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KRISLAI
Tyla po audros
Pikti balsai 
įžymus svečias 
Vis to laiko per maža! 
Toks “vėžys” naudingas 
Ir ilsėsis amžinai

— Rašo A. Bimba —
Po didžiules ir įkaitusios 

rinkiminės audros užviešpata
vo didelė tyla. Prezidentas ir 
viceprezidentas atostogauja. 
Jokių naujų žygių nesigirdi. 
Ko nors lyg ir laukiama. O 
visi žino, kad yra problemų, 
kurios laukia sprendimo. Pav., 
kaip su karu Pietiniame Viet
name? Kaip su “asesmentų 
krize” Jungtinėse Tautose? 
Argi dabar ne auksinė proga 
prezidentui garsiai prabilti už 
“Medicare” ?

Reakcinės jėgos laikinai ap
stulbintos. Jas reikia be pa
sigailėjimo pliekti ir kovoti už 
įgyvendinimą demokratų pa-

Respublikonų partijoje di
delė suirutė. Kalbama apie 
persiorganizavimą. Siūlomas 
komitetas iš pašalinių žmonių 
partijos pastatymui ant kojų.

Bet sakoma, kad partijos iž
de yra likę $1,200,000! Va
dinasi, stambusis kapitalas 
bu^p tiek paklojęs Goldwate- 
rio išrinkimui dolerių, jog 
juos visus ir išleisti nebuvo 
galima.

Romos katalikų bažnyčios 
stivažiavime pasigirdo du pik
ti balsai — vienas iš Jung
tinių Valstijų, kitas iš Angli
jos. Arkivyskupas Beck iš 
Liverpoolio ir vyskupas Han
nan iš Washington©, kalbėda
mi abiejų šalių dvasininkų 
\%rdu, p a r e i k a 1 avo nepa
smerkti atominio ginklavimo
si.

Ar suvažiavimas jiems pri
tars?

šiame puslapyje matote 
pranešimą iš Vilniaus, kad 
Amerikon atvyksta įžymusis 
lietuvių tautos rašytojas Juo
zas Baltušis. At s i m e n a t e 
“Parduotas vasaras,” kurias 
su tokiu pamėgimu skaitėte 
“Laisvės” skiltyse anais me
tais? Tai jis yra jų autorius.

Dabar dar sunku pasakyti, 
ar bus progų, ar sąlygos leis 
svečiui susitikti ir pasisvei
kinti su įvairių kolonijų lietu
viais. Paaiškės vėliau. Tuo 
tarpu: “Welcome, Joe!”

“Laisvės” koncertas puikiai 
pavyko. Turėjome daug sve
čių iš plačiosios apylinkės. 
Su daugeliu teko žodį kitą 
pasimesti. Deja, laiko buvo 
agr mažai su visais pasikal
bėti, visiems dešinę paspaus
ti. Prašome atleisti. Tikė
kime, kad 1965 metų koncer
te vėl susitiksime.

Smetonininkų “Dirvoje” 
(lapkričio 9 d.) skaitau, kad 
“ir estai paliesti kultūrinio 
bendradarbiavimo vėžio.” 
* Bet tai vėžys, kurio nerei
kia bijoti, kurį dar galima 
nuoširdžiausiai pasveikinti.

Ten pat prabilo ir Antanas 
Tulys. Jo gyvenimo misija 
esanti susidoroti “su kruvinai
siais rusais.” Jis skundžiasi, 
kad tik per nelaimę ar apga
utę buvęs patekęs į Tyslia- 
vienės sušauktą vienybiečių 
įvažiavimą.

Vargšas Antanas. Puikiai 
atsimenu jį dar nuo Valparai
so laikų. Tada jis su ražan- 
Čium ant kaklo guldavo ir 
keldavo. Matyt, tie paskutiniai 
47 metai nieko jo neišmokė, 
neišblaškft j£ jo galvos ūkanų*

Tostai už pasaulinę Rašytojas Juozas Baltušis Vietnam, Kambodža
komunistę vienybę
Maskva. — Po Tarybų 

Sąjungos 47-ių metų sukak
ties minėjimo įvyko Komu
nistų partijų veikėjų pasi
tarimas. Suprantama, jis 
svarstė, kaip pašalinti ide
ologinius skirtumus.

Lapkričo 9 d. Kremliuje 
buvo banketas, kuriame da
lyvavo Komunistų partijų 
vadai iš: Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rytų 
Vokietijos, Lenkijos, Ru
munijos, Šiaurės Korėjos, 
Vietnamo, Mongolijos, Ku
bos, Argentinos, Bolivijos, 
Ceilono, Sirijos, Urugva
jaus, Jugoslavijos, Kinijos, 
Ispanijos ir Portugalijos.

Bankete dalyvavo TSRS 
Komunistų partijos prezi
diumas ir sekretorijato na- goję apie 5,000 kubiečių iš- 
riai. Trumpą kalbą sakė silavino įvairių technikinių 
TSRS Komunistų partijos darbų.

viešes Amerikoje
VILNIUS. — Lapkričio I musis lietuvių tarybinis ra-

I išvyko įžy- | šytojas, gerai žinomas ir
CK sekretorius Leonidas
Brežnevas. Baigdamas, jis 10 d. į Maskvą išvyko įžy- | šytojas, gerai 
pakėlė taurę už: Vienybę 
broliškos komunistų šei
mos, už vienybę viso pasau
lio komunistų. Jo tostą kar
štai pasitiko komunistų ir 
darbininkų partijų vadai.

Iš dalyvių išsireiškimų 
paaiškėjo, kad pasitarime 
komunistai pasi sakė už 
principą — nesikišti į kitų 
šalių partijų veikimą. Taip
gi, sakoma, kad 1965 me
tais bus sušauktas pasauli
nis komunistų suvažiavi
mas, kuris suorganizu o s 
Pasaulinę komunistų fede
raciją.

l ir JAV politika
Saigonas. — Korespon- 

tas Keyes Beech rašo: 
“Jungtinių Valstijų politi
ka Pietų Vietname kiekvie
ną dieną daugiau purtoma”. 
Ir toliau jis sako, kad JAV 
militaristai ir politiniai vei- 

i nuo in-

ir 
JAV lietuviams Juozas Bal
tušis. Jis, Tarybų Sąjungos 
kultūros veikėjų delegaci
jos sudėtyje, lankysis Jung- 
tinėse Valstijose, kur susi- kartu
pažins su tenykščiu kultp- j tervencijos svarsto apie iš- 
riniu gyvenimu, susitiks su j traukimą JAV militarinių 
JAV visuomenės veikėjais, į jėgų.
pasimatys ir su savo tėvy- į prieš trejis metus organi- 
nainiais imigrantais. ’ zuotų partizanų buvo tik 

Rašytojas Juozas Baltu- apie 20,000 žmonių, dabar 
šis iš Maskvos į Niujorką jų yra 30,000 armija,
lėktuvu išskrenda šio mė
nesio dvyliktą dieną.

Vaivutskas !

Havana. —Tarybų Sąjun- Respublikonai renka T. Sąjungos vadai

KIEK JAV MILITARINIŲ 
ŽMONIŲ EUROPOJE?
Washingtonas. — Bend

rai JAV militarinių žmonių 
kitose šalyse yra apie mili
jonas vyrų. Europoje yra 
po sekamą skaičių: Angli
joje 35,000, Prancūzijoje 
50,000, Ispanijoje 30,000, 
Italijoje 10,000, Turkijoje 
apie 10,000, vakariniame 
Berlyne 6,000, ir Vakarų 
Vokietijoje 260,000.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad darbininkams 
nėra ko džiaugtis iš John- 
sono laimėjimo, nes demo
kratai ir respublikonai yra 
vienodi paukščiai.

1963 metais nuskendo 
254 laivai

Londonas. — 1963 metais 
nuo įvairių nelaimių nu
skendo 254 laivai, bendrai 
beveik 500,000 tonų įtalpos. 
Nuo gaisrų žuvo 30 laivų, 
didžiausias jų buvo graikų 
“Lakonia” laivas; nuo įvai
riausių susidūrimų nusken
do 116 laivų, o kiti žuvo 
nuo kitokių nelaimių.

Daugiausiai laivų neteko 
Graikija, kurios žuvo 22 
laivai, beveik 100,000 tonų 
įtalpos. Jungtinių Valstijų 
laivas “Marine Sul p h u r 
Queen” dingo su 39 žmonė
mis Texas pakraštyje.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Šiemet Kini

joje buvo geras kukurūzų 
ir ryžių derlius. Ryžiai la
bai gerai užderėjo centrali
nėse provincijose, o kuku
rūzai pietrytų provincijose. 
Dabar eina grūdų suvaly- 
mas.

Maskva. . — Metu TSRS 
47-ių metų revoyliucijos su
kakties Raudonojoje aikš
tėje paradą tėmijo ir Jung
tinių Valstijų darbininkų 
veikėjai: Burt G. Nelsonas, 
Phil Bart, William L. Pa
terson ir James Torney.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas D. Eisenhowe- 
ris pasisakė už gimdymų 
kontrolę.

O Chicagos kunigų laikraš
tyje V. Volertas skundžiasi 
likimu rezoliucijų, kuriomis 
klerikalai, menševikai ir sme- 
tonininkai žadėjo pajudinti 
žemę. Girdi, “kol kas jos il
sisi stalčiuose, dailiai suklos
tytos, kol kas Valstybės De
partamentas, apie jas užsimi
nus, Kongresui pirštu grūmo
ja.”

Ir gerai daro. Tos rezoliu
cijos iš kongresmanų stalčių 
turėtų pereiti į jų gurbas, o 
iš ten į šiukšlyną. Jos tiek 
tevertos^ jos ten priklauso*

Roma. — Vatikane kata
likų viršūnės pradėjo deba
tuoti nuklinių ginklų klau
simą. Yra pasiūlymas pasi
sakyti už visų atominių 
ginklų uždraudimą ir jų pa
naikinimą siekiant taikingo 
sugyvenimo.

partijos skeveldras
Washingtonas. — Res

publikonų partija gavo di
delį smūgį, tai dabar jos va
dai blaškosi. Goldwateris 
vis norėtų būti priešakyje, 
bet jau vadų tarpe neturi 
pasekėjų. N, Rockefelleris 
atvirai jį smerkia, Nikso- 
nas patsai norėtų atsistoti 
priešakyje, Ohio guberna
torius J. A. Rhodes pareiš
kė: “Pralaimėjome, nes res
publikonų partijos buvo 
klaidinga politika vis a i s 
klausimais”.

Smūgis respublikonams 
didelis. Prezidentas Johnso
nas laimėjo 44 valstijose, 
kur yra 486 elektoriai. 
Goldwateris tik 6 valstijo
se. su 52 elektoriais. Bet di
džiausias respublikonams 
smūgis, tai žmonių balsavi
mai (popular vote). John
sonas gavo 42,187,772 bal
sus, o Goldwateris tik 26,- 
607,815.

, kuri 
nei kiek nesiskiria nuo ki
tų moderninių armijų, ir 

[ 100,000 vietose veikiančių 
i partizanų.

Partizanai valdo kelis 
kartus didesnius pi o t u s, 
kaip valdė prieš trejis me
tus. Partizanai pilnai valdo 
visas 35 provincijas pietuo-sveikino Johnsoną

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Anastazas Mikojanas ir 
•premjeras A. Kosyginas 
prisiuntė telegramą pasvei- ■ 
kindami prezidentą John
soną su rinkimų laimėji- atomįnįų ginklų specialistai 
m?2s' , ~ . , . mano, kad JAV diplomatai

Tarybų Sąjungos vadai J klysta manydami, jog Kini- 
pakartojo, kad TS S . ja dar į|gaį negaigg pasiga- 
pat savo pradžios gyvavimo mįn^į daug atominių bombų

se, abiejomis Mekongo upės 
pusėmis. Jie laiko apsupę 
Saigoną, juk tik 12 mylių 
nuo Saigono užpuolė JAV 
bombonešių bazę ir sunaiki
no arba sugadino 26 bombo
nešius.

Prieš kiek laiko JAV Gy
nybos sekretorius McNa
mara didžiavosi, kad Pietų 
Vietname JAV intervencija 
yra jo karas. Bet čionai 
esantieji JAV militaristai 
neturi kuo pasididžiuoti, 
nes partizanai dažnai pasi
rodo ir Saigone.

Pnompenhas. — Kambo
dža kreipėsi į Prancūziją, 
ragindama, kad būtų su
šauk t a konferencija tų 
valstybių, kurios 1954 me
tais, Ženevoje, sutvarkė In- 
dokinų reikalus, pietryčių 
Azijos reikalais.

i

Ar Kinija jau 
gamina raketas?

Londonas. — Angli j o s

laikėsi ir laikosi politikos 
už taiką, visų šalių taikingą • 
sugyvenimą.

Jie sako, kad jeigu JAV 
vyriausybė sieks draugiš
kumo, tai iš TSRS pusės 
mielai tas bus sutikta, nes 
taikus sugyvenimas yra 
naudingas abiejų šalių žmo
nėms.

JOHNSONAS SEKA
TSRS ĮVYKIUS

Augustin, Texas. — Pre
zidentas Johnsonas atidžiai 
seka visus įvykius Tarybų 
Sąjungoje ir Komunistų

T. SĄJUNGA SVEIKINO I partijų pasitarimus. Jung- 
ALBANIJOS SUKAKTĮ 'tinių Valstijų Centrinė

Žvalgybos AgentūraMaskva. - Proga 19-kos ,nuo ikeiti
metų susiorgamzavimo Al-j -
banijoš liaudies respublikos 
Tarybų Sąjunga pasiuntė

La Paz. — Jungtinių jai pasveikinimą. Pasveiki- 
Valstijų ekonominiai ir po
litiniai veikėjai sako, kad 
Bolivijai bus sunku verstis. 
Jie kaltina dabartinę vy
riausybę, kurios priešakyje 
yra buvęs viceprezidentas 
Rene Barrientios, kad ji 
draugauja su komunistais.

nime, greta linkėjimų, sa
ko: “Tarybų Sąjunga ir ki
tos socialistinės ,šalys gel
bės, kad Albanija užimtų 
vietą socialistinių valstybių 
šeimoje”.

Eina pasitarimai
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Afrikos, Azijos ir Vakarų 
Europos atstovai Jungtinė
se Tautose laiko pasitari
mus ir svarsto, kaip išveng
ti Jungtinių Valstijų ir Ta-

Tarybų Sąjungos vadovy
bėje, prezidentui įteikė virš 
tuziną pranešimų.

Londonas. — Čia pavogė 
“Scotch” degtinės $169,000 
vertės.

Roma. —Piktadariai me
tė bombą prie TSRS amba
sados ir išdaužė langus.

Už MELUS JIS GAVO 
18 MĖNESIŲ KALĖJIMO

V aršu va. — Len k i j o s 
liaudies teismas nute i s ė 
Melčioją Wankowicza į ka
lėjimą už siuntinėjimą me
lagingų ir šmeižiančių in
formacijų iš Lenkijos.

Jis yra JAV pilietis, jau 
72 metų amžiaus. Teismas 
jam buvo skyręs trejis me
tus kalėjimo, bet proga 
Lenkijos 20-ties metų išsi
laisvinimo iš po hitlerinin-

ir jų pristatymui įrengimų.
Anglai sako, kad JAV 

specialistai tvirtino, kad 
Kinija dar per 6 metus ne
pasigamins atominės bom-1 kų, bausmę sumažino iki 18 

! mėnesių.bos, o jau ji pasigamino.
Anglai mano, kad Kinija 

turi priemonių pasigamini- 
mui ir raketų, kuriomis ga
lėtų pasiųsti atomines bom
bas į priešo teritoriją.

Washingtonas. — Buvu
sios Bolivijos valdžios am
basadorius E'. S. de Lozada 
rezignavo iš savo paeigų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Gruodžio 9 

dieną, Kremliuje, prasidės 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos posėdžiai. 
Taryboje yra arti 3,000 de
putatų iš visos šalies. Pa
prastai ji nutiesia ateinan
čių metų industrijos, žem
dirbystės ir kitų reikalų 
planus.

Maskva. — Komunistų 
partijų ir socialistinių vals
tybių delegacijos, ku r i o s 
dalyvavo TSRS 47-ių metų 
revoliucijos sukaktyje, jau 
išvyko.. Jos ir TSRS vado
vybė išleido pareiškimus, 
kad turėjo pasitarimų, ku
rie ėjo draugiškoje nuotai
koje.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
praneša, kad nepavyko di
plomatiniai sutaikinti Kam
bodžą ir Tailandą, kurių 
tarpe ryšiai nutrūko 1959 
metais.

New Delhi. — Nepaisant 
to, kad kiekvieną mėnesį iš 
Jungtinių Valstijų Indija 
gauna apie 600,000 tonų 
maisto produktų, jo yra di
delė stoka.

Dabar Indijos vyriausybė 
ant kai kurių maisto pro
duktų jau įvedė racionali
zaciją.

Ekstra
Maskva. — Kinijos prem

jeras Chou En-lajus dar 
tebėra Maskvoje. Jis ir 
TSRS vadovybė sutiko ne
šaukti Komunistų partijų 
pasitarimo gruodžio 15 die
ną. Ateinantį pavasarį Pe
kine įvyks TSRS ir Kinijos 
komunistų pasitarimas pa
šalinimui nesusipratimų.

Čionai yra žinių, kad Ta
rybų Sąjunga vėl teiks Ki
nijai transporto, industri
jos technikos ir kitokios pa-

Londonas. —Anglijos dvi 
firmos British Aircraft 
Corp, ir Hawker-Siddeley 
Co. parduoda Kinijai sprūs- 
minių, toli skrendančių lėk
tuvų. Abidvi firmos stato • 
įvairių rūšių “jet” lėktuvus. . o- . . ,.* . _____ rybų Sąjungos susikirtimo

“skolų” reikaluose.
TSRS ir vėl pareiškė, kad 

ji nemokės nelegališkai pa
darytų skolų. Tokio nusi
statymo laikosi visos socia
listinės valstybės. Afrikos 
ir Azijos delegatai išsireiš- galbos, kuri buvo sulaikyta, 
kė, kad JAV darydamos Sakoma, kad tuojau Kinija 
spaudimą nepasitarnauja gaus elektros gaminimui

Karačis. —Pakistane me
tu prezidentinių rink i m ų 
įvyko riaušių. Buvo užmuš
ta 16 žmonių ir sužeista 
virš 300.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanei vėl nušovė 
JAV malūnsparnį, žuvo 
JAV kapitonas ir trys viet
namiečiai.

Maskva. — Sulaukęs 80 
metų amžiaus mirė orkest
rų dirigentas S. A. Samo- 
sudas. m. Jungtinėms Tautoms. turbinų.

Maskva. — Vagys pasi
glemžė porą istorinių bran
genybių iš Maskvos istori
nio muziejaus, kuris yra 
prie Raudonosios aikštės.

Saigonas. — Spalio mė
nesį Pietų Vietname JAV 
neteko 21 amerikiečio už
muštais , o Pietų Vietnamo 
valdžia 755 karių užmuštais 
ir 3,040 sužeistais.

28Darr, Nebraska: 
traukinio vagonai su vai
siais nnusivertė į pakalnę.

Londonas. — Angli jos 
parlamentas 307 b a Įsais 
prieš 300 užgyrė darbiečių 
valdžią.

New Delhi, Indija. — Ke
rala provincijoje įvyko 
riaušių dėl maisto.
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L. Brežnevo kalba
LAPKRIČIO 6 D., Spalio revoliucijos išvakarėse 

Maskvoje sakė kalbą naujasis Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos CK pirmasis sekretorius L. Birežnevas. 
Visas pasaulis nekantriai laukė, ką L. Brežnevas pasa
kys, kokią programą ateičiai jis pateiks,—programą, ku
ri liečia tarptautinę padėtį, visos žmonijos gyvybinius 
reikalus.

L. Brežnevas nenuvylė taikos trokštančio pasaulio. 
Jis atvirai ir stipriai pasisakė už nusiginklavimą, už ko
egzistenciją.

Mes čia paduosime tąją L. Brežnevo kalbos dalį, ku
ri liečia Tarybų Sąjungos santykius su kapitalistiniu pa
sauliu, o tai reiškia visų pirmiausia su mūsų šalimi.

Tarybų Sąjunga vykdė ir vykdo lenininę politiką, 
kurios pagrindas — taikus sambūvis tarp valstybių, tu
rinčių skirtingą socialinę santvarką, kalbėjo L. Brežne
vas. Ja siekiama, kad būtų užkirstas kelias pasauliniam 
termobranduoliniam karui, kad derybomis butu spren
džiami valstybių ginčai, kad būtų gerbiama kiekvienos 
tautos teisė pačiai pasirinkti tinkamą visuomeninę ir 
valstybinę santvarką, pačiai spręsti savo šalies vidaus 
vystymosi klausimus.

Taikaus sambūvio politika sudaro pagrindą šalių 
tarpusavio supratimui ir savitarpiškai naudingam bend
radarbiavimui, nepaisant skirtingos jų .visuomeninės 
santvarkos. Kartu taikus sambūvis padeda tautoms sėk
mingai kovoti išsivadavimo kovą ir įgyvendinti savo re
voliucinius uždavinius.

Tarybiniai žmonės karštai trokšta, kad pradėjęs ma
žėti tarptautinis įtempimas mažėtų ir toliau ir kad būtų 
išspręstos tos pagrindinės tarptautinės problemos, nuo 
kurių priklauso taika ir tautų saugumas. Mūsų valstybė 
siekia, kad žingsnis po žingsnio būtų sureguliuojamos 
neišspręstos problemos, kad stiprėtų taika.

Tarybų Sąjunga siekė ir siekia nutraukti ginklavi
mosi varžybas, susitarti dėl nusiginklavimo. Imperialisti
nių valstybių politika privertė mūsų šalį sutelkti pastan- \ 
gas-ir sukurti galingą raketinį branduolinį ginklą, kuris 
'r-a/.k’ma mūsii saugumo ir mūsų bičiulių bei šąjun- 
giniAkų saugume garanti ja. Tačiau mes'esame pasiruošę 
likviduoti branduolinį ginklą, o ir apskritai bet kurį 
ginklą, jeigu tai sutiks padaryti kitos valstybės.

Mes ryžtingai kovojame už visuotinį ir visišką nusi
ginklavimą; mes taip pat remiame ir priemones, kurios 
iš pradžių bent apribotų ginklavimosi varžybas. Mes, ži
noma, stojame ir už tokius susitarimus, kurie, kaip, pa
vyzdžiui, Maskvos sutartis, draudžianti branduolinius 
bandymus trijose sferose, riboja galimybes toliau tobu
linti branduolinį ginklą.

Yra įvairių pasiūlymų, kurias nusiginklavimo puses 
šiuo metu laikyti pirmaeilėmis, kokios sudėties ir kokio 
lygio turi būti derybos. Kai dėl Tarybų Sąjungos, tai, 
mūsų nuomone, svarbiausia, kad nusiginklavimas žengtų 
į priekį ir duotų konkrečius rezultatus.

Prie neišspręstų problemų, kurios sukelia nepasto
vią padėtį pasaulyje, priklauso Europos saugumo ir tai
kaus Vokietijos klausimo sureguliavimo problema.

Užtikrinti Europos saugumą—pirmiausia reikia at
mesti revanšistines doktrinas ir koncepcijas, pripažinti 
Europos centre susidariusią padėtį, vadovautis tuo aki
vaizdžiu faktu, kad yra dvi Vokietijos valstybės—Vokie
tijos Demokratinė Respublika ir Vokietijos Federatyvi
nė Respublika. Nėra ir negali būti kito pagrindo taikai 
Europoje užtikrinti.

Mes buvome ir esame priešingi planams sukurti 
NATO “daugiašales branduolines pajėgas”, atveriančias 
Vakarų Vokietijos bundesverui kelią į branduolinį gink
lą, esame priešingi tolesniam branduolinio ginklo pliti
mui.

Užsienis jokiu būdu neturi kištis į kitų tautų ir ša
lių reikalus—tai tvirta ir aiški Tarybų Sąjungos pozici
ja. Visi žino intrigas^ provokacijasjr sąmokslus, kurie be 
atvangos rezgami prieš revoliucinę Kubą, prieš jos liau
dies teisę kurti savo gyvenimą taip, kaip jai atrodo rei
kalinga. Užsipuolimai prieš Kubą sukelia pagrįstą pasi
piktinimą,metas padaryti jiems galą. Šalin rankas nuo

4 Kubos respublikos — to reikalauja tarybinė liaudis ir vi
si dorieji pasaulio žmonės!

Mes buvome ir esame už tai, kad Taivanis būtų su
vienytas su savo tėvyne — Kinijos Liaudies Respublika.

Mes ryžtingai smerkiame provokacijas prieš Vietna
mo Demokratinę Respubliką. Mes sveikiname narsią Pie
tų Vietnamo liaudį, kuri kovoja didvyrišką išsivadavi
mo kovą prieš parsidavėlišką antiliaudinį režimą ir 
ginkluotą Amerikos imperializmo intervenciją, už savo 
tėvynės suvienijimą demokratiniais pagrindais.

Mes sveikiname narsiąją Pietų Korėjos liaudį, kovo
jančią už Amerikos kariuomenės išvedimą, už taikų savo 
tėvynės suvienijimą.

Šių tautų kova — didžiai teisinga kova. Jos pasieks 
pergalę. x x /

Mūsų politika—gerų santykių ir savitarpiškai naudin
go bendradarbiavimo su visomis valstybėmis politika, 
1? kasmet gerėja mūsų santykiai su tomis šalimis, kurios

RAŠO IR SAKO
Akademija. Ten tikrai buvo 
daugiau svečių iš užsienio, ne
gu spaudos darbuotojų iš mū
sų šalies, Diplomatai ir užsie- 

- visų odos

“ŽYGIUOJĄ LIAUDIS...”
Po tokia antrašte Ge'h- 

rikas Zini^a^p^ąš^Mdo- 
mų straipsnį Spalio Revoliu
cijos 47-ųjų* mėtinių proga. 
Straipsnis tilpo Rasoto j ų 
sąjungos organe “Literatū
ra ir Menas:” Paduodame 
mūsų skaitytojams kai ku
rias to puikaus straipsnio 
ištraukas. G. Zimanas ra
šo:

“Marksizmas baigia gyventi 
savo dienas. Pradedame ženg
ti į XX amžiaus vidurį,”— taip 
rašė prieš trisdešimt metų vie
nas tautininkų šulų Jonas A- 
leksa savo veikale, kuriame 
jis įrodė, kaip dukart du, kad 
marksizmas jau palaidotas, 
kad jis nyksta. Girdi, šiek 
tiek jo tebėra išlikusio kai 
kuriuose kraštuose, bet visur 
jis aiškiai mažėja. Jo dienos 
suskaitytos. ..

. Ar verta beminėti šiuos 
svaičiojimus? Ar verta trauk
ti jų autorių iš istorijos šiukš
lyno, kur jį . išmetė jo taip 
ryžtingai palaidotas marksiz-1 
mas-leninizmas? Toks abejo- ' temperatūrą ir nesudegti tan- 
jimas turi pagrindo. Bet da
lykas tas, kad J. Aleksa bu
vo ir tebėra ne vienišas. 
Marksizmo laidotojų vardas— 
legionas. Kiek jų buvo ir kiek 
jų yra! Negali būti abejoji
mo, kad ir dabartinių lajdo- 
tojų laukia toks pat likimas, 
kaip ir ikišiolinių. Taip nenu
ginčijamai tvirtina istorijos 
patyrimas. Ištisas šimtmetis 
praėjo nuo tos dienos, kai bu
vo įkurtas Londone, Sentmar- 
tinso salėje, I:Internacionalas. 
Šitame susirinkime tedalyvavo 
atstovai iš kejių Europos kraš
tų, ir jų tebuvo vos apie ke
letą šimtų žmonių. Šiandien 
pasaulyje yra apie 45 milijo- 
1 e n i n i i m o- pasekėjų, ir jų 
leninizmo, pasekėjų, ir jų 
skaičius ; su. nematyta sparta 
išaugo ypač. XX šjmtmečjo vi
duryje, kuriame'1 niarksizihui 
buvo išpranašautas galas.

• Marksizmo laidotojai ypač 
pasidaro judrūs ir kalbūs, ka
da m a r k s i s tai persitvarko, 
persirįkiuoja, keičia tuo ar ki
tu klausimu savo poziciją, 
remdamiesi įgytu patyrimu. 
Ypač tie laidotojai atkunta, 
kada dėl tų ar kitų priežasčių 
pasikeičia marksistinių parti
jų vadovai. Tada marksizmo 
priešai pradeda šūkauti apie 
tos partijos galą, skilimą, pra
žūtį, tarytum nema r k s i s t ų 
partijos būtų turėjusios am
žiams vadovus. Tačiau šitie 
pranašavimai daugiau rodo jų 
autorių norą, negu tikrovę. 
Turėdama patyrimų, mokyda
masi iš padarytų klaidų, par
tija grūdinasi, stiprėja ir su 
dar didesniu ryžtingumu žen
gia savo keliu liaudies prieš
akyje.
Apie vieną 
spaudos konferenciją
Neseniai man teko dalyvauti 

spaudos konferencijoje, kuri 
įvyko po “Voschod” įgulos su
grįžimo. Nekalbėsiu apie jos 
turinį — jis jau paskelbtas 
spaudoje. Bet didelį įspūdį 
darė pati konferencija, jos ap
linkybės. Ją ne be reikalo 
rengė Užsienio reikalų minis
terija kartu su TSRS Mokslų

nio žurnalistai
spalvų ir rasių. Ir koks susi
domėjimas! Štai pro šalį pra
bėga nesęiiiai Vilniuje lankę
sis JAV žurnalistas. Jis drau
giškai šypsosi, bet atsiprašo, 
jis, girdi, labai skuba, jam dar 
reikia kai ką sužinoti, patiks
linti, susirasti vietelę. Juk tai 
toks įvykis, toks įvykis... 
Vienas po kito užsienio kores
pondentai klausinėja. Jiems 
įdomios ne tįk visos paskelb
tos smulkmenos. Jie norėtų 
sužinoti, kas neskelbta. Jie 
klausia apie degalus, pajėgu
mą, nusileidimo sistemą. Jie 
pateikia tarytum nekaltus 
klausimėlius, bet už jų kyšo 
kitas noras—gal prasitars. Sa
lė ne sykį linksmai juokiasi, 
kada kosmonautai sąmojingai 
atsako į šiuos suktus mėgini
mus. '

Ir vėl čia negalima nepa
galvoti apie mūsų didžią liau
dį. Kas sukūrė tokį apval
kalą “Voschodui,” kad jis gali 
išlaikyti tūkstančių laipsnių

kiuose atmosferos sluoksniuo
se ? Kas sukūrė tuos nuosta
bius prietaisus, kurie užtikri
na laivo valdymą? Nuostabi 
tarybinė liaudis, jos mokslinin
kai ir inžinieriai, darbininkai 
ir meistrai. Kodėl taip domi
si JAV žurnalistai visomis 
skridimo 
išdidžioji 
ka, kuri 
nikos ir 
dar kol kas net neplanuoja 
tokių skridimų. Juk tuo me
tu, kai tarybiniai kosmonautai 
minkštai, švelniai ir patogiai, 
paprastuose vilnoniuose kos
tiumuose nusileidžia savo lai
ve paskirtoje vietoje, JAV 
kosmonautai vis dar tebemeta- 
mi į jūrą, ir paskui visas lai
vynas juos iš tos jūros graibo, 
dargi su mirties pavojum kos
monautams.

Kosmonautai, .kaip žinoma, 
buvo‘pasiėmę su savim į kos
mosą kaspiną nuo Paryžiaus 
Komunos vėliavos. K. Mark
sas kalbėjo, kad Paryžiaus ko- 
munarai šturmavo dangų. Ir 
štai po daugelio metų jų vė
liavos dalis pateko ne tik į 
dangų, bet ir į kosmosą. Kar
tu su savimi kosmonautai pa
siėmė K. Markso ir V. Lenino 
paveikslus. Būdinga detalė— 
Kosmoso pergalės ne tik tech
nikos laimėjimai, tai — ko
munistų, marksistų laimėjimai.

smlkmenomis? Nes 
ir turtingoji Ameri- 
puikauja savo tech- 
mokslo laimėjimais,

mo svarbą, bet praktiniame 
darbe juo vadovautis. Mūsų 
liaudis šiandien jau nebe ta, 
kokia ji buvo prieš dešimtį 
metų, šiandien nebegalima 
vien tik kalbėti apie kolek
tyvinį vadovavimą, o praktiš
kai uzurpuoti kolektyvinę nuo
monę. Partija iškelia užda
vinį plėsti socialistinę demo
kratiją, nuolat griežtai laiky
tis praktikoje lenininių vado
vavimo normų.

Kada mes kalbame apie so
cialistinės demokratijos plėti
mą, kartais įsiterpia “demo
kratai” užsienyje. Jie ima 
mums kišti pavyzdžiu savo 
demokratiją. Kaip sakoma, 
kas bekalbėtų, o jau pinigų 
maišai tegu tyli, kada kalba
ma apie demokratiją. Tačiau 
su panieka atmesdami buržu
azinę demokratiją, demokrati
ją turtingiesiems, demokratiją 
pinigų maišui, tarybiniai žmo
nės yra pasiryžę vis labiau 
tobulinti ir plėsti savąją tary
binę, socialistinę demokratiją. 
Tai glaudžiausiai susiję su vi
diniu partinio gyvenimo nor
mų laikymusi partijos gyveni
mo viduje. Į tai kviečia 
partija.

mus

Demokratija 
ir “demokratija”

Didis yra tarybinės liaudies 
žygdarbis, dar didesnės atsi
veria jai perspektyvos. Milži
niškas mūsų liaudies patyri
mas socializmo statyboje yra 
neišsemiamas lobynas. Parti
ja auklėja savo narius ir or
ganizacijas, mokydma gerbti 
šį patyrimą ir remtis juo. Ir 
reikia ne tik kalbėti apie to 
patyrimo svarbą, bet prakti
niame darbe juo vadovautis. 
Mūsų liaudies patyrimas so
cializmo statyboje yra neišse- 
mamas lobynas. Partija auk
lėja savo narius ir organizacU 
jas, mokydama gerbti šį paty
rimą ir remtis juo. Ir reikia 
ne tik kalbėti apie to patyri-

tuo suinteresuotos. Mes labai vertiname komercinių ry
šių plėtimą, santykių vystymą su pagrindinėmis kapita
listinėmis valstybėmis.

Tarybų Sąjunga yra pasirengusi vystyti Tarybų Są
jungos ir Amerikos santykius mūsų tautų interesais, tai
kos stiprinimo interesais. Šiomis dienomis buvo sudary
tas ilgalaikis prekybos susitarimas su Prancūzija. Mes 
sveikintume, jeigu ir kitos kapitalistinės šalys būtų pasi
ruošusios išplėsti savitarpiškai naudingus prekybinius 
ryšius su mūsų šalimi. Be abejo, yra galimybių toliau 
plėsti santykius su Anglija, Italija, Vokietijos Federaty
vine Respublika, Japonija ir kitomis valstybėmis.

Vykdydami taikaus sambūvio politiką, mes remia
mės socialistinės sandraugos šalių galia, nepriklausomų 
valstybių ir visų taikingųjų jėgų veiksmais, kuriais gi
nama taika, z

Visose šalyse plačiosios liaudies masės reikalauja 
stiprinti taiką ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. 
Tik ką įvykę rinkimai Jungtinėse Amerikos Valstijose 
įtikinamai parodė, kad amerikiečių tautos dauguma taip 
pat brangina taikos interesus, kad jai įgriso “šaltasis ka
ras”. Amerikos “ultrų” pralaimėjimas — gera pamoka 
visiems avantiūrų ir reakcijos politikos šalininkams.

NAUJAS TILTAS
PER NERĮ

Vilniuas “Tiesa” praneša:
Ties Kaunu baigtas statyti 

naujas tiltas per Nerį ir įves
tas į rikiuotę visas autokelių 
įrenginių k o m p 1 e k s as Vii- 
nįaus-Klaipėdos magistralėje. 
Prasidėjo judėjimas unikaliu 
surenkamuoju tiltu per Nerį ir 
dviem keliais. “Tiesos” kores
pondentas kreipėsi į LTSR au
tomobilių transporto ir plentų 
ministrą V. Martinaitį, pra
šydamas papasakoti laikraščio 
skaitytojams apie kelių staty
tojų pergalę. .

—Užvakar susirinko Valsty
binė priėmimo komisija. Jos 
sudėtyje buvo ir tilto projek
to autorius — Baltarusijos ke
lių ir tiltų statybos projekta
vimo instituto inžinierius V. 
Chvostikovas. Priėmimo komi- 
mjsijos nariai ir projekto auto
rius liko patenkinti tiltu. Kau
no kelių tiesimo rajono. Nr. 1 
kolektyvo darbas sulaukė 
aukščiausio įvertinimo — la
bai gerai!

Tai ne labai dažnąs, bet šį 
kartą iš tiesų pelnytas įver
tinimas, — pažymėjo V. Mar
tinaitis. — šis tiltas — sudė
tingas inžinierinis įrengimas. 
Jo ilgis — 347.4 metro. Prie 
tilto komplekso priklauso via
dukas per I. Meskupo gatvę 
ir kitas viadukas įrengtas ke
lyje į Jonavą. Įdomu pažymė
ti, kad tiltas tarp atramų turi 
84.3 metro ilgumo angas. To
kio ilgumo angų kol kas netu
ri joks kitas šalies tiltaš.

Tiltas buvo statomas pačiais 
naujausiais metodais. Tiksliau 
sakant, jis buvo surenkamas iš 
gelžbetonio blokų, pagamintų 
čia pat, Kaune. Todėl pačiu 
tilto statybos įkarščiu čia te
dirbo 6-7 montuotojai. Gelž
betonio blokus priveždavo bar
žomis, pakeldavo specialiai 
tam tikslui sukonstruotais bei 
pagamintais kranais, ir tuo
met vietoje būdavo įtempia
ma amatūra, sujungianti gelž
betonio blokus iš abiejų atra
mos pusių.

Naujas statybos būdas aukš
tas mechanizmo lygis įgalino 
pasiekti labai sparčius tem
pus ir puikius ekonominius ro
diklius. Pagal planus buvo 
numatoma tiltą statyti 38 mė
nesius. O štai, Didžiojo Spa
lio išvakarėse jis jau stojo ri
kiuotėm Statyba užtruko tik 
29 mėnesius.

Naujasis tiltas didelę reikš
mę autotransporto eismui. Vi
sų pirma, jis įgalins išvengti 
automašinų susigrūdimo Kau
no gatvėse, prie tilto į Vili
jampolę. Į Klaipėdą važiuo
jančios automašinos šio tilto 
dėka dabar sutaupys maždaug 
po pusę valandos laiko.

Patogiai įrengta kryžkelė, 
primenanti pilną dobilo lapą. 
Visi posūkiai joje — tik į de
šinę. Važiuoti čia bus saugu, 
jielėtinant greičio.

Lietuvos/tiltų statytojai ne
be pirmi metai garsėja aukš
ta savo darbų kokybe. Tiks
lumas bei kruopštumas, su ku
riuo pastatytas naujasis tiltas,

Antanas 
Cipcilevičius 
Gražiame gamtos prie- j 

globstyje netoli Daugų eže- 1 
ro, Daškonių kaime, rymo 
nebyli sodyba. Gyveno čia 
motina dzūkė su penketu 
vaikučių. Šeimą maitino 
dzūkiška, šykšti žemelė, 
kurią vėjas ir aria, ir sėja. 
Ir tos tebuvo tik keturi hek
tarai ...

Užplūdo kraštą hitleriniai 
grobikai. Ir teko motinai 
išlydėti liaudies ginti sūnų 
Antaną.

Kaip šiandien jo sesuo 
Aldona, drauge su motina 
lydėjusi į Tarybinę Armiją 
brolį, prisimena jo žodžius;

— Neverk, mamyte, aš 
greitai grįšiu — nelies ma
nęs priešų kulkos.

Kareivio milinė, apkasai 
kanonados griausmas, kul ( 
kosvaidziv serijos... Daž 
nai sunkiai alsuodavo pa 
vargusio kario Antano Cin 
cilevičiaus krūtinė, o po j t 
—gimtoji žemė,.hitlerininki 
bato mindžiota, niekinta 
Jos nebylus skausmas tary
tum šaukte šaukė Antaną 
atakon. Ir jis ėjo, ėjo dieną 
naktį Vakarų kryptim...

Žygio draugai mylėjo ii 
gerbė Antaną už jo links
mą būdą, nuoširdumą, op 
timizmą. Jis visad pirmasis, 
pradėdavo dainą laisvos va
landėlės metu. O paskui — 
vėl žygiai, apkasai, atakos...

Trumpas, bet garbingas 
A. Cincilevičiaus kovos ke
lias baigėsi ties Degučiais. 
Jis žuvo, kad draugai žy
giuotų pirmyn, kad mes gy
ventume.
I Kai. Žemaičių Naumiesčio 
vidurinės mokyklos jaunie
ji kraštotyrininkai ir jų va
dovas Benediktas Orentas 
sužinojo Antano Cincilevi
čiaus brolio Juozo adrešą, 
tučtuojau parašė jam laiš
ką. Štai ką atsakė Juozas: 

“Širdingai jums dėkoju už 
tai, kad pranešėte man, kur 
žuvo ir palaidotas mano 
jaunesnysis brolis. Iki šiol 
apie jį mažaį ką težinojau, 
nes dar 1942 metais buvau 
išvežtas į Vokietiją dar
bams. Tais pačiais metais 
pabėgau, bet 1943-aisiais vėl 
buvau suimtas ir išvežtas. 
Mane laikė stovykloj, ir iki 
pat išvadavimo dienos netu
rėjau jokio ryšio su namais. 
Paskui tarnavau Tarybinė
je Armijoje ir grįžau tik 
1946 metais.

Motina, iki man sugrįž
tant, gaudavo pensiją, bet 
irgi nežinojo, kur Antanas- 
žuvo, kur palaidotas.

Tikiuosi aplankyti brolio 
kapą ir asmeniškai jums, 
mieli moksleiviai, padėko
siu.”

Paguldė savo galvą už 
Tarybų Lietuvą Antanas 
Cincilevičius. Jo atminimą 
visad nešios savo širdyse 
tie, kuriuos jis vadavo.

V. Lomsargis 
Šilutės rajonas

Waterbury, Conn.
Nauji, spalvoti filmai iš- 

Lietuvos bus rodomi sek^ 
' madienį, lapkričio 22 d. sve
tainėje 103 Green St. Ran
gia Lietuvių Literatrūos 
Draugijos 28 kp. Filmus ro
dys Jonas Grybas iš Brook- 
lyno, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Filmai yra labai įdomūs; 
jie parodo Lietuvos gyveni
mą iš visų sričių — kaip 
žmonės gyvena miestuose ir 
kolūkiuose.

Prašome visus įsitėmyti 
datą ir laiką ir kviečiame 
visus atsilankyti ir pamaty
ti savo gimtąjį kraštą, ko- 
xį progresą jis padarė per 
paskutinius metus.

Man teko aplankyti V. 
Adomaičius, 51 Clover St. 
Prieš vienerius metus laiko 

1 Adomaitis turėjo operaciją 
xnt akių. Kainavo daug pi- 

; ligų, bet regėjimas mažai 
pasitaisė . Negali skaityti, 
. šviesą žiūrėti, ir nežinia, 
ir kada pasidarys geriau 

’ ir ne.
Ch. Danisevičius, Lietuvių 

1 Darbininkų Susivien i j i m o 
19 kp. finansų sekretorius, 
airis jau sekretoriauja per 
25 metus ir labai gerai dar- 
ją atlieka, irgi jau prade- 
la skųstis, kad pradedąs 
pavargti. O jo žmona M. 
Danisevičienė jau seniai 
serganti, tik neseniai gri
žo iš ligoninės ir gydosi sari 
70 namuose. Bet yra labai 
silpna ir po daktaro prie
žiūra.

Ona Jesulevičienė, kuri 
gyvena Lakside Boulevard, 
Middlebury, Conn., ne per 
seniai grįžo iš ligoninės, bet 
sveikata yra ne per geriau
sia,. dar randasi po daktaro 
priežiūra.

Nora Kvedaras irgi ser
ga. Buvo susirgusi labai 
rimtai ir buvo kiek laiko li
goninėje, bet dabar jau gy
dosi namuose ir sako, kad 
po biskį sveiksta.

Ch. Karinauskas, 331 No. 
Main St., jau daug metų 
serga, bet gydosi namuos^ 
Mano vyras kai kada jį ap
lanko, bet būtų gerai, kad ir 
kiti mūsų draugai jį ap
lankytų, nes jam yra labai 
nuobodu dėl to, kad jis ne
pajėgia išeiti niekur iš pa- 
mų. >

Visi suminėti ligoniai yra 
seni “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai, ir aš linkiu jiems 
visiems greitai pasveikti ir 
vėl gėrėtis gyvenimu.

M. Svinkūniene

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų studentų, žvejų ir 
darbininkų demonstr a v o 
prieš įsileidimą JAV atomi
nių submarinų. Demon- 
strantus puolė 500 polici
ninkų. .

gėdos jiems nepadarys. Ir čia 
ypač norėtųsi pažymėti Vy
riausiosios autokelių valdybos 
vyr. inžinierių P. Vilčinską, 
Kauno kelių tiesimo rajono 
viršininką A. Valentąvičių, vy
resnįjį darbų vykdytoją S. Že- 
mecką, mechaniką P. Rutką ir 
kitus, kurie parodė dideles pa
stangas, įsisavindami naujus 
statybos metodus, šie k d a m i 
puikios pergalės.

AR YRA GYVAS 
HITLERIS?

' Santiago, Čilė. — Čilėje 
nacių partijos vadas Franz 
Pfeifferis sako: “Aš labai 
abejoju, kad Hitleris nusi
šovė”. Jis tvirtina, kad Hit
leris gyvena kur nors Pįg- 
tų Amerikoje svetimu vaF- 
du.

Skaitytojų balsai
Apie N. Chruščiovą

Perskaičiau ilgą straips
nį apie Chruščiovą. Parašė 
Harold H. Martin “The Sa
turday Evening Post (Nov. 
7, 64) žurnale.

Martinas gan gražiai, po
etiškai nupiešia Chruščiovo 
jaunystės dienas, sunkias 
gyvenimo aplinkybes jauno
se dienose ir jo pasiryžimą 
ir pasiaukojimą dirbti, kad 
paliuosuotų darbo žmonių 
klasę ir pakeltų jos gyvenj^ 
mo lygį.

Įdėta keletas spalvotų pa
veikslų, parodo, kad rašy
tojas važinėjo po TSRS ir 
rinko faktus.

Eliz. Repšys
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Iš KELIONĖS

.N. Chruščiovas ir TSRS žmonės
^“Beveik naujas asmens onistu. Bet jis gardžiavosi 

tuo juoku, nes per jį jis 
kaip ir (kontratakavo jau 
b e p r a d e dančiam vystytis 
naujam asmenybės kultui.

Kaltinimai ne naujienos
Pasakyčiau, kad Chruš

čiovas buvo labiau mylimas 
negu gerbiamas. Jis buvo 
mylimas už savo drąsą, at
sidavimą socializmo reika
lui, paprastumą. Taip, pa
prastumą, nors atrodytų, 
kad paprastumas ir asmens 
kultas negali eiti kartu. Bet 
Nikita Chruščiovas yra 
ypatingas žmogus, kuris 
sugebėjo tuo pačiu laiku 
pradėti vystyti kultą aplink 
save ir netapti ta šalta to
lima figūra, kuria tapo Sta
linas. Jau buvo pradėta kel
ti Chruščiovą į pedestalį, 
bet tai nebuvo Stalino rū
šies pedestalis, stovįs kur 
tai aukštai miglose mis
teriškame Kremliuje—Niki
ta, su pedestaliu ir viskuom, 
nardė po visą šalį, po kolū
kinius laukus, po plėšinius, 
cechus, fabrikus, vis kalbė
damas, kalbėdamas, kalbė
damas... O kiek jis dar 
važinėjo po užsienį!

Jis buvo mylimas už tą 
paprastumą, bet nebuvo vi
suomet gerbiamas, nes ta
rybiniai žmonės jautė, kad 
dėl draugo Nikitos elgesio 
kartais tenka susirūpinti, 
kartais ir parausti.

Visi žinojo, kad jam ne
paprastai rūpi pagerinti 
TSRS žmonių materialinį 
gyvenimą, ir kad tam tiks
lui jis norėjo žūt-būt pakel
ti kolūkių produktingumą. 
Bet tarybiniai žmonės taip
gi puikiai žinojo, kad Chruš
čiovas turi laiks nuo laiko pa
sireiškiančią don-kichotišką 
gyslelę, kad tas pats žmo
gus, kuris tiek gero padarė 
šaliai, kuris tėvyninio karo 
metu generolo uniformoje 
sėkmingai vadovavo fronto 
sektoriui, kuris paskui sto
vėjo avangarde tų, kurie at
kūrė partinę demokratiją,— 
tas pats žmogus gali nei iš 
šio, nei iš to iškepti ūkinį 
planą, kuris po trumpo lai
ko pasirodo visai nelogišku, 
it* kad to nelogiško plano ža
lai pataisyti, jis gali iškepti 
naują, irgi ant greitųjų iš
galvotą ...

Ar tarybiniai žmonės tai 
žinojo? Taip, bendrai paė
mus, toks jausmas egzista
vo. Neveltui gimė pavadini
mas “kukurūznikas,” kurį 
laiks nuo laiko buvo galima 
girdėti Tarybų Sąjungoje. 
Tarybiniai žmonės taipgi, 
bendrai paėmus, žinojo vi
sus kaltinimus, kuriuos da
bar tarybinė spauda kelia 
prieš buvusį premjerą ir 
pirmą sekretorių — nors jo 
neįvardijant. Jie žinojo jo 
netaktiiškus išsišokimus už
sienyje, jie jautė, kad ide
ologinis ginčas su Kinijos 
komunistų vadovybe galėtų 
būti vedamas santūriau, 
rimčiau, jie žinojo, kad 
tarp to, ką Chruščiovas pa
sako gyvenime ir kas pas
kui telpa spaudoje kaip jo 
kalbos tekstai, yra skirtu
mas, nes išsišokimai ir ne
logiškumai nepasiekia švie
sos.

“Kaip apie jį manoma 
pas jus?”

Viešint Tarybų Sąjungoje 
aš pastebėjau, kad žmonės 
dažnai klausia atvykėlių iš 
Vakarų: “Ką apie Chruš
čiovą galvoja žmonės pas 
jus?” Tame klausime ga
lėjau jausti kaip ir tam tik
rą netikrumo ir susirūpini
mo atgarsį. Tarybiniams .

kultas.”
Taip man išsireiškė šios 

vasaros pabaigoje jaunas 
rašytojas Vilniuje. Prieš 
mus gulėjo šviežias tos die
nos laikraštis, kur du pus
lapiai (iš keturių) buvo už
imti Chruščiovo kalba, o 
dar kitame, pirmame, ne
menka dalis buvo užimta 
depešomis apie N. Chruš
čiovo lankymąsi Čekoslova
kijoje. Tai buvo tomis die
nomis, kai Chruščiovas da
lyvavo Slovakijos išlaisvini
mo iškilmėse ir kur jis sakė 
vieną ilgą kalbą po kitos..M i

Šis jaunas rašytojas bu
vo ne vienintelis. Iš netie
sioginių pastabų, santūrių, 
bet gan aiškių išsireiškimų 
ir kartais gan atvirų pasi
sakymų, man buvo aišku, 
kad daugelis jaučia, jog kas 
tai* netvarkoje su draugo 
Nikitos elgsena. Dabar, į 
kuomet jis jau ne galvinyjej 
ir tarybinė spauda kriti
kuoja kai kuriuos jo darbo 
metodus ir valdymo gaires, 
aš manau, kad ta kritika 
ne staigmena Tarybų Są
jungos žmonėms. Man at
rodo, kad ką tai panašaus 
jau galima buvo girdėti ir 
jausti Tarybų Sąjungoje 
žmonių pas įsakymuose, 
•^patingai politiniai susipra
tusių tarpe.
Meilė ir nepasitenkinimas

Tarybų Sąjungos žmonės, 
ypatingai inteligentija, tu
rėjo kaip ir dvejopą jausmą 
jo link. Iš vienos pusės jis 
buvo gan mylimas — myli
mas kaip labai liaudiškas 
žmogus, kaip žmogus, kuris 
mėgsta atvirai pasisakyti, 
nevynioti žodžių į vatą, 
kaip tai sakoma; kaip žmo
gus, kuris turi nepaprastą 
energiją; kaip žmogus, ku
ris nepaprastai daug atliko 
kovoje prieš sustingimą, 
prieš stalininšką asmenybės 
įultą, prieš dogmatizmą.

z Iš kitos pusės, tarybinius 
žmones, ypatingai inteligen
tiją, vargino mintis: ar tik 
draugas Nikita neišsišoka 
perdaug? Ar tik jis nėra 
perdaug grubus? Ar jis pa
kankamai apgalvoja savo 
žodžius? Ar tik nesivysto 
aplink jį naujas asmenybės 
kultas?

Meno - kultūros žmonės 
ypatingai dvejopai, ir net 
diametriškai priešingai-, 
jautė apie Chruščiovą. 
Iš vienos pusės, jie jautė, 
kad jis, bendrai paėmus, 
stoja už šablono, lakavi- 
mo, pompastiškumo ir 
oficiališkumo panaikinimą. 
Bet, iš kitos pusės, jie jau
tė, kad Nikita Chruščiovas 
permažai nusimano apie li- 
$ratūrą-meną, kad skaity
ki ilgas paskaitas tais klau
simais, sakyti ilgas prakal
bas.

Atsimenu tokį politinį juo
kelį, kurį girdėjau vilnie
čių studentų tarpe:—

Tūkstantis metų vėliau— 
2964 metai. Maskvoje vai
kas skaitydamas knygą su
randa vardą: Nikita Chruš
čiovas. Jis nežino, kas toks 
buvo. Tėvas irgi nežino, bet 
pątaria jam paieškoti enci
klopedijoje. Vaikas taip ir 
padaro. Ir jis galų gale su
randa Naujosios Tarybinės 
enciklopedijos vieno pusla
pio apačioje dvi eilutes:

(Chruščiovas, Nikita Ser- 
gfejevičius, meno kritikas, 
gyvenęs Mao eroje.

’ Studentas, kuris tą juoke
lį pasakojo, nebuvo Kini
jos dogmatizmo šalininkas. 
Anaiptol -— jis buvo, ką 
P e k i n a s vadintų revizi-

žmonėms, kaip matyti, at
rodė, kad kai kuri Chruš
čiovo charakteristika, kai 
kurie jo poelgiai, nesudaro 
garbės Tarybų šaliai. Aš 
paprastai atsakydavau, kad 
Amerikos eiliniai žmonės, 
kurie mėgsta paprastumą ir 

I liaudiškumą, turi gan šiltą 
jausmą Chruščiovui. Aš tos 
nuomonės esu iki šios die
nos. Tas incidentas Suvie
nytose Nacijose, kuomet 
Chruščiovas nusiėmęs batą 
juomi “aplodavo” mušda
mas į stalą, dažnai buvo mi
nimas žmonių Tarybų Są
jungoje, nors spauda to in
cidento niekad neminėjo. 
Aš sakydavau, kad Ameri
koje tas nelabai taktiškas ir 
impulsyvus elgesys iššaukė 
šiek tiek juoko, bet nieko 
tokio baisaus.
Koks dabar jų jausmas?
Iš to, ką aš girdėjau apie 

Chruščiovo rolę, kai viešė
jau šią vasarą Tarybų Są
jungoje, bandau spėti, kaip 
dabar ten jaučiasi žmonės, 
koks jų atsinešimas šiuo 
klausimu. Man lengviausia 
spręsti apie tuos, su kuriais 
teko labiausiai bendrauti — 
dailininkais, rašytojais, ben
drai kultūrinio baro žmonė
mis.

Spėčiau, kad jie paten
kinti, kad naujai besivys
tantis kultas tapo nutrauk
tas. Spėčiau, jog jie paten
kinti, kad, kaip atrodo, ide
ologinis ginčas su Pekinu bus 
vedamas ant aukštesnio ly
gio, su mažiau demagogijos. 
Spėčiau, jog jie, bendrai 
imant, patenkinti, kad la
biau stabylūs žmonės stoja 
prie vairo. Bet taipgi spė-i 
čiau, jog jie visa širdimi 
geidžia, kad tos pakaitos 
nevestų prie koncesijų dog
matizmui politikoje, kultū
ros bare, santykiuose su ki
tų šalių pažangiomis jėgo
mis. Spėčiau, kad jie pa- 
geidautų draugiškesnių san
tykių su Kinija iš vienos 
pusės, ir Tolijačio siūlomų 
dar gilesnių demokratinių 
reformų iš kitos. Paviršu
tiniškai žiūrint gali atrody
ti, kad tarp šių dviejų pa
geidavimų tikra praraja, 
kad jie viens kitam priešin
gi. Bet giliau pagalvojus 
paaiški, kad taip nėra. Aš 
manau, kad ateitis tą pa
tvirtins.

O kaip su Chruščiovu kaip 
su asmenimi? Kaip jis tu
ri būti atmintas? Aš esu 
tikras, kad su laiku įver
tinimas “susibalansuo s, ’ ’ 
kad jo dideli užsitarnavimai 
ir jo silpnumai ras savo vie
tas istorijos puslapiuose, 
kaip su laiku “susibalan
suos” įvertinimas ir kitų re
voliucijos vadų. Atsimin
kime, kad Prancūzijos revo
liucijos laikais lyderiai po 
lyderių irgi buvo smerkia
mi, “išmetami iš istorijos.” 
Šiandien mes į juos visus 
žiūrime kaip į revoliucijos 
tribūnus, nors matome ir 
klaidas.

R. Baranikas

Lietuvių kalbos tarmėse 
ir įvairiuose rašto pamink
luose gudais vadinami ne 
tik baltarusiai, bet ir len
kai, rusai, o taip pat lietu
viai, kalbantys kita tarme. 
Pavyzdžiui, žemaičiai gu
dais vadina aukštaičius, pa
nevėžiečiai kupiškėnus ir t. 
t. (plg. “Lietuvių kalbos žo- 
'dynas”, t. III, p. 692). Iš 
kur kilo gudo vardas, kalbi
ninkai ligi šiol nėra visiškai 
vieningos nuomonės. Kazi
mieras Būga aiškino, kad 
gudais lietuvių protėviai iš 
pradžių vadino rytinių ger
manų tautą gotus, o paskui 
jų vardą perkėlė gretimai 
gyvenančioms slavų gimi
nėms. K. Būgos nuomone, 
baltų giminės (prūsai) su 
gotais susidūrė dar prieš 
mūsų eros pradžią, kai go
tai savo vardą tarė ghudas.

Tokiam K. Būgos gudo 
vardo aiškinimui pritaria ir 
kiti mokslininkai, pavyz
džiui E. Hermanas ir “Eti-
mologinio lietuvių kalbos 
žodyno” (“Litouisches ety- 
mologisches Worterbuch”) 
autorius E. Frenkelis. Pas
tarasis tik kitaip aiškina d 
žodyje gudas atsiradimą. 
Jo nuomone, gotų guta bal
tišku gudu pavirto dėl prū
sų kalbos gudde “krūmas” 
įtakos.

Švedų kalbininkas R. Ek- 
bliomas įrodinėjo, kad pir
minė gudo reikšmė buvusi 
ne “gotas”, o “Gotlando sa
los gyventojas”. Su gotlan- 
diečiais ir kitais Švedijos 
gyventojais baltų giminės 
dažnai kariaudavo. Vėliau 
baltai gudais vadinę rie tik 
švedus gotlandiečius, bet ir 
apskritai svetimšalius, šiam 
pavadinimui šute i k d a m i 
tam tikrą neigiamą atspal- 
vį.Anot K. Ekbliomo, tokia 
gudo reikšmė išlikusi įvai
riuose. augalų pavadinimuo-

JAPONŲ EIFELIO 
BOKŠTAS

Tokijo miesto televizijąs 
bokštas yra 106 pėdas aukš
tesnis už Eifelio bokštą Pa
ryžiuje. Įdomu, kad minėto
jo bokšto statyybai buvd 
sunaudota dukart mažiau 
statybinių medžiagų — bū
tent 3,600 tonų plieno ir 
1,200,000 kniedžių. Tuo tar
pu Paryžiaus bokštui pa
statyti reikėjo 7,300 tonų 
plieno ir 2,500,000 kniedžių 
(nitu).

Naujojo Alytaus kvartalas

Apie žodžių “Baltarusis” 
ir “Gudas” kilmę

se: noterė — gudhoterė, 
karklas — gudkarklis, obe
lis — gudobelė ir kt.

K,ai kurie istorikai ir et
nografai gudo vardą mėgi
no sieti su įvairiuose istori
niuose dokumentuose aptin
kamais jotvingių genčių pa
vadinimais. Tačiau kalbiniu 
požiūriu jų argumentai la
bai neįtikinami.

Baltarusis yra daug nau- 
naujesnis lietuvių kalbos 
žodis negu gudas.. Tiesa, jis 

i nėra toks naujas, kaip gal
voja drg. V. Šiaudvytis: 
baltarusio terminą jau var
tojo žymusis mūsų kalbi
ninkas Jonas Jablonskis. 

Į Baltarusis —baltarusių, ru
sų kalbos žodžio bielorus 
vertinys. Tokiu vardu bal
tarusius vadina ir kiti jų 
kaimynai, plg latvių balt- 
krieve, lenkų Bialorus, uk
rainiečių Bilorus, estų val- 

' gevenelane (valgė “baltas”, 
venelane “rusas”).

Kokiu būdu toks baltaru
sių vardas atsirado, nėra 
galutinai išaiškinta. Šalies 
vardas Bela j a Rus žinomas 
jau XVLtame amžiuje. Pir
miausia tokiu vardu, atro
do, vadinta “laisva, t. y. to
torių neužkariauta Rusija”. 
Kodėl ją taip vadino, sunku 
pasakyti. Kai kurie kalbi
ninkai spėja, kad baltaru
siai šį vardą galėjo gauti 
dėl šviesių plaukų ir baltų 
drabužių, kuriuos jie mėgę 
dėvėti.

Lietuvių literatu r i n e i 
kalbai baltarusis yra tinka
mesnis, nes jis vartojamas 
tik viena reikšme. Antra, 
žodis gudas vengtinas ir to
dėl, kad jis dėl įvairių isto
rinių aplinkybių įgijęs tam 
tikrą neigiamą atspalvį. 
Panašiai kaip mes su balta
rusio terminu, latviai pasi
elgė su lietuvio pavadini
mu. Jie kai kuriose latvių 

Ekskunigas
Tau nebereikia altorių šešėliuos 
Muštis krūtinėn ir šaukt “Mea culpa!” 
Giedoti “Te deum!” rankas iškėlus, 
Kryžmais ant žemės pulti

Į dulkes
Kaip mulkiui.

Dabar mokyklos išbaltintoj klasėj
Tu kalbi apie galaktikų erdvę beribę, 
Apie mažą žiedadulkės masę, 
Slepiančią žemės grožybę,

Kuri žydi
Ir žibės amžinybėj.

Tu rodai žmogaus kelią iš prietarų, burtų 
Į komunizmo didingus rūmus, 
Atskleidi, ką galės greit sukurti 
Elektroninių smegenų įžvalgumas,

Gudrumas, 
Genialumas.

Tu mokai savy įžvelgti 
žėrintį deimantą saulės mažytį, 
Iš laimės kalno luitą sau atsiskelti
Ir jį gabalais visiems aplinkui dalyti 

Po dalelytę, — 
Lai švyti...

Atsikratęs tarsi vaiduoklio sutanos, 
Paliovęs byloti pelėsių žargonais, 
Tu žengi lyg visatos titanas,
Lyg kosmonautas iš padangių kelionės, 

Busimasis valdonas 
žvaigždžių milijonams.

Svajojo pušis ištekine
Svajojo pušis ištekinė, 

Išdygus ant tyrlaukio plyno, 
Išaugt lig padangės.

žydrynėmis susižavėjus,
Ji tolių aukštųjų ilgėjos, 

Pasiekti juos stengės.
Bet vėtros ją draskė laišvūnę, 
Jai laužė išdidžią viršūnę,

Jai stiebtis neleido,
Padangė jos pasiilgtoji
Ją vienišą plakt neatbojo, 

žaibus į ją laidė.
Ir vietoj pušies ištekinės 
Išrizgo kerokšlis laukinis—

Skujų draiki kaugė,
Kovodama prieš uraganą,
Prieš viesulą—nuožmų raganių, 

Grublėta išaugo.
Suprato — tik girios tankynėj 
Galėjo išaugt ištekinė, — 

Ne skėstis, keroti;
Vien stiebtis ir stiebtis galėjo, 
Nelaužoma šėlstančių vėjų, 

Nuo speigo užstota.
Te laivui kreivotas kamienas, 
Diržingas ir kietas it plienas,

Į stiebą netinka, — 
Dalia didingesnė tau teko 
Nedūžtančiu pryšakiu taką

Putojantį skinti.
J. Sukata
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tarmėse turinti nelgamą at
spalvį lietuvio vardą leitis 
pakeitė naujais žodž i a i s 
lietuvis bei lietuvietis.

Įvairių vietovių ir miestų 
vardai paprastai į kitą kal
bą nėra verčiami. Tačiau 
esti atvejų, kai koks nors 
šalies ar vietovės pavadini- 
mos išverčiamas, taip atsiti- 
gelis kaimynų ją vadina 
kę ir su Baltarusija. Dau
gelis kaimynų ją vadina 
verstu vardu. Gal būt, čia 
nulėmė visiems gerai 
suprantama žodžio Belo- 
rusija reikšmė. Vokiečiai, 
pavyzdžiui, anksčiau Balta
rusiją vadino taip pat vers
tiniu vardu Weissrussland, 
o dabar daugiau linkę var
toti Belorussland. Taigi ko
kios nors griežtos taisyklės 
čia nėra.

A. Sabaliauskas

New Haven, Conn.
Apie 700 darbininkų, pri

klausančių United Rubber 
Workers unijos 338 lokalui, 
paskelbė streiką Seamless 
Rubber Co. Darbininkai 
reikalauja naujo kontrakto.

Kaip vietos anglų laik
raštis rašo, popiežius Povi
las užgyrė katalikų vysku
pų susitarimą su Vengrijos 
valdžia, kad jie bendradar
biaus. Pas mus yra tokių 
katalikų, kuriems tas nepa
tinka.

Vietos anglų laikraštis 
rašė, kad Brooklyn, N. Y., 
vienas lietuvis, gal dipukas, 
rašė, būk visi lietuviai bal
suos už Goldwaterj. Žino
ma, prastai jis pažįsta lie
tuvius ir su tokiu savo spė
liojimu tik lietuviams gėdą 
darė.

“Laisvės” vajininkas Jo
nas Petkus sakė, kad iš 
anksto nėra reikalo daug 
girtis, bet jis darbuojasi. 
Sakė, kad numato progų 
gauti ir naujų skaitytojų. .

“Vilnies” vajininkė M. 
Valinčius sakė, kad darbuo- ‘ 
jasi, bet ji persikėlė į naują J 
vietą gyventi, tai tas daug 
laiko atėmė ir dar atima.

J. Kunca

ATKAKLUS
išsiblaškėlis

Įžymus prancūzų fizikas 
Amperas, skaitydamas pa
skaitas Sorbonoje, lentą va
lė savo nosine. Kempinę gi 
įsidėjo į kišenę. Studentai 
nutarė kempinę priri š t i 
prie lentos. Tada Amperas 
pradėjo dėti į kišenę kreidą.

MIAMI, FLA.
Iš lietuvių pažangiečių 

veikimo
Apšvieta, žinojimas, visa

da yra reikalinga kaip jau
niems, taip ir senesnio am
žiaus žmonėms. Mokytis, 
sužinoti, niekados nėra per 
vėlu. Patartina pasiskaity
ti A. Lunačarskio straipsnį 
“Inteligentiškumas,” tilpusį 
“Laisvės” Nr. 88-ame.

Apšvietos klausimais rū
pinasi LLD 75 kuopa. Be
veik po kiekvieno jos susi
rinkimo yra skaitomos pre- 
lekcijos sveikatos, meno 
bei kitokiais klausimais. 
Vėliausiame LLD susirinki
me V. Bovinas skaitė pre- 
lekciją apie poetą A. Reg- 
ratį ir jo atliktą darbą. 
Prelegentas gražiai atliko 
savo užduotį.

Ateityje apšvietos paren- 
mai turėtų būti garsinami 
per visą mėnesį, kiekvieno 
sekmadienio LSK banketuo
se. Garsinti turi prelekci- 
jų rengimo komisija, o ne 
kiti, tokiu būdu žmonės at
kreips daugiau dėmesio ir 
lankysis į apšvietos paren
gimus.

Nėra reikalo lankyti mo
kyklą, išeiti kolegiją, kad 
sužinoti apie sveikatą, tech
niką, dailę, literatūrą ir t. 
t. Tiktai reikia skaityti 
tam tikrais klausimais kny
gas lietuvių ir anglų kal
bomis. laikraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį,” žurnalą “Šviesą,” 
lankyti prakalbas, prelekci- 
jas, remti viršminėtą spau
dą, Literatūros draugiją, 
meno draugijas, chorus, ku
rie vaidina labai svarbią ro
lę lietuvių tarpe.

Bazaras
Gražus ir sėkmingas buvo 

LLD 75-os kuopos bazaras 
spalio 27 ir 28 dienomis. 
Nežiūrint, kad oras buvo 
prastas, labai lijo, bet žmo
nių atsilankė nemažai.

Programą atliko Aido cho- 
choras, sudainuodamas ke
letą gražių liaudiškų dai
nelių. Daug garbės baza- 
ro rengėjoms M. Kancerie- 
nei ir M. Valilionienei, taip
gi pagalbininkėms Jurevi
čienei ir Kanapienei, taipgi 
gaspadinėms A. Šimkienei, 
N. Balzerienei, M. Chuladie- 
nei ir N. Tamošiūnienei už 
iškeptus skanius pyragus. 
Visos moterys, kurios dir
ba LLD arba L. S. Klube, 
yra užsitarnavusios di
džiausios pagarbos, nes tik 
jos ir padaro pinigų, dau
giausia vien tik už maistą.

Dovana Aido chorui
Aido choro narys ir di

delis jo rėmėjas J. Smalens- 
kas dovanojo 17 Lietuvoje 
spausdintų su gaidomis dai
nų knygų. Širdingiausias 
jam dėkui!

Puikus ir didelis LSK 
banketas atsibuvo lapkričio 
8 d. Tuo pačiu sykiu buvo 
paminėtas LSK pirmininko 
Ch. Tamošiūno gimtadienis. 
LSK Aido choras, vadovy
bėje Violos Hagerty, sudai
navo jam gimtadienio dainą 
ir porą liaudiškų dainelių. 
Klubo ir Aido choro nariai 
ir visi dalyviai linki drau
gui Ch. Tamošiūnui sulauk
ti dar daug sveikų, linksmų 
gimtadienių ir geriausios 
sveikatos.

Aido choras savo vėliau
siame susirinkime nutarė 
surengti lapkričio 3 d. (gal 
gruodžio 3d.? Red.) ban
ketą su gražia dainų pro
grama. Choro vadovė Vio
la Hagerty, darbuojasi, kad 
prirengus gražia tam pro
gramą.

J. W. Thomsonas
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ff. Petronis

JONAS IŠ AMERIKOS
(APSAKYMAS)

(Tąsa)
Vieną kartą Jonas ryžosi. Nugalėjęs 

gėdą ir baimę, jis puolė Kriaučiūnui į 
kojas, maldaudamas Nastės rankos.

Senis ne iš karto suprato'padriką ber
no kalbą. O kai suprato, klastingai viep- 
damasis atsakė:

—Tau, Tripūriok, galva atšalo, ar kas 
pasidarė? Žiūrėk — motina dar kaip 
staininė (ir jis užlenkė dešinės mažąjį), 
Kazimieras — namuos (užlenkė bevar
dį), o jūsų trecinka—tik šuniui pasivo
lioti (užlenkė tris likusius ir sugniaužė 
kumštį), o užsimanei Nastės! Kas 
tau—Nastė pamesta, mergos vaikas, ar 
ką? Daugiau man čia nesivalkiok!

—Dėde, aš myliu Nastutę...
r—Meile puodo neužtrinsi, bulvienės 

neužbalinsi — reikia ko nors daugiau, 
Tripūriok. Eik, sakau!

“Nudėti tokį!” — šmėkštelėjo, juoda 
mintis paniekinto jaunikio galvoje. Bet 
Jonas nepasakė nė žodžio ir, vos vilkda
mas kojas, išdūlino iš Kriaučiūno kiemo.

Šiomis nevykusiomis piršlybomis Jo
nas ne tik nieko nepešė, o galutinai su
gadino reikalą — atidengė seniui savas 
kortas. Kriaučiūnas iš karto suprato,, ko 
Nastė prieš Kubiliūną, visos parapijos 
turtuolį, taip purkštauja ir nutarė būti 
atsargesnis, neišleisti dukters iš akių.

Jonas nirto ant Kriaučiūno, nirto ant 
savo motinos, nirto ant savęs ir viso pa
saulio. Bet ir įnirtis jokios išeities iš 
susidariusios painiavos nedavė.

Gyvenimas tapo nebepakenčiamas. Įsi
mylėjusius Kriaučiūnas pradėjo atidžiai 
sekti ,šnipinėti, tiesiog persekioti. Susi
tikinėti darėsi vis sunkiau, pavojingiau, 
o beviltiška meilė liepsnojo kaskart karš
čiau. Ir kaip tyčia, juos ištiko dar viena 
baisi nelaimė: senis Kriaučiūnas prity
kojo naktį Joną, įsigavusį pas Nastę į 
klėtį. Jiems bedūsaujant ir besišnabž
dant apie savo nelaimingą meilę, į klėties 
duris pasigirdo baisus beldimas. Abu 
suprato — tėvas. Įnirtęs senis daužė 
basliu duris, reikalaudamas atidaryti. 
Nelaimingi įsimylėjėliai atšoko vienas 
nuo kito nei gyvi, nei mirę, tiesiog su- 
stulpėję atsistojo kuris sau klėties kam
puose. O senis vis pasiučiau trankėsi 
ant prieklėčio. Reikėjo ką nors daryti. 
Jonas prislinko prie durų, staiga atitrau
kė velkę ir, kaip pabaidytas žvėris, šo
ko laukan. Bernas nutrenkė nuo prie
klėčio Kriaučiūną ir neatsigręždamas 
nukūrė per kaimą, tą minutę visiškai 
užmiršęs Nastę.

Kas tą naktį Kriaučiūnų namuose da
rės, nesunku atspėti. Nastė, paplūdusi 
ašaromis, paklaikusi iš siaubo, šliaužio
jo po kiemą keliais, bučiavo tėvui kojas, 
melsdama atleidimo. O Kriaučiūnas kei
kėsi paskutiniais žodžiais, medinėmis 
klumpėmis spardė it pelų maišą savo 
gražiąją dukterį, čaižė ją odinėmis va
delėmis. Nedaug trūko, kad būtų vie
toje pribaigęs, motina vos atplėšė nuo 
dukters krauju pasruvusiomis akimis tė
vų.

Auštant Kriaučiūnas atsitrenkė pas Ši
leikienę į Lepšiškius, nė Kristaus ne
pagarbinęs, ėmė griaudėti:

—Pažabok savo drigantą, kol jom gal
va nesutrūko! Nekeik manęs, jeigu tu jo 
nebepamatysi. Išjodysiu aš jus iš Lep- 
šiškių—nė pekloje vietos nerasit!

Nebuvo kam daužyti galvos, nebuvo 
kam grasinti — iš tos nakties “drigan
tas” kelias dienas nesirodė namie. Bas
tėsi miškais ir laukais, siuto iš apmau
do, krimtosi nagus, duso iš meilės. Visi 
keliai pas Nastę užsidarė, užsidarė am
žinai ... Iš sielvarto buvo beįmanąs 
graužti medį, rautis plaukus. Sielgrąža 
nieko negelbėjo, nebuvo kur dingti—rei
kėjo grįžti namo...

Grįžo., Bet čia jį gyvą ėmė ėsti Kazi
mieras su motina. Neturėdamas ko 
stvertis, naktimis Jonas puldavo ant ke
lių ir šaukdavęs dangaus pagalbos. Ta
čiau aukštybių viešpats tylėjo, neištie
sė jam mielaširdingos rankos...

Galva braškėjo, ieškodama išeities, ta
čiau jos nebuvo...

• Jonas nebeišlaikė. Nuleido rankas, pa
narino galvą. Gyvenimas be Nastės — 
ne gyvenimas. Vaikščiojo šviesios dienos 
nematydamas. Visas jo linksmumas din
go, tik meilė negeso. Ji nebeliepsnojo 
skaisčia, šviesia liepsna, rusėjo iš po 
anglių, dūmavo, tačiau jos žarijos neža
dėjo greit išblėti.
; Dingtelėjo jam į galvą mintis pavogti

motinos mazgą, skirtą jo užkurystei pas 
Uršę, pagrobti Nastę ir išsidanginti 
abiems į platųjį pasaulį. Ilgai jis nari- 

v nėjo po namus, šnarpštė, iškrapštė'visus 
plyšius ir skyles, tačiau mazgo užtikti 
nepavyko.

Pritykojo kartą Liubartuose nuoša
liai Nastę. Apie meilę kalbėti nebuvo 
kada.

—Nastut, — sušnibždėjo.—Paimk tė
vo pinigus ir—bėgam, nors į svieto kraš
tą...

Nastės akys sustingo iš siaubo.
—Jėzau, ne! Nežinau tėtės pinigų... 

Jėzau, ne... Užmuš, gyvą užmuš. Ma
ne varo už Kubiliūno. Tu, tu ką nors...

Ir nubėgo, genama baimės.
Tvirtas Jono sprandas, sakytum, trakš

telėjo, nulūžo. Našta pasidarė nebepake
liama, nebepanešama...

Nudžiovė kartą iš motinos svirno pus- 
pūrę rugių, nutempė nakčia į Liubartus 
smuklininkui Mendeliui ir paliko nieko 
nesakęs. Sekmadienį užsuko smuklėn ir 
paprašė Mendelio degtinės.

—Ką tu pasakei? Degtinės?
—Degtinės! Užmokėta tau!..
—Aš tau, Jonai, duosiu degtinės, tik 

nedaug,—tarė jam smuklininkas. — Ir 
taip esi kaip durnas. Aš žinau, žinau— 
nepasakok! Kriaučiūną aš pažįstu. Iš 
jo pinigą sunku išspausti, oi, kaip sun
ku. Klausyk, jis žada Nastei pasogą, bet 
nė vienam į rankas dar nebruka—nega
li atsiskirti su pinigu. O be pasogos 
mergos niekas negriebia, tik tu toks 
kvailas esi. Tu geriau paklausyk senio 
Mendelio ir padaryk šitaip: paprašyk iš 
namų dalies ir važiuok Amerikon. Pa
dirbėsi metus kitus mainose—grįši su do
leriais. Tada Kriaučiūnas tau pats var
tus atkels. Ot tokį gešeftą daryk! Gy
venti reikia protingai, ne taip, kaip tu 
dabar!

Jonas sriūbčiojo kvortą,' svaigstančia 
galva klausė smuklininko kalbos, ir jam 
pasirodė, kad Mendelis pasakė kaip tik 
tai, ko jis pats troško, bet negalėjo su
galvoti. Mendelis tartum ėmė ir atraki
no jam į ateitį duris, kurių jis, iš meilės 
apkvaitęs, niekaip nesugebėjo rasti.

Ir nuo nedaug degtinės Jonas pasigė
rė. Namo parkėblino sverdėdamas, min
timi apie Ameriką nešinas. Gryčioje at
sistojo prieš motiną, plačiai išsižergė ir, 
vos apversdamas liežuvį, pareiškė:

—Pas Uršę, mama, aš užkuriomis nei
siu. Užmušk, ale neisiu! Geriau atiduok 
man mano dalį, mane atidalinkit, o Ka
zimieras tegu sau gaspadoriauja ant sa
vosios dalies. Parduosiu ir važiuosiu 
Amrikon... Ame...

Sunkus motinos kočėlas tvojo girton 
galvon. Jonas paknopstom išlėkė į kie
mą.

—Še tau dalią, še tau Ameriką!—ply
šojo perpykusi Tripūrienė.—Ir į ką tu, 
prakeiktas atsigimei?

Atsikvošėjęs Jonas basliu išmalė tro
bos langus, pridirbo visam kaimui gar
daus juoko. Kazimieras bandė Joną nu
malšinti, bet nepavyko . Šis tiesiog siu
to, o išsisiutęs nulindo daržinėn, įsikasė 
į pelus. Ten draskėsi ir raudojo, kan
džiojo sau iki kraujo pirštus, linksniavo- 
vo Nastės vardą. -Širdį traiškė sunkus, 
nenuritamas akmuo... Laimė dar, A- 
merika, menka vilties kibirkštėlė, žybčio
jo po sudegusio gyvenimo pelenais...

Tripūrių troboje įsiliepsnojo nuolati
nis karas. Jonas reikalavo dalies, mo
tina su Kazimieru visomis keturiomis 
nuo jo gynėsi. Kasdien kildavo pešty
nės, palydimos širdingiausiais keiksmais.

—Tripūriai peklą kuria—Joną į Ame
riką leidžia,—šaipydavosi lepšiškiečiai, 
girdėdami Šileikių troboje alasą.

Mėsiedę, pačiu piršlybų žvangėjimo 
metu, krito senė Šileikienė. Rado ją 
persisvėrusią per kubilo kraštą, veidu į 
kiaulinius miltus įkniubusią. Kaip ji ten 
mirė, kokia liga mirė—niekas nesistengė 
isiaiškinti. Mirė—palaidojo. Atgiedojo 
mišias, palydėjo į amžinastį.

Po laidotuvių Jonas tarė broliui:
—Mama jau amžinatilsį. Dabar galime 

gyventi kiekvienas savo galva.' Tu man 
pamokėk dalį pinigais, arba atsidalin- 
kime žemę. Aš savo parsiduosiu ir iš
važiuosiu Amerikon.

Kazimieras sėdėjo palangėje ant suo
lo, žiūrėjo į savo naginių smaigalius ir 
niauriai tylėjo. '

—Na, kaip darai?-—paragino Jonas.— 
Pamoki ar atsidalinam?

(Bus daugiau)’

V. Prišmantienė

Liaudies švietimas Tarybų Lietuvoje
Jau antri metai, kai res

publikoje, kaip ir visoje ša
lyje, įvestas aštuonerių me
tų privalomas mokymas. 
Šis svarbus įstatymas vyk
domas gana sėkmin g a i: 
nors prisidėjo dar vieneri 
mokymosi metai, tač i a u 
mokinių, nelankančių mo
kyklos, skaičius sumažėjo 
perpus. O ir tie, kurie pasi
traukė iš bendrojo lavini
mo mokyklų, daugumoje 
mokosi kitų tipų mokymo 
įstaigose: suaugusiųjų, pro
fesinėse - techninėse bei 
specialiose mokyklose. Tai 
rodo didelį jaunimo verži
mąsi į mokslą, žinių troš-

j Šiandien visuotinis priva
lomas mokymas respubliko- 
ije pilnai įgyvendintas. Vien 
per pastaruosius dvej us 
metus respublikoje buvo 
pastatyta ir atiduota eks
ploatacijai 68 nauji mo
kykliniai rūmai ir 531 prie
statas prie aštuonmečių 
mokyklų. Apie 125,000 mo
kinių perėjo mokytis į nau
jas, erdvias patalpas, gra
žiai įrengtas klases. Mo
kyklose mokiniai naudojasi 
turtingais mokymo kabine
tais, gerais sporto aikšty
nais, sporto salėmis.

pastatyta 53 vaikų darže- 
i liai — lopšeliai. V isur kai
mo vietovėse per vienerius 
1962—1963 mokslo metus 
pastatyta 251 priestatas su 
1004 klasėmis, kuriose tilpo 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
mokinių. Šiais metais bai
giama statyti 359 priestatai 
su 2,195 klasėmis. Iš viso 
bendrojo lavinimosi mokyk
lose mokosi 516 tūkstan
čių mokinių, o per paskuti
nį dešimtmetį visų 
bendrojo lavinimosi mo
kyklų vien V-XI klasėse 
mokinių skaičius padidėjo 
bemaž šimtu tūkstančių. 
Tai tiesiog milžiniškas skai
čius, palyginus su mokinių 
skaičiumi, kuris mok ė s i 
mokyklose buržuazijos val
dymo metais.,

Seniai praėjo tie laikai, 
kai žmogus, baigęs pradinę 
mokyklą, jau buvo laiko
mas mokytu. Dabar kito
kie reikalavimai, kitokia 
mokyto žmogaus sąvoka. 
Dabar ir septynias klases 
baigęs jaunuolis laikomas 
mažamoksliu. Metai iš metu 
tokio išsimokslinimo žmo
nių vis mažės. Nebetoli tas 
laikas, 'i kai vidurinis išsila
vinimas bus privalomas vi
siems jaunuoliams.

Mokyklų tinklas plečiasi
Kasmet vis plečiasi ir 

darbininkų bei kaimo jau- 
' nimo mokyklų tinklas. Kad 
visiems dirbantiems būtų 
prieinamas mokslas, įsteig
tos vakarinės, pamaininės 
sezoninės mokyklos. Vien 
per paskutiniuosius dvejus 
metus, darbininkų ir kaimo 
jaunimo mokyklose besimo
kančiųjų skaičius išaugo 
iki 11,000, ir šiuo metu va
karines, pamainines, sezo-

O S-

nines mokyklas lanko 53,- menų būrį, o apie mokymą- 
000 gamybininkų.

Respublikos mokyki o s e ' 
žymiai pakilo mokinių mo
kymosi pažangumas, su- 
stiprė j o mokinių ži n i o s-

(si ir svajoti negalėtų.
a a i Žymiai išaugo respubli

koje ir ikimokyklinių Įstai
gų tinklas. Šiandien nerasi 
rajono, kuriame nebūtų ke- 

Mokinių organizacijos ak- luJ valk» J“1* Daugu' 
tyviai kovoja už sąmoningų ma,.^ lslkur« naujuose 
mokinių drausmę, už tvir-' gamose pastatuose, šių 
tas žinias bei praktinius l,astatli statyba kas m e t 
įgūdžius. Plečiasi mokinių spaiteja. Nebeto 1 tas lai- 
akiratis, nes visos dalyki- kas’. kaį ikimokyklines 
nes žinios mokyklose glaud- istaig°s ^us ne tik kie - 
žiai rišasi su gyvenimu. Tai 
įgalina kur kas geriau pa
ruošti jaunuolius gyveni
mui, praktinei veiklai.

Per pastaruosius metus 
mokyklose žymiai sumažėjo 
antramečių skaičius. Už

tyviai kovoja už sąmoningą

viename mieste ar mieste
lyje, bet ir kieKviename ko
lūkyje. Juk jau dabar res
publikoje yra 395 ikimo
kyklinės įstaigos, kuriose 
auklėjami 26i4»6 vaikai. Ei-

pos susirinkime lapkričio 1 
d. atsistojimu pagerbta mi
rusi buvusi kuopos narė 
Marcelė Gaiiiūnienė. Gaila, 
šiais metais trys kuopos i$- ' 
nai mirė. Nelengva jų vie
tas atpildytu | kuopą Įsira
šė Marijona retting. Jbau- 
Kiame u augiau Įstojant į 
aiuiecių gretas.

“.Liaudies balso” administ
racija atsiureipė į kuopą 
pasiuarpuoti šioje kolonijo
je paieškant “JLB” naujų 
suaitytojų ir pageidavo pi
nigines paramos. Apsvars
čius to laikraščio pauetį, nu
šiurta jo paramai $3U0.

Už keleto savaičių dus ki
ti metai, tad is anksto ap
svarstyta LLD 5U-ųjų meti
nių a t z y m ej imas. siamke

damos į darbą, motinos ra- • 
■ mia širdimi palieka savo

darbą be antramečių sian- ! mažylius darželių bei lop- 
idien kovoja ne tik šimtai seilų auklėtojų ir auklių 
pavienių republikos moky- priežiūroje, nes jos žino, 
tojų, bet ir ištisi mokyklų Kad Jų vaiKučiai turės vis- 
Koiektyvai. Tokios mokyk-i ir skanų maistą, ir svei
kos, kaip Jiezno, Telšių ant- 1 ką ponsį, ir gražius žaislus, 
toji vidurinė, Mažeikių ra- įr motinišką juos auklėjan- 
jno Barvydžių, Alytaus ra- eių pedagogų giobą. sios 
jono Kurnėnų, Tauragės įstaigos, tai dar vienas di- 
ajono Pilaitės aštuonme- dens patogumas motinoms. 

,us; daug pradinių mokyklų i juk neretai pasitaiko, kad
.ėKmingai siekia savo tiks- 
.0 — antramečiavimo išgy- 
endinimo.

Vis nauji kadrai
Pedagoginio darbo sėkmę 

uiciele cianmi nuiemia ir tai, 
jog Kasmet respublikos mo- 
nyKios gauna vis daugiau 
gerai paruostų kadrų. Kas-, darželio amžiaus vaikus, 
xiiet auKstosios respuoliKos 
inoKyklos išleidžia daug di- 
piomuotų jaunuolių, tame 
tarpe ir mokytojų, kurie 
sėkmingai darbuojasį. ( mo- 
Kyklose. Daug mokytojų, 
neatsitraukdami nuo darbo, 
mokosi neakivaizdiniu bū
du. Todėl mokyklose kas-

toje pačioje šeimoje yra ir 
lopšelio ir darželio amžiaus 
vaikai. Tėvams nelengva 
pristatyti juos kiekvieną 
rytą į atskiras įstaigas, 
steigiant lopšelius - darže
lius, šis nepatogumas paša
linamas, nes ta pati įstaiga 
priima tiek lopšelinio, tiek

vęs rengtas Koncertas. Da
bar paskirta apdairių na
rių Komisija, Kuriai pavesta 
užuuolis surasti solistą ar- 
oa solistę, Kurie su vietinė
mis spcivuuiis, su pagania 
2-iueies raKaiiusKieįies, ga
lėtų suruošti meilinę popie
tę sios organizacijos šven
tus proga.

bianie mieste niekuomet 
nestoKuoja svečių nei vieš
inu. ro susirinkimu, užkan
dus pietų, pirmininkas pri
statė viešnias iš Čikagos — 
Oną BrazdausKienę ir jos 
duKrą Bronę Fivariūnas, 
Kadaise dirbusią “Vilnies" 
Įstaigoje.

Bronė mano, gal ir jajį 
kada nors teKs šioje kolo- 

, nijoje apsigyventi. Ji su 
savo mamyte apsistojo pas 
,uną StrauKienę. CiKagietis 
J. K. Brass irgi atsikėlė į šį 
miestą. Jis bandysiąs čia 
pastoviai apsigyventi, jei 
tik aplinkybės jam bus pa
lankios tai padaryti. Jadk 
Klimas su žmona Frances iš 
Miamio buvo pas savo gimi
naičius P. ir O. Klimus su
stoję pasimatyti, tai užsu
ko ir į aldiečių suruoštus 
pietus. Neužilgo svečių bus 
daug daugiau.

Kuopa, laukdama daugiau 
svečių iš šiaurinių valstijų, 
nusprendė suruošti didelį^ 
įvairų, puošnų banketą Pa
dėkų dieną, lapkričio 26, 
paprastoje vietoje, 314—15 
Ave. So., St. Petersburge. 
Tikimasi svečių ne vien iš 
tolimų miestų, bet ir iš šios 
apylinkės. Pietūs bus pa
tiekti su visokiais skanumy
nais ir pamarginimais, ku
rie sužavės visus.

“Laisvės” ir “Vilnies” 
laikraščių vajininkai J. 
Gendrėnas ir J. Rūbas ver
buoja nauju^ skaitytojus ir 

; atnaujina seniems prenume
ratas. Gražu matyti, tuos 
draugus taip smarkiai vel

Tokie bendri respublikos 
laimėjimai liaudies švieti- j V 
mo srityje. ..Tie laimėjimai 
ryškūs kiekviename žings
nyje. Šiandien nerasi tokio 
kampelio, kurio nebūtų pa
siekusi mokslo šviesa. Nėra 
užkampių, kur būtų už
miršti mokyklos nelankę

kuriems kažkada vietoj 
knygos į rankas įsprausda
vo botagą. Ne tik elektra, 
bet ir knyga, mokslo šviesa 
šiandien apšviečia kalūkie- 
čių pirkias. Vargiai šian
dien berastum valstietį ar 
darbininką, kuris neskaito 
laikraščių, nesidomi mokslo 
bei technikos laimėjimais, 
politiniu šalies gyvenimu. 
Mokslo šviesa, apšvietusi 
tiek inteligento, tiek' ir ei
linio darbininko ar valstie
čio buitį, veda liaudį į nau
jus laimėjimus.
Vilnius

tipų me^ ma^eja mokytojų, tu- vaįkai, nėra įr piemenėlių
rinčių tik bendrąjį vidurinį 
išsilavinimą, skaičius. Ne
betoli tas laikas, kai tokių 
mokytojų visai nebus. Gi 
tiems mokytojams, kurie iš
silavinimą yra įsigiję anks
čiau, organizuojami įvairūs 
Kvalifikacijų kėlimo kursai.

Žinoma, mokymo - auklė
jimo darbo sėkmę respubli- 
Koje nulemia ne vien geri 
pedagogų kadrai. Atsiran
da mokinių, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
ieturi sąlygų nuosekliai 
ankyti mokyklą. Ir tokiems 
aikams valstybė ateina į 

jdgalbą. Jiems steigiamos 
aokyklos - internatai. Žiose 
mokyklose vaikai gauna 
pilną valstybinį išlaikymą 
ir turi visas sąlygas baigti 
vidurinę mokyklą. O baigę 
ją, norį toliau mokytis jau
nuoliai, tam vėl turi visas 
iąlygas, nes aukštosiose 
nokyklose bei techniku
muose studentams moka-

’ •• A:-'

St. Petersburg, Fla.
Ruošiasi atžymėti LLD 

50-ąsias metines
Kai praėjo šalies rinki

mai, tartum akmuo nuo krū- kiant. Geros jiems sėkmės! 
tinęs nusirito. Per spaudą,1 Nenuoalsus darbuotojas ir 
radiją, televiziją ir kitais kuopos finansų sekretorius 
būdais birčistų bernelis»d. J. Davidonis išvyko į li- 
žmonėms gadino ausis ir goninę Tampos mieste ištirt 

tais, rodydamas šalies pi-j reikės pasigydyti, jis ten> 
liečiams, koks jis patronas, j pasiliks ilgiau.
Koks x išganytojas. Šiame Taip pat narė Petrė Si- 
nieste buvo pasklidę net męnicnė pasidavė į ligoni-

Nenuoalsus darbuotojas ir

Tina cfinpndiiną iip anrūni žmonėms gailino ausis ir
narni bendrabučiais Da? akis su savo kalbomis, ras-1 savo_sveikatos pašlijimą. M
bartiniu metu respublikoje 
jau yra 45-os tokios mo
kyklos - internatai, kuriose 
mokosi apie 14 tūkstančių

Taip pat narė Petrė Si-

. u "lėokie propagandos lapai nę . Linkėtina abiem grei- mokimų. Netenka ir abejo-piupagaiiuus. y

tij jog visi šie vaikai buržu- |xa^ zm°nes Pyktųsi šautu-
vus ir dar ne bet kokius, o mai gyventi.azijos valdymo metais pa- j 

pildytų buožių bandų pie-: , v
J 1 Džiugu, kad sahes liaudis

_ i pastūmė jį į užmarštį. Bet;
' ' ! nereikia po šių rinkimų už-

<••*'•** '••••' i migti, nes reakcionieriai,

P
. •: x

±.

Alytaus rajonas. Anapus Otesnykų ežero ganosi Simno 
tarybinio ūkio karvutės.

B...

Vikutis

VARGONAI BE 
VAMZDŽIŲ

Pirmą kartą muzikos is-
atsipeikėję po šio smūgio, torijoje pavyko sukonstruo

ti vargonus be vamzdžių. 
Tai yra muzikos instrumen
tas, sužadinantis garsus 
elektrostatiškai. Gauti e j L 
garsai spalvingumo atžvil^ 
giu visiškai prilyksta Var$į 
gonų vamzdžių garsams. 
Prancūzų išradėjas eksperi
mentavo 10 metų, kol jam 
pavyko išgauti vargonų 
tonus.

vėl pradės savo propagan
dą varyti kaip išmanydami.

Floridoje šiuose rinkimuo
se negrų balsai keleriopai 
padaugėjo, ir vargu bet ku
ris iš jų už respublikonus 
balsavo. Su laiku negrų bal
sas bus nulemiamas balsas 
visuose šalies reikaluose.

Didžiuliame Lietuvių Li
teratūros Draugijos 45 kuo-

4 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 13,1964
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PHILADELPHIA, PA. Laisvės reikalai
c

Transport Workers unijos 
700, AFL, pasirašė 

3 metų kontraktą su 75“par- 
kinimo” lotų ir garadžių 
savininkais, pakeliant 13 c. 
valandai per trejus metus. 
Dabartinis savaitinis uždar
bis $63 ir gaunami “tipsai.”

Herbert Mclinturff, 53 
metų, sulaikytas einant į 
banką iškeisti 1,000 nikelių. 
Detektyvų klausinėjamas 
pasakė, kad žmogus ir leng
vai dirbdamas gali pasidaryti 
$5,000 per metus. Prisipaži
no, kad jis turi pasidaręs 
raktą automobilių pastaty
mo myteriams atidaryti.

Chesterio “gospel” minis- 
teris J. Jolan, 62 metų, areš
tuotas, padėtas po $10,000 
užstatu už siuntinėjimą li
teratūros, kurioje kaltina 
prezidentą Johnsoną prezi
dento Kenedžio užmušime.

•

1,500 Rohm and Haas 
kompanijos darbininkų, 
Bristol, Bucks County, yra 
kovos lauke už kontrakto 
pasirašymą ir algų pakėli
mą. Streikui vadovauja lo- 
kalas 88, AFL-CIO.

. Philadelphia turi 5,700 po
licininkų, kurie reikalauja 
46 centais valandai pakeli
nę ir 40 valandų darbo sa
vaitės. Harringtonas sako, 
kad policininkai moka dvi
gubai daugiau į senatvės 
pensijos fondą negu kiti 
miesto darbininkai arba, iš
rinkti viršininkai, o išėję į 

• senatvės pensiją gauna $125 
mėnesiui, kuomet buvusiam 
miesto majorui Dilworthui 
mokama $800 mėnesiui. 
Teismas atmetė policininkų 
reikalavimą mokėti už virš
laikių dirbimą. Miesto ta
ryba sako neturinti pinigų 
jų reikalavimui patenkinti.

Cecil B. Moore, NAACP 
z prezidentas Philadelphijoje, 

sako, kad darbininkai suga
vi sunkvežimį su 3,000 la
pelių su agitacija balsuoti 
už arba įrašyti dr. Martino 
Lutherio Kingo vardą pre
zidento vietai, kad atitrauk
tų balsus nuo Johnsono. 
Lakeliai konfiskuoti.

•

Harrisburge State Labor 
and Industry Department 
saiko, kad kelios darbų lavi
nimo programos mokyklos 
bus atidarytos valstijoje. 
Dvi iš jų bus Philadelphi
joje. Finansuos federalinė 
valdžia.

76% negrų virš 25 metų 
nėra lankę aukštesnių mo
kyklų Philadelphijoje. Taip 
praneša National Urban 
League. Whitney Young pa- 
žyjjni, kad beraščiams sunku 
wuti darbus. US Census 
Bureau tyrinėjimas sako, 
kad iš 359,646 nebaltųjų Phi
ladelphijoje virš 25 metų 
9,744 nėra visai lankę mo
kyklų. Sakoma, didžiuma 
jų atvykę iš kitų šalių.

■ ♦' 1

State Labor and Indust- 
. ry Dept. pranešimu, valsti
joje yra 197,000 bedarbių. 
Sekretorius Young sako, 
kad spalio m.ėnesį bedarbių 
skaičius sumažėjo.

Rinkimai praėjo. Phila- 
(įlelphijos ir visos valstijos 
pfjiecių didžiuma pasisakė 
užfprezidentą Johnsoną. 
Ins s p u blikonai pralaimė j o 
Harrisburgo legislatūros že
mesnįjį butą, bet respubli
konai turi didžiumą valsti
jos senate. Blatt nenusi
leidžia. Mat, virš šimtas 
tūkstančių balsų dar nesu

skaityti. Todėl • senatoriaus 
išrinkimas paaiškės vėliau.

Philadelphijos piliečiai pa
sisakė už bonų išleidimą po
žeminių traukinių plėtimui 
finansuoti, beisboiei lošti 
stadijonui statyti ir nau
jiems keliams tiesti ir se
niems taisyti. Unijos ir neg
rai suvaidino žymią rolę 
rinkimuose. Respublikonai 
nusiminę.

•

Spalio 27 d. mirė Margu
lis.

Spalio 28 d. mirė A. Gar
bus. Buvo pašarvotas Bi- 
genio šermeninėje. Palaido
tas Holy Cross kapinėse.

Hartford, Conn.
Atsiprašymas

“Laisvės” Nr. 89 įvyko 
klaida, ten nepaminėta var
dai Onos Latven ir Veroni
kos Vasil. Jodvi dovanojo 
grybų. Manau, visi valgė 
jų, nes tai skanėsiai. Tas 
parengimas įvyko spalio 25 
d., “Laisvės” naudai.

Labai atsiprašom.
L. žemaitis

Draugai “Laisves” 
skaitytojai

Garsinkite tarp savo pa
žįstamų ir prietelių, jog jau 

Į šį sekmadienį maty s i m e 
! Lietuvoje gamintus kruta- 
j mus ir kalbančius paveiks
lus (filmus). Filmus rodys
J. Grybas iš New Yorko, 
lapkričio 15 d., 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. 
Filmai kalbantys, su muzi
ka, dainomis ir šokiais. Ma 
tysite dabartinį Lietuvos 
gyvenimą iš visų sričių. Pa
sakykite apie šią progą ir 
kitiems, jie bus jums dėkin
gi už tai.

L. ž.

Hudson, Mass.
Jau buvo “Laisvėje” ra

šyta, kad Sadzivienė mir
dama paliko turto $70,000. 
Ji gyva būdama paskirstė 
savo turtą religiškoms sek
toms ir Marlborp ligoninei 
$5,000. Neaplenkė ir savo 
giminių Lietuvoje — paliko 
pas advokatą apie $20,000, 
kad pasiųstų kasmet po 
$1,400 vertės produktais.

Bet Lietuvoje gyvenanti 
giminaitė nepasitenkino, pa
sisamdė advokatą ir užareš- 
tavo banke pinigus.

Dabar visas turtas eis 
per teismą. ,

Giminaitė gaus ar ne, bet 
advokatai tai gaus iš jos pa
likimo.

Ir mažame mūsų miestu
ke atsiranda jaunuolių niek
šų. Spalio 17 d. netoli baž
nyčios vaikėzas užpuolė mo
terį ir norėjo išprievartau
ti. Moteris sukėlė lermą, 
ir užpuolikas pabėgo ap
draskytas.

•

Pas mus prezidentiniais 
balsavimais Goldwateris ga
vo 1,019 balsų, o Johnso- 
nas—4,385.

P. Vaitekūnas

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, Md., 
21210

(88-91)

. AUKOS “LAISVEI”, 
GAUTOS KONCERTE
Per H. Feiferienę ir

I. Bimbienę
A. Skirmohtas....... $10.00
K. Milinkevičius .... lO.OO
W. Paulauskas...........
Ona .........'.................
P. Linkus ..................
J. Patašius .................
J. Grybas....................
A. Mičiulis ................
J. ir K. Rušinskai .... 
J. Šmitienė ................
J. Stasiukaitįs ...........
A. Pranaitis .............
P. Valaitis ..... .7.... 
J. Jurkevičius ...........
L. ir M. Jakščiai.......
C. ir P. Meškėnai .... 2.00 
V. ir O. Čepuliai.......
A. ir S. Matuliai .....
F. Varaška .. ..............
R. ir L Januliai.........
P. ir U. Bieliauskai ..

Po $1: K. Pačiunskas, F. 
Bunkus, A. Zeidat, B. Na- 
valinskienė, M. Morkus, G. 
Bernotas, A. Butkauskas, 
A. Iešmantą, W. Brazaus
kas, M. Peikus, F. Yakštyš, 
P. Gustaitis, K. Petrikienė,
M. ir J. Juškai, K. Čiurlys, 
P. Višniauskas, Ch. Čerka, 
M. Yakštienė, P. Collins, P. 
Kunz, J. Nevins, A. Gabalis.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00 | tienė,
5.00 '
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00!

2.00 
2.00;
2.00

. 10.00 

.. 5.00 

.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.0,0 
'.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00

Per I. Mizarienę ir 
N. Buknienę

Motiejus Klimas . 
Wm. ir O. Malin . 
A. Jasiulaitis .... 
P. ir A. Aleknai . 
V. ir V. Bunkai .. 
Geo. Wareson ... 
P. Beeis......... .
Victor Becker ...
M. Janulevičienė . 
Wm. Degutis.......
A. Bičiulis ....... .
M. Šukaitis <.......
J. Raulušaitis ... 
Frances Traynis .
K. Motiejūnienė .
M. Grigas ...........
N. Kisielius .......
A. Rąiniene .......
R. Merkienė.......
F. Klastauskas ... 
K. Benderis.........
J. Kalvaičiai.......
A. Kunevičienė ..
D. ir A. Veličkai .
V. Guris .............
E. Katinis...........

Po $1: R. Merkis, J. Mi
kaila, O. Chernik, U. Bag
donienė, A. Mikalavičienė, 
D. Galinauskienė, J. Lau-~ 
kaitis, Newyarkie tis, M. 
Krunglienė, “Laisvės” skai
tytoja, E. Kasmočienė, E. 
Siaurienė, B. Makutėnienė, 
A. Skairius, B. Kireilis, 
Draugė, Mary Witkus, P. 
Zeikus, Nežinomas, Sofija 
Švelnikienė, Kazys Vilkis,
O. Bečienė, A. Mikalaus, 
Sue Kazokaitė, P. Babars
kas, lėva Bakun, S. Bimbie- 
nė, A. Valickienė, K. Ne- 
čiunskas, B. Siman, M. Gas- 
paraitis, R. K., Draugas, J. 
Zajankauskas, J. Alionis, 
John Karpavich, D. M. Šo- 
lomskas, J. Babarskas, J. 
Gasiūnas, P. Kapickas.

Per N. Ventienę ir
A. Yuskevich

W. ir A. Yuskevich $10.00
A. Philipse............... 10.00
Simon Shulin........... 10.00
George Stasiukaitis .. 10.00
V. Urbonas......... .
J. Bimba .....................
George Navickas.......
Eva Gailiunas ...........
Juozas Kupčinskas ..
W. ir B. Keršuliai ....
A. Švėgžda...........i.,
D. ir F. Mažiliai.......
Nellie ir Pov. Ventai..
K. ir I. Levanai.........
J. ir E. Bekampiai .... 2.00
Ch. Dzevečka.............2.00
George Šhimaitis .... 2.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

V. Zubov...................... 2.00
S. Griškus.................... 2.00
K. Čeikauskienė......... 2.00
H. Samanick ............. 2.00

, Po $1: Elena Tureikienė, 
Ona Žalneraitienė, U. Gužo- 
nienė, Philadelphia, G. Ma
tonis, F. T., Brooklynietis,
O. Dobinienė, O Jamison, 
M. Petronis, R. Allen, A. 
Vaznienė, N. Kairienė, A. 
Andžiulienė, O. Sukauskie- 
nė, A. Dobin, Mary Kalvai-

, E. Sungailienė, A. 
Lipčius.

Per Dianą Nevins ir 
N. lešmantienę

S. Sasna ..................
W. ir O. Baltrušaičiai.
K. Anuškis ................
J. ir O. Staneliai .....
K. Straukas......... .

2*qq J. Naudžius......... .
2.00 i.............

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00-
5.001
5.00 
5.00 
2.00
2.00
2.00
2.00 
2.00
2x00
2.00
2.00
2.00

. 2.00 
2.00 
2.00

Po $1: Newyorkietis, A.!gyventoja Anna Čirvinskie- 
I Zainis, Newyorkietis, Z. Za- | nė, po pirmuoju vyrų Moc- 
i leckis, Bevardis, W. Skuo-■ kienė. Parapijonys sako, 

• 10.00 i o. Višniauskienė, Den-1 kad ji buvo seniausia Ra-

A. R adžius ................
L. Tilvikas ................
A. Meškys ................
A. Žalkauskas ...........
S. Radusiai................
A. ir M. Liepai...........
J. ir A. Babarskas .... 
A. Petraitis ..............
A. Stakovienė ...........
A. Šlapikienė .............
W. ir M. Žukai...........
A. ir V. Nevins...........
R. ir H. Feiferiai .... 
N. Hacinkevičius.......  

nis, V. Venskunas. 
raitis, M. Adams, 
Bell, J. Nevins, A. 
viekas.

gautaAukų koncerte 
$486. Širdingai dėkojame 
viršminėtiems aukotojams , 
už jų gražų prisidėjimą su į 
parama laikraščiui. Jeigu 
keno pavardė yra praleista, 
prašome tuojau pranešti.

“Laisvės” Administracija

KINAI MOKOSI IR 
VAKARAIS

Shanghai us. — Kinijos 
darbininkai ir žemdirbiai 
energingai siekia mokslų. 
Po darbo valandų jie lanko 
vakarines mokyklas. Štai 
šiame mieste iš Diesel En
gine fabriko, kur dirba 
5,000 darbininkų, į vaka
rines mokyklas lankosi virš 
2,000. Panašiai yra ir su ki
tų fabrikų darbininkais.

iš 
d.,

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas vakaras ir filmai 
Lietuvos, šeštadienį, lapkričio 28 
7 vai. vak., Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje. Bus gerų namie 
gamintų valgių, kugelio, košelienos, 
pyragų ir šiltų ir šaltų gėrimų. 
Įėjimas $1.50. Parengimai "Laisvės" 
naudai. Kviečiame visus dalyavuti. 
Rengėjai'—LLD 6 kuopą, (91-93)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22-ros kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 19 d. Visi kuopos 
nariai dalyvaukite susirinkime ir 
pasikvieskite savo pažįstamus, ge
ros valios bičiulius, įsirašyti į kuo
pą, nes mums labai reikalingi nauji 
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 chbrą ateikite į pagal
bą, nes mums jos' reikia. Vieni ser
ga, kiti miršta, o dar kiti . . . tin
giniauja.

Lauksime senų ir naujų atsilan
kant. A. S. (90-91)

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)

Philadelphia, Pa.
Duos svarbų referatą

Kitą penktadienį, lapkri
čio 20 d., 8:30 V. V. phila- 
delphiečiai turės progą su
sipažinti su svečiu kalbėto
ju—įžymiuoji istoriku Dr. 
Herbert Aptheker, rašyto
ju, kalbėtoju.

Philadelphijos Visuomeni
nių mokslų forumas organi
zuoja šį mitingą Sheraton 
Hotelyj, 17th St. ir J.F.K. 
Boulew a r d, Philadelphia, 
Pa. Dr. Aptheker kalbės te
ma: “The Future of Ameri
can Democracy” (Ameriki
nės demokratijos ateitis).

Rengėjai kviečia phila- 
delphiečius skaitlingai atsi
lankyti į mitingą ir išgirsti 
svarbią svečio kalbą. Įėji
mas vienam asmeniui $1, 
studentams ir bedarbiams 
—50 c.

New Haven, Conn
Susižeidė

“Laisvės” vajininkas Jo
nas Petkus savo name nu
krito laiptais ir labai užsi
gavo šoną ir ranką. Dabar 
yra Veterans Hospitaly, W. 
Haven, Conn., G-4.

(“Laisvės” įstaiga linki 
Jonui greitai pasveikti.)

Mirė
Mirė sena New Haveno

P. Pet- Į žančiaus draugijos narė. 
Ruth

Krapa-
Velionė gerai sugyveno ir 
su pažangiečiais . Iš Lietu
vos buvo nuo Jurbarko, 
Gerdžių kaimo. Lietuvoje 
paliko daug giminių.

J. Kunca

Už SŪNAUS MIRTĮ 
GAVO 5 METUS

Bradenton, Fla.—Nuteis
tas penkeriems metams ka
lėjimo W. T. Turneris, 37 
metų amžiaus. Rugsėjo 10 
dieną jis mirtinai suvažinė
jo dviračiu važiuojantį savo 
sūnų Randy ir paliko nelai
mės vietoje.

Turneris teisme sakė, kad 
jis nežinojo, jog užmušė sa
vo sūnų, bet vis tiek prieš 
įstatymus prasikalto palik
damas nelaimės vietoje vai
ką be pagalbos.

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

BANKETAS-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.
x Įžanga $1.50

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 13, 1964

Desire woman to live in and 
assist with care of children. Refer
ences, please. LA. 5-8771.

‘ PHILADELPHIA, 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)

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

(89 95)
1

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)

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

(89-95)

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

MO. 4-7094
(89-93)

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

Call WA. 5-4563.

(88-92)

HOUSEKEEPER 1
• 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)(91-95)

HOUSEKEEPER. General house
work and care of 2 pre-school child
ren. 5 days a week. Must have 
excellent references and experience. 
OR. 3-8441. (91-95)

HOUSEKEEPER
Laundry & Cooking. Sleep in 
room and bath. 6 day week, 
cent references . $45 per week. WA. 
2-2577.

own
Re-

(91-95)

PRACTICAL NURSE. For elder
ly couple. Cook meals. Live in. 
Permanent position. Good salary. 
References.

• WI. 7-2839 after 4 P. M.
(91-92)

OPERATORS. Experienced front 
makers, blouse & jacket makers. 
Better 
work. 
MFG. 
floor.

dresses & sportswear. Steady 
Good pay. Apply: DAV JO 

CO., 147 N. 10th St., 5th 
(9192)

OPERATORS
Lewis felling machine, linings 

and bottoms or undercollar. Per
manent position. Call—

HO. 5-0224.
(9-92)

New Yorkas. — Sulaukęs 
84 metų amžiaus mirė ar
tistas Thomas M. Clelandas.

Užsakykite savo giminėms 
bei bičiuliams “Laisvę” Į Lie
tuvą, kur ją mūšy broliai ir 
sesutės mielai skaito ir di
džiai vertina.

REAL ESTATE

WESTVILLE, 2’/2 Sty., 3 bdrm., 
l1/^ 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 pond., 
owner. $12,500. 456-1056. N. J.

(89-92)

MECHANIC 1st Class
SERVICE STATION ATTENDANT

4 hr. 7 to 5:30. LU. 3-9894.

(91-93)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be 1st class.

LENNY’S AUTO BODY SHOP 
4000 Germantown Ave.

(91-93)

TOOL & DIE MAKER.
1st class. Day work.

FRANKFORD MANUFACTURER 
Permanent Benefits.

CU. 8-7000.
(91-93)

AUTO Mechanic. New car get- 
ready, must be able to take com
plete charge of stocking & servicing 
new cars. Clean modern shop. All 
Co. benefits. Call Mr. Roedel. 
TR. 8-8455.

(91-92)

DRIVER SALESMEN

Philadelphia’s most progressive 
dairies now has openings in per
manent retail route positions at 
several locations. Sal. & Comm. 
Company pd. benefits program. If 
you are married & over 21, • apply 
9 AM—-5 PM or call CH 2-2160. 
MARTIN CENTURY FARMS. 
Allentown Rd., Lansdale. 2823 W. 
Susquehanna Ave., Phila., 10 6 
Walnut St., Ardmore. An equal 
opp. employer.

(91-97)

MALE or FEMALE

HAIRDRESSER, male or female 
with following. Good working con
ditions. JOSEPH C. BEAUTY 
SALON. Drpxel Hill, Pa.

MA. 3-9579.
' (9194)

ŽIBINTUVĖLIS— 
RADIJO STOTIS t

Originalią radijo stotį, 
įmontuotą į kišeninį žibin
tuvėlį, sukonstravo Lenin
grado A. Bone - Brujevi- 
čiaus vardo Elektrotechni
kos ryšių instituto studen
tas V. Batajevas. Tai ultra- 
trumpų bangų priimtuvas- 
siųstuvas, veikiantis iki 4 
kilometrų nuotoliu. Jo svo
ris—tik virš svaro. Minia
tiūrinis akumulia torius 
maitina prietaisą 10 vai. 
Reikalui esant, šią radijo 
stotį galima naudoti kaip 
elektrinį žibintuvėlį.

Pekinas. -—Jau 341-mą 
kartą virš Kinijos skrajojo 
JAV lėktuvas.

LA PAZ.—Bolivijos nau
joji vyriausybė prašo JAV 
ekonominės pagalbos.



Įspūdžiai iš puikaus 
“Laisves” koncerto

Praeitą sekmadienį, lap
kričio 8 d., Schwaben Hali, 
Brooklyne, įvyko didelis ir 
įspūdingas “Laisvės” kon
certas. Publikos buvo apie 
500, o gal ir daugiau. Bu
vo daug svečių net iš tolimų 
miestų.

Koncerto programos pir
mą numerį atliko mūsų šau
nusis Aido choras sudainuo
damas “Jūra,” kurios muzi
ka — J. A. Valentino. Ki
tą dainą — “Mes einam” — 
V. Baumilos, dainavo Aido 
vyrų choras. Trečią — “Tu 
sugrįžki” — dainavo Aido 
moterų choras; muzika J. 
Slėnio. Ir tuo pačiu 
išstojimu Aido choras dar 
dainavo “Mes laimės esame 
vaikai” iš operetės “Paulet- 
ta,” muzika H. Danks, ir 
dar “Vilniuj žydi liepos.”

Vadovavo mūsų energin
goji Mildred Stensler. Ji 
taip energingai dirigavo, 
kad, rodos, buvo gatava ir 
savo širdį dainininkams ir 
publikai atiduoti. Tai ot 
todėl Aido choras savo dai
navimu ir nustebino pub
liką.

Antrą programos numerį 
atliko Irena Janulis, sopra
nas. Ji dainavo: “Graži čia 
giružė” ir “O, pažvelki.” Mu
zika abiejų dainų A. Alek
sio. Reikia pasakyti, kad 
Irena gražiai dainuoja — 
ji jau žengia į dainininkų 
žvaigždžių eiles.

Na, štai jau ir mūsų A. 
Iešmantą, kuris dainuoja: 
“Tu nebarki manęs” iš ope
retės “Grigutis,” “Pasveiki
no žemę žmogus” — J. Slė
nio ir “Kazoko nėr” — Ar- 
timovskio. Augustinas, kaip 
ir visada, savo skambiu ir 
stipriu balsu 'žavėjo žiūrė
to jus.

Po to išeina į estradą či- 
kagietė Ona Kubilienė. Ji 
labai mandagiai pasilenkusi 
sveikina publiką. Publika 
nesigaili jai aplodismentų. 
Ji dainuoja: “Naktis sva
jonėms papuošta” — A. Va
nagaičio ir keletą dainelių 
savo kompozicijos. Dainuo
ja energingai, gerai. Pub
lika ją šiltai priima.

Ir štai jau ir programos 
pertrauka, bet dar “Lais
vės” redaktorius A. Bimba 
pasakė trumpą kalbą ir pri
minė, kad dabar eina “Lais
vės” finansinis vajus. Na, 
publika tuoj ir sumetė apie 
$500 aukų.

Po trumpos pertraukos 
dainuoja Victor Becker, ba
ritonas sekančias dainas: 
“Parytis” (Dawn’s greatest 
treasure)—R. Leoncavallio, 
“Prašvilpta meilė” — J. Slė
nio ir “Granada” — A. La- 
ros. Jo balsas skamba gra
žiai ir publika aplodismen
tais jį vi^lydi.

O Elenutei Brazauskienei 
atėjus į estradą, visa salė 
suūžė nuo aplodismentų. Ji 
dainavo: “Nukritę lapai”— 
Ž. Kosmos, “Ramunėlė” — 
Šoblevičiaus, “Duore Tou 
Coeur” — G. Bizeto (pran- 
cūziškai) ir “Open Thy 
Heart” (angliškai). Ją publi
ka po kiekvienos dainos ly
dėjo aplodismentais, nes, 
mat, Elenutė kaskart vis 
gražiau dainuoja. Bravo, 
Elenute!

Albert Daukšys, tenoras 
“Mano laivas” — M. Pet
rausko, ir slavišką serena
dą H. Jungsto, ir “Vai aš 
pakirsčiau”— M. Petrausko 
muzika. Jis jau taip pat 
gerai pažengęs dainavime. 
Jį publika irgi gausiai svei
kino plojimu. •

Vėl mūsų artistė Ona Ku
bilienė dainuoja: “Voi che 

sapete” (aria iš Figaro) — 
W. Mozarto, “The Last Rose 
of Summer” — F. Zlotowo, 
ir “Tėviškėlė” — jos pačios 
kompozicija. Ir taipgi ji dai
navo dar keletą dainelių, ir 
vienai nei akompanistės nerei
kėjo. Visas jos dainas pub
lika priėmė aplodismentais. 
Ir turiu pasakyti, kad ji sa
vo honorarą ir kelionę iš 
Čikagos į koncertą aukojo 
“Laisvei.” Reiškia, nieko 
neėmė — nei už atvažiavi
mą, nei už dainavimą. Nuo
širdus jai ačiū!

Programą baigė A. Dauk
šys su Irena Janulis due
tu: “Naktis graži” — A. 
Bačiulio, ir “Meilė pasipuo
šė”— J. Žilevičiaus. Ir dar 
porą dainų, kurios buvo jų 
pasirinktos. Dainavo pagir
tinai gerai. Gražu, kad us- 
teriečiai išauklėjo du jau
nus puikius solistus ir iš jų 
duetą. S

Koncerto akompanistės— 
Ann Salyk, iš New Yorko, 
ir Helen Smith-Janulytė, iš 
Worcesterio.

Koncerto pirmininkas 
daug žodžių nevartojo, bet 
viską aiškiai pasakė. Jo 
pirmininkavimas mus visus 
pamokina, kaip reikia pir
mininkauti.

Beje, gėlių bukietais bu 
vo apdovanota Mildred 
Mildred Stensler ir visi ki
ti programos dalyviai. Bu
kietus atvežė šie draugai: 
Juozas Aleksaitis iš Con
necticut, vietinės M. Juškie
nė ir Lazauskienė,;,taipgi P. 
Bechis iš Great Necko.

Reikia pasakyti, kad gė
lės labai gražiai papuošė 
koncertą ir pridavė ūpo dai-' 
nininkams. Taigi didelis 
ačiū už gėles!

Taigi šis “Laisvės” kon
certas išėjo visais atžvil
giais labai pasek m i n g a i. 
Daugiau tokių koncertų! 
Kiek girdėti, tai ir šiuo kon
certu dalyviai taipgi paten
kinti.

Ir nors viskas gerai buvo, 
bet keletas pastabų bei pa
tarimų vis tiek bus ne pro 
šalį pasakyti. Ir štai vienas 
patarimas: Dainininkui, 
imant koncerte dainas dai
nuoti, reikia nebijoti imti 
paprastų liaudies dainų. 
Daleiskime, jeigu jau turi 
vieną išsirinkęs operos dai
ną,tai kitą — imk liaudies 
dainą. Turiu pasakyti, kad 
dažnai liaudies dainos ge
riau žavi mūsų publiką, ne
gu operos arba naujai su
kurtos. Mat, liaudies dainų 
melodijos stovi žmonių šir
dyse ir todėl jie jas dau
giau supranta ir jomis ža
visi. Antras dalykas, tai 
dainininkui reikia būti ir 
aktoriumi, šiek tiek judėti, 
pagal dainos prasmę ir taip
gi jausti, kad dainos žodžių 
prasmė darytų mimiką vei
de. i

Jonas Juška

VIET
Moterų klubo mitingas

Trečiadienį, lapkričio 18 
d., įvyks Moterų Klubo su
sirinkimas, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” salėje. Visos bū
kime.

Apart bėgamų reikalų, 
turėsime programėlę — pri
siminsime didžios lietuvių 
liaudies poetės Salomėjos 
Nėries 60-ąsias gimimo me
tines, kurios sukanka lap
kričio 17 d.

Valdyba

New Yorkas.—Laivakro- 
viai pikietavo City Hali.

Grožio popietė
Lapkričio 22 dienos po

pietė yra skirta poezijos ir 
vaizdų menui.

Nuostabaus grožio eilių 
kūrėjos Salomėjos Nėries 
gimimo šešiasdešimtmečiui 
paminėti Rojus Mizara pa
ruoš kai ką naują. Atsilan
kymu pasirinksime sau me
ninių - informacinių žinių 
ir pagerbsime, didžiąją lie
tuvių poetę.

Motiejus Klimas atskleis 
mums visiems pažiūrėti sa
vo plačiai po pasaulį suran
kiotą vaizdų - paveikslų 
rinkinį. Jis jų turi iš Tary
bų Sąjungos, Italijos, iš mū
sų šalies daugelio vietų^ o 
taip pat ir iš mūsų pačių 
sueigų.

Programos pradžia 3 vai.
Po programos rengėjai— 

Liet. Literatūros D-jos 1-oji 
kuopa—pavaišins kava ir 
pyragais. Kviečiame visus.

Komisija

LDS 13 kp. banketas 
gruodžio 12 d.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 4 d., 
Laisvės salėje, Ozone. Park, 
N. Y. Šį kartą mažai narių 
susirinkime dalyvavo. Tai 
negerai, kad daugelis narių 
nepaiso savo organizacijos 
reikalų.

Kuopos valdybos rapor
tai buvo trumpi, konkretūs. 
Visi nariai yra gerame sto
vyje, laiku susimoka mo
kestis.

Skaitytas LDS 3-ios Ap
skrities sekretoriaus laiš
kas. Kviečia išrinkti ir kon- 
ferencijon atsiusti delega
tus. Išrinkti M. Jakštienė ir 
J. Gasiūnas. Konferencija 
įvyks lapkričio 29 d., Eliza- 
bethe.

Valdyba raportavo, kad 
kuopos banketo bilietai ga
tavi. Ant vietos visi pasida
lino juos pardavinėti. Ban
ketas įvyks šešt a d i e n į, 
gruodžio 12, Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
6 vai. vakare. Bilietas—$3. ; 
Geriausių valgių ir kitokių 
vaišių visiems bus ikvaliai.

Kadangi tą dieną įvyks 
LDS Centro Valdybos susi
rinkimas, tai manoma, kad 
visi Centro Valdybos nariai 
ir bankete dalyvaus. Spe
cialiai pakviesta dalyvauti 
antroji vice prezidentė Elz
bieta Galore, pereitame va
juje laimėjusi pirmąją do
vaną. Su ja galėsime, visi 
susipažinti ir pasimokyti, 
kaip sėkmingiau naujus na
rius įrašyti.

Kuopos valdyba prašo vi
sų pasižymėti gruodžio 12 
dieną ir bankete dalyvauti.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 2 d. 
vakare toje pačioje vietoje. 
Valdyba kviečia visus kp. 
narius dalyvauti.

Šiame susirinkime įvyks 
kp. valdybos rinkimai, ga
lutinis banketui pasiruoši
mas ir sudarymas planų to
lesnei veiklai. Po susirinki
mo kp. valdyba visus daly
vius pavaišins kavute ir už
kandžiais.

Valdybos narys

ALDLD 2-sios Apskrities 
komitetas šaukia meti n ę 
kuopų konferenciją. Įvyks 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
Laisvės salėj, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prasidės 10 vai. ryto.

Visos 2-sios apskriti e s 
kuopos būtinai prisiųskite 
delegatus, arba kuopų ko
mitetai nuskirkite delega
cijas, arba patys pribūkite.

ALDLD 2-sios Apskrities 
Komitetas

VI. Valangevičius
Kaip ir per keletą praė

jusių metų, praėjusio sek
madienio “Laisvės” koncer
te gerasis mano “parapijie
tis” dzūkas maspetietis Vla
das Valangevičius (laiškuo
se iš Lietuvos ši pavardė 
rašoma Volungevičius) vėl 
“atakavo” mane “bumažko- 
mis.” Atnaujino “Laisvės” 
prenumeratą seseriai Mika
linai Trasnyko kaime, se- 
serdukrai Onai Pilsuckienei 
Vilniuje, savo prenumeratą 
ir pridėjo penkinę “Lais
vės” $5,000 fondui, — viso 
paklojo $38.

Vladas sako, lai mano gi
minės Lietuvoje žino, kad 
aš dar sveikas “kap ridzi- 
kas” ir neskylėtomis kiše
nėmis!
Jam laiškas iš Druskininkų

Vladas įteikė peržiūrėti ir 
jam rašytą laišką nuo brol
vaikio Juozo Volungevi
čiaus, gyvenančio Druski
ninkuose.

Juozas rašo:
“Druskininkų kurorte 

pradėjo statyti užsienie
čiams sanatorijas, pensio
natą, kur galės atvažiuoti 
žmonės iš Amerikos, Ang
lijos ir iš kitų valstybių 
vien tik poilsiauti po kelis 
mėnesius. Toje sanatorijo
je poilsiaus apie 2,000 žmo
nių iš užsienio.”

Laiške nepasakoma, ar ta 
sanatorija taikoma tik Lie
tuvos išeiviams užsienie
čiams, ar bet kokiems už
sieniečiams. N e p a s a koma, 
nei kokios bus sąlygos.

Laiške priduriama:
“Prieš karą Druskinin

kuose poilsiavo 2,000 žmo
nių, o šiais metais poilsiau
ja 5,500 žmonių.”

Laisvietis

Aidiečiams!
Aidiečiai ir galinėtieji bū

ti aidieęiais prašomi atvyk
ti kiekvieną penktadienį ir 
ruoštis sekamiems išstoji
mams su gražiomis daino
mis. Šį penktadienį turėsim 
keletą klausimų visi bend
rai išspręsti. Prašom visus 
susirinkti Laisvės salėje. 
Pradžia ,7:30 vakaro.

Aido Komitetas ir 
Mokytoja

ŠUO PAŠOVĘ 
BERNIUKĄ

New Yorkas. — Queens 
miesto dalyje šuo pašovė 
15-kos metų berniuką Ed
vardą Hansoną.

Berniuas valė šautuvą, 
pastatė prie sienos ir nuėjo 
atsinešti daugiau skudurų. 
Kada jis atėjo atgal, šuo 
parvertė šautuvą, įvyko šū
vis ir kulka pataikė berniu
kui į ranką.

LDS BANKETAS
* Šeštadienį

Gruodžio 12 December, 1964

.“Laisves” Salėj e
102-02 Liberty Avie. Ozone Park, N. Y.

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $3.00
z

Rengia LDS 13-ta kuopa

Visi dalyviai bus skaniai pavaišinti

Susipažinsime su iš Pittsburgh© apylinkės atvykusia 
viešnia, 2-ą j a vice prezidente

ELIZABETH GALORE

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

LDS 13 kp. valdyba

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite: ijt
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Po miestą pasidairius
Niujorko miesto mokyto

jai, organizuoti į United 
Federation of Teachers, 
reikalauja algų pakėlimo. 
Tokių pakeltų algų suma 
pasiektų nuo 300 iki 400 
milijonų per metus. Švieti
mo taryba svarsto, ką dary
ti su mokytojų reikalavimu.

~

Ar galima atspėti, kurie 
vaikai paaugę taps išdykė
liais? Taip, beveik galima.

Atsakymą suteikia Niu
jorko miesto Fordo- fonda- 
cijos jaunimo skyrius, kuris 
prieš dešimt metų pradėjo 
tyrinėti. Buvo paimta 301 
berniukas, tik 6 metų am
žiaus. Juos gerai ištyrus, 
buvo spėta, kad po 10 metų 
33 iš jų taps išdykėliais. Pa
sirodo, kad spėjimas buvo 
85 procentais teisingas. Bu
vo spėta, kad 243 berniukai 
paaugę bus geri vaikai. 
Pranašystė pasirodė 95 pro
centais teisinga.

Brooklyne Flatbush sek
cijoje vėl tapo užpulta ir 
išprievartauta 33 metų am
žiaus moteriškė. Tai jau 
šeštas toks biaurus atsitiki
mas toje miesto'dalyje. Ma
noma, jog tai darbas to pa
ties išsigimėlio. Policija jo 
ieško, bet, kol kas, nesuran
da.

Didžiųjų sunkvežimių ga
minimo kompanijos Mack 
Trucks, Inc., . 6,000 darbi
ninkų paskelbė streiką. Rei
kalauja algų pakėlimo ir ki
tų pagerinimų. Mack Trucks 
kompanija yra trečia di
džiausia sunkvežimių gami
nimo kompanija visoje ša
lyje. New Yorko mieste ji 
operuoja 4 fabrikus.

Tai irgi pirmas toks atsi
tikimas šio didmiesčio i^tb- 
rijoje. Brooklyno preziden
to pagelbininke paskirta 
Mrs. Ruth Goring, negrė. 
Jos metine alga bus $10,000. 
Ji yra veikli demokratė ir 
puikiai darbavosi paėju
siuose rinkimuose Bedford- 
Stuyvesant srityje. Už tai 
ji ir tą aukštą vietą laimėjo.

Miesto tarybon įneštas 
pasiūlymas, kad iš naujo 
būtų tyrinėjamas oro ter
šimo klausimas. Manoma, 
kad rezoliucija bus užgirta.

•

Veikiantysis miesto admi
nistratorius M. Lehman sa
ko, kad vidurinės klasės 
šeimų bėgimas iš miesto į 
priemiesčius pasibaigė. Gir
di, dabar daug tokių šeimų 
grįžta atgal į miestą. Ypa
tingai jas veikia susisieki
mo problema. Iš priemies
čių sunku miesto centrą pa
siekti.

Brooklyno federaliniame 
teisme prasidėjo byla prieš 
7 pašto darbininkus. Jie 
kaltinami įvairiose vagys
tėse. __ • •

Miesto Apšvietos taryba ir 
įvairių civilinių teisių or
ganizacijų atstovai turėjo 
pasitarimą dėl tolimesnės 
eigos mokyklų integravime. 
Konferencijoje nedalyvavo 
veiklioji negrų organizaci
ja Rasinės lygybės kongre
sas. Ji labai nepatenkinta 
Apšvietos tarybos vedama 
integracija. Ji ją skaito ne
pakankama.

Konferencija prieš 
fašizmo pavojų

Rinkimai praėjo ir Gold- 
waterizmui tapo suduotas 

j skaudus smūgis, bet fašiz
mo, antisemitizmo, birčizmo 
ir kitokių reakcinių “izmų” 
pavojus pasilieka su mumis. 
Prieš jį reikia kovoti. Ir 
štai kadaise sudarytas Ko
mitetas prieš fašizmą ir 
antisemitizmą šaukia plačią 
konferenciją tai kovai iš
plėsti.

Konferencija įvyks gruo
džio 6 dieną.' Vieta: Hotel 
Sheratan, kampas Broad
way ir 34th St., Manhatta- 
ne. Prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis iki 5 vai. popiet. Rei
kia, kad ši svarbi konferen
cija būtų sėkminga gera at
stovybe nuo liaudiškų or- 
ganiacijų. Būtinai reikia 
gerai pasirodyti ir lietu
viams. Visos Didžiojo New- 
jorko organizacijos ragina
mos išrinkti delegatus. De
legatų skaičius neribotas. 
Kiekvienas delegatas turės 
pąsimokėti $2 užsiregistra
vimui. (Tas mokestis eis pa
dengimui konferencijos iš
laidų. . ... . Rep.
, , ( , < ------,------------------------------------- l

New Yorkas. r- Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė hit
lerininkas ukrainietis pul
kininkas Adres Melnikas, 
kurįs karo metu bendar- 
-biavo su naciais;

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopa rengia banketą 
gruodžio 12 d. "Laisvės” salėje.

Prašome kitas draugijas apie tą 
laiką savo pramogų nerengti.

Valdyba
(91-92)

................................

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

x 511 Puslapių — Kaina $3.50 t
■i

★ J

Antras Lietuvių-Angly Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Įstojo į chorą 
garbės nariais

Labai džiugu, kad mfįsĮ 
Aido chorą žmonės myli ir 
kad įsirašo į chorą garbės 
nariais.

Paskutiniuoju laiku įsira
šė šie draugai: D. Mažilis 
su $5, K. Milinkevičius su 
$5, dr. A. Petriką ir žmona 
Margaret su $10, S. Titanis 
ir žmona Ona su $10, A. Mi- 
kalaus su $5 ir A. Philips 
su $5.

Choro vardu reiškiu vi
siems nuoširdų ačiū!

Būna labai smagu^ kai, o t, 
prieina prie tavęs žmogus ir 
sako: “Aidas gražiai dai
nuoja. Še penkinė, įrašyk 
ir mane jo garbės nariu.”

Jonas Juška, sekr.

SVEIKINA Iš LIETUVOS
Gerb. Lilijai Kavaliaus

kaitei: Sveikinu didžiojo 
Spalio 47-jų metinių proga, 
linkiu sveikatos ir sėkmės 
taikos išlaikymo darbe. Te
gyvuoja mūsų Tarybinės 
tėvynės mokslo atsiekimai! 
Tegyvuoja taika.

J. Mačiulaitis 
Vilnius.

RADO NEGYVĄ
New Yarkas. — River

dale miesto dalyje, kamba
ryje, rado negyvą Andrei 
M. Albertį ir greta jo šau
tuvą. Už kelių valandų jis 
turėjo stoti prieš “grand 
jury”, kaltinamas pavogime 
brangdaikčių už $88.000.

Manoma, kad Alberti pri
klausė prie Mafia gaujos, 
kurios vieną šulą—Joseph 
Bananno — pavogė spalio 
21 dieną. / ., u

Help Wanted—Male
MEN. Immediate employment. 

If you speak 2 or more languages 
we can offer you a lifetime em
ployment with leading electrical 
manufacturer. Opportunity for $95- 
$125 week to start. Car necessary. 
Upper Bronx and Westchester 
residents apply until 7 PM at 
Main St., New Rochelle, N. Y.

(91-93)

PASIRANDAVOJA

5 apšildomi kambariai. Visada 
karštas vanduo ir visi kiti patogu
mai. Kreipkitės: Mrs. M. Sloks- 
nienė, 953 Madison St., Brooklyn, 

(N. Y., 21. (9194)




