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KRISLAI
Tirštos savaitės 
Daug nebalsavo 
Chruščiovas ir JAV lietuviai 
Apie senus tėvus

—Rašo R. Mizara —

Praėjusios kelios savaitės 
mums buvo labai tirštos. Vyko 
daug visokių pramogų, mitin
gų. Bet didžiausią mūsų dė
mesį patraukė prezidentiniai 
rinkamai ir mūsų laikraščio 
metinis koncertas.

Viskas sėknfingai praėjo.
Ypatingai laisviau atsidūs- 

tame po prezidentinių rinki
mų. Balsavimų rezultatai bu
vo geri, patenkiną kiekvieną 
pažangesnį žmogų.

Stebina vienas dalykas: 
daug milijoną amerikiečių, 
turinčią teisę balsuoti, nebal
savo.

Ir kai su jais asmeniškai su
sitiksi ir imsi kalbėtis, kodėl 
nebalsavo, surasi, kad rimto 
V^siaiškinimo neturi. Daugelis 
nebalsavo dėl apšilę i d i m o . 
Yra ir tokių fatalistų, kurie 
sako: kaip bus kitiems, taip 
bus ir man, tai kodėl aš tu
rėčiau “baderiuotis.”

Įspūdingas buvo Tarybų 
Sąjungos sukakties parądas 

Maskva. — Lapkričio 7 d. | nijos delegacija priešakyje 
visoje Tarybų Sąjungoje | su Chau En-lajumi, Lenki- 
buvo minima 47-ių metų su-1 jos, Rytų Vokietijos, Bulga- 
kaktis nuo proletarinės re--rijos, Rumunijos Čekosjova- 
voliucijos laimėjimo. Visų kijos, Kubos ir daugelio ki
šą junginių respublikų sosti- tų šalių delegacijos.
nėse ir didmiesčiuose įvyko j Nuo Lenino mauzoliejaus

• į kalbą sakė maršalas Mali- • 
novskis, TSRS Gynybos mi
nistras. Jis sakė, kad TSRS 
niekam negrasina, kaip kad . 
daro JAV Gynybos sekret. 
McNamara, grasinda
mas sunaikinti TSRS ir Ki
niją, bet jeigu imperialistai 
užpultų bent kurią socialis-

U LAISVES” VAJUS Tarybų Sąjungos sukaktis
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d 
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ir komunistine vienybe

Man, tačiau, atrodo, jog 
tarp t. v. ultra-kairiųjų šie
met buvo išnykęs nusistaty
mu “nebalsuoti iš principo.” 
Šiemet visi kairieji rinkimais 
buvo susirūpinę ir ėjo prie ur
nų. ;

Nugalėti Goldwateiį Ir gold- 
waterizmą kitaip nebuvo gali
ma, kaip tik paduodant savo 
balsus už Demokratų partijos 
kandidatus — sutinki su jais 
pilnai ar nesutinki. x

Mūsų laikraštis, pasakysime, 
suvaidino kad ir kuklią, bet 
teigiamą vaidmenį prezidentinių rinkimų atžvilgiu.

liaudies ir gynybos jėgų pa
radai.

Didžiausias paradas buvo 
Raudonojoje aikštėje, kur 
po daugelio metų pirmu 
kartu buvo parodyta daug 
ir įvairių Tarybų Sąjungos 
militarinių įrengimų, jų tar
pe šešių rūšių naujų rake
tų. Tarp raketų buvo ne
didelių, taikomų armijos 
lauko kovoje, bet buvo ir 
milžinų, po 85 pėdas ilgio 
ir nuo 12 iki 15 pėdų plo
čio skersmeniniai. Numa
toma, kad tai buvo raketos, 
kurios gali pasiekti kitus 
kontinentus, kurios taiko
mos naikinimui priešo at- 
skrendančių raketų ir ato
minių submarinų.

Nuo Lenino mauzoliejaus 
apžiūrą darė TSRS vadovy
bė su Brežnevu, Mikojanu 
ir Kosyginu priešakyje, Ki-
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Maskvoje dalyvavimas 
taip skaitlingų delegacijų 
aiškiai rodo, kad tarptau
tinis komunistinis judėji
mas eina prie pašalinimo tų 
nesusipratimų, kurie išsi
vystė pastaraisiais metais. 
Apie tai kalbėjo ir Brež
nevas išvakarėse parado, 
Kremliuje, tokią mintj iš
reiškė Kinijos vadas Mao 
Tze Tungas savo pasveiki
nime Tarybų Sąjungai, to 
pageidavimą pareiškė ir ki
tų šalių komųnistų^vadak

Besikalbant apie N. Chruš
čiovo iš TSRS vadovybės pa
sitraukimą, viena mūsų vei
kėja andai sakė:

,—Man atrodo, kad N. 
Chruščiovas padarė taktišką 
klaidą, kai jis 1 9 5 9 metais 
lankydamasis JAV, be nič nie
ko pažadėjo kun. J. Prunskiui 
išleisti iŠ Lietuvos vykti Ame
rikon jo motiną. Juk Lietuva 
turi savo vyriausybę, tai kodėl 
Chruščiovas nepatarė J. Pruns
kiui tuo reikalu kreiptis į Vil
nių pas Tarybų Lietuvos vy
riausybę ?..

JAV IR TSRS TARĖSI 
DĖL KAMBODŽOS

Washingtonas. — Tarybų 
Są j ungos ambasa dorins 
Anatolis Dobrininas lan
kėsi JAV Valstybės depar
tamente. Jis pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga stoja už 
Kambodžos neprik 1 a u s o- 
mybę, jos sienų nepaliečia- 
mybę ir jai suteikė ginklų.

Dobrininas sakė, kad 
TSRS yra susirūpinusi dėl 
Jungtinių Valstijų politikos 
linkui Kambodžos.

MILŽINIŠKOS TSRS 
RAKETOS

Maskva. — Išvakąrėse 
Proletarinės revoliuc i j o s 
sukakties Maskvos srityje 
įvyko Tarybų Sąjungos ra
ketinių jėgų pratimai.

Dalyvavo raketų skyriai, 
kurie paruošti atmušimui 
priešo užpuolimo iš oro. 
Dalyvavo ir strateginio vei- Į 
kimo toli siekiančios rakė-1 
tos, kurios yra po 85 pėdas 
ilgio ir 12 pėdų pločio skers- 
miniai.'

IŠ VISO PASAULIO

Tuomet, kai N. Chruščiovas 
vizitavo Jungtines Amerikos 
Valstijas, šitų žodžių rašyto
jas buvo Druskininkuose. Gir
dėjau porą Chruščiovo kalbų 
per radiją, transliuotų iš JAV. 
Girdėjau, kokiu entuziazmu 
ji* buvo sutiktas mūsų šalyje. 
Bet tik grįžęs atgal į JAV su- 
Mhojau smulkiau apie jo čia 
padarytą istorinį vizitą.

Pasirodė, kad 
tuomet kėlė baisų triukšmą 
dėl Chruščiovo vizito. Kai kur 
vengriškieji ir lietuvi š k i e j i 
“vaduotojai” mėtė į Chruščio
vą plytomis. Jie elgėsi tiesiog 
žvėriškai.

Viso to akiregyje, ateina pas 
Chruščiovą kun. J. Prunskis, 
nuolankauja, verksmingai pra- 

' šo, kad juo greičiau būtų iš
leista iš Lietuvos jo motina. Ir 
pažadama jo prašymą paten
kinti.

Kas J. Prunskis?
Jis vienas “vaduotojų,” jis 

buvo “Draugo” redaktorius, 
Wkad nesigailėjęs pikto žo
džio Tarybų Sąjungai, ir ypa- 
tmgai Tarybų Lietuvai.
' Neužilgo jo motina jau bu
vo Čikagoje. Ir tai sukėlė ne
maža klausimų daugelyje A- 
jnerikos lietuvių.

Potsmouth, N. H. — Su
sidaužė JAV militar i n i s 
transporto lėktuvas “KC- 
97” ir žuvų 5 lakūnai.

Varšuva. — Lenkijos 
spauda rašo, kad komunis
tų pirmoji užduotis, tai su
vienyti tarptautines jėgas.

kad aš esu priešingas jo mo
tinos atvykimui pas jį. Ne!

Lai kun. Prunskis nemano,

! Aš galvoju, kad visi seni tė
vai, kurie nori atvykti pas sa
vo vaikus į Ameriką, turėtų 
būti iš Tarybų Sąjungos išleis
ti. Mes juk stojame už šeimy
ninių ryšių tvirtinimą.

Seni, nedarbingi žmonės, 
gyveną iš pensijų, nuostolių 
kraštui nepadarys, jei išvyks 
pas savo vaikus į kitus kraš
tus. Naudos tai jie gali pa
daryti: atvykę čia, jie nuobo
džiaus, jie pasakos kitiems, 
kaip jiems buvo gera ir links
ma savo gimtojoje žemėje, 
Lietuvoje, gyventi. Jie čia la
bai nuobodžiaus. Jie norės at
gal grįžti. Ir kai kurie jų ir 
grįš, kaip grįžo jau keletas 
senučių. O tai didžiausia pro
paganda už naująją Lietuvą.

žinau keletą žmonių, trokš
tančių savo senus tėvus parsi
traukti iš Lietuvos. Linkiu, 
kad jiems tai pavyktų pada
ryti be ilgų delsimų.

Maskva — Sulaukęs 70 
metų amžiaus mirė įžymus 
ekonomistas Vasilius Nem- 
činovas. Jis yra parašęs 150 
knygų ir brošiūrų, gavęs 
net tris Lenino ordinus.

Milanas, Italija. — Lap
kričio 1 dieną čionai buvo 
atidarytas beveik 8-ių my
lių ilgio požeminiais trauki
niais susisiekimas. Įrengi
mas kainavo virš $70,000,- 
000.

Paryžius. — Po preziden- 
dento De Gaulle apsilanky
mo Pietų Amerikoje Pran
cūzijos ir Lotynų Amerikos 
šalių ryšiai sutvirtėjo.

Hanojus. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai ir mū
šio lėktuvai vėl skrido virs 
Šiaurės Vietnamo respubli
kos. Vieną kartą buvo 40 
“B-57” bombonešių.

Pecos, Texas. — Susikūlė 
militarinis lėktuvas ir žuvo 
4 lakūnai.

Winnipegas. — Kanada 
pardavė Vengrijai 9,325,000 
bušelių kviečių.

būtų šaukiama konvencija 
gruodžio 15 dieną, tai jos 
jau būtų visai kitas tikslas, 
nes komunistų vadai siekia 
atsteigti ideologinę ir kito
kią vienybę.

Po to, kai Chruščiovas 
buvo pašalintas iš vadovy
bės, Tarybų Sąjungos spau
doje nebuvo užsipuolimų 
ant kinų komunistų, jų ne
buvo ir kinų spaudoje 
prieš TSRS komunistus, 
kas rodo, kad tuojau abiejų 
partijų santykiai pagerėjo.

Maskva. Į Tarybų Sąjun
gos 47-ių metų revoliucijos 
minėjimą atvyko skaitlin
gos delegacijos iš Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Vengri
jos, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos, Lenkijos, 
Rumunijos, Kinijos, Šiau
rės Korėjos, Šiaurės Viet
namo, Mongolijos, Jugosla
vijos, Kubos ir visos eilės 
kitų šalių.

Atvyko žymūs komunis
tai: iš Lenkijos—W. Go
mulka, Vengrijos — Kada
ras, Kinijos Chou En-lajus, 
Jugoslavijos V. Vlokovič ir 
kiti.
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Stipriai laikosi pirmoj vietoj Brooklyno-Queens va- 

jininkas Valys Bunkus. Pridavė dvi naujas prenumera- 
(Tąsa ketvirtame puslapyje)

464
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Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad 
keli Jungtinių Vai s t i j ų 
bombonešiai ir mūšio lėktu
vai buvo įsiveržę į TSRS 
padangę. Tas įvyko Beringo 
sąsiauryje.

• Beringo sąsiauris yra tik 
54 mylių pločio. Jis dalina 
TSRS teritoriją nuo JAV— 
Alaskos, o viduryje yra dvi 
salos, kuriu viena priklauso 
TSRS, o kita—JAV.

216- Jau išvakarėse buvo pa
skelbta, kad Tarybų Sąjun- 

įso gos Komunistų partijos va- 
1^2 dai tarsis su Kinijos komu

nistais. Matomai, pasitari
muose dalyvaus ir kitų Ko
munistų partijų veikėjai. 
Galimas daiktas, kad šie pa
sitarimai pava duos dar 
Chruščiovo suplanuotą 26 
partijų pasitarimą, kuris 
buvo planuojamas sušaukti 
gruodžio 15 dieną.

216
204

72 |
72
36

Iš įvykusio metimo 
"Laisvės" koncerto
Ozone Park, N. Y.—Lap

kričio 8 dieną, Schwaben 
Hall, Ridgewoode, įvyko 
“Laisvės” metinis koncer
tas. Jis pavyko visais at
žvilgiais. Oras buvo gražus, 
tai laisviečių suvažiavo iš 
daugelio miestų. Matėsi iš 
Broclitono, iš Worcesterio 
greta programos atlikėjų, 

I buvo ir svečių iš Stamfor- 
< do, Philadelphijos, Cheste- 
Irio, Eastono ir daug svečių 
ir viešnių iš New Jersey 
valstijos miestų ir miestelių. 
Bendrai, šiemet publikos 
buvo daugiau, negu praė
jusiais metais.
Meninė programa buvo 

atlikta lietuvių, gražiai ir 
gerai, nes jos atlikėjai buvo

KRISHNA MENONAS 
Už TAIKĄ

New Delhi. — Po Nehru 
mirties Indijoje vėl veikia 
politinis veikėjas Krishna 
Menonas. Dabartinis Indi
jos premjeras Šastris įtrau
kė jį į veikimą.

K. Menonas kritikuoja 
karinių pasiruošimų veiklą. 
Jiš stoja už nesusipratimų 
išrišimą pasitarimų keliu. 
Parlamente jis sakė: “Jeigu 
mes seksime Amerikos ka
pitalistų politiką, tai ji bus 
pražūtinga Indijos užsienio 
politika”. /

NUVERTĖ BOLIVIJOS į 
VYRIAUSYBĘ Į

Jungtinės Tautos, N. Y.—
Čionai diplomatai ir vei- JAV ir TSRS tariasi erdvių 

kėjai numato, kad jeigu ir 1 užkariavimo reikalais.

prisiruošę. Apie ją bus pla
čiai parašyta vietos žiniose.

Pertraukoje trumpai kal
bėjo Antanas Bimba, vie
nas iš “Laisvės” redaktorių. 
Jis apibūdino svarbą JAV 
prezidentinių rinkimų, ku
riuos laimėjo demokratai; 
paaiškino pakaitas Tarybų 
Sąjungos vadovybėje, iš
reikšdamas viltį, kad ten 
bus daugiau demokratijos, 
kad pasaulinis komunistinis 
judėjimas su pašalinimu 
Chruščiovo pašalins iš savo 
tarpo ir nesusipr a t i m u s. 
Prisiminė apie “Laisvės” 
rolę, jos vajų ir paprašė au
kų į $5,000 fondą. Surinkta 
apie $500.

kancleris 
Erhardas 
prieš. už- 
kanclerio

Adenauer i s,

■Dabar čionai

TARYBŲ SĄJUNGA 
IR TURKIJA

Maskva.
yra Turkijos 'Užsienio rei
kalų ministras Feridunaš 
Erkinas. Jis kelis kartus ta
rėsi su TSRS pareigūnais.

Vėlesniu metu Turkija 
pasidarė prielankesnė ge
riems santykiams su Tary
bų Sąjunga. Jeigu NATO 
narė Graikija galėjo page-

ATSIKIRTO PRIEŠ
ADENAUERĮ

Bona. — Dabartinis Va
karų Vokietijos 
Dr. Ludwi gas 
aštriai atsikirto 
mefimus buvusio 
Adenauerio..
kuris pataikavo naciams ir 
revanšistams, sakė, kad da
bar Vakarų Vokietija netu
ri vadovybės. Erhardas pa
reiškė, kad Adenaueris “va- rinti savo santykius su ko-
dovavo” nesivadovaudamas munistine Bulgarija, tai ko- 
Vakarų Vokietijos žmonių dėl Turkija negalėtų jų pa- 
reikalais. I gerinti su TSRS.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

KINIJA STOJA Už 
KONVENCIJĄ

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Ženevoje būtų sušaukta 
valstybių konvencija Pietų 
Vietnamo, Laoso ir Kam- 

ibodžos reikalais. Konvenci
joje turėtų dalyvauti 1954 
metų konvencijos valsty
bės.

1954 m. Indokinų reika
lus sutvarkė: Tarybų Są
junga, Kinija, Prancūzija, 
Anglija, Jungtinės Valsti
jos, Pietų Vietnamas, Šiau
rės Vietnamas, Laosas ir 

j Kambodža. * - 
I New Delhi.

Londonas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Alek
sandras Soldatovas pareiš
kė Anglijai, kad būtinai 
reikia pašalinti dirbtines 
JAV prekybai kliūtis. Jis 
sakė, kad tos kliūtys kenkia 
visoms šalims.

Varšuva.—Į TSRS revo
liucijos sukaktį išvyko Len
kijos vyriausybės ir parti
jos delegacija priešakyje su 
W. Gomulka.

Pekinas. — Čionai lankė
si Indonezijos prezidentas 
Sukamo. Jis ir Kinijos vy
riausybė išleido pareiškimą, 
kad pilnai sutinka visais 
klausimais.

Cape Kennedy, Fla. — 
Lapkričio 5 d. JAV orlaivy- 
no specialistai iššovė sateli
tą “Mariner-3” linkui Mar
so planetos. Bet satelitas 
nuklydo nuo kelio.

Dabartinis
La Paz, Bolivija. Vi-j11?^0^ premjeras šastris 

ceprezidentas Rene Barri- vis dažniau kalba, kad pir- 
entos Oruno, su armijos pa-.moP valdžios pareiga 
galba, nuvertė prezidento paruošti sąlygas pasigami- 
V. Paz Ęstensoro valdžią. nimui daugiau maisto. Da-

, tai

Sakoma, kad buvęs prezi
dentas pabėgo. V

bar Indija jau turi arti 
500,000,000 gyventojų. Jai

Bolivija yra Pietų Ame- maisto labai stokoja
rikoje. Ji užima 416,000rikoje. Ji užima 416,000 Londonas. — Lapkričio 
kvadratinę mylių plotą ir 30 dieną sukaks 90 metų W.

' 'z . Churchillui.turi 4,000,000 gyventojų.

Berlynas. — TSRS pa
reiškė Anglijai, JAV ir 
Prancūzijai, kad neturi tei
sių jų prekybiniai ir kelei
viniai lėktuvai skrajoti į 
vakarinį Berlyną.

Bona. —Vakarų Vokieti
ja remia JAV planą — or
ganizuoti NATO atominį 
karo laivyną su mišriomis 
komandomis. Mat, vokiečiai 
tokiu būdu gautų į savo 
rankas ątominių ginklų.

Varšuva. —Lenkijos pro
kuroras reikalauja kalėji
mu bausti M. Wankowiczą 
už siuntinėjimą melagingų 
informacijų į užsienį.

Tijakas. — Jemeno res
publika sutiko tartis su 
monarchistais, kurie per 
keleris metus iš Saudi Ara
bijos vis puolė respubliką.

Maskva. — Atvyko JAV 
grupė mokslininkų, jų tar
pe Dr. R. F. Horningas, 
prezidento Johnsono pata
rėjas.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos komunistų vadas Wal- 
teris Ulbrichtas mano, kad 
dabar sušvelnės TSRS ir 
Kinijos santyikiai.
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Liaudies valia
' TAIP, LAPKRIČIO 3 D. JAV žmonės uždavė di

džiulį smūgį birčistinei-fašistinei Respublikonų partijai. 
Kaip buvo pranašauta, kaip buvo norėta, taip ir įvyko. 
Goldwaterizmą liaudis atmetė, nes jis siūlė karą ir 
skurdą.

Tiesa, kai kurie sako, buvo reikėję dar kietesnio 
smūgio; Goldwateris dar per daug gavo balsų. Gal ir 
taip. Bet turime suprasti, jog kova su goldwaterizmu tik 
su lapkričio 3 d. nesibaigė, o tik prasidėjo. Šen ir ten 
birčistai dar kels savo galvą, niekins visa, kas pažangu, 
statys visokias kliūtis tiems, kurie kovoja už taiką, už 
geresnį žmonėms gyvenimą. Kairiųjų pareiga bus tęsti 
neatlaidžią kovą su tuo piktu.

— o —
APIE 42 MILIJONAI ŽMONIŲ, padavusių savo 

balsus už Johnsoną ir Humphrey, pasisakė už tokį politi
nį kursą, kuris vestų šalį ir pasaulį į taiką. Ir dabar, mū
sų nuomone, prezidentas Johnsonas, gavęs tokį didžiulį 
žmonių pasitikėjimą, turėtų tuojau baigti karą Vietna
me.

42 milijonai žmonių pasisakė už kovą su skurdu, už 
Medicare, už pravedimą gyveniman pilietinių teisių įsta
tymo. Prezidentas Johnsonas dabar drąsiai galės 
programą pravesti gyveniman.

Mūsų nuomone, dabar prezidentas Johnsonas 
-tų atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką—būtent, į
gaištingo McCarrano akto likvidavimą. Atsiminkime, 
kai kurie asmenys (komunistai) dar ir šiandien yra per
sekiojami, puolami vis pasiremiant tuo pragaištingu 
įstatymu, kurį pasmerkė net ir prezidentas Trumanas, 
ir milijonai Amerikos žmonių.

Prezidentas Johnsonas rinkiminės kampanijos pro
ga žadėjo amerikiečiams daug svarbių dalykų, ir šian
dien jis turi progą tai drąsiai vykdyti gyveniman, nes 
jis gavo 42 milijonų žmonių įgaliojimą tai daryti. Tuo 
pačiu laiku amerikiečiai, laimėję pergalę prieš goldwa- 
terizmo pavojų, privalo nuolat budėti, nuolat stebėti, kas 
darosi Washingtone, ir, iškilus svarbesniam reikalui, 
privalo tarti savo svarų žodį. Tik nuolat žmonėms bu
dint, su jų balsu geriau skaitysis ir Kongresas, ir vykdo
moji valdžia. ' :

savo

turė- 
pra-

—- o —
LAPKRIČIO 3 DIENA uždavė smarkų kirtį ir lie

tuviškiems fašistams. Jie susirietę rėkė už Goldwaterį. 
Vadovavo jiems Clevelando“Dirva”. Jie atvirai skelbė 
Goldwaterį “Lietuvos gelbėtoju”, nes jis, mat, stojo už 
karą.

Klerikalų spauda tuo atžvilgiu buvo santūresnė; ji 
tik netiesiogiai rašė už Goldwaterį. Atviras buvo tik pre
latas M. Krupavičius, viešai agitavęs už Goldwaterj, už 
savo patroną. Visų fašistų šauksmus, kaip matome, mar- 
gis nusinešė ant savo uodegos.

Ypatingai skaudžiai nukentėjo lietuviškųjų “vaduo
tojų” apaštalas Keatingas Niujorko valstijoje. Jis nuolat 
ir nuolat buvo kviečiamas sakyti kalbas “vaduotojų” mi
tinguose; jis žadėjo “vaduotojams viską, ko tik jie troš
ko. Už jį taipgi “vaduotojai” ir agitavo susiriesdami. 
Net ir Jokūbo radijas išstojo didžiuliu atkaklumu už 
Keatingą, ragindamas “visus klausytojus” už jį balsuoti.

Atėjo balsavimo diena. Niujorko valstijos žmonės 
nutarė suteikti Keatingui “ilgą poilsį”; senatorium išrin
ko Robert F. Kennedį. Dabar piktai čiaudi lietuviškieji 
“vaduotojai”, netekę savo ramintojo Keatingo.

— o —
SMAGU, KAD OHIO valstijos balsuotojai atmetė 

kandidatūrą į senatorius Tafto, pakilusio “eiti savo tė
vo pėdomis.” Jie išrinko tą patį senatorių Young. '

Illinois vastijos balsuotojai smarkiai kirto smūgį 
naujai pakilusiai “respublikonų žvaigždei” Charles H. 
Percy. Jis kandidatavo į valstijos gubernatorius; jis ne
atmetė Goldwaterio. O esamasis gubernatorius Otto 
Kemer Goldwaterį griežtai smerkė, jis ir buvo išrinktas 
dar vienam terminui.

— 0 —
ŽMONES STEBINA, kad Niujorko valstijoje buvo 

išrinktas senatorium Robert F. Kennedis. Kodėl? Juk 
Keatingas ir respublikonų organizacija tiek daug pinigų 
pylė, kad Keatingas būtų išrinktas. Nemaža Demokratų 
partijos šulų pasisakė už Keatingą. Bet nieko negelbėjo.

Reikia pasakyti, kad/Kennedis čia turėjo pirmeny
bę ne tik tuo, kad jis stojo už Johnsono programą; jis 
turi tradiciją, nes juk jis yra brolis užmuštojo preziden
to, Ir ne vienas pilietis, matyt, tai ėmė dėmesin, ir balsa
vo už Kennedį.

— o —
KAIP TEN BEBŪTŲ, prezidentiniai rinkimai praė

jo. Amerikiečiai ir visas pasaulis lengviau atsiduso—at
siduso lengviau dėl to, kad buvo nugalėtas pabaisa—bir- 
čistų-rasistų-fašistų kandidatas.. Jis buvo nugalėtas 
rūsčiai; jam buvo užduotas didelis smūgis, ir mes mano
me, kad Goldwateris daugiau savo nosies į politinį gyve
nimą nekiŠ. Bet yra daugiau Goldwateriu.

Mums gi, JAV žmonėms, liekasi, kaip sakėme, uždą--

KAIP PATS GYVENIMAS 
VERČIA ŽMOGŲ
GALVOTI IR MOKYTIS

D-ras A. Urbonas šiandien 
žymus žmogus. Be kitko 
jis yra Kaunu n Medeinos 
instituto docentąs ,• (Ameri
koje, atseit,- būtų; Assistant 
Professor), Jis auklėja nau
jus gydytojus.

Š. m. spalio 29 d. A. Ur
bonas rašo apie save—apie 
tai, kaip gyvenimas jį, jau
nuolį, vertė ieškoti tiesos, 
ieškti naujo kelio, naujos 
pasaulėžiūros. Paskaityki
me kelias ištraukas iš A. 
Urbono įdomaus straips
nio—ir matysime.

Pirmąsias spragas mano tau
tiniuose įsitikimuose, rašo A. 
Urbonas, pramušė istorija. 
Vilniaus ir Klaipėdos neteki
mas buvo skaudūs smūgiai. 
Jie privertė blaiviau pažiūrėti 
į gyvenimą.

Keturiasdešimtieji... Išdū
mė visa buržuazinė vyriausy
bė. Vieškeliais žygiavo rau
donarmiečiai. Jie ėjo iš ša
lies, apie kurią mes beveik 
nieko nežinojome, žiūrėjome 
į juos labai smalsiai. Matėme, 
kaip darbininkai ir valstiečiai 
sutinka juos su gėlėmis.

Raudonarmiečiai pasirodė 
be galo draugiški ir linksmi. 
Kur jie — ten ii’ armonika, 
ir daina, ir šokėjai ratu pasi
leidžia, ir tuoj susirenka pul
kas žmonių. Plungėje stovįs 
kavaleristų būrys surengė jo
jimo šventę. Tokių raitelių 
mes dar nebuvome matę. Ir to- i 
kių draugiškų karių—taip pat. 
Tai buvo pirmieji, išoriniai 
įspūdžiai. Tačiau jie paliko 
gilų pėdsaką.

Kartais užtenka koncertą ar 
sportininkų pasirodymą pama
tyti — ir atsiranda pirmasis 
geras įspūdis, kuris tirpdo le
dus, žadina susidomėjimą, pa
šalina nepasitikėjimą. Po to 
seka kiti žingsniai.1 '• 1 Man - ir 
daugeliui .draugų i padėjo tai, 
kad raud'ona£mięęįąį( fypyo pa
prasti ir žmogiški'.'-’ ' Keitėsi 
pažiūros į žmones, atėjusius 
iš ten, kur Tarybos, kur ko
munistai.

O įvykiai mūsų apylinkėje' 
tekėjo veržliu srautu. Įvyko 
rinkimai. Mano tėvas buvo iš
rinktas apylinkės Tarybos pir
mininku. Jis visai persiėmė 
naujuoju gyvenimu. Dalijo 
buožių žemes. Kokiu džiaugs
mu tada spindėjo mažažemių 
veidai: Tarybinė vyriausybė 
atidavė jiems brangiąusią, iš
svajotą turtą. Tėvas rūpinosi 
mokykla ir žiūrėjo, kad visi 
apylinkės vaikai ją lankytų.

—Štai kur tikroji mūsų san
tvarka, — sakė jis man.

Tėvas tais metais stojo į 
partiją. Aš pasekiau jo pavyz
džiu — stojau į komjaunimą. 
Nors galvoje dar buvo daug 
miglos, tačiau pagrindiniai da
lykai darėsi aiškūs: buržua
zija viską melavo — reikia 
mokytis iš naujo ir kurti gy
venimą iš naujo.
Prasideda 
karas

Naujas mano sąmonėjimo 
laikotarpis prasidėjo sugriau
dėjus karui. Po Plungę laks
tė ginkluoti baltaraiščiai. . Jie 
suimdavo niekuo nekaltus 
žmones ir sušaudydavo su vi
som šeimom, o patys dalijo
si jų turtą. Šaudė lietuvius, 
rusus, žydus. Tai darė buo
žės, buvę buržuazinės Lietu
vos valdininkai, jiems padėjo 
kunigai Pukys ir Lygnugaris. 
štai kada man iki galo paaiš-v 
kėjo kruvinas buržuazinio na
cionalizmo veidas. Už skam
bių kalbų apie kilnią praeitį 
ir tautos vienybę slypėjo žvė
riška neapykanta. Ji palietė ir 
mane. Mano tėvą suęmė ir 
sušaudė Dimitrovo koncentra
cijos stovykloje. Suėmė ir ma
ne. Tai buvo šiurpios dienos. 
Astuonių vietų kameroje buvo 
sugrūsti dvidešimt penki žmo
nės. Visiems grasino, ’ kad 
būsime sušaudyti. Kas dieną
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tardymai, kankinimai, pasity
čiojimai.

Mūsų kameroje kankinosi 
suvargęs vienaakis senelis, 
buvęs knygnešys Gudas. 
Jis visą gyvenimą pašven
tė lietuviškai knygai, liau
dies apšyietai. Jį pasodino 
kunigų iniciatyva — kam jis 
kalba, 'kad dievo nėra, — 
ir po žiaurių kankinimų su
šaudė. Tie, kurie taip skam
biai vadino save tautos intere
sų gynėjais, sušaudė žmogų, 
kuris skleidė liaudyje lietu
višką knygą!
“Tautinė 
vienybė”...

Tada visiems laikams su
pratau, kad nėra jokios tau
tinės vienybės. - Aš nežinojau 
marksizmo, nežinojau mokslo 
apie klasių kovą, bet savo aki
mis pamačiau, kad buožės, 
drebėdami dėl savo valakų, 
gali pasmaugti bet ką, visai 
neklausdami tautybės. Jie ga
li nušauti ne tik savo tautietį, 
bet ir savo tikrą giminę. To
kių atvejų buvo gyvenime.

Daugelis karperos draugų 
buvo sušaudyti. Mane ilgai 
kankino, bet paleido. Nuo ta
da aš stengiausi susirasti kuo 
daugiau teisingų knygų. Rin
kau literatūrą, kurią hitlerinin
kai išmetė iš bibliotekų, ir skai
čiau, skaičiau. Sužinojau, 
kaip lietuviai baudžiauninkai 
bendrai su rusų ir lenkų vals
tiečiais kovojo prieš savo po
nus.

Sužinojau, kaip brendo dar
bininkų klasė Kaune ir Vil
niuje ir kaip ji nuo pat pra
džios buvo įvairiatautė, inter- 
nacionali, rėmė kitų tautų dir
bančiųjų kovą ir pati buvo jos 
remiama. Supratau, kad hit
lerininkų kova prieš Tarybų 
Sąjungą — tai kova prieš vi
so pasaulio darbo žmones.

Tačiau galutinai mano pa
saulėžiūra susiformavo tik po
kario metais, kai aš geriau pa
mačiau, kas yra tarybinis gy
venimas ir kaip atrodo tautų 
draugystė tikrovėje. Rusų tau
ta buvo daug -iškentėjusi ka
ro metais, o čia dar nederlius. 
Aš > mačiau sunkumus, kuriuos! 
patyrė rusų,.Uuta.: , Tačiau ir 
tada Lietuva gaudavo para
mą — kurą, mašinas, žalia
vą pramonei.

O vėliau broliškos tautos pa
dėjo išvystyti tokius augimo 
tempus, kokių iš viso nebuvo 
Lietuvos istorijoje. Tai dabar 
mato kiekivenas, kas nėra ak
las. Tautos laisvė ir sukles
tėjimas ne žodžiais matuoja
mi. Jie matuojami mokyklų 
ir studentų skaičium, lietuviš
kų knygų tiražais, lietuviškais 
kino filmais, naujomis gamyk
lomis ir asfalto keliais. Tau
tos suklestėjimas — tai ne 
skambi frazė, o darbas, liau
dies gerovė, nauji gyvenamie
ji namai ir ligoninės.

Taip, karštai mes mylime 
Lietuvą, bet ne tik ją — ir ki
tas broliškas tarybines tautas, 
o broliškos tautos myli mus. 
Tai aš matau kiekviename 
žingsnyje, ir už tai gyvenimą 
galima atiduoti—už tokią nuo
stabią draugystę, gilų žmoniš
kumą tarpusavio santykiuose.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Rasinė diskriminacija 
Amerikos ligoninėse

Keturi daktarai automo
biliu važiavo į medicininę 
konferenciją, kuri buvo lai
koma viename pietinių vals
tijų universitete. Autonio- 
bilio nelaimėje buvo sunkiai 
sužeistas dr. Ch. Drew.

Reikėjo skubios medicini-

Habib Bourguiba pateikė 
partijos suvažiavimui pro
gramą, kuri buvo priimta. 
Jis išdėstė, kad Tunisijos 
respublika sieksis socializmo. 
Nacionalizaciją bus bando
ma pravesti tose gamybos 
šakose, kur pasirodys visam 
kraštui iš to naudos.

Suvažiavimas nusitarė 
daugiau dirbti jaunimo ir

nes pagalbos, kad sulaikytų moterų tarpe, kad juos pa-

Hartford, Conn.
Filmai iš Lietuvos

Rašydamas iš LLD 3-čios 
apskr i t i e s konf erencij os 
minėjau, kad bus rodomi 
filmai iš Lietuvos, tik nepa
daviau vietos ir datos.

Filmai iš Lietuvos bus ro
domi sekmadienį, lapkričio 
15 dieną, Laisvės choro sve
tainėj, 157 Hungerford St., 
Hartforde. Pradžia 2 va
landą po pietų*.

Filmus rodys Jonas Gry
bas iš New Yorko. Rengė
jai kviečia kitoskaitlingiau- 
siai dalyvauti. /

. Ji. Strižauskas

New Delhi. — Sakoma, 
kad tarp Indijos ir TSRS 
santykiai bus tie patys, ku
rie buvo pirm pakaitų.

vinys tik toks: nuolat budėti, veikti, kad niekad ateityje 
nepakeltų galvos tokie, koks buvo Goldwateris. Mums 
liekasi nuolatinis budėjimas ir darbas, kad goldwateriz- 
mas būtų išnaikintas iš mūsų šalies su šaknimis!

Šypsenos
Gaspadinė privertė ser

gantį įnamį, kad eitų išpa-^ 
žinties. Kunigas klausk: 
Ar ir apskutinį patepimą 
duoti ?

—Šmėruok, jeigu tas man 
gelbės pasveikti,—atsako li
gonis.

per didelį kraujavimą. Su
žeistasis skubiai buvo arti
miausion ligoninėn nuvež
tas. Bet kai ligoninės tar
nautojai pamatė, kad su
žeistasis — negras, atsisakė 
suteikti pagalbą, kadangi 
ant ligoninės durų buvo už
rašyta: “Tik 'baltiesiems.”

Kol buvo pasiekta tolima 
ligoninė, ant kurios durų 
buvo užrašyta “Tik neg
rams,” jau buvo per vėlu 
įžymaus daktaro gyvybę iš
gelbėti. Jis mirė kaip rasi
nės diskriminacijos auka.

Nors tai atsitiko jau se
nokai, prieš 14 metų, bet ir 
ligi šiol pietinių valstijų li
goninėse tebepalaikoma se
noji brutali diskriminacija. 
Per tuos keturioliką metų 
nuo minimos dr. Drew tra
giškos mirties, galima saky
ti, toji diskriminacija, tas 
barbariškas poelgis su neg
rų rasės žmonėmis nusine
šė labai daug aukų.

Įstabu ir tai, kad dr. Ch. 
Drew buvo kraujo plazmos 
teorijos vystytojas, kraujo 
taupymo bankų pionierius, 
kraujo perleidimo klausimu 
suradęs naujų būdų. Bet 
kai jam reikėjo kraują at
pildyti, tai pirmoje ligoninė
je negavo ir dėl to be laiko 
mirė.

Tūlose, pietinių1 valstijų li
goninėse pastaraisiais me
tais ,tiesa, padaryta nors 
tiek pažangos, kad ir neg
rams skiriama ligoninės da
lis, daugiausia rūsyje (skie
pe). Bet tai vis diskrimina
cija, nors ne tokia žiauri.

Jaučįąma diskriminacija 
ir daugelyje ligoninių šiau
riuose, rytuose ir pietuose. 
Ten daugiausia skiriami 
kambariai. “tik negrams,” 
neleidžiama negrams ligo
niams gulėti bendruose su 
baltaisiais kambariuose.

Sunku ir įsivaizduoti, 
kaip daktarai galėtų diskri
minuoti žmones tik dėl to, 
kad jie juodos ar geltonos 
spalvos. Moksliniai juk ne
surandama jokio pagrindi
nio skirtumo. Vasaros me
tu, kaitroje gerai pasidegi
nus, tarp baltųjų irgi atsi
randa kitokia spalva — ru
da ir net gerokai juoda. Tai 
logiškai reikėtų ir juos dis
kriminuoti, nes ir jie palie
ka laikinai skirtingos spal
vos. Aišku, kad žmonės, 
tūkstančius ir tūkstančius 
metų gyvendami skirtingo
se aplinkybėse, įgauna skir
tingas spalvas.

Naujasis civilinių teisių 
įstatymas reikalauja visur 
baigti rasinę diskriminaci
ją. Ligoninės turėtų paro
dyti visiems' pavyzdį, kaip 
pagrindiniai išgyve n d i n t i 
rasinės diskriminacijos bar
barizmą.

svarbioms 
visur stei- 
kultūriniai 
jiems ap-

ruošus naujoms 
pareigoms. Bus 
giami jaunimui 
klubai, vystoma 
švietos veikla.

Kaip prez. Bourguiba nu
rodė, liaudis turi būti įtrauk
ta į pažangos veiklą, vedan 
čią šalį iš atsilikimo į so
cializmą.

Tai ja;: nebe pirma ir ne 
paskutinė Afrikos šalis pa
sirenka kelią į socializmą.

Tunisija nuo Prancūzijos 
išsilaisvino (tapo nepriklau
soma) 1957 metais. Ji tu
ri 58,000 ketvirtainių my
lių žemės plotą ir apie 
500,000 gyventojų.

Indija gyvena sunkią 
ekonominę padėtį

Indijos premjerui Nehru 
mirus, prasidėjo visų galų 
suirimas. Nors naujasis 
premjeras Lal Bahadur 
Shastri deda daug pastangų 
krašte tvarką palaikyti, bet 
ekonominė padėtis nuolat 
blogėja.

Dėl nuolatinės maisto sto
kos ir kainų kilimo vargin
gieji žmonės baisiai kenčia. 
Miestuose kyla riaušės. Mi
lijonai žmonių badauja.

Įvairių prekių kainos vi
sai nepastovios, kasdien da
rosi vis aukštesnės. O tai 
kelia žmonėse nepasitenki
nimą.

Šiuo metu už butelį alaus 
tenka mokėti 60 centų. Už 
šaldytuvą — $450. Dirbtu
vių darbininkai per savaitę 
teuždirba tik apie $6, mo
kytojai—iki $12. Bedarbių 
eilės didėja.

Sunku dabar pasakyti, 
kas Indijos laukia. Reak
cionieriai kelia galvą. Pa
sinaudodami krašte 
suirute, jie mojasi 
valdymą pasigrobti.

esama 
krašto

Sūnus į tėvą: Manau, kad 
jau man laikas apsivesti.

Tėvas: Taip, sūneli, būk 
gudrus ir susirask sau už 
pačią merginą, kaip tavo 
motina.

Sūnus: Tai kam man rei
kia dviejų motinų?

Policininkas, sulaikęs mo
terį einant skersai gatvę: 
Kodėl eini? Ar nematįf 
šviesos, kad nevalia dar ei
ti per gatvę?

Moteris: Atsiprašau, mir
guliuoja, aš maniau, kad 
kokios krautuvės garsini
mas.

Indų pjovėjui reikia 
lojalumo priesaikos

Los Angeles mieste gy
venęs 14 metų berniokas 
Stephen Sublett susirado 
darbą: per pietus padirbėti 
kaf eteri j oje tos mokyklos, 
kurią jis lanko. Už indų 
plovimą jis nemokamai ga
li pavalgyti. Tai jam di
delė pagalba toliau tęsti 
mokslą.

Bet tik jam praėjus in
dus plauti, kafeterijos už- 
veizda pareikalauja, kad S. 
Sublett atliktų lojalumo 
priesaiką. Jis turi pasisaky
ti, ar per pastaruosius 5 
metus nebuvo kokios nors 
“neištikimos”' organizacijos 
nariu, ar jis sutinka ginti 
federalinę ir valstijinę kon
stituciją ir t. t.

Subletto tėvas tą visą da
lyką perdavė Amerikinei 
Civilinių Laisvių Sąjungai 
ištyrinėti.

Surinko J. K

Tiktai apsirikimas
Dama per išpažintį pasi

sakė apie savo didelę nuo
dėmę—puikavimąsi.

—Kiekiveną kartą, kuni
gėli, kai aš pasižiūriu į veid
rodį, aš be galo puikaujuo- 
si savo grožiu.

—Būk rami, mano dukra, 
—nuramino ją dvasiškis,— 
tai ne nuodėmė, o tiktai ap
sirikimas. A

Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą

Du draugai, susitikę alaus 
bare, kalbasi:

—Seniai mudu nesima
tėm, Čarli! Kas pas tave 
naujo?

—Aš apsivedžiau. 4
—O, tai gerai!
—Ne taip jau gerai. Ma

no žmona labai negraži.
—O, tai blogai!
—Ne taip jau blogai!
—Ne taip jau blogai, už 

tai ji turtinga.
—O, tai gerai!
—Nelabai gerai, ji labai 

šykšti. <
—O, tai blogai! *
—Ne taip jau blogai, ji

nai pastatydino man nau
ją namą. t •'

O, tai gerai!
—Nelabai gerai, namas 

sudegė. 5
—O, tai blogai!
—Ne taip jau blogai, ji

nai irgi tenai buvo.
Surinko Stiklius

sudaro tik vieną penktadalį 
visų alkoholikų.

Alkoholikams gydyti ligo
ninėse kasmet kainuoja maž
daug po bilijoną dolerių.

Šiuo metu alkoholikai ran
dasi ketvirtoje sergančiųjų 
vietoje. -Pirmą vietą užima 
širdies ligos, antrą — vėžio 
ligos, trečią — protinės li
gos. . >

Didesnė pusė trafiko ne)' 
laimių. priklauso alkoholio 
naudotojams.

Tunisija skina kelią 
socializmo link

Neseniai įvykęs 7-asis Tu
nisijos valdančiosios parti
jos suvažiavimas pasisakė 
už palaipsnį ėjimą socializ
mo link. Tuo pačiu metu 
ir partijos vardas pakeistas 
iš Neo-Destour į Socialist 
Destour (Socialistų Konsti
tucinė partija).

Respublikos prezidentas

Alkoholikai ketvirtoje 
vietoje

' Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Jungtinėse Valstijose 
randasi virš penkių milijo
nų alkoholikų.

Pasirodo, kad tarp mote
rų alkoholizmas daug ma
žiau praplitęs, nes moterys

Automobilių amžius
Vidutinis Amerikos au

tomobilių amžius, abelnai 
imant, \ik šešetas metų.

Šiais metais apie 5 mili
jonus automobilių teks “pa
laidoti,” kaip visai pasenu
sius arba kitaip nebetinka
mus naudoti.

Trafiko nelaimėse labai 
daug automobilių “miršta.”

Lietuviškos patarlės J)
Namai—pragarai, be iuįjį> 

mų negerai.
Svetimi dūmai akis grau

žia.
Svetimas kampas ankštas
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DRABUŽIAI IŠ AMERIKOS
Šį kartą ne apie meną ir 

>grožį, ne apie poeziją no- 
r&iau kalbėti, o apie kai 
kurios rūšies žmones, kai 
kuriuos jūsų ir mano pažįs
tamus, palaikančius “glau
džius santykius su užjūrio 
broliais” per... siuntinius.

Rašo jie laiškus su gra
žiais linkėjimais. Rašo ir 
ne aplankyti prašo, kaip toj 
dainoj, o kai ką atsiųsti, 
šie žmonės patys gyvena 
neblogai ir savo pastogę tu
ri, o jau kad sotūs bei apsi
rengę — ir kalbos nėra.

Mūsų Lietuvoje dabar iš 
viso nei alkanų, nei apdris
kusių arba priverstų elge
tauti nėra. Tai paliudys 
Miekivenas, kas bent kelias 
dienas Lietuvoje pabuvojo.

Rašydami laiškus, jie, ži
noma, iš viso neužsimena 
apie mūsuose įsibėgėjusį da
barties gyvenimą. Nerašo 
apie statybas, asfaltuotus 
kelius, kilometrais besitę
siančius sodus, naujus mo
kyklų pastatus. Nerašo, ko
kių spaudos leidinių išeina, 
kokius veikalus vaidina gau
sūs teatrai, kiek jaunuome
nės vidurinėse, specialiose 
ir aukštosiose mokyklose, 
įskaitant jų pačių vaikus ar 
kitus artimuosius. Daug 
apie ką, kas reikėtų, jie 
neparašo. O rašo apie savo 
siaurus asmeniškus reikalė
lius. Ir taip save pavaiz
duoja, kad dėdė ar teta, 
brolis ar sesuo iš užjūrio, 
pilni sentimentų gimtajam' 
kraštui, pilni užuojautos 
“nepasiturinčiam,” siunčia, 
ką išgalėdami, nors patys 
turtų iš marių nepasise
mia...

^Patenki į tokių žmonių 
draugiją: o viešpatie—“Jo
nienė gavo medžiagos pal
tui, o jau moteriškas megz
tinukas — dangiškos spal
vos. .. Petrienė kojinių, bal
tinių net gurgžda — neilo- 
niniai, perloniniai ir dar 
kažkokie oniniai. Prašysiu 
ir aš, kad atsiųstų, juk dėdė 
rašė: parašykit, sako, ge

niau patys, ko jums labiau
siai trūksta...” , Skamba 
visa tai truputį nuobodžiai, 
truputį juokingai. Nesu 
tekstilės žinovas, bet ma
nau, kad tokie drabužiai 
stebuklų nepadaro.

Tai bendros pastabos, o 
dabar konkrečiau — parem
siu dar keliais pavyzdžiais, 
tik pavardžių iš mandagu
mo neminėsiu.

Pasitraukė 1944 metais 
vyras su žmona. Nei už 
Hitlerį rėkė, nei žmones 
gaudė, bet pasitraukė, ką 
gi jiems padarysi. Po ilgų 
klajonių atsidūrė Jungtinė
se Valstijose. Vyras netru
kus mirė. Žmona, žymiai 
jaunesnė, ėmė dirbti kaž
kokiame fabrike. Rašė, kad 
^lengva: kol priprato, kol 
darbo gavo, kol kalbos pramo

kto. Liko čia giminių—sesuo. 
Gyvena mieste, pati dirba ir 
vaikai jau dirba, savo pa
stogę turi. Gyvena tikrai 
žmoniškai, o siuntinių pra
šo. Ir ką gi?

Ta moteriškė iš užjūrio 
laikas nuo laiko atsiunčia... 
Dėl to, žinoma, mes nė nesi
jaudintume: tai asmeniški 
žmonių reikalai. Kaip kas 
išmano, taip save gano. Bet 
čia yra ir kita medalio pu
sė: grynai žmogiška, o jei 
norite, ir tautinė. Šitokie 
žmonės rašinėdami, praši

nėdami klaidina, savaime 
iškraipydami mūsų tikrovę, 

savuosius, ir jų pažįsta
mus. ’

Tur būt, dėl to jau minė
toji motėris, pasiklausiusi 
verkšlenimų, net neprašoma 
atsiuntė prieš keletą metų 
savo gerai draugei, medici

nos seseriai Kaune, porą 
skarelių, keletą porų kojinių 
ir kelis kilogramus maisto: 
cukraus, ryžių ir dar kaž
ko. Laiške paaiškino: “Nors 
man nelengva buvo šį siun
tinį sudaryti, bet tau gal 
dar sunkiau...” Gavėja 
trauko pečiais ir jaudinasi: 
“Vargšė, ji visada buvo la
bai geros širdies. Kaip da
bar jai parašyti, kad neįžei- 
dus... Parašysi, kad mais
to nereikia, tai gal pagal
vos, jog aš norėjau neilo- 
no.” Tad ėmė ir parašė vi
są teisybę .— ir apie save, 
ir apie jos gimines.

Betgi ne visi tokie. Kiti, 
ką nors gavę, naršo po ko
miso kautuves, derasi, pra
sideda komercija, o būna, 
kad ir po namus vaikšto: 
štai, pirkite, užsieninės, ir 
t. t. Ir pas mane buvo už
ėjusi tokia “siuntininė mo
teris.” Pažiūrėjau, pačiupi- 
nėjau: gal ir geri tie dra
bužiai, gal ir užsieniniai, bet 
kad man jų nereikia...

Viena šeima iš Kauno ir
gi gyvena neblogai. Moks
lus išėję vaikai, visi dirba, 
nuosavą automobilį turi, bet 
panorėjo dar ryškiau su
blizgėti, prieš kaimynus ir 
pažįstamus. Tai parašė gi
minėms į Australiją ir pa
prašė atsiųsti šilkines ant
klodes (lyg čia jų nebūtų) 
kažkurio vaiko vedybų pro
ga.

Po kiek laiko geraširdžiai 
giminės atsiuntė, o laiške 
pasiguodė: “Mums nebuvo 
lengva tai padaryti, turėjo
me kurį laiką susispausti, 
bet kadangi jūs prašėte, tai 
išsiuntėme.”

Matote, mieli skaitytojai, 
kokių žmonių esama. Jeį 
rašyčiau feljetoną ar šiaip 
rašinį dėl linksmo pasiskai
tymo, būtų pusė bėdos. Bet 
juk aš ne iš piršto laužiu— 
tai tikri faktai. Dėl akivaiz
dumo pridėsiu dar štai ką.

Viena jau labai senyva 
moteriškė, išgyvenusi Ame
rikoje kone 50 metų, atva
žiavo pernai vasarą aplan
kyti išsiilgto gimtojo kraš
to. Matyt, buvo prisiklau
siusi apie “skurdų” gyveni
mą Lietuvoje: atvežė maišą 
padėvėtų drabužių — švar
kų, aplopytų megztinių ir t. 
t. Jos . daug jaunesnė se
suo kolūkietė (kurios du 
vaikai tarybinėje santvar
koje suspėjo išeiti aukštuo
sius mokslus) mandagiai ir 
taktiškai paaiškino: “Dė
kui, kad vežei, tik jau, se
sute, niekam nesakyk, ir aš 
niekam nerodysiu; /pati ma
tai, kad tokių drabužių pas 
mus niekas nenešios...”

Nuo savęs pridėčiau: gal 
tokie drabužiai, bulves ka
sant ar daržus ravint, ir 
bus panaudųti, bet ar vertė
jo juos per marias, per pla
čiąsias vežti, sakysim, iš 
Philadelphijos?

Aš ne reporteris, čia su
minėtų faktų specialiai ne
rankiojau: savaime jų pri
sirenka, bendraujant su 
įvairiais žmonėmis, ir dau
giau skaitytojų nevargin
siu. Bijdu, gal kas man 
prikiš — tai ką jūs, pavy
dite ar nenorite, kad žmo
nes paremia? Nei viena, nei 
kita. Mes ne prieš siunti
nius aplamai. Mes čia kal
bėjome apie tam tikros rū
šies žmones, kurie per siun
tinius, per skudurus, jau ir 
pasaulio nebemato. Yra pa
kankamai atvejų, kai mes 
irgi už siuntinius.

Ar ne gražu, kai sūnus ar 
duktė neužmiršta senų tė
vų ir jiems ne tik gražius 
laiškelius arašo, bet ir šį bei 
tą atsiunčia? Tėvams bū

tinai to reikia ar nebūtinai, 
kitas klausimas: jiems didis 
džiaugsmas, vertesnis už 
patį daiktą. Ar maža yra 
ir kitokių atvejų?

Pažįstama, visoje apylin
kėje gerbiama mokytoja, 
jau senokai pražilusi mote
ris, siuntinėja savo gimi
nėms į Australiją knygų, 
meno leidinių, tautinių juos
tų, gintaro dirbinėlių, gau
na ir iš jų šį bei tą. Kai 
parašė, kad ji gyvena gerai, 
kad drabužių nesiųstų, tai 
giminės savo ruožtu irgi at
sakė: “Jau žinom, kad ne
blogai gyveni, bet neatimk 
ir mums malonumo laikas 
nuo laiko šį bei tą parsiųs
ti.” Tai gerų, gražių san
tykių atvejai, kada žmonės 
negudrapypkiauja išskaičia
vimais, o nuoširdžiai pasida
lija, kuo gali, lygiai ir tiesos 
žodžiu. Vienas gal čia dau
giau turi, kitas ten—ką čia 
žmogus viską besuvaikysi 
margame pasaulyje...

Viena mano pažįstama 
šeima praeitą vasarą labai 
rūpestingai grybavo, rinko 
baravykus, džiovino juos, 
ruošėsi siųsti jų į Čikagą: 
girdi, sesuo prašė, rašė 
kad, be kita ko, pasiilgusi 
lietuviškų grybų.

Nesu buvęs Amerikoje, 
tai nežinau, ar ten yra mū- 

Na, ką gi, auksaveidė šių 
1964-ųjų metų vasara jau 
prabėgo; keičiąs spalvas ru
denėlis jau čia; ir žiemužė, 
įsisupus į savo baltąjį ap
siaustą, jau artinasi. Nebe
atmenu, kuris tai poetas ei
liuoja ir miamiečių Aido 
choras dainuoja:

Baigias dienos vasarėlės, 
Ir tuoj šaltis atkeliaus;
Buvę gražios, puošnios gėlės 
Tuoj žydėję pasiliaus.

Ūžia vėjai—ūžia, sako, 
Keisis išvaizda gamtos, 
Mūsų akys ieško tako— 
Išeities kitos, kitos.

Šiaurėje gyvenantis žmo
gus kokios gi išeities gali 
ieškoti? Ogi bėgti į saulė
tąją Floridą, kur gėlės žydi 
per visą žiemą. Na, ir flo- 
ridietis, vasaros laiku nu
klydęs į šiaurę, irgi, kaip 
tas Lietuvos gužutis, grįž
ta atgal į Floridą.

Tik prabėgusią vasarą 
; man teko gerokai pavažinė- 
į ti po šiaurrytį, daug ką pa
matyti, daug pasimokyti ir 
savo įspūdžiais, kiek mano 
riboti gabumai leido, su 
“Laisvės” skaitytojais pasi
dalyti.

Birželio 21 d. teko būti 
Chicagoje ir dalyvauti di
džiuliame negrų mitinge- 
demonstracijoje už perlei- 

įdimą Jungtinių Valstijų
siškių baravyku, kokių gaus Kongrese Civilinių teisių 
ana tautietė. Vėl gi, būčiau įstatymo. Tai buvo įspūdin- 
iuokingas, jei s a k y č i a u : į giausias mitingas manogy- 

venime. Jo aidai ir dabaržiūrėkite, Čikagoje nebetu
ri ką valgyti—grybų prašo skamba mano mintyse: “Įsi- 
atsiųsti...

Mes žinome, kad kepti vo^ savo ^e^ses • ’ 
karveliai nekrinta stačiai į
burną nei Australijoje, nei apie tą Chicagos mitingą. 
Kanadoje, nei kurioje kitoje Sunku pasakyti, 
užjūrio šalyje. Jus, malo-imano reportažas
nūs skaitytojai, taip pat ži
note, kas norite žinoti, iš 
mūsų spaudos, kad ir 
mus trūkumų esama, 
mūsų spauda nevengia 
ti viešumon, žinodama, 
tai bus pašalinta, ir niekas 
kitaip negalvoja: rytoj jų lerantiškesnį,' draugišikesnį 
bus mažiau ir mažiau. įp simpatingesnį jų kovoje

pas
Ju 

kel- 
kad

bus mažiau ir mažiau.
Galėtume ir daugiau fak- jlygias su baltaisiais tei- 

-Polrfalin nn vonVinfi hot- SC.tų faktelių parankioti, bet
gi ne to mes siekiame. Mes 
labai norėtume, kad iš abie
jų pusių būtų nuoširdūs ir 
sąžiningi santykiai; be veid
mainiškumo, melo, kad tiesa 
ir geri norai lemtų žmonių 
santykius ne tik tarp įvai
rių visuomeninių grupių, 
bet ir tarp giminių abiejose 
vandenyno pusėse. Tada ir 
čia anksčiau paminėti nei- 
lonai ar grybai bus vertin
gesni, negu jų nominalinė 
kaina.

Antanas Miškinis 
(Iš “Tėvynės Balso”)

Santa Barbara, Calif. — 
Sulaukęs 81 metų amžiaus, 
mirė istorikas Ralph Korn- 
goldas.

Kartoumas. — Sakoma, 
kad Sudano vyriausybėje, 
kurią sudaro 15 asmenų, 
yra keturi komunistai.

Vilniaus profesinių sąjungų kultūros rūmų šokių ratelis 
atlięką ęųkį “Taikos kankles/’

Bevardis

VASAROS AIDAI

tėmykite, negrai moka ko-

Rašiau smulkme n i š k a i

, kiek tas 
mano reportažas paveikė į 
skaitytoją. Tačiau ta už 
žmogaus teises kovojanti 
negrų minia Michigano eže
ro krante giedro dangaus 
mėlynėje man paliko nepa
mirštamai gilų įspūdį. Ma
ne padarė negrams dar to-

Kita, hors socialiniu po
žiūriu gali būti ir ne taip 
jau svarbi kelionė po Michi- 
ganą, ji irgi buvo įspūdin
ga. Pasižvalgymas po tą 
valstiją priminė man daug 
saldžių atsiminimų apie ma
no gimtąją šalį Lietuvą. 
Mano gimtadienio proga 
mano sūnus Povilas, kuris 
pastoviai gyvena Detroite, 
sako: “Dad, aš noriu pa
vežioti tave po Michigano 
valstiją — parodyti, kokia 
ji didelė ir graži. Be to, aš 
labai mėgstu lietuviškus sū
rius ir noriu pamatyti, kur 
juos daro.”

Plačiau apie tą žygį ne
rašysiu, nes apie tai jau til
po “Laisvėje” straipsnis 
“Pasižvalgius po Michigano 
valstiją.” Tačiau 600 my
lių kelionė po tą valstiją, 
jos gamta mane sužavėjo. 
Sukėlė manyje tiek minčių, 

kad kol gyvas jos iš mano 
atsiminimų neišnyks.

Michigano valstijos lau
kai ir pievos priminė man 
mano vaikystes dienas ir 
Pušinavos kaimą, netoli 
Radviliškio. Rodos, kaip 
šiandien prisimenu: ten, į 
pietus nuo Pušinavos kai
mo, už kopūstų daržo, pagal 
ravą, Čiutelių palivarko pa
ribiu iš vakarų į rytus drie
kėsi žaliuojanti lanka, pil
na geltonuojančių purienų. 
Gražus saulėtas gegužės 
mėnesio sekmadienio rytas. 
Šį rytą nereikėjo keltis sau
lėtekyje. Tėvelis išginė ban
dą už mane, kad nors iki 
pusryčio mane pamigdintų. 
Mamytė prikėlė mane pus
ryčiauti. Stoviu kieme ir 
žiūriu į geltonuojančią lan
ką. Mano draugas Jonas 
Šaučiuniokas, apsirėdęs mė
lyna rubaškaite ir baltomis 
perkelinėmis kelnai temis, 
braidžioja pievos žalumynė- 
je ir skina geltonas purie
nas.

Oi, kaip norisi eiti ir skin
ti su Jonu geltonas purie
nas. Bet tai negalima. Man 
reikės tuoj eiti prie bandos. 
Be to, aš neturiu mėlynos 
rubaškaitės ir perkelinių 
kelnaičių. Mano tik pakuli
niai marškinėliai ir storo pa- 
kulnio kelnaitės, kurios ne
gailestingai brūžina man 
nugarą ir suskirdusias 
blauzdas. Jonas! Argi man 
prilygti prie Jono? Jis ku
nigų giminės. Jo motina ar
tima giminaitė kunigui 
Pauliukui. Be to, jam ne
reikia karvių ganyti. Tai 
kaipgi man su juo susily
ginti? Didžiausia man 
staigmena, jei kada, va
kare, valandėlę kitą gaunu 
su Jonu padraugauti ir kar
tu pažaisti, gaudant vaba
lus.

Ach! Kaip gražus vaiz
das: Jonas, mėlyna rubaš
kaite ir perkelinėm kelnai
tėm, žaidžia purienomis 
geltonuojančio j lankoj. Tai 
ne man toks rojus. Mano 
padėtis man neleidžia...

Michigano valstijoje vieš
nagė atgaivino manyje tuos 
vaizdus, ir jie mano vaiden
tuvėje vaidinsis amžinai.
’Toliau seka mano vasaros 

įspūdžiai Pittsburghe, apie 
ką ilgoką straipsnį para
šiau. Bet kurgi žmogus vis
ką surašyti? Tai vienas di
džiausių industrijos centrų 
ir plieno karalija. Kokią gi 
naudą man davė jo aplan
kymas? Ogi ve kokią: Jis 
priminė man jaunystės die
nas ir sunkiąją kovą už bū
vį. Be to, Pittsburgho ap
lankymas man davė gilesnį 
supratimą apie Amerikos 
industriją ir darbo žmonių 
gyvenimą. Tas miestas pa
rodė, kokią svarbią rolę jis 
vaidina mūsų moderniška
me gyvenime.

Pagaliau apsilankymas 
New Yorke ir Bostone man 
davė aiškesnį vaizdą apie 
mūsų šalies, plačiosios A- 
merikos, socialinį gyvenimą. 
Teko ir vėl aplankyti tuos 
didmiesčius, teko vaikščioti 
jų gatvėmis, teko matyti 
darbo žmonių gyvenvietes, 
ir teko kalbėtis su didmies
čių gyventojais. Įdomu bu
vo klausytis jų pokalbių ir 
jausti tuose pokalbiuose jų 
nusivylimą gyvenimu, at
spindį jų ryžto pašalinti tas 
negeroves, kurios juos sle
gia, jų troškimus ir švie
sesnės ateities viltį.

Apsilankymas Bostone 
man davė progą ir vėl pa
vaikščioti tais jaunystės 
pėdsakais, kuriais kadaise 
vaikščiojant man buvo ru

mu, jauku ir linksma, kur 
tiek daug svajodavau ir iš 
jautriausių minčių nerda- 
vau ateities gyvenimo tink-

Kas gi priduoda pasiten
kinimo gyvenimu? Ogi vien 
tas, kad tu vakarykštėje gy
venimo eigoje išvarei ilgą 
barą, suarei tiesią vagą ir 
pasėjai kilniausią gyvenimo 
daigingąjį grūdą. Jei dirbsi 
ir gvensi kilniai, dirbsi 
šiandien, rytojus bus švie
sus, ramus ir laimingas.

Dabar, kuomet aš jau sa
vo namuose, Miamyje, sė
džiu prie rašomojo stalo, 
praėjusios vasaros vaizdai 
ir atgarsiai slenka vienas 
po kito lyg filmas mano pri
siminimų juostoje. Jei šen 
ir ten mano praėjusios va
saros veikloje pasirodo tam
sesnis taškelis, tai tas tik 
primena vasaros dangaus 
mėlynę, kuria laikas nuo 
laiko ir debesėlis perplau
kia.

Nuo Niujorko iki St. Petersburg©
Žmonių gyvenime užeina i 

tokių momentų, kad ir ne-1 
nori verkti, bet gailios aša- • 
ros pačios rieda per veidą. 
Taip atsitiko su manim. Ne
gana to, kad jaunas būda
mas turėjau apleisti savo 
mylimą Lietuvą, tėvelius, 
brolius ir seserį, bet ve, po 
49 metų audringo gyveni
mo, priverstas pasitraukti 
iš “antrosios tėvynės” — 
New Yorko valstijos.

Ir kokia tai gyvenimo 
ironija, kad jau dabar mes, 
būdami tėvais, turėjom ap
leisti savo vaikus, anūkus, 
gimines, draugus bei pa
žįstamus. Beveik prievarta 
reikėjo apleisti Lietuvą dė
lei ekonominių sąlygų ir ca
ro režimo, ir dėlei tų pačių 
sąlygų, dėlei to prakeikto., 
dolerio, ir senatvėj nėra ra
mumo. Reikia ieškoti, kad 
kaip nors, kaipo pensinin
kui, galima būtų lengviau 
pragyventi.

Ir štai, pasitarę su savo 
žmona, nutarėme apsigy
venti St. Petersburge, Flo
ridoj. Bet tam planui gyve- 
niman įvykdyti reikėjo ne
apsakomai didelio darbo. 
Pirmiau važiavimo Flori- 
don, mes nuodugniai išna- 
grinėjom, išanalizavom, kur 
būtų ramiau, erdviau, ir • 
liuosiau gyventi, ir kad iš
vengti uraganiško vėjo ir 
didelio lietingumo.

Moksliškos knygos rašė 
apie Floridą, kad rytų pu-' 
sėje, kur yra Miami ir kiti 
miestai,, visuomet daugiau 
siautėja uraganai. Tad mes 
pasirinkom va k a r u s. Ir 
klaidos nepadarėm. Jokio 
nuobodumo, nusim i n i m o 
nėra. Didelis draugiškumas 
egzistuoja, ypatingai tarp 
mūsų L.L.D. 45-tos kuopos 
narių.

Važiuojant į Floridą
Patartina vežtis tik pa

čius brangiausius ir reika
lingiausius daiktus, nes čia 
nėra pastogės (“attic”), nė
ra ir rūsių (“basements”). 
Kad ir didžiausią nusipirk
si! stubą, visų daiktų nega
lima bus sutalpinti. Mes pa
darėme klaidą atsiveždami 
ne tik viso gyvenimo tau
pytus daiktus, bet dar ir 
krūmokšnius, kurie negalė
jo aklimatizuotis ir “mirė”.

Apie orą
1963—1964 metų žiema 

buvo šaltoka, pavasario vi
siškai nebuvo. Nuo kovo 1 
d. kai atšilo, tai laipsniškai 
ėjo karšty n, taip, kad liepos 
mėnesį Floridos marių van
denį įkaitino iki 90 laipsnių

3 piul. Laisve (Liberty)Antrad., lapkr. (Nov.) 10* 1964

Šiandien

Abelnai esu patenkintas 
praėjusios vasaros veikla ir 
įspūdžiais, kurie praplatino 
mano akiratį gyvenimo plot
mėje. Ačiū ir “Laisvės” ko
lektyvui, kuris išspausdino 
mano rašinėlius.

Kas bus kitą vasarą, ne
žinau. Norėtųsi dar kartą 
Lietuvą aplankyti. Tačiau, 
ką rytojus mums žada, nė 
vienas nežinom. Pagyven
sim—pamatysim, 
pasitenkinkim praeities ai
dais.
Miami, Fla., 1964 X 30

(Dėkojame gerbiamam 
Bevardžiui už puikius re
portažus bei kelionės įspū
džių pluoštelius, kuriuos, 
spėjame, didelė mūsų skai
tytojų dalis, labai įvertino.

Linkime Jums sveika
tos ir sėkmės Jūsų pasiry
žime dar kartą aplankyti 
savo gimtąją žemę, Tarybų 
Lietuvą.—“Laisvės” Redak
cija.) 

šilumos. Vasariška šiluma 
buvo net iki spalio 5-tos. 
Bet spalio 20 d. pusėtinai 
atšaldė visą ne tik Floridą, 
bet ir Kubą, net 15 laips
nių žemiau normališkumo.

Mokslininkai pranašauja, 
kad už dvidešimt tūkstan
čių metų ant mūsų planetos 
įvyks ledų gadynė. Mano 
manymu, jeigu taip šals, 
kaip ligšiolei, tai už 20 mė
nesių jau bus ledų gadynė!

Pereitą žiemą Floridoj 
buvo virš keturiolikos mili
jonų turistų. Miami mies
tas turėjo biskį mažiau 
kaip pusantro milijono tu
ristų. Antra garbė teko St. 
Petersburgui. Čia apsigy
venusių pensininkų yra 
107,000.
uj.Miami miestas geografi
niai yra palei Atlanto did- 
jūrį, o St. Petersburgas pa
lei Meksikos užlają. Atlan
to mariose susiformavo 7, 
uraganai. Du iš jų smarkiai 
apkūlė Florida, įskaitant 
Miami miestą. Mūsų vande
nynas turėjo tik 2 uraga
nus. Vienas iš jų irgi kliudė 
Floridą. Bet nei vienas ura
ganas nekliudė mūsų apy
linkės. Gal būt dėl to, kad 
čia švento Petro miestas! 
Tai kur jau tas blogumas 
gyventi čia...

J. Judžentas

našlaitėlė būčiau
Motina, Tėvyne,
Gintaro šalele,
Čia dangaus žydrynė 
Kaip melsvi lineliai.

Čia pušelės lakios 
Smitynėliuos rymo, 
Plakasi ir plakas 
Jūra sidabrinė.

Pievose žvangučiai 
Skamba susipynę... 
Našlaitėle būčiau 
Be Tavęs, Tėvyne.

B. Daukšienė
(“Lietuvos pionierius”)

T. SĄJUNGA PASTATYS 
KOSMONAUTŲ 

PAMINKLĄ
Maskva. —Tarybų Sąjun

goj e ruošiama pastatyti 
kosmonautams pamin k 1 ą. 
Jis jau gaminamas, tai 315 
pėdų aukščio raketos for
mos obeliskas. Jis bus ati
dengtas 1965 m. balandžio 
mėnesį.

Ant jo šonų bus sužymė
ta datos ir vardai TSRS žy- * 
g i ų erdvių užkariavime, 
nuo 1957 m. spalio 4 d., kada 
TSRS mokslininkai iššovė 
pirmąjį pasaulyje sputni- 
ką, tai yra, Žemės palydo
vą..



I

J. Petronis

JONAS IŠ AMERIKOS (Tąsa iš 1-mojo puslapio)

(APSAKYMAS)
Gavau laišką.
•Rase vaikystės dienų draugas Rapolas 

Remeikis. Jis—mūsų gimtojo Lepšiškių 
kaimo kolūkio agronomas. Mūsų keliai, 
tiesa, senokai išsiskyrė, bet mes anaip
tol nepamirštame vienas kito.

“... Daug laiko praėjo nuo paskuti
niojo laiško,—skaičiau,—senokai, ir susi
tikę buvome. Turiu daug ką papasakoti, 
bet kol kas patylėsiu. Bus geriau, jeigu, 
Tomai, pats mane aplankysi ir vietoje 
viską sužinosi. Čia vienu šūviu nušausi 
du kiškius: sekmadienį mūsų kolūkis 
švenčia derliaus šventę, na, o mano na
muose — vardynas, vadinasi, bus kažkas 
panašu į tai, ką seniau vadindavo krikš
tynomis. Mat, prieš išskrisdami; išdykė
liai gandrai paliko man sūnų. ..Ęūtinai 
aplankyk, būtinai atvažiuok. Miežiai šie
met buvo derlūs, alus kuo puikiausias. 
Pakelsi stiklą už mano pirmąjį, susitik
si su žemiečiais, pasidairysi po kolūkį, 
prasivėdinsi... ”

Jeigu jau taip, sakau, reikia aplankyti 
Rapolą, reikia nuvažiuoti į Lepšiškius! 
Nusiperku šiokių tokių lauktuvių ir — į 
autobusą.

Vienas miestas, antras. Miesteliai, 
kaimai. Lygumos, kalvelės. Kai kur au
tobusas peršoka upelį, aplenkia ežerėlį. 
Pro šalį lekia kolūkių laukai, naujos gy
venvietės.

Jau ir Lepšiškiai, ir Remeikio sodybė
lė. Naujas dailus namelis, į kurį nuties
ti ir elektros laidai. Prieš namelį dar 
marguoja paskutiniai rudeniniai jurgi
nai, toliau matyti jaunas sodelis. Koks 
nepanašus šis namelis į buvusio Andri- 
kausko kumetyno trobas, kur mudu su 
Rapolu praleidome vaikystę. Laimė, kad 
kumetyno nė žymės nebėra — atsimini
muose jis teliko. Ir be galo gaila,. kad 
dėdei Aleksiukui nebeteko nei naujuose 
namuose pagyventi, nei naujo gyvenimo 
pamatyti.

Pasukau pro vartelius, takeliu, bet, 
pažvelgęs po kojomis, nusigandau, net 
krūptelėjau: takelis į priebutį buvo pa
barstytas eglių šakelėmis...

Ką pakirto mirtis šiame aukiame na
melyje?..

Širdį nusmelkė baisus įtarimas: negi 
lopšelio vietoje atsistojo karstas? Giliai 
susijaudinęs, žiūrėjau į pabarstytas eg
lišakes ir nedrįsau patraukti durų ran
kenos.

Bet durys atsidarė pačios. Pro jas iš
šoko Rapolas ir karštai mane apkabino. 
Jo akys buvo linksmos, ir man iš karto 
nusirito sunkus akumo nuo širdies.

Rapolas, matyt, pastebėjo mano sumi
šimą ir šyptelėjo: '

—Nusigandai, Tomai?
• —Tikrai pamaniau, kad tave jau bus 
ištikusi nelaimė.

—Ne, ne! Kur ten—manasis kaip nu
tekintas.

—Bet vis dėlto tavo namuose laidotu
vės?

—Tieša, laidotuvės, nelauktos. Tik be 
ašarų, nes nėra kam apraudoti miru
siojo.

... Kambaryje kukliai pašarvotas ve
lionis. Vos pamatęs jo ilgą ploną nosį, 
iš karto atpažinau, kad tai Jonas iš 
Amerikos...

Stoviu prie jo palaikų ir iš prisiminimų 
išplaukia sena, Lepšiškiuose baigiama 
užmiršti tragedija.

Mūsų kaime kadaise gyveno ūkininkė
lis, pavarde Nikodemas Šileikis. Bet lep- 
šiškiečiai jo nevadino nei Nikodemu, nei 
Šileikiu. Pravardžiavo jį Tripūriu. Ši
taip šileikį praminė todėl, kad jis teval
dė trečdalį valako, kad viename tokio 
ūkio lauke tilpdavo tik trys pūrai sėk
los. Nikodemui gyventi nesisekė. Gim
davo. ir mirdavo vaikai, krisdavo gy
vuliai, vietoje rugių piaudavo dirses, nie
kuomet duonos su duona nesudurdavo. 
Įvairiausių bėdų kamuojamas, anksti at
sigulė ant lentos. Apyjaunė Šileikienė 
liko’našlauti su dviem užlikusiais sūnu
mis—Kazimieru ir keletu metų už jį jau
nesniu Jonu.

Nors ir 4 vąrgingai augdami, abu vai
kai stiepėsi, brendo į pečius, diržo į ber
nus.

Ūkį tvarkė motina. Vargo išmokyta, 
ji spaudė sūnus prie darbo, šėrė juos ži
lais barščiais, nematytu atkaklumu spau
dė iŠ savo trečioko centus ir tuos centus 
krovė juodai dienai, sūnų ateičiai. Kiek 
ji turėjo savo žinioje užkeikusi tų kruvi
nų centų, niekas nežinojo. Vieni spė
liojo, jog Šileikienė jau gerokai buvo pi-

nigo sukalusi, kiti tik šaipėsi ir purtė 
galvas.

Sumitusius brolius piršliai gundė ves
ti. Tačiau motina, vos užgirdusi, kad ir 
mažiausią sūnų užuominą apie vedybas, 
kaip kirviu nukirsdavo*

—Nesulauktume t! Aš pati kol kas 
marti! Atveskite kuris—iki pusryčių už- 
daužysiu, prisirišusi prie kulnų. Paspė- 
sit. Tėvas, amžinatilsį, mane paėmė, tu
rėdamas keturiasdešimt metų, ir tai bū
tų spėjęs prisigyventi, jeigu ne giltinė. 
O jums, paršai dar pienas nuo lūpų ne 
nudžiūvo.

.“Paršai” jau buvo suaugę kaip rei
kiant—Kazimieras seniai pervirto “Kris
taus metus,” Jonas taip pat artėjo prie 
trisdešimties. Tik Šileikienė neseno—vis 
tokia pat greituolė, darbštuolė, rėksnė 
buvo.

Šeimos vadžias ji laikė kaip reikiant 
įtempusi. Sūnūs, iš pat mažatvės^įpra
tę nuolankiai klausyti, nedrįso ir užaugę 
prieštarauti. Motina neskaičiavo metų— 
ji skaičiavo pinigus ir atkakliai siekė sa
vo slapto tikslo: sukelti kelis šimtus, o 
gal ir visą tūkstantį. Su tuo tūkstančiu 
išleisti Joną užkuriomis į pasiturintį kie
mą, o Kazimierui — išrinkti marčią su 
geru kraičiu. Šiam didžiajam planui įgy
vendinti ji paskyrė visą savo gyvenimą. 
Jos triūsui per naktis, gobšavimui, šykš- 
tavimui nebuvo galo.

Šimtai kaupėsi labai lėtai, o metai bė- 
go pasiplasnodami. Kazimieras visai su- 
diržo, ėmė žilti, kūprintis ir pagaliau iš 
viso metė mintį vesti. Užsidarė namuo
se, težiūrėjo vien ūkio, kaip ir motina ta
po neapsakomai šykštus ir gobšus. O Jo
nas, priešingai broliui, leidžiamas ir pa
leidžiamas verždavosi į vakaruškas, mė
go šokti ir dainuoti, subatvakariais pa- 
merginėti. Buvo gražus, stiprus, auga
lotas bernas, tikra priešingybė savo pa- 
klipusiam ir nupiepusiam broliui. Mer
ginoms jis patikdavo. Ne viena akelėmis 
jį glamonėdavo, ne viena mielai būtų 
ėjusi šykščia j ai Šileikienei marčiauti.

Jonas šokdino mergas, lydėdavo jas, 
iš vakaruškų, pagnaibydavo pašones, bet 
nė vienai nekalbėjo apie meilę, nė vienos 
neprašė rankos. Bent taip kaime apie 
Joną galvojo.

Nuo bet kieno akių galima išsaugoti 
paslaptį, tik nuo kaimo moterėlių neiš
saugosi. Jos paprastai viską žino, viską 
mato. Jos žino kas ką lanko, kas ką my
li, kuriai merginai bėda, kuriai džiaugs
mas. Ir ėmė lepšiškietės šnabždėti, esą, 
jaunėlis Šileikiokas Karvelių kaimo va
lakininko Kriaučiūno Nastę akimis spir
ginąs, paskui ją sekiojąs. Kuo toliau, 
tuo pašnibždos garsėjo, pagaliau niekas 
nebesivaržė ir balsu pletkauti.

Nastė buvo visos parapijos merga: 
anot žmonių, graži kaip kvietkas, o prie 
gražumo tėvas žadėjo gerą pasogą gy
vuliais ir pinigais. Daugelis bernų, į 
Nastę žiūrėdami, varvino seiles. Kriau- 
čiūnaitė negalėjo atsiginti jaunikių ir 
piršlių. Bet tėvas nė už vieno neleido, 
pats rinkosi žentą, laukė paties turtin
giausio. Žinovės moterys plepėjo, jog 
Nastė pažadėta Kubiliūnui, senam, bet 
turtingam našliui, Ne tripųriųi šileikio- 
kui tokia merga!

Moterys nuųodė: Jonas iš tikrųjų 
įsispoksojo į Nastę. Pirma iš tolo, pas
kiau vis iš arčiau ir arčiau. Jam širdis 
virpėdavo, vien apie ją pamąsčius. Na, 
ir Nastei Jonas labiausiai iš visų patiko, 
įr jos širdis į jį palinko. Tik, bėdą, senis 
Kriaučiūnas iš savo kiemo gainiodavo 
visus biędniokus, visus tripūrius. Nebu
vo Kriaučiūno kieme vietos nė Jonui. 
Susitikdavo jie tai vakaruškose, tai kely
je, tai kur nors slapta laukuose, bažny
čios šventoriuje. Niekam negirdint pa
sišnibždėdavo, persimesdavo po meilų 
žodelį.

—Kas daryti?—susiėmęs galvą, nuolat 
mąstydavo Jonas.—Tėvas jos už manęs 
neleis, o motina man jau ruošia užku
rias pas Uršę. Kas daryti—nors imk ir 
karkis...

—Kas daryti, Nastut? -r kąrtą sųsi- 
graužęs klausė jis Nastę.

—-Daryk, ką nors, Jonuti, daryk! Tu— 
vyrąs. Aš—ką gi ? Aš nieko negaliu. 
Kubiliūnas nuolatos pas mus landžioja— 
atiduos ųiąne tėvas už jo. Užsiraudosiu 
be tavęs...

Gražiu Nastės veidu riedėjo didelės it 
pupos ašaros. Jonas gyveno kaip ant 
žarijų, o išeities-r-jokios.

\ (Bus daugiau)^

tas ir atnaujinimų. Jam atėjo į pagalbą ir kiti vietiniai.
Prie Connecticut valstijos vajininkų prisidėjo su at

naujinimais J. J. Ynamaitis, Union City, ir L. Žemaitie
nė, Hartford.

Su pat vajaus pradžia Jurgis Gendrėnas, iš St. Pe
tersburg, Fla., vis prisiunčia naujų prenumeratų. Šį sykį 
dvi naujas ir atnaujinimų. Tikimės, kad ir kiti LLD 45 
kp. nariai jam pagelbės pasilaikyti laimėtojų skyriuje.

Neperseniai iš ligoninės grįžo veteranas vajininkas 
S. Penkauskas. Jam pagelbsti vajaus reikale jo žmona 
Sofija. Prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujini
mų. Jo bendradarbis , iš Lowell, Mass., J. Blažonis, pri
siuntė pluoštą atnaujinimų.

Mūsų ilgametė vajininkė L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:
K. Paciunas, Elizabeth, N. J.; A. Žemaitis, Baltimore, 
Md.; J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; H. Žukas, (prie LLD moterų skyriaus) 
Binghamton, N. Y.; J.^žebrys, Cleveland, Ohio; L. Ti1 
wick, Easton, Pa. -

AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI;
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė ■ $578. Au

kojo sekamai:
Nuo parengimo ..................................... $400.00
Laisvės choras ..............  100.00
Lietuvių Moterų klubas ...........................  25.00
Mary Strauss, Bridgeport ........................ 11.00
A. Krasnitskienė, S. Coventry ................. 10.0
J. ir M. Barnett ......................  10.00
A. Raymond ..................................................9.00
Wm. Lecky ...........................................  5.C0
Mr. ir Mrs. Mazoniai, Windsor ................  2.0?
M. Tamkus, Warehouse Pt............................ 2.00

Po $1: Mr. ir Mrs. J. Saurusaitis, V. Barkauskas, 
Oakville; A. Lapata, S. Windsor, ir J. Ščebeda, New Bri- 
taim

Nuo kitų asmenų gauta:
Nuo parengimo (per S. Penkauską)

Lawrence, Mass.................................  $200.00
J. Skliutas (savo 75 m. amžiaus proga),

Mattapan, Mass................................................. 75.00
Karolis ir Elzbieta Žukai, Seattle, Wash. .... 20.00
A. Stravinskas, Lowell, Mass............................... 11.00
J. M. Lukas, Worcester, Mass............................. 11.00
LLD 3 Apskr. (per J. Strižauską), ,

Bridgeport, Conn............................................... 10.00
Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y........................10.00
F. T., Paterson, N. J.......................................... 10.00

. Helen Žukas, Binghamton, N. Y........................... 8.00
M. Virbickas, Great Neck, N. Y........................... 6.00
S. Shulin, Great Neck, N. Y.................................. 6.00
Alex Kidulas, Union City, Conn........................... 6.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J. ......................6.00

XK; Paciunas, Elizabeth, N. J................................. 6.00
B. Barkauskas, Elizabeth, N. J........................ 6.00
A. Saulėnas, Somerville, N. J. .......................... 6,00
A. Paciunas, Clark, N. J..............................  6.00
V. Trakimas, Worcester, Mass........................... 6.00
M. Žalimas, Worcester, Mass................................6.00
B. A., Baltimore, Md. -........................................  6.00
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y...................................5.00
J. Linda, Douglas ton, N. Y.................................... 5.00
P. ir S. Švelnikai, Easton, Pa................................ 5.00
Antanas Vegela, St. Petersburg, Fla....................5.00
F. Kalanta, St. Petersburg, Fla............................. 5.00
Antanas Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.......... 5.00
M. Mickus, Worcester, Mass................................. 5.00
J. Petronis, Rosemont, Canada............................. 3.00
J. Guligauskas, Dorchester, Mass......................... 2.00
T. Chiras, Worcester, Mass. ............................ 2.09

, K. Levanas, Brooklyn, N. Y.................................. 2.00
Po $1: G. Diržuvait, Brooklyn, N. Y.; V. Daunis, 

Union City, Conn.; J. Simek, Scotch Plains, N. J.; J. 
Mack, Elizabeth, N. J.; J. Zinkus, S. Penkauskas, S. Su- 
slavich, J. Milvidas, Lawrence, Mass.; F. Navardauskas 
Phila, Pa.; J. Samuolis, Trumansburg, N. Y.; Charles 
Pakash, Akron, Ohio; John Blaškis, St. Petersburg, 
Fla.;A. Klimas, Valrico, Fla.; A. M. Pakšys, St. Peters
burg, Fla.; A. Augustinavičienė, K. Koyutis, Dracut 
Mass.; Ig. Janulis, N. Chelmsford, Mass.; B. Mikulis, Ns 
shua, N. H.; S. Vaineikis, Binghamton, N. Y.; L. Ausč 
jus, M Sukackienė, D. Žemeikis, J. Senkus, J. Jaskev’ 
čius, Worcester, Mass.; P. šiušąs, Holden, Mass.; 9 
Jalskis, W. Boylston, Mass.; P. Grenevich, Spence’ 
Mass.; Mary Lynn, Binghamton, N. Y.; A. Antanaitis 
Baltimore, Md.; J. Brown, V. Bullienė, Rochester, N. Y.

I • ___

Šį sykį įplaukė $1,074. Iš anksčiau gauta $1,869.57 
Viso gauta—$2,943.57. Balansas lieka $2,056.43.

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn............................$578.00
St. Petersburg, Fla......................  428.00
Lawrence-Lowell, Mass..............  256.00
Philadelphia, Pa. ........ ...... 237.00 
WajerMry,■■ ponn. 4 • ^22^7^- )
Scranton, Pa? .........................101.00 -
Cleveland, Ohio.......................  97.00
Baltimore, Md.................................. 95.00
Great Neck, N. Y............................64.00
Easton, Pa. .............................. 61.00
Brooklyn, N. Y..........................    58.00

z Chester, Pa....................1...............40.00
Worcester, Mass* .....................89.00

i

Elizabeth, N. J....................................39.00
Paterson, N. J.......................  35.50
Bridgeport, Conn. .. . .................... 25.00
So. Boston, Mass..............;.............25.00
Binghamton, N. Y........ . ................ 25.00
Cambridge, Mass............................22.00
Bayonne, N. J............................... 21.00
Detroit, Mich.................. -............. 15.00
Pittsburgh, Pa.............................  12.00
Lowell, Mass.....................................10.00
Hartford, Conn............................. 10.00
Naugatuck-Union City, Conn. ... 7.00 
Brockton, Mass.................................7.00

' Chicago, Ill.................................  7.00
Norwood, Mass.................................7.00
Rochester, N. Y.................................7.00
Newark, N.J. ............................ 5.00
Nashua, N. H................................. 4.00
Los Angeles, Calif.........................  3.00
Stoughton, Mass............................. 2.00
Miami, Fla....................................2.00
New Haven, Conn.....................     2.00
Hudson, Mass. ............................... 1.00

Fondas žymiai paaugo šį sykį. Didelis ačių tiems ge
riesiems aukotojams už jų gražias dovanas. Vajininkai 
irgi gražiai įsisiūbavo. Dėkojame jiems.

“Laisves” Administracija

BOSTON. MASS.
Apie kai ką

Lapkričio pirmą, So. Bos
ine, LLD 7-os ir LDS 1-os 
)skričių konferencijos bu- 
> sėkmingos. Iš visos Mas- 
ihusetts valstijos pašan
čiai lietuviai jose daly- 

avo. De^gatai, atvykę be 
’otų, pavalgė mūsų gaspa- 
”sių pagamintus pietus.

’ iejų apskričių, nuo dan
elio kuopų delegatai pra

vedė nemažai gerų tarimų, 
1 ačiai diskusavo ateičiai 

’ciklą, taipgi raportavo ir 
’/ liktus darbus.

Šiais metais mūsų valsti
jos nemažai lietuvių aplan
kė savo tėviškę. Ant kiek 
aš žinau, dauguma grįžo 
"erai nusiteikę, bet spau- 
don mažai parašė. Nesaky
kite, kad jau ir be jūsų la
bai daug apie Tarybų Lie
tuvą žinių telpa mūsų spau
doje. Palyginus su T. Lietu

-vos priešų pasenusiais ir 
jau labai nusidėvėjusiais 
šmeižtais, mūsų pažangio
joje spaudoje, nuo eilinių 
žmonių teigiamų išsireški- 
mų mažai. Reikia turėti 
mintyje tą faktą, kad ra
šant apie žmonių gyvenimą 
socialistinėje santvarkoje, 
mes galime pasakyti ką 
nors naujoviško, įdomaus.

Kalbant apie progresui 
ant kelio stovinčius, naujos

tuviai, norintieji linksmai 
vakarą praleisti, kviečiami 
šeštadienio 7-tą valandą į 
kalbamo klubo patalpas at
silankyti ir draugus atsi
vesti.

Nemažai mūsų gerų drau- 
gų-veikėjų negaluoja, se
natve skundžiasi. Aukščiau 
minėtose konferenci jose 
pasigedome drg. Augusto 5 
Kazlausko iš Haverhillio.

Į Jo žmona atvežė dalyviams 
nuo Augusto gerus linkėji
mus, o mes visi širdingai 
jam linkime sustiprėti ir su 
mumis dalyvauti.

Mūsų geras veikėjas Jo
nas Skliutas atšventė 75-ąjį

1 gimtadienį. Linkiu jam da* 
daug gimtadienių švęsti.

Hartford, Conn.
Didelis ačiū montellie- 

čiams, kurie atvažiavo ir 
gražiai padainavo, taipgi 
dar atvežė ir pubikos. Jie 
atvažiavo dideliu busu. Mes * 
turime ir jiems atsilyginti: 
kada jie rengia piknikus,— 
nuvažiuoti.

Iš Conn, valstijos dides
nių kolonijų buvo atvykę 
draugų. Didelis ačiū visiem 
svečiams ir dabininkėm^ 
moterims, kurios sunkiai 
dirbo, taipgi ir vyrams, ku
rie dirbo. Komisija

santvarkos niekintojus, no
risi priminti neigiamus re
zultatus tik praėjusiuose 
-visų šalyje valdžios per
rinkimuose. Jie pralaimėjo. 
Prie pralaimėtojų darbavo
si nemažai atžagareivių lie
tuvių, ypatingai stengėsi 
reakcininkams pagelbėti iš- 
vietintieji. Lietuvių Res- 
nublikonų klubas, kiek tik 
1 ietuvių žino j o, visiems 
’iuntė anglų ir lietuvių kal
ėmis laiškus, kuriuose ra- 
’no balsuoti už Goldwa- 
v-Miher-Volpe.
Ne taip jau stebėtina, 

uomet amerikiečiai pagel
iu j a šiai šaliai vadovo, ku- 
is kalba apie “šaltojo ka- 
o” užbaigimą su pergale, 
?s jų dauguma karo žiau- 
umų nematė. Bet kuomet 
’etuviai, ypatingai dipukai, 
iek daug baisenybių per 

^arus pergyvenę, ir vėl no
gėtų surengti dar vieną pa
sauliniu mastu žmogžudys
tę, tai jau kitas ir labai 
baisus dalykas! '

So. Bostone, 318 W. Broad
way, A.L.P. Klubo patalpo
se, kas šeštadienio vakarą 
būna “whist” pares, su ka
vą ir užkandžiais. Visi lie-

FILMAI Iš LIETUVOS
Rengia LDS 79 kuopa 

sekmadienį, lapkričio 15 d., 
Laisvės choro svetainėje, 
157 Hungerford St., Hart
forde.

Pradžia lygiai 2 valandą.
Filmus rodys J. Grybas iš 

New Yorko. Filmai kalban
tys, su muzika, dainomis ir 
šokiais. Matysite dabartinė 
Lietuvos gyvenimą iš visų*, 
sričių. Draugai, pasakykite 
ir savo draugams apie tai, 
jie jums bus dėkingi Pasi- 
stengkime, kad būtų sėk
mingas rodymas. Svarbu, 
kad daug žmonių pamaty
tų juos.

Lawrence, Mass.
Mūsų miesto lietuv i a i 

džiaugiasi, kad rinkimus 
laimėjo prezidentas Johnso- 
nas ir jo šalininkai. Dabar 
žmoųės tikisi, kad bus pri
imtas įstatymas, kad vals
tybė padengtų senelių 
dikalęs ir ligoninių išlaidas, g. ‘ 
Turėsime viltį, kad demo-* 
kratai vykins savo paža
dus, kuriuos davę rinkimų 
kampanijos metu

S. Penkauskas

4 p.-Laisvė (Liberty)-^ Antrad., lapkr. (Nov.) 10, 1964
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MIAMI, FLA.

t

i

Spalio 21 d. įvyko LLD 
75 kuopos pietūs ir sėkmin
gas^ susirinkimas. Pietus 
pagamino draugės E. Kan
cierienė, E. Ainumtienė, N. 
Tamošiūnienė.

Po pietų buvo laikomas 
susirinkimas, kuriame pla
čiai apdiskusuota kaip būtų 
galima sėkmingai padary
ti parengimus dabartiniu | nis, J. Kanclerius, S. Kana- 
laiku, o ypatingai rengia
mąjį spaudos naudai,

“Laisvės” vajaus vajinin- 
ke pasiliko ta pati, M. Vali- 
lionienė, nes ji dirba vajuje 
jau kelinti metai. Bet visų 
yra pareiga pagelbėti vie
nokiu ar kitokiu būdu, kad 
būtų geros pasekmės.

<Po susirinkimo V. Bovi
nas davė įdomią paskaitą 
apie poetą Artūrą Regra- 
tį. Trumpai ir aiškiai pa
teikė žinių apie Regračio 
darbus ir gyvenimą.

Gražus, pasekmingas ba- 
zarą,s, rengtas spaudos nau
dai, atsibuvo spalio 27 ir 28 
d.d. Buvo labai gražiai pri
rengtas. Daug darbo, ener
gijos įdėjo d.d. E. Kancie
rienė, M. Valilionienė, J. 
Jurevičienė, taip gi visa 
LLD 75 kp. valdyba dirbo 
nuoširdžiai. Kadangi buvo 
daug gražių dovanų nuo 
gerų draugų ir prietelių, tai 
J. Jurevičienė labai gražiai 
išdėstė daiktus dėl pardavi- 
ino: taip skoningai, pa
traukliai’ kad viliojo kiek
vieno akį pažiūrėt. Sudova- 
noti daiktai gerai parsida
vė. Šiuo tarpu dar negalima 
suminėti vardus visų prie
telių, kurie suteikė dovanas. 
Vardai ir abelnas raportas 
tilps spaudoje vėliau.

‘Jurėjome ir labai lauktų 
malonių svečių iš St. Peters
burg© ir jo apylinkės: d.d 
Blaškiai, Rožytė Sąmųlio- 
nienė, F. Mockapetris, Leo. 
Valančius, A. Pakalniškie
nė, A. Zablackienė, Marg. 
Tarienė. Jie irgi atvežė la
bai gražių vertingų dova
nų. Buvo labai malonu su 
jais pasimatyti, nes labai 
seniai buvau tuos malonius 
žmones mačiusi.

Noriu nuoširdžiai padė
koti draugėms, kurios dir- 
».i> - » M . U. • * r •/* * -• * ’•> ' ' •* ' * ’

LOS ANGELES, CALIF.

Liūdnas Prisiminimas

Kazimiero Marcenkaus
Mirė Lapkričio-Nov. 10, 1962.

Jau dveji metai, kai žiaurioji mirtis atskyrė nuo manęs mano 
mylimą gyvenimo draugą. Nuo tos dienos gyvenimas man liko 
bevertis; kur kreipiuosi, visur tuštuma, lyg pūsčioję klaidžiojant. 
Laikas nuo laiko vaidentuvėje, lyg miražas, pasirodo jo malonus 
veidas, pasigirsta jo balsas—toks malonus, širdį glostantis, ir 
vėl dingsta. Nebesigirdi jo lemiamos idealios darbo klasei kal
bos, susirinkimuose nebeskamba jo įtikinantis balsas, kad kova 
bus laimėta. Nusiraminimas apgaubia, tik prie jo kapo padėjus 
gėlelių. Pajaučiu lyg jo glamonėjimą, sielos gaivinimą, o nuo 
kapo nuėjus—vėl vienatvė, buities bedalė.

Ilsėkis, Kaziuk, ramiai. Ateis laikas, kad ir aš prigulsiu 
prie Tavęs. Tik tada pasibaigs sielvartas, ilsėsimės abu ramiai.

Tavęs liūdinti—
Z ANTONINA

Mano Du Skaudūs Menesiai
1957 m. lapkričio 19 d. mirė vienintelis mano 

išauklėtas sūnelis Staselis.
1963 m. gruodžio 11 d. mirtis išplėšė 

mano santuokos draugą.
Nors gyvenimas skaudžiai mane nubaudė, vienok 
žinodama, kad rauda jieiųs gyvybės negrąžins, 

F* o tiktai mano likimą pasunkins, — vietoje 
raūdoti, ryžtuosi kovoti už geresnį rytojų.

—BRONYTĖ ČIUBERKIENĖ 
So. Boston, Mass.

Binghamton, N. Y.
Daug lietuvių serga. Vie

ni yra ligoninėse, kiti na- 
i mie po gydytojų priežiūra. 
1 Serga ,V. Gaidžio žmona, 
Mrs. Barvainis nesveikuo- i 
ja, Z. Vėžis eina sveikyn, 
Mrs. Saladunienė yra ligo
ninėje. Linkiu jiems pa
sveikti.

Jau penkeri metai, kai 
serga Antanas Navalins
kas. Per tiek metų sirgti, 
būti namuose, tai labai di
delis nuobodumas. Antanas 
širdingai dėkoja tiems, ku
rie jį aplankė: sesutei Pau
linai Bakšienei ir jos sūnui, 
broliui Povilui, kuris iš At
lantic City aplankė, ir jo 
žentui. Taipgi vietos drau
gams, ir draugėms: F. V. 
Milleriams, Paul Mikalajū
nui, J. Vaicekauskui, V. 
Kapičauskienei ir jos duk
rai Mrs. Kumpau, V, Kazė- 

. nams, A. Žemaitienei, K.
Jozapaitienei, F. Rakaus
kui, M. Stelmokienei, ir vi
siems kitiems, kurie nepa
miršo sergančio, ta i p g i 
tiems, kurie užuojautą iš
reiškė laiškais arba per te
lefoną.

y. Teko sužinoti, kad Petras 
Jozapaitis grįžo iš vakaci- 
jų. Jis per 6 mėnesius buvo 
pas sūnų Montanos valsti
joje. Jozapaičiai pažangie- 

į čiai, jie yra “Laisvės” ir 
i “Vilnies” skaitytojai ir rė- 
i mėjai. Josephine Nelesh

bo per dvi dienas virtuvėj 
prie maisto gaminimo: tai
M. Chuladienė/ O. Šimkie
nė, M. Balzarienė, N. Ta
mošiūnienė, taipgi daug pa
gelbėjo prie daiktų pardavi
mo, dirbo visą laiką d.d. E. 
Kancierienė, Barbra Zeivis,
N. Kanapienė, J. Jurevičie
nė, ir d.d. vyrai: A. Valilio- 

pė.
Didelis kreditas priklau

so Ft. Lauderdale d.d.: visi 
dirbo labai nuoširdžiai, bet 
d. E. Kancierienė visą atsa
komybę paėmė ant savo pe
čių. Paviršutiniai peržvel
gus pasekmes, spėjama, 
kad bazaras davė apie 500 
dol. pelno.

Varde LLD 75 kp. ir ren
gėjų ačių visiems už dova
nas, darbą ir dalyvumą.

Norėčiau dar kelis žo
džius tarti apie vertingumą 
pažangios spaudos, kaip rei
kalinga ją palaikyti Jeigu 
mes neturėtume “Laisvės” 
ir “Vilnies” mūsų šalyje, ką 
mes žinotume apie mūsų po 
šalį pasklidusius draugus ir 
prietelius: susirgo ar mirė, 
mūsų spauda greit patar
nauja net asmens, reika
luose. Mes savo spaudoje 
matome kas dedasi ne tik 
savo šalyje, bet ir visame 
pasauly. Gauname tas ži
nias teisingai perduotas, iš
aiškintas.
LLD 75 kp. Korespondente

Ur-

Baltimore, Md.
Serga

Sunkiai serga Jonas 
būtis, “Laisvės” skaityto
jas, gyvenąs Sparrows 
Point, tai yra, toliau nuo 
miesto. Jau gavo trečią šir
dies smūgį ir yra ligoninė
je. Nuoširdus žmogus, skai
tydavo visą pa žangiųjų 
spaudą. Buvo geras rėmė
jas. Linkiu jam pasveikti.

J. Kasparavičius

Neapolis, Italija. — Va
gys įsilaužė į kailių krautu
vę ir jų pavogė $160,000 
vertės.

St. Petersburg, Fla*
Priešmirtinis poelgis

Šiuo klausimu jau daug 
buvo rašyta spaudoje. Pa
sak išsireiškimo, ir aš no
riu ' savo dvylekį pridėti. 
Rašau apie tai, kad nebuvo 
galima įvykdyti velionės 
Marcelės Gailiūnienės pra
šytų pageidavimų. Ir štai 
kodėl.

Velionės mirties staigu-, 
mas ir maža pažintis pada
rė keblumų. Antra, labai 
gerai, kai būna padarytas 
testamentas. Bet Marcelės 
testamente buvo trūkumų: 
nebuvo įrašyta, ko ji pagei
davo. Pavyzdžiui, į testa
mentą turėtų būti įrašyta, 
kas turi būti daroma su pa
laikais po mirties, nes, ki
taip, giminės bei testamento 
vykdytojai padaro savotiš
kai.

Taip buvo ir su velionės 
Marcelės palaikais. Jos bu
vo didžiausias pageidavi
mas, kad jos palaikai būtų 
sudeginti ir pelenai būtų 
palaidoti kartu su jos vy
ro Antano pelenais, kuris 
mirė aštuoniais mėnesiais 
anksčiau. Bet testamente 
to nebuvo įrašyta, ir jos gi
minės pasielgė savaip. Dar
gi reikėjo didelio prašymo, 
kad jos vyro Antano pele
nai būtų sykiu palaidoti.

300 dolerių palikimas 
LLD 45 kuopai buvo lengvai 
įvykdytas. Tai labai pa
girtinas dalykas.

Taipgi su testamento pa
dėjimu reikia didelio atsar
gumo, kad lengviau būtų 
galima jį surasti. Reikia 
pranešti keliems savo drau
gams, kur testamentas pa
dėtas.

Velionė Marcelė Gailiūnie- 
nė iš mūsų tarpo išsiskyrė 
būdama dar tik 62 metų 
amžiaus. Buvo gimusi Ang
lijoje, atvežta Amerikon vi
sai jaunutė. Didžiausią sa
vo gyvenimo dalį išgyveno 
Clevelande. Paskutinius 7 
metus gyveno St. Peters- 
burge. Palaidota Clevelan
de.

Liūdesy paliko penkias 
seseris.

Lai būna jai lengva že
melė ramiai ilsėtis.

Marija Judžentiene

San Francisco, Calif.
Lapkričio 22 d. įvyko jau

ki, įdomi popietė Berkeley, 
Finų salėje. Mūsiškės Ks. 
Karosienė ir V. Taraškie- 
nė tinkamai paaiškino svar
bą balsavimo ir už ką rei
kia balsuoti. Didelis ačiū 
šioms draugėms. Ateityje 
prieš svarbius balsavimus 
visur reikėtų suruošti spe
cialius tuo reikalu pobūvius. 
Yra žinoma, kad nemaža 
žmonių suklaidina tie įvai
rūs reklamiški pasakojimai, 
rėksniai..

Filmų rodymas
Viršminimą popietę Al. 

jTaraška parodė Lietuvoje 
gamintus ir iš vietinių po- 
! oūvių filmus. Mūsiškis Ta- 
i ?aška gerai gali paaiškinti 
i almu temas bei turinį. Ir 

j rodymas jam gerai vyksta. 
: Mūsų publika dar nepripra
tus prie filminės kalbos 
skambesio, todėl paaiškini
mai labai reikalingi laike 
filmų demonstravimo.

Teko girdėti, kad Taraš- 
ka žada sekamų metų pra
džioje vykti į Arizonos vals
tiją. Patartina losangelie- 
čiams ir jukaipiečiams ta 
proga pasikviesti jį pas sa- 

i ve. Iš tikrųjų, filmų ro
vės choro svetainėje, 157 i elymas yra įdomus dalykas. 
Hungerford St., Hartforde, žmogus, stebėdamas fihnus, 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Filmus rodys Jonas Gry- rūpesčius, vargus ir gauni 
bas iš New Yorko. Tai bus 
kalbiniai filmai. Dalyvauki-' 
te, pamatysite dabart i n į 
Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Išgirsite daug gražių dai-

Hartford, Conn.
Kaip kitur, taip ir pas 

mus nėra didelio veikimo, 
bet veikiame kiek galime. 
“Laisvės” vajumi, tai yra, 
atnaujinimu prenumeratų 
ir gavimu naujų skaitytojų 
rūpinamėsi, kaip ir sukėli
mu pinigų į “L.” fondą.

Į “Laisvės” fondą L. M. 
klubas paskyrė $25, o Lais
vės choras, kaip visada, da
vė $100. Spaudos naudai pa
rengimas buvo pasekmin
gas, kiek pelno buvo, tai 
kiti praneš. Taigi, mūsų 
miestas finansiniai “Lais
vės” rėmime neatsiliks nuo 
kitų miestų.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų pašalpinė draugija dar 
vis laikosi, nes ir pašalpą 
visiems išmoka. Draugija 
gyvuoja jau virš 50 metų, j 1
Nariais jau mažėja, bet sa
vo tikslą dar atlieka. Ruo
šia ir žaidimų popietį, kuris 
įvyks gruodžio 5 dieną, 157 
Hungerford St. Pradžia 5 
vai. vakaro.

. LLD ir LDS kuopos ren
gia pramogą, kurioje bus 
rodomi filmai, gaminti Lie
tuvoje. Ji įvyks sekmadie
nį, lapkričio 15 dieną, Lais-

progą pažvelgti į kitų žmo
nių pergyventus momentus; 
gauni progą pasidžiaugti, 
pasvajoti meniškomis sce
nomis.
žada mažinti Golden Gate 

tilto savižudystes
Pagaliau mūsų miesto til

to pareigūnai - direktoriai 
žada statyti aukštesnę šiam 

LLD 22-ros kuopos susirinkimas ; tiltui UZtvąi ą, kad apSUn- 
įvyks lapkričio Į9 d. Visi kuopos į kintų norinčius žudytis. Jau 

ge_ dabar nušokusių nuo šio 
uo-.; tilto skaičius siekia 270 

pą, nes mums labai reikalingi nauji 1 
nariai.

Turėsime ir vaišes 12 vai. o po 
vaišių svarstysime kuopos reikalus. 
Užbaigę dienotvarkę, visi kas tik 
mėgsta, galės žaisti iki vakaro, o 
vakare turėsime Meno choro pamo
kas. Tai bus pilna diena ir sma
giai praleisime laiką. 

Mylintieji chorą ateikite į pagal
bą, nes muhis jos reikia. Vieni ser
ga, kiti miršta, o dar kiti . . . tin
giniauja, 
i Lauksime senų ir naujų atsilan
kant. A. S. (90-91)

nu.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos susirinkimas ; j . . . ... . . ... . ........
nariai dalyvaukite susirinkime ir 
pasikvįeskite savo pažįstamus, j— 
ros valios bičiulius, įsirašyti į kuo-J

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia labai gerą 

banketą Lapkričio-Nov. 14 d., tai 
yra mūsų tradicinis, antrą šešta
dienį, visiems įprastoje vietoje — 
314 15th Ave. So. Pietūs bus la
bai geri, nes bus lietuviškų dešrų 
ir gerai pagamintos paukštienos ir 
kitų skanėsių. Taipgi bus proga 
susitikti ir su svečiais, kurių jau 
bus atvykusių praleisti žiemos mė
nesius šiltoj, saulėtoj Floridoj.

Pietūs bus pateikti 12 vai. dieną. 
Popiet šokiai, dainos ir kiti pasi
linksminimai.

Kviečiame visus
Rengimo Komisija (90 91)

LMS 2-osios Apskrities 
konferencijos reikalu 

WORCESTER, MASS.

Nors jau buvo pranešta pe? 
spaudą ir laiškais apie įvyksiančk 
LMS 2-os apskrities konferencij; 
sekmadienį, Lupkričio-November 15 
dar kartą ją primename.

Menininkų pasiekimai per 45-erit 
metų gyvavimo ir veiklos laikotar
pį yra didelis nuopelnas.

Apskrities komiteto manymu 
šiam sunkaus ir gražaus meninic 
darbo jubiliejui reikalinga c plat 
talka. Todėl ir prašome dairios 
mylėtojus ir rėmėjus iš koloniją 
šioje menininkų konferencijoje da
lyvauti.

Pradžią 10:30 ryte. /
Vieta Lietuvių svetainėj, 29 En

dicott St., Worcesteryj.
(89-90)

WORCESTER, MASS.
LLD ,11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks lapkričio 9, 2.30 popiet. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Turime apkalbėti “Laisvės” vajaus 
ir kitus svarbius reikalus.

Sekr. Jaskevičius (89190)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Lapkričio-November 13 dieną, Slo
vakų klubo patalpose, 1150 N. 4th 
St., prasidės 7:30 vakare. Išgirsite 
pranešimą iš' filmų rodymo ir pa
sitarsime apie žierpinę veiklą.

Valdyba (89-90)

užmiršti savo asmeniškus (89-90)

asmenų. Žinoma, dauguma 
šio tilto savižudžių — be
darbiai bei gyvenimo už
miršti žmonės.

Neseniai San Francisco 
miestą ir apylinkę aplankė 
gausus ir lauktas lietus. 
Gamta, oras tuojau pagra
žėjo ir padangė pasidarė 
ryškiai mėlyna. Per visą 
vasarą, galima sakyti, Kali-

FILMAI IŠ TARYBŲ LIETUVOS
Hartford, Conn. Lapkričio 15 d., Laisvės choro sa

lėje, 157 Hungerford St. Pradžia 2-rą vai. dienos laiku.
Waterbury, Conn. Lapkričio 22 d., Lietuvių klubo 

salėje (Venta Hali), 103 Green St. Pradžia 2-rą valan
dą dienos laiku.

Elizabeth, N. J. Lapkričio 29 d., Lietuvių Klube, 408 
Court St. Pradžia 6-tą valandą vakare.

Filmai kalbantys, su muzika,- dainomis ir šokiais. 
Matysite dabartinį Lietuvos gyvenimą iš visų gyvenimo 
sričių.

Rodys J. Grybas iš New Yorko.
Kiekvienoje kolonijoje filmai bus rodomi skirtingi 

Kviečia skaitlingai lankytis.
Rengėjai (89 90)

WORCESTER, MASS.

“Laisvės” Vajaus

BANKET AS-PIETCS
Rengia Liet. Liter. Draugijos 11 Kuopa

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 15
Pradžia 1 vai. dieną

J. Petruškevičius rodys Filmus iš Lietuvos
Kviečiame “Laisvės” skaitytojus ir draugus 

dalyvauti šiame nepaprastame bankete.
Įžanga $1.50

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 10, 1964 (88-91)

PHttADEWHtA; PA. & VICINITY

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

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

TU. 6-5308.
, (88-91)

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

i

CHAMBERMAID—WAITRESS.
1 adult, center City apt. Must sleep 
in. Own room, bath & TV- Call 
LO. 4-2918 before 10 A. M. or after 
4 P. M.

(88-92)

WOMAN. Sip in. to aid 1 elderly 
and 1 convalescent. Ability to drive. 
Flexible, kind. Aid in transfei’ from 
Boston to Croton, N. Y. Temp, or 
perm. Call FL. 2-4907. 9 to 5
P. M. (88-90)

HOUSEWORK. Good home. Ideal 
position for right person. 2 young 
children. Sleep in. Vacation. $175 
per month.

MO. 4-7094
(89-93)

HOUSEKEEPER. Other help. 
Must be fond of children. Live in 
own room and bath or sleep in few 
nights. Recent references req. 
Good salary. Call ML 2-4105 or 
MI. 2-5510.

fornija visai nematė lietaus. 
Žavėjantys jos kalnai vasa
ros metu būna violetiniai 
mėlynos spalvos. Tačiau 
bendrai Kalifornija šian
dien, dėka irigacijai, yra ža
lia, graži ir be lietaus. Per 
ankstyvas sezono lietus tū
loms Kalifornijos dalims 
padarytų daug žalos, ypa
tingai įvairių vynuogių rin
kėjams ir vaisių džiovinto- 
jams.

Cliffside, N. J
Pataisa

“Laisvėje” iš spalio 30 d. 
pasakyta, kad rugsėjo 14 d. 
mirė Aleksandras Lukštas, 
turėjo būti A. Lakstutis. 
Redakcija atsiprašo kores
pondentą, nes klaida įvyko 
pas mus.

TAILOR. Operator, must be 

complete pocket maker.
Top salary.

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

CASHIER. For a garage and 
parking lot. Good wages. Steady 
work. Capable of reading time. 
Apply at 12th & Sansom Street 
Garage. S. E. Cor.

(88-90) (89 95)

TAILOR. Full time, experienced 
in men’s clothing. Many employee 
benefit^. Apply in person 9.30 til 
9:30. ROBERT HALL CLOTHES, 
9th & Concord, Chester, Pa.

(89-95)

WANAMAKER’S
SILVER POLISHER

Experienced on
Polishing Lath

Personnel

WANAMAKER'S
13th & Chestnut, Phila.

MAINTENANCE MAN. For plant. 
Must be experienced on meat ovens. 
Some knowledge of refrigeration.

Call WA. 5-4563.

(88-92)

SERVICE STATION ATTEND
ANTS (2). All around. Steady em
ploy., top sal. Must have Penna, 
driver's lie. & submit to state insp. 
test. App. in person. Mon. thru’ Fri. 
HALL’S CITY SERVICE, 413 
Newportville Dr., Levt’n, Pa. No. 
phone calls. (88-94)

REAL ESTATE

WESTVILLE, 2’/2 Sty., 3 bdrm., 
IVz 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.

(89-92)

Plati Lietuvos 
užsienio prekyba

Vilnius. — Staklės ir ma
šinos, įvairūs įrengimai su 
Tarybų Lietuvos gamyklų 
ženklais jau plačiai žinomi 
daugelyje užsienio valsty
bių.

Austrija ir Prancūzija, 
Švedija ir Anglija, Italija ir 
Kuveitas bei kitos Euro
pos, Azijos ir Amerikos 
valstybės perka mūsų pre
kes.

Ne vien įvairūs pramonės 
gaminiai parduodami už
sieniui. Štai į Šveicariją 
siunčiami džiovinti grybai,' 
gyvi vėžiai “keliauja” lėk
tuvais į Švediją ir Belgiją, o 
gyvos sraigės — į Prancū
ziją. Pernai pradėję ekspor
tuoti drenažo vamzdžius į 
Suomiją, šiemet juos par
duodame ir Švedijai. Į Ja
poniją išsiųstu gintaro dir
biniai.

Užsienis taip pat pagei
dauja lietuviškų džiovintų "• 
baravykų ir sūdytų vove
ruškų. Be to, žadama pre
kiauti briediena, šerniena, 
stirniena, gyvais zuikiais ir 
kurapkomis. z

Paryžius. — Prancūzija 
parduos Kinijai 1,000,000 
tonų kviečių.

BALTIMORE, Md.
Vocational Guide

A Visitandine is called 
to' give Christ to the world 

the world to Christ.

'SISTERS OF THE 
VISITATION

5712 Roland Ave., Baltimore, Kid., 
21210
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Šiaulių rajono padangėje IŠ LAIŠKŲ
Pagerbtas poeto atminimas

Kukliose Šereikių ka
pinaitėse, “Už taiką” kol
ūkio ribose, ilsisi naisįe- 
čio poeto Zigmo Gėlės- 
Gaidamavičiaus palai
kai. Jaunas, talentingas 
poetas nuėjo neilgą kūry
binio gyvenimo kelią. Tu
rėdamas vos 18 metų mirė. 
Tačiau paliko nemažą pluoš
tą eilėraščių, kurie tarybi
niais metais išleisti net 
dviem leidiniais.

Šiais metais sukako 70 
metų nuo poeto gimimo. 
Tai datai pažymėti, vietos 
visuomenė, “Už taiką” kolū- ( 
kio nariai, padedant Šiaulių 
rajono vykdomajam komi te- 
tui, pastatė gražų pamink
lą. Neseniai į kapines su
sirinko artimieji, kolūkie
čiai, atvyko delegacijos iš j 
Meškuičių, Šiaulių rajono i 
ateistų tarybos, vykdomojo' 
komiteto.

Kolūkiečių vardu kalbėjo 
pirminės partinės organiza
cijos sekretorius Y. Gau- 
bas.

Pasibaigus mitingui, ka
pas ir paminklas paskendo 
gėlėse, vainikuose.

Šiaulių raj. darbo žmo
nės niekada nepamirš poe
to Zigmo Gėlės-Gaidamavi- 
čiaus atminimo.

Mirusiųjų prisiminimo 
savaitė

Gražia tradicija tapo ka
pinių sutvarkymo ir miru
siųjų prisiminimo savaitė, 
kurią du kartus—balandžio 
ir spalio mėnesiais atžymi 
Šiaulių rajono darbo žmo
nės.

Neseniai tokia savaitė 
įvyko rajone. Vienos savai
tės bėgyje visose rajone 
esamose kapinėse buvo tvar
komi mirusiųjų kapai. Jųps 
kolūkietės, kolūkiečiai, jau
nimas, komjaunuoliai, moks
leiviai papuošė rudens gė
lėmis, takelius išbarstė smė
liu. v

Čia nebuvo atsižvelgta į 
tautybės, tikybos skirtumus, 
kaip darydavo • dvasininkai 
buržuaziniais metais. An
tai, prie Ginkūnų esamose 
iš buržuazinių metų laisva
manių kapinėse, kuriose pa
laidotas ir buvęs kunigas, 
žinomas ateistas ir Ameri
kos lietuviams — Vladas 
Dembskis, darbavosi tikin
čios senutės kartu su pio
nieriais. Jos tvarkė bu v. 
kunigo ir kitų šviesių žmo
nių atminimą.

Buvo sutvarkyti ir tary
binių karių, liaudies gynė
jų kapai.

Tokią savaitę organizuoja 
rajono Ateistų taryba.

Tarybų Lietuvos 
25-ųjų metinių garbei
Šiais metais šauniai pa

dirbėjo Šiaulių rajono žem
dirbiai. Taigi užbaigė ūki
nius metus, sėkmingai kom
bainais nuėmė rugius, 
kviečius, vasarojų, maši
nomis nurovė cukrinius 
runkelius, organizavo Gruz
džiuose žemės ūkio paro
dą * seminarą. Beveik vi
są savaitę čia važiavo eks
kursijos iš kolūkių, tarybi
nių ūkių, mokykylų, žiūrėjo 
eksponatus, žemės ūkio spe
cialistai jiems aiškino apie 
pažangius gamybos būdus.

Po to salėje įvykdavo su
sirinkimas. Daugiau kaip 
450 kiekvieną dieną aptar
davo žemės ūkio klausimus, 
žiūrėdavo mokslinius fil
mus.

Ypač gausus ir iškilmin
gas gamybos pirmūnų susi
rinkimas įvykę tada, kai 
TSKP CK ir Tarybų Są- 

f jungos Ministrų tarybą Lie- 

tuvos darbo žmonės pasvei
kino su valstybinių planų, 
gaminant žemės ūkio pro
duktus, įvykdymu.

Štai kalba “Taikos” kolū
kio kiaulių šėrėjas P. Kiri- 
liauskas.

—Aš šiais metais vienas 
išauginau 400 bekonų,—sa
ko jis. — Tai pasiekiau me
chanizacijos dėka. Savo 
pasiekimus skiriu Tarybų 
Lietuvos 25-osioms meti
nėms. Mes ją ir toliau puo
šime savo darbo vaisiais, 
kad pateisintume partijos 
pasitikėjimą.

Savo darbo laimėjimus 
taip pat žymėjo Kuršėnų 
tarybinio ūkio atstovas V. 
Sadauskas, “Tarybinės že
mės” kolūkio zootechnikas 
Z. Stirbys ir kiti. Jų žo
džiai buvo palydimi karštais 
plojimais, kas išreiškė pa
dėką Komunistų partijai ir 
Tarybinei vyriausybei už 
lietuvių darbo įvertinimą.

Ant. Martinionis
“Laisvės" koresp. Šiaulių rajone 

Šiauliai, Ežero 1-2

Apie pasaulinę 
ekonomiją

1964 m. metinis Tarptauti
nio Monetų Fondo neseniai 
padarytas pranešimas duo
da reikšmingą pasaulio eko
nomijos apžvalgą. Pereitais 
met. buvo atžymėtas platus 
ekonominis progresas, kuris 
buvo žymus tarp jau išsi
vysčiusių ir dar tebesivys- 
tančių kraštų. Ypač drąsi
nantis yra faktas, kad pir
miniai kraštai (ir daugu
moje jie yra mažiau išsivys
tę) dalyvavo bendrame eko
nominiame pagerėjime per 
nepaprastai padidėjusius jų 
produkcijos įnašus.

Iš tikro, tokios produkci
jos vertė pakilo kartu su! 
pasaulio' prekyba, apskai
čiuota apie 9%. Šio. pakili
mo rezultate kartu 'su di
desne ekonomine pagalba, 
kurią jie gavo iš įvairių šal
tinių; besivystą kraštai kai
po grupė pagerino savo 
tarptautinį mokėjimų ba
lansą. 1,500 milijonais dole
rių ir chronišką deficitą pa
vertė į perteklių.

Kas liečia industrinius 
kraštus, priešingai neseniai 
praėjusiems metams, 1963 
m. ekonomija patenkinamai 
pakilo visuose. Pavyzdžiui, 
JAV-ose ir Kanadoje eko
nominis pakilimas, prasidė
jęs daugiau negu prieš 3 
metus, tęsėsi per 1963 m. ir 
net pagreitėjo 1964 m. pra
džioje. Panašiai Didžio jo j- 
je Britanijoje. Kontinen- 
talinėje Europoje industri
nė produkcija kilo dar spar
čiau negu per dvejus pasta
ruosius metus. Stiprus eko
nominis šuolis buvo jaučia
mas Japonijoje.

JAV-jų padėties pagerė
jimas dalinai buvo dėl nuo
latinio ekonominio augimo 
per trejus metus. Pripažįs
tama, kad JAV-jų dolerio 
pirkimo galia sumažėjo per 
kainos infliaciją nuo Antro
jo pasaulinio karo. Bet 
tarptautinių transakcijų at
žvilgiu yra reikšminga, kad 
dolerio oficiali vertė, san
tykyje su auksu ir kitais 
pinigais, pasilieka, kup bu
vo užfiksuota prieš 30 me
tų. 1934 m. sausio mėnesį 
JAV-os pažadėjo pirkti ar 
parduoti aukso bet kuriai 
svetimai valdžiai, ar ban
kui, ar tarptautinei institu
cijai kaina 35 dolerių už un
ciją. šiandien, po 30 metų, 
tai dar pasilieka.

Per tris dešimtmečius do
leris buvo lygiai tiek pri
imtinas kaip ir auksas ir

Gerbiamas drauge Mizara!
Malonėkite išspausdinti 

šiuos kelis mano žodžius 
“Laisvėje.” Nieko ypatin
gesnio negaliu sumislyti, tai 
rašau, ką galiu.

Pirmiausia pasakysiu: Po 
šių metų prezidentinių rin
kimų aš esu toks linksmas, 
koks gal niekad nesu buvęs. 
Goldwateris su savo pasekė
jais gavo didelį smūgį. Mū
sų darbas nenuėjo niekais.

Man šiomis dienomis su
kanka 75 metai amžiaus. 
“Laisvę” aš pradėjau skai
tyti, kai tik ji pradėjo eiti, 
1911 metais. Ir per visą tą 
laiką ją skaitau. Skaityda
mas “Laisvę,” suradau tei
singą kelią, kuriuo eidami 
darbo žmonės gali išsilais
vinti iš kapitalistinių varž
tų, visi bendrai kovodami 
už savo reikalus.

Per virš 50 metų, skaity
damas “Laisvę”, kiek bega
lėdamas prisidėjau jos iš
laikymui, prisidėjau prie 
visų darbo žmonių kovų už 
savo interesus.

Mano sveikata silpna, bet 
dar galiu vaikščioti,’ akys 
dar gerai tarnauja, galiu 
skaityti laikraščius ir kny
gas. Norėčiau, kad “Lais
vė” gyvuotų dar ilgus me
tus. Dėl to siunčiu jos pa
ramai $75.00 — po dolerį už 
kiekvienerius mano išgy
ventus metus.

Šia proga sveikinu Visą 
“Laisvės” kol e k t y v ą ir 
visus “Laisvės” skaitytojus. 
Kartu sveikinu Lietuvos 
liaudį su josios vadovais, 
gerai vadovaujančiais Lie
tuvą.

Jonas Skliutas 
Mattapan, Mass.

Redakcijos pastaba, šir
dingai dėkojame gerb. Jo
nui Skliutui už gražius žo
džius ir gausią dovaną. Jo 
gimtadienio proga — rodosi, 
ji yra lapkričio 6 dieną — 
linkime jam geriausios svei
katos ir ilgo amžiaus!

Mielas ir brangus Mizara!
Ruduo. Labai krenta. 

Lakštutės išskrido. Bet ir 
rudenį pasipuošia naujais 
žiedais lietuvių literatūra.

Šit netrukus pasirodys 
Venclovos atsiminimų kny

ga “Pavasario upė”. Ją pa
rašė po širdies infarkto. 
Parašė, tartum romaną, 
gan meniškai. Tai yra nau
jas Venclovos meistrišku
mo vainikas. Dabar savo bi
čiulį skatinu, kad jis para- 
rašytų iš savo atsiminimų 
bent keletą knygų: kaip jis 
mokėsi universitete, kaip 
sunkiomis sąlygomis veikė 
pažangieji rašytojai, kaip 
tekdavo jam bendrauti su
tokiais rašytojais, kaip V. 
Krėvė, B. Sruoga ir kiti. 
Nežinau, kaip jį paveiks 
skaitytojų prašymai? Gal ir 
tęs savo memuarų audinį.

Jau skaitytojus pasiekė 
19 amž. ir 20 amžiaus pra
džios demokrato P. Višins
kio raštai. Tai labai stambi 
knyga. Juose telpa daug Vi
šinskio laiškų. Na, ir rašyti 
Žemaitei.

Lietuvoje epistoliarinė li
teratūra labai gerbiama. 
Žemaitės laiškai tilpo jos 
raštų 6-tame tome. Ten ji 
labai nuoširdžiai dalinasi 
savo mintimis su Višinskiu. 
Būdinga, kad Žemaitė 1913 
metais labai dažnai rašyda
vo laiškus K. Petrauskui, 
Ten ji atskleidžia savo in
tymius jausmus mylimam 
žmogui. Matyt, Žemaitė lai- 

laisvai keičiamas su auksu 
kaina 35 dol. už' unciją.

ACNS 

kė jį tokiu, kuris gali subti
liai suprasti jos jausmus. 
Matyt, tie jausmai Žemai
tės laiškuose išsiliejo todėl, 
kad žemaitei nepavyko se
nomis sąlygomis savo as
meniško likimo sutvarkyti 
taip, kaip diktavo širdis. 
Žemaitė ne tik pavaizdavo 
nelaimingas marčias, nelai
mingas nuotakas, nelaimin
gas žmonas, kurių likimą 
apspręsdavo ne meilė, ne 
jausmai, o turtai. Moterys 
nukentėdavo nuo to, kad 
neturėjo lygių teisių su vy
rais. Jeigu nebūtų atspaus
dinti tie jos laiškai, tai ne
žinotume Žemaitės subti
liausių jausmų.. Būdinga, 
kad Žemaitė taip rašė, tu
rėdama jau 65-erius metus. 
Ki. Petrauskas—tai papras
tas žmogus, bet Žemaitę jis 
daugiau ar mažiau suprato.

Būdinga, kad Žemaitės 
laiškai parašyti su dideliu 
emocingumu, • su didele pa
tetika, su dideliu patosu. 

! Tie laiškai, lyg tęsinys jos 
puikiųjų apsakymų. Pasiro
dė Lietuvoje keletą liaudies 
dainų rinkinių. Liaudis tose 
dainose savo vargus, savo 
sunkią dalią, savo tikėjimą 
šviesesnė ateitimi apdai
nuoja patosišku stiliumi. 
Taigi patosas nėra būdin
gas tik rašytojų kūrybai. 
Malonu, kad jūs šokį stilių 
irgi palaikote.

Tuoj pasirodys kapitalinis 
veikalas — Literatūros is
torija. Šį mokslinį darbą at
liko akademikas Korsakas. 
Jis man dar liepos mėnesį 
rašė: “Esu užverstas di
džiausiais Instituto leidi
niais. Šiomis dienomis, pa
galiau, baigiau redaguoti 
spaudai “Lietuvių literatū
ros istorijos” ILčio tomo 
2 dalį. Tai bus bene stam
biausias iki šiol , išleistų to
mų. Leidykla žada jį iš
spausdinti labai greitais 
tempais.

Bet tai tik vienas iš ke
liolikos vykdomų darbų. 
Paskutiniaisiais mėnesiais 
man daug jėgų ir laiko at
ėmė “Mažosios Lietuviškos 
Tarybinės Enciklopedijos” 
redagavimas, bet ir šią 
naštą (apie 40 autorinių 
lankų medžiagos!) pagaliau 
šiomis dienomis baigiau nu
versti nuo pečių...”

Šią ištrauką pateikiu to
dėl, kad jums būtų aišku, 
kad Korsakas yra labai ap
krautas. Jis mielai įvykdy
tų jūsų pageidavimą para
šyti ir romanų klausimu. 
Bet Korsakas, kaip ir dau
gelis Lietuvos rašy tojų, 
skundžiasi, kad para turi 
tik 24 valandas. Jis man pa
rašo laiškus. ;

MINĖJIMAS LAPKRIČIO SUKAKTUVIŲ
METINIS SUSIRINKIMAS

Del Taikos Ir Draugystės
Ketvirtadienį Lapkričio 12-ą

CARNEGIE HALL ,
I;,

7th Ave. ir W. 57th St. Programa—lygiai 7 v. vak.
Wm. H. Melish, pirm. — Eslande Goode Robeson 
Charles R. Allen, Jr. —\ Jessica Smith

Muzikališka programa
Advokatas Pavel P. Lukianov 

nuo USSR Ambasados Washingtone.
Miss Smith ir Mr. Allen baigia atskiras dviejų mė- 

nėšių keliones po USSR. Jie grįš į namus po 
/ Lapkričio 7-osios celebracijos Maskvoje. /

Dnipro šokėjai —Surprizas—Svečias Artistas
Rengėjai:

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

A

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE į
102-02 Liberty Avė., Ozone Perk, N. Y., 11417

I

6 p.—JLaisv© (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 10, 1904

Su Korsaku susipažinau 
1930 metais, kai jis išėjo iš
Kauno kalėjimo. Ve, nuo to 
laiko su juo ir bičiuliauja- 
mės. Niekad neužmiršiu to 
nuoširdumo ir to rūpesčio, 
kurį 1940 metais Korsakas 
parodė politiniams kali
niams, tik išvydusiems lais
vę. Pirmi jo žodžiai buvo:

—Ar turi kur nakvoti, ar 
turi pinigų?
. Tuomet jis įėjo į' komite
tą, kuris rūpinosi politinių 
kalinių buities klausimu.'

Labai laukiu B. Prans- 
kaus paskutinio veikalo, jo 
darbų vainiko—knygos apie 
proletarinius raš y t o j u s. 
Manau, kad ir jūs su įdo
mumu ją perskaitysite. Ten 
jis su meile atžymi Ameri
kos lietuvių pažangiuosius 
rašytojus. Tai tiek šį kartą.

Tvirtai spaudžiu ranką.
Alpas Liepsnoms

Iš Bukarešto, Rumuni
jos, spalio 15 d. išsiųstame 
laisviečiams laiške Laury
nas Kapočius rašo:

—Aš su didele grupe lan
kausi Rumunijoje. Išvyks
tame į Bulgariją, čia pabū
sime iki galo mėnesio...

Be kitko, Kapočius aksti
ną aidiečius jau dabar pra
dėti ruoštis jubiliejinei dai
nų šventei, kuri Tarybų 
Lietuvoje įvyks ateinančią 
vasarą.

Vilniuje mirė K. 
Ručinskienės sesuo

Brooklynietė Konstancija 
Rušinskienė gavo liūdną 
žinią, kad neseniai Vilniuje 
mirė jos sesuo Marija Že
maitienė, sulaukusi 78 metų 
amžiaus. Liko dukra Ade
lė Jankauskienė su šeima, 
sūnus Justinas Rugienis su 
šeima; (J. Rugienis—žymus 
visuomenininką^ -veikėjau 
mūsų laikraščio bendradar
bis), dvi seserys — Uršule 
Grabauskienė (Lietuvoj) ir 
Kons tanci j a Ruši n s k i e n ė 
(gyvenanti Brooklyne) su 
šeima, taipgi ir daugiau ar
timųjų.

Liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
K. Rušinskienei, Justinui 
Rugieniui ir visiems ki
tiems.

Beje, šiemet Lietuvoje mi
rė labai gera, supratlyva K. 
Rušrnskienės pamotė Ona 
R u g i e nienė, sulaukusi 84 
metų. Kadaise ji pramokė 
Kostę rašto, atidarė jai akis 
į pasaulį.

Roma. — Vatikanas gal 
tik už metų padarys nutari
mą gimdymų kontrolės 
klausime.

Pagerbsime žymiąją lietuvių 
poetę Salomėją Nėris

Lapkričio 17 d. sukaks 60 
metų, kai gimė talentinga, 
pati žymiausia lietuvių tau
tos poetė — Salomėja Nė
ris.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-oji kuopa orga
nizuoja mitingą didžiajai 
poetei pagerbti. Jis bus 
apkričio 22 d. “Laisvės” sa

lėje, Ozone Parke. Prane
šimą apie Salomėją Nėris ir 
jos darbus padarys Rojus 
Mizara.

Lietuvoje šis įvykis bus 
atžymėtas labai iškilmin
gai; Lietuvoje Salomėja Nė
ris labai gerbiama, jos kū
ryba plačiai skaitoma.

Mes, pažangieji JAV lie
tuviai, taip pat privalome, 
kur begalėdami, atžymėti 
lakštingalos 60-ąjį gimta
dienį.

Prelatas Krupavičius pa
siryžo “Salutę” (Salomėją 
Nėris) beveik šventa pada
ryti. Apie ją šiuo metu 
daug rašo klerikalų spauda. 
Mūsų pareiga susipažinti su 
didžiosios poetės gyvenimu 
ir darbais. Mūsų pareiga 
atkirsti tuos prasimanymus,

Įspūdingas buvo 
priėmimas

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet Tarybų Sąjungos 
Misija prie JTO Niujorke, 
minint Spalio Revoliucijos 
47 metinę sukaktį, penkta
dienį savo patalpose suruo
šė priėmimą. Jis buvo la
bai didelis.

Tarp daugelio žymių sve
čių matėsi ir artistas Paul 
Robeson; vadinasi, jis jau 
baigia išsveikti; atrodo ge
rai-: ' tvirtas, energingas. » ' 

’Nežinia, kas čia pasidarė, 
kad šiemet vengriškieji’“va
duoto jai” nebuvo suruošę 
“staugimo koncerto” — pi- 
kieto.

TSRS ambasadą Washing- 
tone priėmimą turėjo šešta
dienį, lapkričio 7 d. <

Tokio.—Tūkstančiai stu
dentų demonstravo protes
tuodami prieš įsileidimą į 
prieplauką JAV atominių 
submarinų.

f DU ŽODYNAI JUMS

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

kuriuos klerikalų lydyti a? 
savais sumetimais šiuo me
tu skleidžia.

Ruoškitės būti šiame mi
tinge.

Čia pat Motiejus Klimas 
demonstruos įdomius iliust
ruotus paveikslus (slides).

Narys

Apie koncertą plačiau 
bus penktadienio laidoj

Apie metinį “Laisvės” • 
koncertą, įvykusį praėjusį 
sekmadetnį, galime pasaky
ti tiek: jis buvo didelis ir. 
spalvingas. Plačiau apie 
programą mums žadėjo pa
rašyti mūsų bendradarbis 
Jonas Juška; tilps penkta
dienio “Laisvės” laidoje.

O šiuo tarpu tariame di
delę padėką visiems artis
tams, programos atlikė
jams; tariame nuoširdžią 
padėką visiems, kurie į kon
certą atvyko!

Prancūzija grasina 
pasitraukti iš NATO
Paryžius. — Prancūzijos 

premjeras G. Pompidou pa
reiškė, kad NATO neatitin
ka Prancūzijos ir Vakarų 
Europos valstybių reiks* 
lams, nes veikia tik pagal 
JAV planą.

Jis sakė, kad jeigu Jung
tinės Valstijos ir Vakarų 
Vokietija pravarys savo 
planą — organizuos NATO 
atominį laivyną,. tai tada 
pablogės tarptautiniai san- 
tykiaį,, nes Tarybų Sąjunga 
imsis priešingų žingsnių. 
, PompicĮou sakė,,; Jęad, to
kią pojjtįįęa neatitinką 
Prancūzijai ir;, eilei- ,kitų 
NATO vajstybių, kurios įš 
NATO pasitrauks. \ •?,

PRANEŠIMAS
OZONE PARK- N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkirrJ^ 

įvyks Lapkričio-Nov. 10 d. “Lais- 
v.s" salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Prašomi visi nariai dalyvauti, 
kad padarytume didelį ir naudingą 
susirinkimą tarimais ir pasidarytu
me patys naudingais ir linksmais or
ganizacijos naudai.

Lauksime. Valdyba (89-^DO)
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