados lankėsi 
Adomas Mickevičius.

Beveik po dviejų kelionės parų per Bal
tarusijos ir Ukrainos lygumas paliko pas
kutinioji Novo-Aleksejevskoje gyvenvietė, 
ir traukinys priartėjo Krymo vartus — Sa- 
višų. Čia jam teko bildėti siauru supiltu 
pylimu, kurio abiejose pusėse tyvuliavo 
vandenys. Vienur kitur įlankėlių pakraš
čiuose matėsi neištirpusios druskos liekanos, 
primenančios pavasarį skardžiuose bebai
giantį tirpti sniegų.

Pagaliau ir pirmasis didesnis Krymo mie
stas Džankojus — pusiasalio kelių sankry
ža. Dar valandėlę tenka nugalėti stepę, 
pasipuošusių derlingais kviečių laukais, so
dais ir vynuogynais. Tolumoje pasirodo 
Simferopolis — Krymo srities administra
cinis ir kultūrinis centras. Metras po met
ro traukinys artėja į paskutinę stotį.

Kelionė traukiniu baigta. Perone pasi
pila nuotaikingų keleivių būriai. Daugu
ma jų skuba į pajūrį. Stoties aikštėje ir 
mes sėdame į mašinų—“Simferopolis-Aluš- 
ta“. Prasideda nauja įdomi kelionė. Pro 
mašinos langus sklinda lietuviškos dainos 
garsai.

Palikus miestų, mašina rieda Aluštos link 
Mickevičiaus apdainuotu Salhiro slėniu. 
Kairėje teka sraunus Salhiras, o šalia jo 
didžiulė vandens saugykla, gaivinanti aug
menijų ir žmones nuo dienos kaitros. De
šinėje turistų žvilgsnis atsimuša į Petrovs- 
ko aukštumų su XIII a. totorių statyto mie- 
sto-tvirtovės Ak-Mečetė liekanomis. O štai 
uolose slepiasi skitų Neapolio rūmai, staty
ti IV—III a. p. m. erų. Juose kitados buvo 
įsikūręs galingas skitų valdovas Skiluras.

Mašina aplenkia Privalnaja gyvenvietę, 
daro stagius vingius, posūkius, kyla vis 
aukštyn ir aukštyn. Kalnų beveik nematy-' 
ti, o jie pat. Juos slepia miškingoj Aluš
tos kelio atšlaitės.

Dar keletas vingių, kilpų, ir dešinėje iš
nyra kalnas-milžinas čatirdahas, Krymo 
pasididžiavimas, savo viršūnę pasipuošęs 
debesimis. Nuo jo atsiskleidžia pats ža
vingiausias viso pusiasalio reginys. Juo pa
sigrožėti kalniečiams žinomais takais take
liais kadaise kopė ir Adomas Mickevičius, 
o dabar — kauniečiai mokytojai.

Ant šio milžino nugaros patirtus įspū
džius galima apibūdinti Mickevičiaus žo
džiais: “Jeigu nuo kalnų viršūnių, iškilusių 
virš debesų, pažvelgtum į plaukiančius ties 
jūra debesis, tai jie atrodytų tartum gulį 
ant vandens, kaip kokia didelė, balta sa
la“. žvelgiant aplink kalnų grandinės: vie
nos plikos, kitos pasidabinusios miškais ai' 
pievomis, nusileidžiančiomis į tarpukalnes 
ir slėnius.

Nuo Čatirdaho į pietus, dviejų kalnų upių
Ulu-Uzen ir Demerdži, įsikūrusi Alušta 

— pajūrio kurortas, ši gyvenvietė Micke
vičiaus laikais teturėjo virš trisdešimt na
mų ir kalne, dar nuo graikų viešpatavimo 
laikų išsilikusį, tvirtovės sargybinį bokštų. 
Bet ji jau ir tada buvo garsi, čia Mickevi
čius, apsistojęs su draugais, darė išvykas į 
kalnus ir artimesnes apylinkes. Aluštai pa
skyrė du sonetus: “Alušta dienų” ir “Aluš
ta naktį“.

Šiandien ne ta Alušta, kokių matė poe
tas. Ji dabar įžymus Krymo kurortas su 
daugybe gydyklų, poilsio namų ir kultūri
nių bei buitinių įstaigų. Aluštos gydyklose 
kasmet gydosi virš 20 tūkstančių darbo žmo
nių. ’O kiek čia pabuvoja lankytojų ir tu
ristų.

Šiame pajūrio kurorte ir mes praleidžia- 
me porą dienų. Saulės, priblokšti ne kartų 
gaivinomės Juodosios jūros bangose. Pasi
sėmę naujų jėgų, pradėjome aktyvų susi
pažinimų su Krymu.

Laikas bėga. Maršrutas kviečia į toli
mesnį žygį. Iš Aluštos vingiuoti keliai rau
siasi į kalnus, šį kartų mes pasirenkame 
šėlstančios jūros kelių ir apžiūrime Krymu 
iš pamatų, t. y. iš jūros pusės.

«... Gurzuf as. Čia, 1812 metais kurį lai

kų gyveno A. Puškinas, o po penkerių me
tų lankėsi poetas A. Mickevičius. Kaip 
Puškinui, taip ir Mickevičiui patiko šis pa
jūrio gamtos kampelis. Ir vargu ar atsi
rastų toks šios vietos lankytojas, kuriam 
jis būtų nepatikęs.

šalia Gurzuf o yra Aju-Daho kalnas-pu- 
siasalis, panašus į milžinų lokį, prigulusį 
ant letenų ir ropojantį į jūrų. Iš jo viršū
nės leidžiasi vingiuotas takelis į pajūrį, 
prie “lokio galvos“. Juo kadaise klaidžio
jo Adomas Mickevičius, o dabar smalsūs 
turistai. Aju-Daho kalne Mickevičius, pa
sirėmęs į Judaho uolų, gėrėjosi jūros žais
mu ir kartu gyveno tėvynės prisiminimais. 
Ne atsitiktinai Puškinas rašydamas apie 
Krymu, veikale “Eugenijus Oneginas“, pri
simena savo draugų didįjį Lietuvos, dainių:

Mickevičius čia įkvėptasis 
Uolotuos pamario krantuos 
Ilgėjosi savo Lietuvos...“

žavinga Krymo gamta nenustelbė Mic
kevičiui jaunystėje patirtų gimtojo krašto 
įspūdžių ir prisiminimų. Kryme jis daug 
mųstė apie gimtinę, apie Lietuvų, jos liau
dį. Jam Lietuvos miškai mieliau giedojo 
“už lakštutes Baidaruos, mergeles Salhire“. 
Yra džiugu ir tai, kad kelionė po Krymą 
Mickevičiui kėlė ne rytietiškų nuotaikų, o 
žadino kovai už kilnius žmonijos idealus. 
Poetas, tartum susumuodamas savo mintis, 
nuo Aju-Daho uolos žvelgdamas į šėlstan
čių jūrų, prabyla:

Taip pat ir tavo širdj, jaunasai poete,
Nekartą niūrios aistros bus audringai mėtę, 
Bet vos tik skambią lyrą pirštais palytėsi, 
Jos skęsta užmiršty, pavirsdamos j nieką...

M
Kokie įspūdingi ir brangūs šie poeto žo

džiai kiekvienam Krymo lankytojui, o ypač 1 
jo tėvynainiui. • į!J

Pro Artekų, kuriame ilsisi mūsų šalies ‘ 
jauniausi poilsiautojai-pionieriai, vėl grįžta- 

• me į Gurzufų. Iš čia kelias veda į puikų 
Nikitos botanikos sodų — Krymo ir dauge
lio pasaulio šalių augmenijos pasakų.

Vakarop, saulei bežaidžiant kalnų šešė
liais ir jūros sidabrinėmis bangomis, pati
riame pirmuosius Jaltos įspūdžius.

Norėdami išsamiau susipažinti su gražuo
le Jalta, apeiname daugelį jos gatvių, gat
velių, aikščių ir parkų. Domėdamiesi ku
rorto kultūriniu gyvenimu, pabuvojame 
kraštotyros, A. Čechovo muziejuose. Ap
lankome ir literatūrinį muziejų — rašytojo 
K. A. Treniovo namų, šio muziejaus eks
pozicija supažindina ne tik su Ukrainos, 
bet ir tais rašytojais, kurie lankėsi Kryme.

Čia nemaža vietos skirta ir Adomo Mic
kevičiaus lankymuisi Kryme nušviesti. Ro
domas poeto po Krymu kelionių žemėlapis, 
lankytų vietų vaizdai, autografai, su Kry
mu susiję kūriniai ir kita medžiaga.

Iš Jaltos vakarinių kalnų šlaitų net už 
trijų kilometrų matosi didingi Livadijos rū
mų korpusai. Tai sanatorija “Livadija“! 
Į šių vietų pasukame šlaituose tarp medžių 
paskendusiu keliu, čia 1945 metų vasario 
mėnesį įvyko istorinis trijų didžiųjų valsty
bių — TSRS, Anglijos ir JAV — vadovų 
pasitarimas, žinomas Jaltos konferencijos 
vardu, nužymėjęs tautoms taikos kelius.

Dar toliau toldami į vakarus, valandėlei 
užsukame į legendomis apipintų Michorų. 
Pasigrožėję jo puikiu gamtovaizdžiu, se
naisiais rūmais-pilaite “Kregždės lizdus“, 
kabančia ant pajūrio uolos, vėl leidomės 
kelionėn. Bekeliaujant pajūriu atkreipia 
mūsų dėmesį, jūroje ant uolos iškyšulio, 
žvelgianti į krantų bronzinė statula “Un
dinė“.

(Bus daugiau)

Kalvarijos pienines darbininkai—O. StuČins- 
kienė ir J. Pamorskis rengia išsiųsti vartoto

jams pieno miltelių statines.

Tai populiari daina—žodžiai Lewis Allano, muzika Earl 
Robinsono—dažnai dainuojama masiniuose mitinguose. ~ i i r.

What is America to me ? A name, 
A certain word, “Democracy” ? W 
The house I live in, | 
A plot of earth, a street, 
The grocer and the butcher 
And the people that I meet, 
The children in the playground, 
The faces that I see, 
All races, all religions 

s America to mė.
The place I won
The worker at my side 
The little town c 
Where my people lived and died, 
The “Howdy” an 
The: air of feelin 
The right to spe
That’s America tb me.

That’

Redakcija
a map, the flag I see, 

hat is America to me9

< in,

r city.

d the handshake, 
g free,
ak my mind out,

big things and the small, 
little corner newsstand 
the church a mile tall, 
wedding and the churchyard,

in, 
ouse, the room

The things I see about me
The
The
And
The
The laughter and the tears, 
The dream that’s been a-growing 
For a hundred sixty years.

The town I live
The street, the h 

. The ! pavement off the city,
Or a garden all i 
The church, the 
The i million light 
But especially th< 
That’s America t

New Haven, Conn.
Beveik 700 darbininkų, 

dirbančių pas A. C. Gilbert 
Co., nubalsavo reikalauti 
kompanijos, kad pripažintų 
uniją. Jie organizuojasi į 
Electrical Radio and Ma
chine Workers uniją.

Iš Yale universiteto 700 
studentų atsiprašė senato
rių H. H. Humphrey dėl kė
limo triukšmo spalio 13 d. 
694 studentai pasisakė už 
rėmimą demokratų kandi
datų Johnsono ir Humph
rey. | .

A. Leed Co. darbininkai 
paskelbė streiką, reikalau
dami geresnių darbo sąly
gų, taipgi priimti atgal dar
bininką, kurį kompanija at
leido iš darbo. Darbininkai 
yra organizuoti į AFL-CIO 
unijos lokalą.

Darbininkai laimėjo strei
ką prieš Armstrong Co. 
Grįžo į darbą, nes kompa
nija išpildė visus jų reikala
vimus.

Vairuotojas reikal a u ja 
geresnių darbo sąlygų iš 
Conn, busų kompanijos. 
Jeigu kompanija jų reika
lavimų nepatenkins, tai jie 
skelbs streiką. J. Kunca

Cliffside, N. J. j
Čionai gyvuoja LDS 115 

kuopa, kuri turi 24 narius, 
ir LLD 77 kuopa, kuri turi 
14 narių. Kuopose priklau
so lietuviai ir iš apylinkių. • 
Į susirinkimus turi atva
žiuoti iš gan toli arba val
dybos nariai turi pas juos 
važiuoti išrinkimui duoklių, 
tai sunku su veikimu.

Buvo susirgęs S. Rusgis, 
kuris gyvena Edgewatery- 
je, buvo, ligoninėje, o dabar 
jau yra namie. Senas žmo
gus, jau sulaukė 80 metų 
amžiaus.

Rugsėjo 14 d. mirė Alek
sandras Lukštas. Sulaukė 1 
70 metų. Gyveno Passaię,' 
N. J. Priklausė prie LLD ir 
LDS kuopų: Kuopos neturi 
pinigų, tai draugai suauko
jo nupirkimui gelių. Paliko , 
moterį, sūnų ir du anūkus I

Spalio 5 d. mirė A. Januš
kevičius, sulaukęs 78 metų 
amžiaus (apie jį jau buvo 
“L.” rašyta).

Liepos mėnesį mirė A. 
Ališauskas. Paliko dvi dūk-- 
ras, 5 anūkus. Buvo jau 73 
m. amžiaus.

Mirusių šeimoms ir gimi
nėms reiškiu užuojautą.

G. Stasiukaitis

i bloom, 
school, the club house, 
s I see, 
i people, 
;o me.

sime, o kai mes valgysime, 
tai jūs turėsite dainuoti. 
Jie mums dainavo, o mes 
jiems nedainavome. Dainų 
programa išėjo labai gerai. 
Reikia pasakyti, kad visas 
parengimas buvo rūpestin
gai priruoštas.

J. Strižauskas

TELEVIZORIUS GALI 
DIDINTI VAIZDĄ

Šiais metais vykusio j e 
tarptautinėje radiotechni
kos parodoje Amsterdamo 
mieste britų firma “Erres” 
eksponavo televizorių TV 
5639, kuris įdomus tuo, kad 
jo ekrane galima stebėti 
vaizdo detales. Paspaudus 
atitinkamą mygtuką, vidu
rinė vaizdo dalis padidėja 
iki pilnos ekrano apimties. 
Kraštutinės vaizdo dalys, 
suprantama, išnyksta, nes 
išeina už ekrano ribų. Pa
spaudus mygtuką dar kar
tą, ekrane pasirodo pradi
nis nepadidintas vaizdas. 
Įrengimas montuoj amas 
britų standartiniame televi
zoriuje, kuris turi 405 eilu
tes.

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai ir apylin

kės lietuviai, nepamįrškite, 
kad penkadienio vakare., 
7:30 vai., Respublikonų klU? 
bo svetainėje, 2530 N. 4th 
St., bus rodomi gražūs spal
voti filmai iš Lietuvos. Pra
šome visus atsilankyti. Šie 
filmai bus rodomi pirmu 
kartu Philadelphijoje. 
“Laisvės” skaitytojai, būki
te patys ir pakvieskite sa
vo kaimynus dalyvauti.

Tymsterių 1 o kala s 107 
proponuoja statyti dviejų 
milijonų dolerių ligoninę 
Philadelphijoje dėl unijos 
narių ir jų šeimynų.

Leo Sacks, Registration 
Commission pirmini n k a s 
sako, kad 91,000 užsiregist
ravusi balsavimui lapkri
čio rinkimuose negalės bal
suoti, nes pakeitė adresus 
ar mirė, 1,017,897 philadel- 
phiečiai turės teisę balsuoti.

Warren Commission kny- 
gos-raporto apie prezidento 
Kenedžio nužudymą, Phila
delphijoje 1,000 kopijų par- 

I duota per vieną dieną, 1,900 
; kopijų užsakyta daugiau. 
Piliečių susidomėjimas ra
portu didelis.

Washingtonas. — Gold- 
wateris ir jo šalininkai sa
ko, kad JAV pagalba Loty
nų Amerikai nebus efekty
vi tol, kol Kuboje gyvuos 
komunistų vyriausybė.

Bridgeport, Conn.
ai iš spaudos naudai 

parengimo
Spalių 25 Hartfordo spau

dą ir dailę mylintieji žmo- gos vieną nušovė ir tris 
nes suruošė gražų parengi- areštavo šalies priešus, ku
rną spaudos naudai. Ir iš rie buvo pasislėpę Urugva- 
Bridgeporto keli susitarę jaus ambasadoje.

Įspūdžį

Havana. — Saugumo jė-

Bucks ir Montgomery ap
skričių respublikonai pasi- 

• sako už Johnsoną. Jenkin- 
| town ir Berwyn klubas pla
nuoja Johnsono klubą.

nuvykome pusėtinai anksti, 
pirmutj]niai, iki pietų salėje VIENO ŽMOGAUS
dvi valandas palaukti. Bet SUBMARINAS 
už kele 
didelis
virš žnionių. Tai Montello neral Dynamics Co

tos minučių sustojo
autobusas su 40 su- ric Boat Division, dalis Ge-

Washingtonas. — Elect-

vyrų ch 
kuriais 
žinti.

Ir ta 
jant ne 
pirma valanda. Visi aplink 
stalus apsėdo, jau daugiau gylio. Metu Antrojo pasau- 
vietų nebuvo, o žmonių vis linio karo Japonija buvo 
daugėjo. Draugė Žemai tie- pasigaminus apie 100 sub- 
nė prar 
ri vietų < ■ 
nenusig 
rėš užtektinai, 
svečiai : 
ti.

Mum^ valgant, draugai 
montell

oras ir svečiai, su * 
teko naujai susipa-

ip žmonėms daugė- 
si jut ome, kai atėjo

20 metų jaunuolį Claudell 
Jones teisėjas J. Griffiths 
nuteisė 18 mėnesių kalėjimo 
už riaušių sukėlimą Colum
bus Ave., N. Philadelpihi- 
joje. 700 areštuotų bus taip
gi teisiami.San 

Diego laivų statykloje, pa
gamino vieno žmogaus sub- 
mariną. Jis yra tik 9 pėdų • tarybos 326 milijonų dole- 
ilgio ir vadinasi “Star-1”. rių biudžeto 1965 metams.

Mėras Tate prašo miesto

rių biudžeto 1965 metams.
Sakoma, kad jis bus var- Sako, taksai nebus keliami, 

toj amas tyrinėjimui jūrų

ešė, kad, kurie netu- marinų nykštukų, kuriuose 
kartu valgyti, kad | būdavo nuo vieno iki trijų 

ąstų, nes maisto tu-
, ir buvo visi

iki sočiai pavaišin-

žmonių.

South Jersey pasireiškė 
miego liga. Dvi senyvos mo
terys mirė, 40 susirgo. Cam- 
deno sveikatos pareigūnai 
sako, kad didelio pavojaus# 
nėra.

ečiai sako: jūs val
ines jums padainuo-

Winnipegas. — Tarybų 
Sąjunga pirko Kanadoje 
250,000 tonų kviečių. Spė
jama, kad jų didelė dalis eis 
į Kubą.

MINĖJIMAS LAPKRIČIO SUKAKTUVIŲ
METINIS SUSIRINKIMAS

Del Taikos Ir Draugystės 
Ketvirtadienį Lapkričio 12-ą 

CARNEGIE HALL
Wm. H. Melish, pirm. — Eslande Goode Robeson 
Charles R. Allen, Jr. — Jessica Smith

Muzikališka programa
Smith ir Mr. Allen dabar yra atskirose kelio- 
se po U.S.S.R. Jie grįš į namus po lapkričio 

7-os celebracijų Maskvoje.
gėjai:
National Council of American-Soviet Friendship
156 Fifth Avenue Suite 304 Bilietai $1.00 •

Miss 
nė

Ren

WORCESTER, MASS.
Atidžios!

iričio-Nov. 7-ą
Įvyks Penny Sale — Gentinis Išpardavimas

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Endicott St. Pradžia 6 vai. vakaro

'Kviečiame visus dalyvauti
—Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Moterų Komitetas

Atilūžios!

padienį, Lapl
vyks Penny Sale — Cc

žios!

i p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 30t 1964

Phillies beizbolės tymas 
buvo aukštai pakilęs, tikė
josi laimėti čempionatą, bet 
paskutinėmis dienomis pra
laimėjo. Už šimtą tūkstar£ 
čių dolerių tikietų buvo par
duota, sporto mėgėjai džiū
gavo, miestas tikėjosi pa
jamų, bet neišdegė. Pini
gai už parduotus tikietus 
grąžinami.

Harri^burge AFL - CIO 
Pild. Taryba indorsavo de
mokratų kandidatus lapkri
čio rinkimams.

Kontraktorius McKay 17 
1 kartų neatsakė į klausimus, 
remdamasis 5-uoju konstį-. 
tucijos pataisymu. Statir 
Human Relations Commis-^ 
sion klausinėjamas už ne- 
pardavimą negrų šeimynai 
namp.

Anthony Yurkonis mirė 
rugsėjo 30 d., palaidotas 
Our Lady of Grace kapinė
se.

Mr. and Mrs. James N. 
Snavely traukia į teismą 
Cornawall Lebanon Joint 
mokyklą. Jie sako, kad jų 
vaikai prašomi kalbėti mal
das, kad būtų lietaus.

Pilietis 1

Pastaba: Apie LLD Vr 
apskrities konferenciją įdė
jome platesnį drg. Bekam
pio aprašymą. Todėl jūsų 
pastabas apleidome.

Redakcija
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Tarybų Lietuva paminėjo 
poetą Lermontovą

jįermontovas — viena iš 
šviesiausių poezijos žvaigž
džių klasikinėje rusų litera
tūroje . Lermontovas — di
dis, nenumaldomas laisvės 
šauklys. Jo karštas ir pi
lietiškas balsas drąsiai nu
skambėjo niūrioje 'Nikola
jaus I valdymo naktyje, pa
smerkdamas to meto bedva
sę dvarininkų, valdininkų, 
aristokratijos visuo menę, 
jos neveiklumą, sustingimą, 
abuojumą pažangioms idė
joms. Už savo drąsą, už 
savo maištingas idėjas di
dysis Rusijos dainius su
mokėjo gyvastimi — eida
mas vos 27 metus, kaip ir 
Puškinas, buvo nužudytas 
dvikovoje.

Visam kultūringam pa-’ 
šauliui brangus Lermontovo 
vardas, jo laisvę mylinti 
ir liaudies engėjų neapken
čianti kūryba. Brangus Ler
montovas ir Tarybų Lietu
vai, kuri, kaip ir poetas, 
praeityje kentėjo nekenčia
mojo caro Nikolaajus I re
žimą. Todėl spalio 15 d.— 
Lermontovo 150-ųjų gimimo 
metinių diena — Tarybų 
Lietuvoje virto literatūros 
ir meno švente, skirta po
etui atminti.

Tos dienos vakare šimtai 
vilniečių — literatų, meni
ninkų, studentų, visuome- 
.^s veikėjų, darbininkų — 
susirinko į Valstybinį aka
deminį operos ir baleto te
atrą atiduoti savo didžios 
pagarbos poetui. Vakarą 
įžanginiu žodžiu atidarė ju
biliejinio komiteto Lermon
tovo sukakčiai paminėti pir
mininkas poetas A. Maldo
nio, “Nuo tų dienų, — pa
sakė jis, — kai gyveno ir 
kūrė Michailas Lermonto
vas, mus skiria ne~tik dide
lė laiko distancija, bet ir iš
tisos visuomenės vystymosi 
epochos. Tačiau laikas yra 
tik talento sąjungininkas, o 
ne jo priešas. Lermontovo 
poezijos didybė ir grožis 
nebluko, jos neužstojo nie
žas, nors rusų literatūroje 
nestigo didžių vardų ir ta
lentų.”

Pranešimą apie Lermon
tovą, jo kūrybos reikšmę ir 
prasmę skaitė rašytojas V. 
Ražaitis. Pacituotini šie 
pranešėjo žodžiai: “Mums, 
kaip ir visoms šalies tau
toms, artimas Lermontovas 
ir savo poezijos natūraliu 
internacionaliniu jausmu, 
giliu prijautimu carizmo 
engtų tautų išsivadavimo 
kovai. Šiandien, minėdami 
rusų poeto gimimo metines, 
mes su giliu dėkingumu pri
simename tą didžią visos 
pažangiosios rusų kultūros, 
jos įžymiųjų veikėjų para
mą, kurios dėka net ir sun
kiausiomis carinio jungo są
lygomis galėjo užgimti ir 
Irstytis lietuvių nacionalinė 
Kultūra, jos literatūra, poe-

i zija.”
•Respublikos liaudies artis

tė M. Mironaitė, aktoriai T. 
Vaisieta, L. Noreika įspū
dingai padeklamavo keletą 
būdingiausių Lermontovo 
eilėraščių (“Poeto mirtis,” 
“Burė,” “Debesys,” “Mirš
tąs gladiatorius,” “Sapnas,” 
“Tėvynė”). Po iškilmingo- 
sioš' vakaro dalies susirin
kusieji žiūrėjo Rubinštėino 
operos “Demonas,” sukur
tos Lermontovo to paties 
pavadinimo poemos moty- 
ffes, spektaklį. Pagrindi
nes operos partijas dainavo 
^mausieji respublikos so- 
listai — J. Stasiūnas, V. 
Adamkevičius ir kiti.

Tą pačią dieną Lietuvos 
TSR Respublikinėje biblio
tekoje Vilniuje buvo atida-

ryta Lermontovo atminimui 
pagerbti skirta paroda. Pa
rodos stenduose išstatyti 
Lermontovo kūrinių lietu
viškieji vertimai, pradedant 
pačiais seniausiais ir bai
giant naujausiais, Lermon
tovo kūrybos leidiniai lietu
vių, rusų ir kitomis kalbo
mis, literatūra apie Ler
montovą. Paroda atspindi 
Lermontovą teatro, muzi
kos, dailės veikaluose. Gau
sių parodos eksponatų tar
pe yra ir Amerikos lietuvių 
leidinių (“Vienybėje lietuv
ninkų,” J. Mačio -Kkėšto), 
kuriuose buvo išspausdinta 
Lermontovo kūrinių verti
mų į lietuvių kalbą. Paro
da ryškiai parodo tą trium- 
fališką kelią, kurį nužengė 
nemari poeto kūryba ru-

kultūros istorijoje.
Parodos stendus puošia 

ir stambus Lermontovo 
“Poezijos” tomas, kurį lei
dykla “yaga” visuomenei 
pateikė garbingo jubiliejaus 
išvakarėse. Šioje knygoje, 
turinčioje 330 puslapių, iš
spausdinta 80 geriausiųjų 
poeto lyrikos pavyzdžių, po
emos “Giesmė apie carą 
Ivaną Vasiljevičių,” “Bėg
lys,” “Mcyris,” “Demonas,” 
drama “Maskaradas.” Lei
dinį paruošė talentingi Ta
rybų Lietuvos poetai, kaip 
A. Churginas, J. Graičiūnas, 
V. ’Bložė, E. Matuzevičius, 
V. Mykolaitis-Putinas ir ki
ti, jau seniai žinomi savo 
vertimais iš Lermontovo. 
Naujasis leidinys duoda 
apypilnį Lermontovo poezi
jos vaizdą.

Iš antrosios kelionės 
pas draugus Čiurlius

Turėdami reikalą vykti 
pas Čiurlius į Pattenburg, 
N. J., Stasys ir Lucija Rau- 
duviai pakvietė ir mane va
žiuoti su jais kartu.

Diena buvo ideališka. Ru
dens spalvos buvo žavėjan- 
čios. Nežiūrint, kad kai 
kurie medžiai jau baigė nu
mesti savo lapus, vis tiek 
artimais ir tolimais puikiais 
vaizdais negalėjai atsigėrė
ti.

Šis buvo man antras kar
tas pas Čiurlius. Prieš ke
letą savaičių buvau pas juos 
atvykęs į jų surengtą pik-, 
niką. Tuomet su Kaziu ir 
jo žmona teko susipažinti ir 
pasikalbėti tik keliais saki
niais, nes jie buvo labai už
imti prirengimu vaišių sve
čiams, kurių tuomet buvo 
daug suvažiavusių.

Philade 1 p Ki J o s vajinin
kams būtų labai geras pa
lengvinimas, jeigu visi mū
sų spaudos skaitytojai ir re- i 
mėjai ateitumei pamatyti , 
spalvotus filmus, nesniai

Chester, Pa.
LLD 6-tos apskrities kon

ferencija įvyko spalio 18 d. 
Ji buvo skaitlinga delega
tais, o banketas svečiais, 

gautus iš Lietuvos. Filmų | Nors iždas nėra labai tur
tingas, bet svarbiems reika
lams išaukota $155. Po $40 
aukota “Laisvei” ir “Vil
niai”, “Liaudies balsui”, 
Darbui” ir ateivių gynimo 

komitetui po $25.
Nutarta, kad visos LLD 

tyuopos ir nariai stotų į 
Laisvės” ir “Vilnies” vajų, 

kad jie būtų pasekmingi.
Po konferencijos įvyko 

banketas. Daug atsilankė 
večių. Iš jų buvo sudaryta 
r programa. Visa eilė sve- 
ių kalbėjo prezidentinių 
inkimų klausime. Visi sa

kė, kad reikia balsuoti už 
J ohnsoną, demokratų kan
didatą į prezidentus. •

Maisto paruošime dirbo 
Anna Zalner, Tureikienė, 
Stanienė — iš Baltimorės. 
Julia Šmitienė tvežė daug 
puikių gėlių ir papuošė sta
lus. Prie darbo prisidėjo ir 
eilė kitų draugų ir draugių, 
jiems visiems didelis ačiū.

Dalyviai spaudos para
mai aukojo sekamai:

J. Staniai ........... $10.00
Yladen P. Narkus . 10.00 
F. Navickai ........... 6.00
A. J. Bekampiai ... 6.00 
P. N. Dudoniai .... 6.00 
Po $5 aukojo: A. Lipčius, 

Deltuvienė, F. Paserskis, 
Gužonienė, Narkus, Jr., 
Mike Caron, Al. Grigas, A. 

. Pranaitis, J. Stasiukai- 
s, R. ir A. Merkiai, Lietu- 
aitė, Griciunienė, Yakanis 
’ Sabaliauskas.
Po $3: Baranauskas, P. 

E1. Walantai, Vaišvilienė, S. 
Lipčienė, R. Trackienė, Be
vardė, P. Puodis, Fergis, A. 
Matulis, P. Šlajus, Bendra- 

arbis, Buteikienė, Norke- 
ich, V. Gižauskas.
Po $2: Kaspariunai, Smi- 

enė, Kučinskaitė.
Viso kartu $157.00.

A. Lipčius

rodymas įvyks lapkričio 6 
7:30 vai. vakarei Lietuvių 
Respublikonų name, 2530 
N. 4th St. į .

Filmų demonstruo toj as 
Jonas Grybas jau turi 
daug patyrimo. Atsilan
kę ne tik daug ką įdomaus 
pamatysite, bet ir sutaupy
site laiką ir išlaidas dėl pa
siuntimo atsiteisimo už sa
vus laikraščius. Prašome 
visus atsilankyti.

Vajininkas R.

a

4

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER
Live in. Cooking and General 

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

(83-87)

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)

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

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

(85-87)

TAILOR. Operator, must be 

complete pocket maker.
Top salary.

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

Hartford, Conn.
Banketas “Laisvės” nau

dai buvo smagus I ir geras, 
ouvaz-iavuoių. , Rengėjos gerai darbavosi,

Dabar po skaniai paruoštų Į ačiū joms. Čia buvo ir sve- 
pietų ir po to bevaikščio- čių, kurie rūpinosi $5,000 

fondu. Vienas priėjęs pa
davė konvertuką. Pažiūriu, 
$5 ir raščiukas “Hartfordo 
svečias”. Tai dovana “Lais-

j an t po ūkelį teko su Kaziu 
daug pasikalbėti apie pra
eitį, apie pergyventus nuo-

Jubiliejų iškilmingai at- dešimčių 
žymėjo ir kiti respublikos Pittston, J^a. 
miestai — Kaunas, Šiauliai,

merikoje ir čia Jungtinėse vės” fondui. Draugė Bag- 
Valstijose. Malonu, kad per donienė, iš Middletown, da
tą visą laiką Kazys visuo- vė $2; o J. ir O. Šilkai $10. 
met buvo su pažangiečiais 
ir sielojosi jų reikalais. O 
ir dabar jis ir jo žmonelė 
dėjo daug triūso, kad su
kelti paramos mūsų bran
giai spaudai.

Ir taip besikalbant, besi
dairant, bekvėpuojant tyru 
oru, nė nepajutome kaip ar
tinosi vakaras,—laikas skir
tis. Prieš saulėleidį išvy
kom kartu su jų dukrele 
Rūta, kurią Rauduviai nu
vežė į Keystone Academy, 
kurią ji jau antri metai lan
ko ir kuri randasi apie po- 

į mylių nuo

Ačiū jiems visiem^.
Parengime buvus

New Haven, Conn.
Dr. Stanislovaitis apsivedė

Anglų laikraštis praneša, 
kad spalio 21 dieną apsive
dė dr. Jonas Stanislovaitis 
su Mrs. Lillian Elsie Cro
ckett. Mūsų miesto pažan
gūs lietuviai linki naujave- 
džiams daug laimės ir ilgo 
gyvenimo.

J. Kunca

Pekinas. — Kinijos ir Ta- 
Dėkui Raud u v i a m s už i rybų Sąjungos Draugišku-

Klaipėda, o taip pat šimtai smagią kelionę, o čiurliams mo Draugija jau pasiuntė 
mokyklų ir įstaigų. Jubilie
jaus dienomis laikraščiai ir 
žurnalai išspausdino dešim
tis straipsnių apie Lermon
tovą ir jo kūrybą. Šiandien 
Tarybų Lietuvoje jau ne
bėra nė vieno šviesesnio 
žmogaus, kuris nežinotų di
džio rusų poeto vardo, nėra 
nė vienos bibliotekos, kurios 
lentynų nepuoštų poeto kny
gos mūsų gimtąja kalba.

Metai iš metų mūsų liau
dyje auga poeto šlovė, jo 
nemarios kūrybos meilė.

J. Petronis 
Vilnius, 1964. X. 16

už vaišes ir maloniai pra
leistą laiką.

Dabar mąstau: kaip būtų 
gerai, jei jie ir ateinančią 
vasarą surengtų pikniką 
savoz ūkelyje, nors tas pa
reikalautų iš jų daug rū
pesčio ir triūso.!

šešis delegatus į Tarybų 
Baltarusiją minėjimui pro
letarinės revoliucijos su
kakties. v. ■ ■
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WORCESTER, MASS.

BOOKKEEPER assistant, good 
handwriting .good at figures. Answer 
in own handwriting. Box V-7, 711 
Jefferson Bldg., Phila., Pa. 19107.

(87-88) 
----- — r

AUTO AND BODY FENDER MAN
Must be experienced.

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

(85-88)

HSKPR. COOK. Live in, genl 
hsek., cooking, lite laundry. Must 

• be fond of 3 schl-age children. Ex- 
’ tra help kept. Must be expd & 
have refs. Main Line vic. Top 
salary. Call GR. 7-2799. (87-89)

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)

REAL ESTATE

HAIRDRESSER. 1st class. Main 
Line Salon. Female, recent grad. 
Assist stylist. Opportunity, advance
ment. No eve. or Sat. $50 start. 
MI. 2-5566.

TAILOR, exp’d. Apply Mr. 
Solomon, Navy Exchange Tailor 
Shop. U. S. Naval Base, building 
489.,

(86-87)
(85-87)

ir

Nebus

KRISLAI
/

Tąsa iš 1-mp pusi.
tikintieji yra mulkinami 
apgaudinėjami.

Pav., pasigirsta, kad ten 
ir ten įvyko “Marijos apsi
reiškimas.” Bažnyčia praveda 
tyrinėjimą ir suranda, kad tai 
yra apgavystė. Ką ji daro: 
ar paskelbia, jog tai apga
vystė, prasimanymas? 
tų baikų. Klausykite:

“...ji leidžio žmonėms tuo 
faktu tikėti ir garbinti Dievo 
Motiną, jei nėra nieko, kas 
prieštarautų tikėjimui, ir mo
ralei; tada leidžia jų dvasi
nei naudai tuo tikėti” (“Drau
gas,” spalio 17 d.)'. •

“žmonėms dvąsinė nauda” 
tikėti apgavyste ? 1

Ne, ne žmonėms nauda, 
bet bažnyčios bizniui, kunigų 
ir davatkų raketui.

Noriu “pasveikinai” dar ir 
kitą prelatą, būtent prel. My
kolą Krupavičių. Jis savo vie- 
ros neišsižada, jis kruvinai lo
giškas iki pat galo.'- Jis, kaip 
žinia, padėjo Smetonai įvesti 
Lietuvoje kruviną fašistinę 
diktatūrą, jis sušilęs padėjo^ 
Hitleriui žudyti lietuvių tau
tą, o dabar jis apsiputojęs 
šaukia į lietuvius tikinčiuo
sius: balsuokite už Goldwate- 
rį! (“Draugas,” spalio 26 d.).

Kiti gali svyruoti ir abejoti, 
bet ne prelatas Krupavičius! 
Jis žino savo liniją ir iš jos 
neiškrypsta nė per vieną colį.

Philadelphia, Pa.
Vajininkams reikia 

pagalbos
Ne juokinga ši mintis, nes 

laikas pakeitė gyvenimo są
lygas. Kadaise buvę darbš
tūs vajininkai, dabar jau
čiasi pavargę. Važinėti po 
didmiesčio plotus sunkumų 
netrūksta. “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai taipgi ne
be naujokai, visi gerai įver
tina darbininkiškos spau
dos svarbą. Taipgi žino, 
kad prenumeratos kaina 9 
arba 10 dolerių. Tai tik 
naujokams gali atrodyti, 
kad kaina pakankama. Są
moningesni gerai žino, kad 
su tokia kaina darbininkiš
kas laikraštis negali vers
tis. /

Mūsų spaudoj skelbiamos 
idėjos yra^ labai prakilnios 
darbo žmonėms. Už tai vi
sokiausi darbo žmonių iš
naudotojai labiausiai neap
kenčia darbininkiškų laik
raščių ir knygų. O visgi jau 
daug milijonų žmonių pasi- 
liuosavę iš kapitalistinės 
priespaudos. j

Senatvė ir mirtingumas' 
verčia' ^pažangiečius labai 
padidinti dosnumą mūsų 
spaudai. Dėl to negi ver
ta graudintis. Jei palygin- 
tumėm, kiek kainuoja mūsų 
broliams lietuviams, kurie 
turi palaikyti klebonijų, baž
nyčių ir bažnytinių mokyk
lų užlaikymą, tai mums mū
sų spaudos palaikymas de
šimteriopai bus pigesnis!

Mirųis

Aldonai Moren-Blažonytei
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai 

šeiiųai—motinai Annai K 
Alekui, broliams Skippy, 
taipgi kitiems giminėms

rajauskienei, patėviui 
Albinui ir jo šeimai, 
ir draugams.

WESTVILLE, 2J/2 Sty., 3 bdrm., 
IV2 ,tile baths, liv. rm., din. rm., 
modn kit., hdwd. fis., washer, stove, 
awnings, comb, ss/s, blinds, enclosed 
porch, fenced in yard, hot water 
heat, Immed. poss. Perfect cond., 
owner. $12,500. 456-1056. N. J.

(87-90)

AUTO MECHANIC. 1st class man, 
capable of running small 
ent shop. Flat rate, 
mechanics. VI. 8-9345.

independ-
60% for

(86-88)

Farm for Sale

LARGE FARM. North. Chester 
Co. 203 acres. Modern ranch home, 
2 story' farm house; outbuildings 
and Irg dairy barn; 11,000 ft. of 
road frontage on primary hard rd. 
Call for inspection. PERRY, Real
tor. Exton. FO. 3-7600. 24 hrs. 
NI. 4-8440. (87-89)

Atlanta, Ga. —JAV Vals
tybės sekretorius Ruskas 
sakė, kad kada jau ir Kini
ja turi atominę bombą, tai 
padidėjo aksidentalio 
minio karo pavojus.

PRANEŠIMAI

a to-

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkričio 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti, kad ne- 
susispenduotumėt. Valdyba (87,-88)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio 4 d., 7:30 yal. 
vakaro, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. 1

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Yra rengiamas 
banketas; Turėsime išrinkti darbi
ninkus šiam parengimui.

Kurie dar neužsimokėję duoklių, 
ateikite ir užsimokėkite.

P. Babarskas, sekr. (87-88)

HOUSEKEEPER. General laundry 
and cooking. Sleep in own room and 
bath. 6 day week, recent references 
required. $45. Apply 914 Walnut St. 
or call WA. 5-2577.

(86-88^

HOUSEKEEPER. Private room 
and bath. Sleep in, no cooking. 
Love children. Wednesday and 
every other Sunday off.

TU. 6-5308.
(86-89)

PAINTER. Experienced on ena
mels. Paid holidays. Insurance & 
commission. Ask for Mr. H. Rogers. 
Apply — NATIONWIDE TOWING, 
2314 E. Susquehanna. NE. 4-9577.

(86-88)

L. Ausiejienė 
O. Dūdonienė
M. Žalimienė

, H. Žilinskienė 
M. Šiupėnienė 
A. Vasilienė 
E. Jusienė 
J. Zaleckas

i A. M. Sukackai
J. S. Bakšiai 

k J. K. Sabaliauskai
J. U. Jaskevičiai
J. D. Lukai
V. K. Žitkai
J. M. Petkūnai

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mitingas įvyks 

trečiadienį( Lapkričio-Nov.) 4 d., 
7:30 vai. vak., “Laisvės” svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

Visi nariai, kuriems laikas ir svei
kata leidžia, dalyvaukite, nes šis 
bus paskutinis mitingas šiemet.

Komitetas (87-88)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopos vakarienė jvyks 

lapkričio 7 dieną klubo svetainėje, 
pradžia 5-tą valandą vakare. Kvie
čiami visi, o ypatingai kuopos nariai, 
atsilankyti.

Po vakarienės vyks šokiai iki vė
lumos. Rengėjai (86-88)

LAWRENCE, MASS.
Mirus

Aldonai Moren-Blažonytei
Spalio 10, 1964

Reiškiame gilią užuojautą jos motinai Annai 
Krajevskienei, broliams i r visiems giminėms.r visiems giminėms.

J. ir K. Kodžiai
Ig. ir R. Chuladai
A. ir A. Veikiai
J. ir N. Rudžiai
J. ir T. Milvidai
B. ir A. ''Chuladai
S. Šlekys

D. Bulauka
V. kralikauskas 

Tartonis 
Butėnas 
Šleivienė 
Galinis

BROCKTON, MASS.
ALDLD 7-os apskrities konfe

rencija įvyks sekmadienį, Lapkričio 
(Nov.), 1 d., 11 vai. ryto, 318 W. 
Broadway, So. Bostone.

Pirmiau bus LDS 1-os apskrities 
konferencija, po to — ALDLD 7-os 
apskrities konferencia.

, Būtų gerai, kad mūsų draugai 
pažangiečiai iš įvairių kolonijų da
lyvautų, — apkalbėtumėm “Lais
vės' ’ir “Vilnies” vajų ir prisireng- 
.tumėm prie žieminės veiklos.

Geo. Shimaitis (87-88)

Ar skęstantis laivas 
grimzta iki dugno

Dar Archimedo nustatytas 
dėsnis sako, kad į vandenį 
panardintas kūnas tiek pa
lengvėja, kiek sveria jo iš
stumtas vanduo. Todėl nu
skendęs laivas grims į dug
ną, jei vandens kiekis, ati
tinkantis laivo užimamą tū
rį, svers mažiau už patį lai
vą. Kadangi gilesniu o s e 
vandens sluoksniuose van
dens svoris yra didesnis 
(dėl didesnio slėgimo ir iš
tirpusių druskų bei kitų 
priemaišų koncentracijos), 
todėl gali atsitikti taip, kad 
laivas nenugrims į dugną, o 
plūduriuos tam tikrame gy- K 
lyje. Tame gylyje laivo iš
stumtas vanduo svers tiek 
pat, kiek sveria laivas.

Grimztant gilyn, vandens 
slėgimas didėja: kas 10 
metrų slėgimas padidėja 
apie 1 atmosferą. Vadinasi, 
1 kilometro gylyje slėgimas 
jau didesnis kaip 100 at
mosferų. Todėl laivai, skir
ti nuleisti į didelius gylius, 
daromi labai atsparūs ir 
hermetiški (vadinamos! o s 
batisferos), kad jų nesu
gniuždytų vanduo.

Vocational Guide

T.
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BROCKTON, MASS.
LDS 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyk& pirmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 2 d., Liet. Taut. Namo 
bariuose, 7:30 vai. vaakro.

LDS 67 kuopos mėnesinis 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kričio (£Jov.) 5 d., 7 valandą va
karo, toj pačioj vietoj—LTN kam
bariuose.

Nariai prašomi nepamiršti laiku 
ateitj j susirinkimus ir atlikti savų 
pareigų. Geo. Shimaitis (87-88)

kam-

susi-
Lap-

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)



Balsuokite anksti!
Nežiūrint, kur jūs begy

ventumėte, Niujorke, ku
riame kitame mieste ar ant 
farmos, lapkričio 3 d. bal
suokite anksti. Nesakykite: 
“dar paspėsiu.” “Dar paspė
siu” — gali visai pražudyti 
tavo balsą, tu gali vėliau 
neiti balsuoti.

Balsuojama bus visaip: 
vienur mašinomis, kitur — 
“paprastai.”

Niujorko mieste žmonės 
balsuoja mašinomis: žiūrė
kite, kad jūsų balsavimo 
mašina nebūtų sugadinta, 
kad ji veiktų!

Yra suktų politikierių, 
kurie gali visokių “šposų” 
padaryti tam, kad tik kaip 
nors “ant savo pastatyti.” 

šiemet lapkričio 3 d. daug 
milijonų piliečių balsuos. 
Mūsų nuomone, kiekvienas, 
turįs teisę balsuoti, privalo

eiti prie urnų. Atsiminki
me: yra daug milijonų žmo
nių, JAV gimusių ir augu
sių, kurie neturi teisės bal
suoti. Tai negrų masės tū
lose pietinėse valstijose. 
Respublikonų kandidatas į 
prezidento vietą Goldwate- 
ris senate balsavo, kad neg
rai neturėtų pilnų pilietinių 
teisių. Jis balsavo prieš 
Pilietinių Teisių bilių JAV 
senate.

šiemet Amerikos žmo
nėms lapkričio 3 d. reikia 
nugalėti birčistų respubli
konų kandidatą Goldwaterj 
—atominio karo šalininką, 
liaudies priešą.

Tu, pilieti, tu brolau ir se
sute, budėk: naudok savo 
balsą reakcionieriams, karo 
šalininkams nugalėti.

Lapkričio 3 d. balsuokite 
.. -balsuokite anksti!

Iš puikaus priešrinkiminio 
mitingo ir koncerto

Kaip jau buvo skelbta, 
spalio 25 d. Town Hall, 
Manhattane, įvyko Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born (Ame
rikinis Komitetas sveturgi- 
miams ginti) didžiulis mi
tingas ir koncertas.

Pirmininkė profesorė 
Louise Pettibone Smith, ati- 
darydma mitingą, pabrėžė, 
jog šis Komitetas dar teb
ėra teisme — šalies Aukš
čiausiajame teisme; kovoja 
už tai, kad būtų panaikintas 
jam “subversyvišku m a s. ” 
Tikisi laimėti. Teismui jau 
yra įteikta visa medžiaga, 
ir tuoj Komiteto advokatai 
bus pašaukti argumentuoti 
teismo posėdyje. Tikimasi 
bylą laimėti, nors teks iš
leisti nemažai pinigų.

Įdomią kalbą pasakė Mrs. 
Ruth Gage Colby, moteris, 
kovojanti už taikos išlaiky
mą pasauly; Mrs. Colby, be 
kitko, veikia ir Women 
Strike for Peace judėjime.

Išstoja ACPFB administ
racinė sekretorė Annette 
Provinzano. Ji kalba apie 
Komiteto veiklą, apie tai, 
kaip jis gina puolamus, 
perse k i o j a m u s sveturgi- 
mius. Gyvais pavyzdžiais 
ji iššaukia du puolamus as
menis, čia pat esamus: Jo
seph Sheman ir Antaną 
Bimbą.

Joseph Sherman atvyko į 
šią šalį (iš Lenkijos) 1920 
metais, jaunas vaikinas. O 
š. m. rugsėjo 10 d. JAV Imi
gracijos pareigūnas Ed
ward Emanuel nutaria jį iš 
šios šalies išdeportuoti! J. 
Sherman aiškina, kad jis, 
siuvėjas, visą gyvenimą ko
vojo ir kovos už taiką ir 
geresnę darbo žmonėms bui
tį, nežiūrint visokių prieš jį 
suokalbių. Komitetas kovo
ja prieš Imigraciojs depart
ment nutarimą. Dalykas 
eis į teismus.

Iššaukiamas A. Bimba— 
jo nupilietinimo bylos pras
mę mūsų skaitytojai žino, 
todėl čia nekartosiu, ką sa
kė Annette Provinzano. A. 
Bimba kalbėjo apie busi
muosius prezidentinius rin
kimus — lapkričio 3d. (Jo 
kalba telpa kitoje vietoje.)

Didelę, įdomią kalbą pa
sakė protestantų dvasinin
kas Rev. Stephen H. Firch- 
man, iš Los Angeles, Cal.

Kitas kalbėtojas — įžy
mus advokatas George W. 
Crockett, Jr., iš Detroito. 
Mr. Crockett, be kitko, ko
voja Mississippi valstijoje 
už negrų pilietines teises, 
kaip National Lawyers

Guild įgaliotinis. Pasakė 
neilgą, bet turiningą kalbą.

Koncertinė programa
Dainavo grupė įžymių 

dainininkų iš Harlemo Ope
ros: Ida Johnson, Barbara 
Smith ir Edward K. Tay
lor; Barbara Cobb akompa
navo jiems pianu. Daini
ninkai atliko dainą “March 
of the Foreign Born,” o vė
liau — eilę dainų apie neg
rų kovas už laisvę.

Bene giliausią įspūdį pub
likoje paliko Žydų Liaudies 
Filharmonijos choras, ku
riam vadovauja Maurice 
Rauch. Choro pasirinktos 
dainos ir jų atlikimas ža- 
vėte žavėjo publiką. Cho
rą sudaro apie 60 daininin
kų — moterų truputis dau- 

įgiau nei vyrų. Dainininkai 
•atrodo jau nebe jaunuoliai, 
bet turi tvirtus gražius bal
sus. Reikėtų šį chorą kada 
nors pakviesti į “Laisvės” 
koncertą. Pianu chorui 
palydėjo Eugene Kusmiak.

Finalui Harlemo Operos 
dainininkai, kartu su cho
ru puikiai sudainavo masi
nę kompozitoriaus Earl Ro
binsono dainą—“The House 
I live in.” (šią dainą taip 
pat spausdiname šiame “L” 
numery.)

Mitingas - koncertas buvo 
įspūdingas. Lietuvių publi
koje mačiau geroką skai
čių. Ns.

Neteisingi mėsininkai
Trys Bruklino dešrų ir 

dešrelių (hot dogs) dirbėjai 
pašaukti į teismą už žmonių 
apgaudinėjimą. Mat, val
džios inspektoriai. surado, 
kad jie į savo produktus 
prikemša visokio šlamšto ir 
parduoda kaip gryną mėsą. 
Tyrimai parodė, jog kai ku
riose dešrelėse buvo pridė
ta net 14 procentų krakmo
lo, avižinių miltų, džiovinto 
pieno kruopų jr kitų pigių 
medžiagų vietoj mėsos.

Valdžia iškėlė bylą šiems 
mėsininkams: Angus Pack
ing Co., 96 N. 3 St.; Five 
Star Provision Co., 218 
Knickerbocker Ave., ir Ideal 
Provisions Co., 576 Wood- 
wadr. Pastaroji yra lietu
vių mėsinyčia, kurios prezi
dentas yra buvęs Apreiški
mo parapijos vargonininkas 
J. Jankus.

Šį skandalą paskelbė ang
liškoji spauda. M.

Chartumas.—Sudano sos
tinėje demonstrantai ata
kavo JAV ambasados rū
mus. '
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Iš Motery klubo veiklos'
Spalio 21-os vakarą “Lais- i 

vės” salėje pažangios lietu-! 
vės sakitlingai susirinko į Į 
moterų klubo susirinkimą, j 

Klubo pirm i n i n k ė Ieva | 
Mizarienė atidarė susirinki- j 
mą. Vakaro vedėja išrink
ta N. Buknienė. Susirinki
mą pravedė nuosekliai.

Toliau sekė valdybos ra-' 
! portas. Bronė Keršulienė Į 
perskaitė praėjusio susirin-j 
kimo tarimus, finansų sek-j 
retorė V. Nevinskienė ir iž-| 
dininkė W. Bagdonienė ra-i 
portavo apie vėliausią fi
nansų bei narių stovį. Vis
kas tvarkoma rūpestingai. 
Susirinkimas užgyrė.

Ieva Mizarienė skaitė laiš
ką nuo Montevidėjaus, U- 
rugvajaus, laikraščio “Dar
bo” administracijos. “Dar
bui” šiemet spalio mėn. su
kanka 29 metai gyvavimo. 
Niujorko moterų apšvietos 
klubas sveikina šią sukaktį 
su “dešimke.” Be to, Julija 
Šimkienė klubo vardu pa
rinko aukų “Darbo” para
mai.

Kaip žinoma, mūsų laik
raščio “Laisvės” metinis 
koncertas įvyks lapkričio 8 
d. Moterų klubas sveikina 
koncertą su $25.

N. Buknienė raportavo 
apie įvykusį mitingą spalio 
17 dienos vakarą Schwaben 
salėje.

I. Mizarienė tarnybos rei
kalais lankėsi Chicagojė ir 
Clevelande. Parvežė šir
dingiausių linkėjimų mūsų 
klubui nuo pažangių lietu
vių moterų. Ačįū.

Gautas laiškas nuo drg. 
Jonikienės, kurį šiuo laiku 
vieši Lietuvoje, tikimasi, 
kai sugrįš, sustos New Yor
ke ir pasidalins su mumis 
įgytais įspūdžiais Lietuvo- I • je.

Ona Kazlauskienė surinko 
aukų $49 tarptautiniams 
darbininkų reikalams. Ačiū 
už pasidarbavimą.

Irena Levanienė pranešė, 
kad jinai išplatino 44-riasĮ 
Ksaveros Karosienės kny- i 
gas “Tarptautinė moters 
diena.” Ji gavo dovanai 
knygą su Karosienės auto
grafija. Labai džiaugiasi ir 
dėkoja drg. Karosienei.

Taipgi pranešė, kad ap
lankė Suzanos ir Aldonos 
Kazokaičių tėvelių kapus 
Brooklyn o kremato rijoje.

Katrina Petrkienė ruo
šiasi vykti Lietuvon. Ji ma
no ten kiek ilgiau paviešė
ti.

Prieš metus laiko Ieva Mi
zarienė lankėsi Lietuvoje. 
Ten viešėdama aplankė naš
laičių auklėjimo namus. 
Nuo mūsų klubo pasveikino 
vaikučius su dovanėle. Gra
žiai buvo atsiliepta apie tai.

Tą patį prašom K. Petri- 
kienę padaryti — aplankyti 
vaikučių namus ir pasvei
kinti nuo New Yorko Mote
rų Apšvietos klubo. Taipgi 
ją prašome nuo klubo pa
sveikinti Lietuvos moteris 
ir perduoti joms mūsų ge
riausius linkėjimus.

Magdalena Juškienė įra
šė į mūsų klubą šešias na
res: Ona Barshtis, Brone 
Ostapuk, Paulina Waliulie- 
nė, Ona Muzikevich, Ieva 
Gailiūnienė ir Rauduvienė.

Marytė Kreivėnienė įsi
rašė į klubą ir įteikė auką 
$10. Viešnia iš toli aukojo 
$5. Abi lieka amžinomis 
klubo narėmis.

Šiame susirinkime mūsų 
klubas padidėjo aštuoniomis 
narėmis. Visoms ačiū. Kvie
čiame visas lietuves mote
ris įsirašyti į mūsų kultūri
nį klubą.

Mūsų susirinkimai įvyks
ta kartą per mėnesį. Jie 
visuomet būna įvairūs, pa
mokinanti. Kiekviename su

sirinkime turime ką nors 
naujo.

Šiame susirinkime turė
jome viešnią kalbėtoją — 
Ireną Vladimirovienę, nese
niai atvykusią iš. Lietuvos. 
Šiuo laiku ji gyvena New 
Yorke. Viešnia'kalbėjo apie 
Lietuvos moterų gyveni
mą laike karo. Jos stojo į 
partizanų eiles kartu su vy
rais ir su ginklu rankose 
didvyriškai kovojo prieš fa
šizmą. O po karo jos taip 
pat stojo darban prikelti 
šalį iš karo griuvėsių, su
kurti gražų socialistinį gy
venimą. Ir jos tą pasiekė. 
Šiandien joms yra atviras 
kelias į visas gyvenimo sri
tis.

Prie pabaigos kalbėtoja 
pacitavo keletą eilučių iš 
Lietuvos priešų laikraštuko, 
išeinančio Čikagoje, kuris 
kritikuoja Lietuvos . mote- 
teris, būk tai jos nepatrauk
lios savo išvaizda ir iš viso 
mažai rūpinasi savo grožiu. 
Kalbėtoja nusišy p s o j o tą 
nesąmonę skaitydama. Sa-

<o, jei Amerikos moterys bū
tų tiek pergyvenusios, kiek 
pergyveno Lietuvos mote
rys, tai iš tiesų ir jos taip 
atrodytų.

Nusijuokiau ir aš. Prieš 
dvejus metus lankiausi Lie
tuvoje. Teko susitikti su 
daugeliu moterų įvairaus 
amžiaus ir profesijų. Vi
sos jos mielos, gražiai išsi- 
auklėjusios, mandagios. Jų 
veideliai rausvi be “rūžio,” 
o kasos gelsvos be dažų. Tai 
čia ir yra lietuviškas gro
žis.

Klubo vardu širdingas 
ačiū mielajai viešniai už la
bai gražią kalbą.

Po prakalbų turėjome vai
sęs. Dar teko pasikalbėti 
su viešnia Irena. Būtų 
gražu, kad ji dažniau pas 
mus atsilankytų ir daugiau 
mums papasakotų apie Lie
tuvos moterų gyvenimą.

Verutė B.

Londonas. — Anglijoje 
padidino agitaciją, kad jau
nuoliai nerūkytų.

Po miestą pasidairius
Antradienį demokratų 

kandidatas į senatorius iš 
New Yorko valstijos Robert 
Kennedy buvo susišaukęs 
sveturgimių spaudos kores
pondentus pasikalbę j i m u i 
apie rinkimus. Kur buvęs, 
kur nebuvęs atsistojo pran
ciškonų “Darbininko” atsto
vas kunigas Jocius ir pa
klausė jo, kaip jis “išvaduo
tų Lietuvą ir kitas tarybi
nes šalis.” Kennedy jam 
atsakė, kad jis jokio plano 
neturi. Girdi, būtų galima 
ant komunistinių šalių nu
mesti atominę bombą, bet 
nelaimė, kad jos irgi turi to
kią pat bombą ir galėtų nu
mesti ant mūsų Amerikos.

Susirinkę korespondentai 
turėjo gražaus juoko iš kun. 
Jociaus ir jo klausimo.

Niujorke veikia Naciona
linis už Johnsoną ir Humph
rey piliečių komitetas. Jam 
pirmininkauja rašytojas 
John Steinbeck. Komitetas

sako, kad jis turi 170 pačių 
įžymiausių rašytojų, poetų, 
žurnalistų ir kitų intelek
tualų parašus, kurie pasi
sako už Johnsoną j šatyrs* 
prezidentus ir už Humph
rey į vice-prezidentus.

•

Manhattane ant Bark Avė. 
ir 55th St. tapo pastatyta 
už $2,000,000 sinagoga. Ati
darymo ceremonijose kalbė
jo majoras Wagneris. Jis 
ragino visus padėtį į šalį re
liginę neapykantą ir suvie
nytomis pastangomis daryti 
Ameriką geresne vieta vi
siems jos gyventojams.

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės” num. 84 turėjo 

būti pasakyta, kad Jon?S 
Siurba nufotografavo Sa- 
vagerio pieštą Geo. Wash- 
ingtono šeimos piešinį ir 
Paulo Picardo piešinį dailės 
muziejuje, Washingtone, o 
ne Baltajame Name,

A. Gilinant

"LAISVĖS" KONCERTAS 
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 8 d., 3-čią Vai. Popiet 
Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Irene Janulis, sopranas
Puikaus talento dainininke. 
Ji dainuos solus ir duetus

Al. Daukšys, tenoras 

iš Worcesterio, taipgi yra 
pasižymėjęs koncertų 

dainininkas.

Helen Smith-Janulytė
Pianistė, taipgi žymi veikėja 
meno srityje, akompanuos

Worcester! ečiamssu Al. Daukšių.

Ona B. Kubilienė, mezzo-sopranas,’ iš Chicagos

Ji yra pasiekusi aukštą muzikos mokslą, baigusi dvi 
mokyklas: Boston University College of Music ir New
England Conservatory of Music.

Mildred Stensler
Aido Choro dirigentė, 

Ji yra puikiai prirengusi 
chorą šiam koncertui

Augustinas Iešmantą 
baritonas, pasižymėjęs so 

listas. Jis yra gerai prisi
rengęs šiam koncertui.

Victor Becker, baritonas 
Amerikoniškos kartos lietu

vis, kurio sielai mielos ir 
lietuviškos dainelės.

Elena Brazauskienė

sopranas, puikiai išsilavinu
si solistė, dalyvaus šio 

koncerto programoje

Kaip niątote, labai turininga programa, kviečiame ateiti ir išgirsti
Įžanga $1.50 asmeniui Kviečia Rengėjai




