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KRISLAI
Trisdešimt metų!
Ar Washingtone bus audra? 
Kas užims jo vietą?
Chasidai
Nauji vargonai Vilniuje

—; Rašo R. Mizara —
Šiemet sukako trisdešimt 

metų, kai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos buvo 
sumegzti diplomatiniai ryšiai. 
Tasai įvykis turėjo (ir tebe
turi) milžiniškos, tiesiog neį
kainuojamos reikšmės ne. tik 
šiom dviem, skirtingom savo 
socialinėmis santvar komis, 
valstybėm, o ir visam pasau
liui.

Trečiadienį, lapkričio 20 d., 
niujorkiečiai šią sukaktį pa
minės Carnegie Bailėje, Man- 
hattane. Be amerikinių kal
bėtojų, ten bus įžymių svečių 
ir iš Tarybų Sąjungos.

įžymusis Prancūzijos rašy
tojas Anatole France kadaise 
sakė:

—Buržuazinėje santvarkoje 
valdininko kyšiai negali būti 
perdaug dideli, kadangi juos 

lįiboja kitų valdininkų kyšiai.
Šiuo metu Washingtone su

kasi, burbuliuoja verpetėliai, 
rodą, jog ten, giliau, yra kaž 
kas paslaptingo. Kasdien 
spaudoje linksniuojamas Ro
bert G. Bakerio vardas. Ba- 
keris yra buvęs vieno senato
riaus sekretorius, jis — vice
prezidento Johnsono bičiulis; 
Bakeris praturtėjo ir išgarsė
jo. Susietas jo' vardas ir su 
kai kuriomis moterimis bei 
merginomis.

Neužilgo, gal būt, šis skan
dalėlis, jei Washingtone bus 
atvirumas, gal virs skandalu, 
tolygiu tam, kuris neseniai su-: 
purtė Angliją.

Jei visa tai bus iškelta vie
šumon, tuomet matysime, ar 
anas prancūzų rašytojo pasa
kymas pasitvirtins.

Mirus A. Stripeikai, kas da
bar Elizabeths atsistos i jo 
vietą? Kas bus mūsų lai- 
raščio vajininkas?

Pagalvokite, draugai ir 
draugės, apie tai labai rimtai!

Andai Niujorko mieste įvy
ko negirdėtas dalykas: žydų 

j^rupė, susirinkusi ties Izraelio 
konsulatu, pasmerkė dabarti
nę Izraelio valdžią ir ant kon
sulato sienų nutepliojo hitleri
nes svastikas.

Kas buvo tie vandalai- 
protestantai ?

žydų tikybos sekta, vadi
nama chasidais. Tai kraštu
tiniai fanatikai; jų tėvas buvo 
Izraelis Baalšamas T o b a s , 
18-ajame amžiuje suformavęs 
šią sektą Europoje.

Chasidai kaltina Izraelio 
valdžią tuo, kad ji, girdi, jų 
vienminčius persekioja, neuž
tenkamai pagerbia šabą ir lei
džia Izraelyje laisvai veikti 
krikščionių misijonieriams.

Chasidus pasmerkė ir zio- 
nistai—žydų nacionalistų or
ganizacija. Bet ta pati orga
nizacija visaip puola tarybinę 
vyrausybę, kam ji, girdi, ne
duodanti žydams laisvės, nors 
ta laisve žydai naudojasi ly
giai su kitais tarybiniais pi
liečiais. ,

Galimas daiktas, kad ir ta
rybinėse respublikose yra cha- 
sidų likučių, ir juos zionistai i 
užtaria, o tuo pat kartu ame
rikinius ir izraelinius chasi
dus smerkia.

Kur logika?!
M

Lietuvos spaudoję skaitau, 
kad Vilniaus Filharmonijos 
salėje neseniai buvo įdėti di
džiuliai nauji vargonai,—ma
tyt, nepaprasti vargonai. Ten 
pat jau jvyko ir du vargonų 
koncertai, kuriuos atliko :

Kambodža atmetė
Amerikos pagalba

Automatizacijoje AFL-CIO 
vadus mato tik blogybę

Vakar y kompanijos
ir arabų nafta

Pnompenhas. — Kambo
džos vyriausybės vadas 
Princas Norodomas Siha- 
noukas pareiškė, kad dau
giau nepri i m s Jungtinių 
Valstijų nei ekonominės, 
nei militarinės pagalbos. 
Jis sakė: “Būsime biednes- 
ni, bet ir daugiau nepri
klausomi”.

Manoma, kad į Kambo
džos vyriausybę paveikė 
įvykiai Pietų Vietname, ku
rie nebuvo be JAV įsikiši
mo. Tuo pačiu kartu Siha- 
noukas reikal a u j a, kad 
Jungtinės Valstijos ir Pran
cūzija ištrauktų savo mili- 
tarines jėgas iš pietryti! 
Azijos valstybių. Jis sakė,

Kinija ir TSRS 
pasirašė sutartį

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų žvalgyba sako,

New Yorkas. — Ameri
can Association 

kad gavo .kopiją Tarybų i United Nations 
Sąjungos ir Kinijos sutar- me kalbėjo U 
ties . Ji tvirtina, kad Peki- Jungtinių Tautų 
ne jau virš šešios savaitės nis sekretorius.
yra TSRS Komunistų par- kad po Antrpįo pasaulinio 
tijos vadas Michailas Su- karo didžiahsias pasaulyje 
slovas.

TSRS ir Kinija susitarė munistų laimėjimas, 
geležinkelių susisi e k i m o - 'U Thantas sakė, kad ne- 
reikalais, dėl jų bendros protinga yra politika laiky- 
technikos,. dėl geležinkelie- ti Kiniją už Jungtinių Tau- 
čių bendravimo, visų socia
listinių valstybių laivų at
plaukimo į Kinijos uostus 
ir visoje eilėje kitų klausi
mų.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė labai apribavo 
išvažiavimų teritoriją Bul
garijos, Čekoslovaki j os, 
Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos diplomatams. 
TSRS diplomatų išvažiavi
mai jau pirmiau buvo apri
boti.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pa
skyrė Užsienio reikalų mi
nistru Subandrią.

Varšuva. — Lenkijos mi- 
litarinis teismas nuteisė 
Marijaną Gwiazdą 12-kai 
metų kalėjimo už šnipavi- 
mą užsienio valstybėms.

’Ottawa. — KĮanadoje yra 
265,000 bedarbių, per vieną 
mėnesį jų padaugėjo 15,000.

Leipcigo konservatorijos pro
fesorius Volfganas šetelichas 
ir lietuvis muzikas — Leopol
das Digrys.

Lietuvoje kol kas tėra su
kurtas tik vienas didžiulis 
vargonams kūrinys — kom
pozitoriaus S. Vainiūno “Kon
certas.” Tačiau, “Tiesa“ rašo, 
jog ir kiti Lietuvos kompozi
toriai — J. Juzeliūnas, J. Ka
rosas ir T. Makačinas—kuria 
vargonams muziką.

Pirmieji du vargonų kon
certai, sako, praėjo didžiuliu 
pasisekimu. Tai buvo savita 
naujenybė vilniečiams!

kad tos jėgos sudaro taikai I 
pavojų ir kišasi į valstybių j 
vidaus reikalus. Jis grasino i 
prašyti iš Kinijos militari- i 
nės pagalbos, kad ’atgrasi-1 
nūs Vakarų agresorius.

Kambodža nepriklauso
mybę gavo 1955 Metais po
Ženevos konferencijos. Ji 
yra prie Siamo įlankos, 
sausumoje rubežiuojasi su 
Pietų Vietnamu, Laosu ir 
Tailand. Užima 88,780 kva
dratinių mylių plotą ir turi 
6,000,000 gyventojų.

Dabar jos vyriausybė su- 
nacionalizavo įvežimo ir iš
vežimo prekybą, o ateinan
tį birželio mėnesį sunacio- 
nalizuos visus bankus. 

, .. .. ..... ...... .... ....

U Thantas stoja už 
Kinijos priėmimą

for the 
susirinki- 
Thantas, 
generali- 

Jis sakė,

įvykis buvo, tai Kinijos ko

tų sienų. Be tokios milžr 
niškos šalies, su 700,000,000 
gyventojų, nėra galima pa
sekmingai tartis pasaulinės 
taikos išlaikymui.

New Haven, Conn.—Par
skrido iš TSRS profesorius 
Frederickas C. Barghoorn, 
kurį tarybinė savisauga bu
vo sulaikius už šnipavimą. 
Vėliau TSRS paliuosavo 
profesorių ir įsakė tuojau 

Jšvažiuoti.

Londonas. — Anglijos 
prekybos minis t r a s Ed. 
Heath sakė parlamente, 
kad sieks praplėtimo pre
kybos su socialistinėmis ša
limis.

Sana. — Jungtinių Tau
tų komisija matėsi su Je
meno respublikos priešais 
(monarchistais) ir ragino 
juos susilaikyti nuo puoli
mo ant Jemeno.

Romia. — 200,000 trans
porto darbininkų buvo pa
skelbę vieųos dienos protes
to streiką prieš pragyveni
mo brangumą.

Washingtonas. — Sulau
kęs 70 m. amžiaus mirė ge
nerolas John R. Hodge; mi
rė ir generolas Charles Ei 
Kilbourne, kuris jau buvo 
90 metų amžiaus.

Maskva. — TSRS stoja 
už mažinimą militarinių jė
gų Rytų ir Vakarų Vokieti- 
jose.

New Yorkas. —Lapkri
čio 14 d. čionai prasidėjo 
AFL-CIO unijų Penktasis 
suvažiavimas. Daly va u j a 
1,500 delegatų. Suvažiavi
mui prasidėjus, ilgų kalbą 
sakė George Meany, AFL- 
CIO prezidentas.

Jis gyrė Jungtinių Vals
tijų santvarką, kaip geriau
sią pasaulyje. Bet nusimi
nusiai kalbėjo apie naujų 
mašinų įvedimą ir automa
tizaciją. Tarp kitko, jis sa
kė: “Kiekviena kompanija 
pasiutusiai lenktyniauja su 
kita... Kiekviena iš jų sten
giasi įvesti vis daugiau ir 
daugiau įjungtuvo paspau
dimo (“push-button”) ma
šinų, kad tik mažiau jai rei
kėtų samdyti žmonių”. Jis 
sakė, kad automatizacija 
“veda šalį prie katastro
fos”.

Suprantama, kad pama
tinė priežastis nedarbo, tai 
kapitalistinė santvarka, bet
■  ■ «■■■■ ■■ ! l.l.l.l.. I. ■■ ■ I. j

JAV įvyksta 25,000 
savižadysčiij

Kansas City. —Dr. Louis 
I.-Dublinas, kuris tyrinėje 
savižudy s tęs, sako, kad 
Jungtinėse Valstijose kiek- 
vieneriais metais įvyksta 
apie 200,000 savižudystės 
pasikėsinimų, o nuo 25,000 
iki 35,000 būna jų įvykinta.

Daktaras sako, kad dau
giausiai savižudystės pasi-

i kėsinimų daro asmenys že
miau 30 metų amžiaus. Jis 
sako, kad dabartiniais lai
kais JAV gyvena virš 
2,000,000 žmonių, k u r i e 
bandė nusižudyti.

LAIVAI NETURI KĄ 
GABENTI

Londonas. — Spalio pa
baigoje 328 anglų prekybos 
laivai, 2,182,000 tonų įtal
pos, neturėjo ką gabenti. 
Dabar TSRS ir kitos socia
listinės šalys 53 laivus, 420,- 
000 tonų .įtalpos, pasamdė 
gabenimui reikmenų.

Graikijoje be darbo stovi 
25 prekybos laivai, o Jung
tinėse Valstijose—14 laivų.
SUSIDŪRĖ DU LAIVAI
Bostonas. — Buzzardo 

įlankoje susidūrė norvegų 
prekinis laivas “Fernvit” su 
naf tola i v i u “Dynaf uel”. 
Laivuose kilo gaisrai. Kele
tas jūrininkų apdegė ir bu
vo paimti į ligoninę.

TSRS PAŠALINO DU 
Iš AUKšč. TARYBOS
Maskva. — Tarybų Są

jungos Aukščiausioji Tary
ba pašalino iš savo tarpo 
buvusį maršalą S. S. Varen- 
covą, kurį jau pirmiau pa
šalino iš tūlų pareigų už jo 
bendradarbiavimą su šnipu 
Olegu Penkovskiu. Taipgi 
pašalino iš Aukšč. Tarybos 
S. D. Daulenovą už apsilei
dimą Žemės ūkio darbe.

G’. Meany to “nemato”. Ta
rybų Sąjungoje ir kitose 
socialistinėse šalyse taip 
pat įveda naujausios rūšies 
mašinų, bet ten nemato 
“katastrofos”, o džiaugiasi, 
kad su jų pagalba galima 
daugiau reikmenų pasiga
minti.

Suvažiavime kalbėjo ir 
New Yorko valstijos gu
bernatorius Nelsonas Ro- 
ckefelleris. Jis garsino Res
publikonų partiją, sakėsi, 
jeigu jis laimėtų būsimus 
prezidentinius rinkimus, tai 
“viską gerai sutvarkytų”.

Suvažiavimą sveikino 
JAV Darbo sekretorius 
W. Willard Wirtz. Jis kal
bėjo apie nedarbą, automa
tizacija ir darbo savaitės 
trumpinimą.

Pirm suvažiavimas atsi
darė, tai delegatai grupėse 
daug argumentavo apie 
James Hoffą ir Tymsterių 
uniją.

Italija ir Tarybų 
Sąjungos nafta

Roma. — Italijos vyriau
sybė paskelbė, kad ji pada
rė sutartį su Tarybų Są
junga ir iš pastarosios jer 
šešeris metus gaus 25,000,- 
000 tonų naftos, $200,000,- 
000 vertės.

Maskva. — Su sekamais 
metais Baltijos uostai bus 
svarbiausi TSRS naftos iš
vežimui į užsienį. Nuo Po
locko bus nutiesta antra ei
lė naftoleidžių į Klaipėdą.

Pradžioje, gruodžio Lenin
grade bus nuleistas naujas 
naftolaivis “Havana”, 43,- 
000 tonų įtalpos. Du tokio 
didžio naftolaiviai “Sofija” 
ir “Hanojus” jau veikia.

TSRS NEDAVĖ TOKIO 
PASIŽADĖJIMO

Maskva. — JAV spaudo
je dažnai minima, būk 1962 
metų rudenį Tarybų Sąjun
ga pasižadėjo visus savo 
militarinius žmones išvež
ti iš Kubos. “Izvestija” ra
šo, kad . TSRS niekados to
kio pasižadėjimo nedavė. 
Kuboje yra tik tų TSRS mi
litarinių žmonių, kurie mo
ko kubiečius vartoti naujus 
ginklus.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PARODA KINIJOJE

P’ekinas. — Lapkričio 6 i 
dieną čia atidaryti TSRS 
paroda “Septynmečio pla
nas vykdomas”.

Parodos atidaryme daly
vavo TSRS ambasadorius 
S. Červonenko ir Kinijos 
vyriausybės pareigūnai.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai iššovė į erdvę 21-ąjį 
“Kosmos” vardu satelitą.

Bona. — Vakarų Vokie
tija pasirašė su Vengrija 
3 metų prekybos sutartį.

Beirutas. — Čionai įvyko 
arabų valstybių Ketvirta
sis suvažiavimas naftos rei
kalais. Jį sušaukė Arabų 
Lyga. Dalyvavo atstovai: 
Irako, Saudi Arabijos, Ku- 
waito, Alžyro, Egipto, Siri
jos, Lebano, Libijos, Maro
ko, Qataro, Bahreino, Su
dano ir Jemeno.

Arabų suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje sa
ko, kad turės būti peržiūrė
ti susitarimai su Vakarų 
valstybių kompanij o m i s 
naftos reikalais.

Iki dabar anglų, ameri
kiečių, belgų, portugalų, 
prancūzų ir kitų kapitalo 
šalių kompanijos išnaudojo

Partizanai labai 
sumušė priešus

Saigonas. — Pietų Viet
namo vyriausybė prisipa
žino, kad jos armijos dali
nys pateko į partizanų 
spąstus. Į pietus nuo Saigo- 
no partizanai atakavo ne
didelį valdžios karių būrį. 
Valdžia pasiuntė apie bata
lioną į pagalbą.

Partizanai paruošė užuo- 
landą. Valdžia .neteko 110 
karininkų ir karių užmuš
tais, sužeistais ir dingu
siais, ir 60 ginklų. Ji sako, 
kad kovos lauke partizanai 
paliko 20 savo užmuštų. 
V ——————————

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — “Izvestija” ra 

šo, kad Tarybų Kazachijos 
respublika įstei g ė k a 1 i= 
niams žemės ūkį. Jie ten 
dirba, gyvena su savo šei
momis, o po atbuvimo “ka
lėjimo” laiko, jeigu norės, 
tai galės ten pasilikti, arba 
išvažiuoti.

Washingtonas. — Ant- 
arktikoje vėl pasikartojo 
baisi sniego su virš 80 my
lių per valandą vėju audra. 
Padarė žalos Jungtinių 
Valstijų tyrinėtojų McMur- 
do stovyklai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
šiemet Kongresas nepriims 
taksų numušimo ir civilinių 
laisvių bilių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sakė, kad 
JAV dar daugiau teiks mi
litarinės ir kitokios pagal
bos Pietų Vietnamui.

Bostonas. — Sulaukęs 95 
metų amžiaus mirė Dr. D. 
S. Miller. Jis buvęs Harvar
do ir Columbia universitetų 
profesorius.

Pekinas. — Atsidarė Ki
nijos Liaudies Respublikos 
Kongreso (parlamento) 
posėdžiai.

naftos turtingas versmes 
vadovaujantis “50—50” pel
nų dalyba, tai yra, pusę 
pelno pasiimdavo sau, o pu
sę atiduodavo tai valstybei, 
kurios teritorijoje yra naf
tos versmės. Dažnai Vaka
rų kapitalistai apeidavo ir 
tą “50—50” dalybą savo 
naudai.

Lapkričio 23 dieną, Sau
di Arabijoje, arabiškų vals
tybių atstovai tarsis su Va
karų kompanijų atstovais 
naftos reikalais.

Lindege, Vakarų Vokie
tija. — Po dviejų savaičių 
iš 200 pėdų gilumos išgelbė
jo 11 angliakasių.

Pirko “dievo motiną"' 
už $500,000

New Yorkas. — Graikų 
stačiatikių bažnyčia prane
šė, kad pirko Kazanio “ste
buklingos dievo motinos” 
paveikslą už $500,000.

Po revoliucijos Rusijoje 
jis pateko į Angliją panelei 
Anhai Mitchell—Hedges.

Paveikslas yra 10 ir 13 
colių dydžio. Pirmojo pa
saulinio karo metu caras 
paveikslą vežiojo fronte, 
kad “stebuklingoji” pagel
bėtų sumušti vokiečius.

»!,»■■ ■■■■■■UI 1.1. ——■».>■■ ■..■III ■■

Londonas. — Atvyko 
Mongolijos ambasadorius.

Washingtonas. — Lotynų 
Amerikos delegatai, kurie 
yra Amerikos valstybių są
jungoje, reikalauja užsie
nio ministrų susirinkimo. 
Jie susirūpino, kad iš kitų 
šalių yra veikiama nuverti
mui valdžių, kas jau įvyko 
Dominikoje ir Hbndurase.

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis atidėjo 
savo kelionę į Tolimuosius 
Rytus.

Londonas. — Anglija ne- 
neparduos Dominikos res
publikai 12 karinių mūšio 
.lėktuvų.

Jakarta. — Sulaukęs 52 
metų amžiaus mirė minist
ras, buvęs premjeras, Dr. 
Džiuanda.

New Delhi. — Sukako 74 
metai amžiaus Indijos 
premjerui Nehru.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo eis ir 
premjero pareigas.

Roma. — Prezidentas 
Segni paskyrė A. Moro su
daryti ministrų kabinetą.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai iššovė į kosmoso er
dvę 22-j į satelitą “Kosmos” 
vardu.
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1 AFL-CIO suvažiavimas—
ką jis duos?

f ŠIUOS ŽODŽIUS RAŠANT Niujorko mieste vyksta
Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų

• Kongreso (AFL-CilO) dvimetinis suvažiavimas. Tai jau 
penktas suvažiavimas po to, kai abidvi paminėtosios fe
deracijos susivienijo.

Ką suvažiavimas duos Amerikos darbininkams?
Kai kada verta paklausyti ir tai, ką sako priešai, o 

priešai ne kaip galvoja apie organizuotų ir neorganizuo
tų darbininkų buitį ir ateitį.

Štai “The New York Times”, plutokratų laikraštis, 
lapkričio 13 d. parašė net vedamąjį tuo klausimu. Laik
raštis pažymėjo, jog suvažiavime bus pasakyta nemaža 
kalbų, daugiausiai vis liaupsinančių kalbų. Kalbės prezi
dentas Kenedis, gubernatorius Rockefelleris, miesto ma
joras Wagneris; kalbės, sako dienraštis, ir daug kitų 
įžymių vyrų ir gal ir moterų; visi jie girs darbo unijas 
ir jų vadovus. Bet, primena kapitalistų laikraštis, “bus 
liūdna, jei delegatai visiškai pasiduos gražiakalbiškiems 
sveikinimams.” Kitais žodžiais, bus bloga, jei jie nieko 
didesnio suvažiavime neatliks darbo unijų tvirtinimui, 
bendrų darbininkų reikalų gerinimui.

Kai kapitalą atstovaująs laikraštis šitaip sako, tai 
jau iš tikrųjų bloga,—bloga darbininkams, o ne kapita
listams.
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PIRMIAUSIA BLOGYBe: AFL-GIO narių skaičiu

mi neauga, o puola, mažėja. Tik pagalvokime, šiandien 
šioje organizacijoje tėra tik apie 12,500,000 narių.

Na, tiesa, apie pusantro milijono organizuotų darbi
ninku yra tymsterių unijoje, yra šimtai tūkstančių gele- 

' žinkeliečių brolijose; yra dar kiek tiek kitose unijose, 
kurios nepriklauso AFL-CIO, bet visa tai nesudarys nė 
20 milijonų organizuotų į profesines sąjungas darbinin
kų. Na, o Jungt. Valstijose šiuo metu už algas dirban

čiųjų vra arti 70,000 000 žmonių !
Vadinasi, apie 50,000,000 dirbančiųjų už algas nepri

klauso jokioms unijoms!
Prieš de-sėtką mėtų, kai ; AFL-GIO susivienijo, kiek 

buvo nrikalbėta ir prirašyta apie tai, kad dabar, girdi, 
prasidės tikras darbas už įtraukimą neorganizuotų į 

' uniiistų eiles.
Kas atsitiko? Kodėl darbo unijos šiandien narių 

skaičiumi ne auga, o krinta žemyn?
— 0 —

NEDARBAS NEMAŽĖJA—daugiau nei 5 procen
tas visų JAV galinčių dirbti- darbininkų yra nedarbo lau
ke. Ir nedarbas jau tapo chronine liga.

Automatija kasdien stumia iš darbo darbininkus; 
. automatija plečiasi sparčiau, negu daugelis žmonių įsi- 
‘ vaizduoja.

Kapitalistai-fabrikantai plėšiasi milžiniškus pelnus; 
ir tie pelnai vis didėja, o ne mažėja.

Tai kas, kad organizuoti darbininkai gauna pakelti 
algas, ir tai ne visur; vieniems pakelia, o kitus mėto iš 
darbų; naujos mašinos užima paleistųjų vietas.

— 0 — .
DARBO UNIJŲ VADOVAI, tokie kaip George 

Meany, AFL-CIO prezidentas, sau ramiai sėdi minkšto
se kėdėse ir stebi, kas darosi, tarytum kova prieš pavo- 

■’ jus būtų ne jų reikalas.
George Meany tik stiprina amatines unijas, paneig

damas pramonines. Atomo gadynėje, automatijos metu 
. jis tebesilaiko gompersinės politikos. Tai tragedija, kuri 
gali sunaikinti organizuotą darbininkų judėjimą!

Pietinėse valstijose, kur daug milijonų darbininkų 
yra neorganizuoti, nieks nepradeda vajaus už jų organi- 

■ žavimą.
Vadovybėje, tarp Meany ir Reutherio, ir jų šalinin

kų, vyksta nesantaika, niovynės.
Net ir pilietinių teisių (Civil Rights) klausimu Mea

ny atsisako kooperuoti. Jis atsisakė užgirti, pavyzdžiui, 
. š. m. rugpiūčio 28 d. įvykusį Žygį į Washing toną.

Meany tik rūpinasi, kad nugalėtų komunistus— 
Amerikoje ir kituose kraštuose. Milžiniškas pinigų su- 

... mas AFL-GIO išleidžia propagandai “prieš komunizmą”, 
gi organizavimu amerikinių darbininkų nesirūpina.

Visa tai veda organizuotus darbininkus į apatiją, į 
... pesimizmą; visa tai nepadeda mūsų darbo unijoms augti, 

o jas smukdo.
— 0 —

NEDARBUI PAŠALINTI šiandien yra vienintelis 
•• būdas—35 arba 30 valandų darbo savaite. Nereikia nu- 

sigąsti to, kad prezidentas Kenedis tam priešingas. Ke- 
\nedis juk nėra pastatytas darbo unijų. Prezidentas gali 

sau priešintis 35 valandom darbo savaitėje, bet jei dar- 
>r;.bininkai kovos, tai ir laimės! O tai sumažins nedarbą.

Bet, kad kovoti, reikia turėti tvirtą organizacinį 
'%- aparatą; reikia traukti darbininkus—fabrikų ir raštinių 
" ■'darbininkus bei tarnautojus į unijas, ir reikia tuojau 

• pradėti darbą.
Ar šis AFL-GIO suvažiavimas tai atliks? Ar jis su- 

•• pras padėties rimtumą?
Tuoj pamatysime.

Kas ką ra
APIE GRAIKIJOS 
PARLAMENTO 
RINKIMUS

Šių metų lapkričio mėne
sio 4 d. Graikijoje įvyko 
parlamento • atstovų rinki
mai. xApie juos TASSas pa
duoda tokius duomenis:

Graikijoje’ įvyko visuotiniai 
parlamento rinkimai. Juose 
smarkiai pralaimėjo dešinioji 
partija — Nacionalinė radika
lų sąjunga (ERĖ). Dar galu
tinai nesuskaičiuoti balsai, 
bet jau aišku, kad opozicinės 
partijos: “Centro sąjunga,” 
Vieningoji kairiųjų demokra
tų partija (EDA) ir progre- 
sistų partija laimėjo didelę 
pergalę. Už jas iš viso balsa
vo daugiau kaip 60 procentų 
rinkėjų.

Dešinioji partija ERĖ, aš
tuonerius metus neišleidusi 
valdžios vairo iš savo rankų, 
n e p i 1 n u t i n ars duomeni
mis, surinko mažiau kaip 
40 procentų balsų ir negali sa
varankiškai sudaryti vyriausy
bės. Pagal gautų balsų skai
čių ją pralenkė “Centro są
jungos” partija. Dideliuose 
miestuose šimtai tūkstančių 
rinkėjų atidavė savo balsus 
nuosekliai Graikijos darbo 
žmonių interesų reiškėjai — 
Vieningai kairiųjų demokratų 
partijai (EDA).

Vakar dienos rinkimuose 
graikų tauta aiškiai pade
monstravo savo pasir y ž i m ą 
įvykdyta demokratinius per
tvarkymus šalyje ir parėmė 
taikos politiką.

Iki septintos valandos ryto 
Maskvos laiku buvo baigta 
skaičiuoti balsus 9,235 rinki
minėse apylinkėse iš 10,163. 
Pripažinti galioją 4,044,444 
balsai. Iš jų ERĖ gavo 1,- 
595,658 balsus arba 39.4 pro
cento, “Centro sąjunga” — 
1,710562 balsus arba 42.2 pro
cento, EDA — 569,098 balsus 
arba 14.7 procento, progresis- 
tų partija — 147,836 balsus 
arba 3.65 procento.

LIAUDIS JIEMS
NIEKAD NEATLEIS
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L. Jonikas “Vilny” rašo:
Kelintą kartą perskaitau 

“Jaunimo gretos” žurnale 
“Priesakas gyviesiems.” O ka
dangi aš dar vis gyvas, neiš
eina iš minties, ir gana.

O buvo taip: II-asis Pasau
linis karas jau buvo praeityje, 
Lietuvos gyventojai pradėjo 
kurti gyvenimą iš naujo, šalis 
kėlėsi iš griuvėsių. Gi gaujos 
banditų dienomis pasislėpė 
miškuose, naktimis lyg baisū
nai siautėjo kaimuose ir mies
teliuose.

Siautėjo ir žudė niekuo ne
kaltus žmones. Ona Sukackie
nė, Veronika Balčiūhieilė, Ze
nonas Žilinskas, Juozas Mor
kūnas, Antanas Bastys, jo 
žmbna Agbta ir dukra Agota... 
Dešimtys tūkstančių kitų. 
Šiandien jie duoda “Priesai
ką gyviesiems” iš anapus ka
po.

Skaitau ir mąstau: Ar nu
žudytųjų giminės ir artimieji 
gali pamiršti banditų atliktas 
žudynes ? Ar gali pamiršti lie
tuvių tauta?

Ne! Negali nei pamiršti, 
nei atleisti!

Kas kalba Spie “pamirši
mą,” neš tai juk įvykę “la
bai seniai,” veikiausiai turi 
savus išrokavimus. . .

APIE KRIKŠTĄ
Dienrašty “Kauno Tiesa” 

tilpo V. Petronio straipsnis 
apie krikštą, kaip jis atsira
do, ką jis'tikintiesiems reiš
kia. V. Petronis rašo:

Krikštas —- ne krikščionių 
atradimas, o paimtas iš se
nesnių, pagoniškų rel i gijų, 
krikštijama vaūdeniU buvo ir 
senovės Egipte, ir Graikijoje, 
ir Persijoje. Seridvės lietuviai 
taip pat Laumės deivės garbei 
naujagimį apipildavo šaltu 
vandeniu.

Iš kur kilo krikšto apeigos 
ankstesnėse religijose ?

Krikštas atsirado pirminėš 
bendru o m e n ė s laikais, kai 
žrtionės dar nebuvo sūkfirę 
vieno dievo sąvokos, o jau tikė
jo į gerąsias ir piktąsias dva
sias. Piktosibms atbaidyti pir
minis žmogus ir buvo Sugalvo
jęs įvairių būrimų. Tų laikų

šo ir sako
žmogus manė, kad upės, eže
rai yra gyvi ir turi stebuklin
gų savybių. Tas akmens am
žiaus žmogus tikėjo, kad taip 
tikrais veiksimais galima nu
sikratyti .}, piktosiomis d vasių- 
miš, kad jos, pavyzdžiui, .bi
jančios vandens. štai kodėl 
norėdamas tai padaryti, jis 
pradėjo • maudytis, apsipilti 
juo, šlakstytiš.

Kad iš tikrųjų taip, rodo ir 
dabartinių kai kurių tautų ti
kinčiųjų religinis paprotys, 
plautis, maudytis, kad galėtų 
apsivalyti nuo nuodėmių, likti 
skaistūs. Tikintieji žydai dar 
ir dabar antrą Naujųjų Metų 
dieną eina prie upės nuplauti 
nuodėmių. Upės krante jie 
purto drabužius, išverčia ki
šenes, tikėdami, kad tuo bū
du nusikrato nuodėmės. Indi
jos tikintieji iki šiol tebelai- 
'ko Gango upę šventa.
Krikštas 
ir lietuviai

Ir senovės lietuviai tikėjo, 
kad vanduo turįs stebuklkingą 
galią. Tai rodo ir iki šių lai
kų kai kurių upių bei ežerų 
pavadinimai : Šventežeris, 
Šventoji. Pirminio žmogaus 
manymu, tokios būrimo apei- 

■■ gos labiausiai reikalingos be
jėgiui kūdikiui. Iš čia ir kilo 
' krikšto apeigos. Argi ne tokią 
pat magiją ir būrimą per 
krikšto apeigas atlieka krik- 
čionių dvasininkai, kaip seno
vės laukinės tautos? Skirtu
mas labai nedidelis. Krikščio
nybė į šią apeigą beveik nie
ko naujo neįnešė. Ji tik lau
kinio žmogaus burtus pritaikė 
naujoms sąlygoms, naujoms 
pasakoms apie pirmagimę 
nuodėmę.

Įsidėmėtina, kad krikščio
nybės vystymosi pra d ž i o j e 
krikšto nebuvo. Pirmi krikš
čionys manė, kad tai pagoniš
kos apeigos. Jis atsirado vė
liau, kai į krikščioniškas ben
druomenes pradėjo ateiti pa
gonys ir jų pašidarė dauguma. 
Pagonys, tapdami krikščioni
mis, - atsinešė < ir krikšto pa
protį, kuris galutįnai įsigalė
jo tik ketvirtame, mūsų eros 
amžiuje.,^., 
žmogaus , . / 
paniekinimas

Krikštas yta žmogaus pa
žeminimo apeiga. Dvasininkų 
teigimas, kad žmogus gimstąs 
su pirmagime .nuodėme ir tam
pąs piktosios dvasios grobiu, 
kad motina, pagimdžiusi ber
niuką, 40 dienų, o mergaitę— 
80 dienų esanti nešvari ir ne
galinti be kunigo maldų įeiti į 
bažnyčią, yra nedovanotinas 
motinos ir kūdikio pa'niekini- 
mas. Be to, krikštas kūdikio 
sveikatai sudaro tiesioginį pa
vojų, ypač pravoslavų krikš
tas, kurio metu kūdikius nar
dina į šaltą vandenį, žydų, 
kai be jokio reikalo žalojamas 
kūdikis. Medicinos literatūro
je yra aprašytas ne vienas 
faktas, kai po krikšto kūdi
kiai susirgdavo bronchitu, virš
kinamojo trakto kataru, plau
čių uždegimu, meningitu.

Prietaringi žmonės mano, 
kad ateistų vaikai miršta grei
čiau negu pakrikštyti. Tary
binis jaiiriimas, kuris daūgiau- 
sia nekrikštytas, duoda to
kiems gandams ryškų atkirtį. 
Jeigu nuo krikšto priklauso 
vaikų sveikata, tai kodėl caro 
ir buržuazijos viešpatavimo 
laikais, kai beveik visi vaikai 
buvo krikštijami, vaikų mir
tingumas buvo kelis kartus di
desnis?

Krikščionių krikštas Lietu- 
Vos i S t o r i j oje yra atlikęs 
šlykštų^ Vaidmenį. Juk kry
žiuočiai, popiežiaus laimiha- 
mi, 200 metų kardu ir ugni
mi niokojo krikšto vardu lie
tuvių ir slavų tautas.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS e
Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos gamyba

Pas rijus dabar plačiai kal
bama ir rašoma apie Tary
bų Sąjun'gos žemės ūkio 
“netvarką,” kodėl kolūkiai, 
ir tarybiniai ūkiai nepasi
gamina visiems gyvento
jams ' pakankamai javinių 
produktų, kodėl šiuo metu 
tarybinė,., vyriausybė dasi- 
perka grūdų užsienyje. Ka
pitalistiniai ekspertai iš to 
daro išvadas, kad socialisti
nė santvarka “jau smun
kanti žemyn.”

Kad socialistinės santvar
kos priešai kiekiveną Tary
bų Sąjungos trūkumą tiks
liai panaudoja socializmo 
niekinimui, tai mums nėra 
jokia naujiena. Jie betgi 
užtyli tą faktą, kad tarybi
nis žemės ūkis per eilę me
tų yra padaręs didžiulio 
progreso, kad paskiausiais 
laikais Tarybų Sąjungoje 
duona yra pigiausia visame 
pasaulyje, tarybiniai žmo
nės turi duonos perteklių 
ir nemažai jos supeni gy
vuliams, kad taųybų vyriau
sybė dar ir kitoms šalims 
grūdų parduoda.

Šiais metais dėl didžiulės 
sausros, tiesa, Tarybų Są
jungoje buvo mažesnis der
lius, kaip 1962 metais. O 
grūdų pareikalavimas yra 
padidėjęs. Todėl tarybinė 
vyriausybė ir nori užsieny
je dasipirkti grūdų.

Tiesa, tarybinė žemės ūkio 
gamyba dar yra gerokai at
silikusi nuo Amerikos. Mi
neralinių trąšų gamyba, 
1958 m. davusi žemės ūkiui 
12 ir pusę milijono tonų 
trąšų, šiais metais jau duos 
virš' 19 milijonų tonų.- Tai 
irgi' n e m a ž a s' progresas: 

Į Jungtinėse Amerikos Vals
tijose per metus pagamina 
mineralinių trąšų apie 25 
milijonus tonų. Bet 7 metų 
planą išpildžius, 1965 me
tais Tarybų Sąjunga pla
nuoja pasigaminti minerali
nių trąšų jau apie 35 mili
jonus tonų. Irigacija ir pel- 
kiuotų vietų sausinimas 
taipgi spartinamas.

Pramoninė gamyba Tary
bų Sąjungoje daug didesnį 
progresą daro, kaip žemės 
ūkis. Per pastaruosius 9 
šių mėtų mėnesius bendra 
pramonės gamyba pakilo 
8.7%, kuomet tuo pačiu me
tu Jungtinių Valstijų ben
dra gamyba tepakilo 4.8%. 
Tai .rodo, kad Tarybų Są
junga turi pagrindo tvirtin
ti, jog ji gali pasivyti ir 
net pralenkti Ameriką.

Korporacijų pelnai ir 
darbininkų algos

Šių metų pradžioje, kai 
reikėjo korporacijoms at
naujinti kontraktus su dar
bo unijomis, kiek buvo nu
siskundimų, kad korporaci
jos prastai verčiasi, pelno 
nebedaro arba labai mažai 
daro. Kenedžio administ
racijai tarpininką rijant ir 
patariant, buvo pakeltos 
darbininkams algos maž
daug po 8%.

Dabar jau devyni mėne
siai prabėgo. Ir tas laiko
tarpis parodo, kad korpo
racijos daro rekordinius 
pelnus. Treciasis šių metų 
bertainis tikrai pasižymėjo 
milžiniškais pelnais, kokių 
iki šiol niekad neturėta.

Didžiojo biznio laikraštis- 
“Wall Street Journal” pa
duoda, kad trečiame šių 
metų bertainyje 514 korpo
racijų, atėmus taksus, pada
rė gryno pelho 15.2% dau
giau, kaip 1962 m. tuo pa-

KLAIDŲ atitaisymas

■ Kolumno je “Įva iriais 
klausimais” įsiskverbė dvi 
stambios korektūros klai
dos. .

Lapkričio 12 d. laidoje til
po antraštę: “šilta ir lietin
ga žiema Argentinoje”; tu
rėjo būti: šalta,..

Lapkr. 15 d. laidoje apie 
Haiti respubliką tilpo: “Ji 
turi apie pusę milijono gy
ventoj^”; turėjo būti: apie 
tris ir pūsę milijono...

čiu laikotarpiu, kuriame 
taipgi buvo padarytas re
kordinis pelnas.

Daugiausia pasipelnė plie
no korporacijos, pirmiau 
įrodinėjusios ne g a 1 ė j i m ą 
padaryti pelno ir gavusios 
unijų sutikimą atnaujinti 
kontraktus be algų pakėli
mo ir tik su visai mažomis 
koncesijomis. Dabar 24 
korporacijos . pasidarė ne
girdėtus pelnus — net iki 
126.5%. 17 didžiųjų vaistų 
korporacijų pelnė $80,784,- 
000 arba 21.7% daugiau 
kaip 1962 m. Geležinkelių 
kompanijos dar vis nori 
valdžios subsidijų ir pasi- 
mojusios iš darbo paleisti 
65,000, bet padarė gryno 
pėlno .$103,882,000 arba 12.4 
proc. da.:~iau kaip 1962 m. 
Lėktuvų kompanijų pelnai 
pakilo 34%. Trys didžiosios 
automobilių korpor a c i j o s 
pelnė pusantro bilijono do
lerių.

Galėtume čia išsk a i t y t i 
šimtus ir šimtus korporaci
jų, kurios taipgi gerai pa
sipelnė. Darbininkams pri
dėdamos trupinius, korpo
racijos sau krovėsi mai
šais, susižerdamos darbi
ninkų uždarbius ir apiplėš- 
damos visuomenę ir atsili
kusias valstybes.

•

Imperialistai pralaimės, 
sako katalikų kunigas
Neseniai Kuboje lankėsi 

iš Peru respublikos katali
kų kunigas Bolo Hidalgo, 
kuris korespondentams pa
sakė, kad Kuba (Jaro pro
gresą ir kad Jungtinės Vals
tijos privalo atsiminti, jog 
“Kuba yra brolišką šalis ir 
nori gyventi tąikoje ir da
ryti progresą savotišku bū
du.” Toliau kun. Hidalgo 
aiškino:

“Kaip Lotynų amerikie
tis, aš noriu pasakyti, kad 
nepaisant kokius imperialis
tai būdus naudos, jie pra
laimės, nes- anksčiau ar vė
liau liaudis triumfuos. Ypač 
esu pasipiktinęs gresiama 
invazija iš vienos Centrinės 
Amerikos šalies. Jos užpa
kalyje yra amerikinio im
perializmo ranka... Juo 
didesnės pastangos sunai
kinti Kubą, tuo didesnė 
žmonėse neapykanta impe
rializmui... Šventoji bib
lija sako, kad dievas dau
giausia neapkenčia tų, ku
rie ‘supiudo brolį su broliu.’ 
Aš skaitau Jungtinių Vals
tijų nusistatymą link Kubos 
prieškrikščionišku ir prieš- 
žmonišku. Tai įeina į tą 
pačią kategoriją, kaip žiau
rumai Vietname, užmuši
mas negrų vaikų ir išnau
dojimas atsilikusių šalių.”

Pravartu visiems teisingą 
kun. Hidalgos pareiškimą 
įsitėmyti.

Visi—šėr minkai
Beveik visos korporacijos 

parduoda po kėletą šėrų sa
vo darbininkams ir tada sa
ko, kad visi yra šėrininkai, 
tai visi ir lygūs.

Pavyzdžiu galime paimti 
Ford Motor kompaniją, ku
rios šėrininkais yra ir tos 
kompanijos darbininkai. 
Bet koks skirtumas taip va
dinamos “lygybės”?

Henry Ford II turi tos 
kompanijos 1,575,589 šėrus, 
šiuo metu turinčius apie 85 
milijonous dolerių vertės, O 
kur kiti šios kompanijos 
milijonieriai šėrininkai?

Tai ką gi reiškia keli mi
nimos kompanijos darbinin
ko Šerai ir jo balsas?

ii i i Ift. ,j • ii

2 p.--Laisvė {Liberty)—Airi

Iš laiškų *
Draugas Bimba, Yt

Spalio 29 d. “Laisvės” nu
meryje skaičiau Šarmaičio 
laišką, kuris buvo Jums ra
šytas. Tame laiške buvo 
paduota, kokių “Šviesos” 
numerių jie nori.

Turėdama laiko suradau 
4 “Šviesos” numerius, kurių 
Šarmaitis nori, ir tuojau 
jam pasiunčiau, ir dar se
nų numerių įdėjau.

Tuo pačiu sykiu radau ir 
“Kardo” 1917 metų komp
lektus. Net pusę dienos 
varčiau ir skaičiau kores
pondencijas iš įvairių mies< 
tų, ir vis ieškojau man pa
žįstamų veikėjų vardų.

Suradau daug veikėjų, 
kurie šiandien jau yra mi
rę. Ir nemažai vardų ra
dau tų draugų, kurie rašė, 
prakalbas sakė ir veikė dar
bininkų gerovei, socialisti
nės valdžios įsteigimui Lie
tuvoje.

Dabar, kai pagalvoji apie 
juos, tai net ašaros veržia
si iš akių. Vieni jų nuėjo 
su buržujais ir tapo užge
susios žvaigždės, o kiti įsi- 
juosę dirba prieš Lietuvą ir 
visą pasaulio darbininkų ju
dėjimą. Atsižadėjo savo 
idėjų, pamiršo, ką jie pir
miau kalbėjo, pasiliko sau- 
myliais, veidmainiais.

Draugas Bimba, ieškojau 
ir jūsų vardo, bet neradau. 
Tuo laiku tur būt jūs dar 
buvote Valparaiso kolegijo
je.

Draugiškai,
E. Repšienė 

--------- 1 
Bostonietė Mrs. Kovell 

gavo laišką iš Lietuvos tmo 
savo giminių, kuriame, tarp 
kitko; sakoma:

“Brangieji, jūs klausiate, 
kaip pas mus ligoriinės: ir 
gydymas. - Jūs rašote, kad 
pūs juš" brangiai ‘vfea tai 
kairiuoį^. O pūs mūs gydy
tojas'apžiūri veltui, tik vais
tus reikia nusipirkti. Ligo
ninėje nieko - nereikia mo
kėti—nei1 už vaistus, nei už 
maistą, nei už paslaugą. Ir 
jeigu tenka iššaukti greitą
ją pagalbą, tai irgi nereikia 
mokėti.

Ir už mokslą nuo pradi
nės mokyklos iki mokslo 
baigimo nereikia mokėti. 
Neturtingieji, neturint i e j i 
tėvų vaikai laikomi inter
natuose. Ten iki vienuolikos 
klasių duoda jiems maistą 
ir aprangai truputį prideda. 
O kurie turi tėvus iš dide
lių šęimų, tai tik pietus 
gauna nemokamai. Baįję 
vienuoliką klasių stoja į 
aukštas mokyklas. T ajd a 
gauna stipendijas visi, ku
rie tik studijuoja, nežiūrint, 
kokios profesijos siektų ir 
ar jie būtų turtingų tėvų, 
ar neturi jų. Visi, kurie tik 
gerai mokosi, gauna nema
žas stipendijas, kad pragy
venimui užtektų. Išskiria
mi jiems bendrabučiai, ap
rūpinami pataline, švara, 
šviesa. Išverda jiems arba
tos, ir mokėti už tai nerei
kia. Žinoma, kurie blogiau 
mokosi, tie gauna mažesnes 
stipendijas.

O kai dėl kolūkio vardo, 
tai mūsų ne kolūkis, o vals
tybinis ūkis. Mes ne darba
dieniais gauname atlygini
mą už darbą pinigais, 
ir mums ne gale metų mo
ka, kaip kolūkiai, o kas mė
nuo. Mūsų ūkio vardas — 
“Kaišiadorių Valstybinis 
vaismedžių medelynas.”

Washingtonas. — J£V 
karo aviacijos viršininkai 
reikalauja dar daugiau^ pi
nigų skirti raketų gamy
bai.
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jūsų, 
buvo

- Istori j a juos seniai nušlavė
į šiukšlyną ir pamiršo

(Iš A. Bimbos kalbos, pasakytos Montelloje 
jam pagerbti surengtame koncerte- 

bankete lapkričio 10 d.).
Draugės ir draugai!

Ši salė, ši graži, skaitlinga sueiga, dauguma 
seni mano draugai, primena man 1926 metus. Tai
sausio 26 d. Čia vyko didelis, skaitlingas susirinkimas. 
Jame man teko kalbėti. Kalbos tema buvo: “Lietuvos 
respublika ir jos ateitis”. Tada Lietuvoje baisios prie
spaudos jungas slėgė darbo liaudį. Juodųjų klerikalų ba
tas trempė Lietuvos žemę, paskutinį kailį lupo jos darbo 
žmonėms. Kalėjimai buvo užkimšti geriausiais Lietuvos 
žmonėmis, kuriuos įsiutę budeliai kankino, tiesiog mėsi- 
nėjo. Nuo išniekinimo ir sužalojimo jaunutė grakšti Lie

tuvos liaudies dukra, tik 16 metų mergaitė, Onutė Šmei- 
gauskaitė išėjo iš proto. Lietuvos dangus buvo apsiniau
kęs juodu debesiu.

Bet mes nė valandėlei nepraradome pasitikėjimo 
Lietuvos liaudimi ir jos ateitimi. Savo kalboje į jus tą 
sausio 26 dieną, tarp kitko, sakiau:

“Bet mes neturime nusiminti. Mes nenustojame 
vilties ir pasitikėjimo Lietuvos darbininkų judėjimu, . 
kurio priešakyje stovi Lietuvos Komunistų partija. 
Nepaisant kruviniausių persekiojimu, vis tiek revoliu
cinis judėjimas maršuoja pirmyn. Jisai laimės. Jisai 
turi laimėti. Istorija yra darbininkų pusėje. Jie kol 
kas dar pakenčia priešus ant savo sprando, bet anks
čiau ar vėliau jie atsikrapštys akis, supras savo klasi
nius reikalus, išsisems jų kantrybė ir jie sukils ir pa
darys galą išnaudotojų viešpatavimui. Jie tada pasi
ims viską į savo rankas. Jie įsteigs savo valdžią, bū
tent tarybinę valdžią”.

Atsimenate, kaip tas mūsų gražus mitingas ir ta 
kalba įsiutino mūsų priešus, darbo žmonių priešus. Puo
lė jie mus melu ir visokiomis provokacijomis. Buvau 
įskųstas, areštuotas ir teisiamas. Aišku, kad provokuo
dami ir siekdami sunaikinti mane, jie norėjo suduoti 
smūgį visam mūsų judėjimui. Bet tiesa ir istorija buvo 
mūsų pusėje, ir mes laimėjome. Štai ir vėl mes. net po 
37 metų, susirenkame, ir vėl man tenka į jus kalbėti. Te
beklesti, tebebujoja mūsų pažangusis judėjimas.

B O kur tie mūsų priešai, tie skundikai, tie provokato
riai? Tiesa ir istorija juos seniai nušlavė į šiukšlyną ir 

^pamiršo!
Na, o kaip su mūsų senąją tėvyne? Argi ne pasitvir

tino mūsų pasitikėjimas Lietuvos darbo liaudimi, lietu
vių tanta? Argi mano žodžiai, ištarti šioje salėje prieš 
37 metus, kad Lietuvos liaudis nusikratys buožių, dva
rininkų, kapitalistų, kunigų, davatkų ir visų kitu para
zitų jungą ir įsisteigs savo valdžią, tarybinę valdžią, ne 
pasitvirtino? Argi šiandien mūsų senoji tėvynė darnioje 
tarybinių socialistinių tautų šeimoje ne stato tikrai lais
vą, tikrai šviesų gyvenimą? Argi savo išmintimi ir kū
rybingumu, savo pasiekimais ir laimėjimais moksle, kul
tūroje, pramonėje, apšvietoje, dainoje, muzikoje, literatū
roje, jau ne stovi gretose pačių pažangiausių visame ba- 
saulyje tautų? Argi ne išsipildė mūsų pažangiečių svei
ka ir protinga nuomonė, kad Lietuvos darbo sūnūs ir 
dukros, nusikratę išnaudotojų jungą, labai gražiai mo
kės susikurti šviesų rytojų?. Ypač mane jaudina jų pa
siekimai ir laimėjimai, nes aš savo akimis mačiau tą mū
sų Lietuvą baisiuose karo paliktuose griuvėsiuose. Ste
buklai, tikri stebuklai, kad ji tokiu trumpu laiku pajėgė 
iš tų baisių griuvėsių prisikelti ir tokius milžiniškus žy
gius atlikti visose gyvenimo srityse. Tikri stebuklai...

Ir būčiau aš buvęs žmogus be jausmų, jeigu nebū
čiau susijaudinęs iki pačių sielos gelmių, kai gavau pra
nešimą, kad tos didžiosios mokslo ir šviesos šventovės, 
seniausio visoje Europoje mokslo židinio, Tarybų Lietu

-vos Valstybinio Kapsuko Vardo Universiteto Mokslinė 
Taryba apdovanojo mane Istorijos Mokslu Garbės Dak- 

ytaro laipsniu. Ta garbe didžiuojuosi, puikiai žinodamas, 
kad tiek universitetas, tiek visi Lietuvos draugai, tuo

- nutarimu pirmoje vietoje siekė per mane pagerbti jus 
visus, visą mūsų Ajmerikos lietuvių pažangųjį judėjimą, 
kuris pačiose rūsčiausiose, pačiose tamsiausiose lietuvių 
tautos gyvenimo valandose jos neapleido, jos nepamiršo, 
ją sielojosi ir stengėsi jai padėti. Tikėkite manimi: tai 
puikiai žino ir jaučia Lietuvos liaudis. Ji amžinai pasi
liks dėkinga mums visiems, kurie prieš tiek daug metų 
gyvenimo išblokšti iš savo gimtinės, jos nepamiršome,. 
nesutraukėme saitų su savo tauta, su savo broliais ir se' 
sutėmis, pasilikusiais Nemuno, Šešupės, Nevėžio, Nerio 
bei Ventos pakrantėse.

Taip pat, mielieji draugės ir draugai, jūs suruošda- 
mi šitą koncertą-banketą pagerbiate visą mūsų judėjimą, 
mus visus, patys save, nes be jūsų visų, be viso judėji
mo, mes pavieniai mažai ką tereiškiame. Tik visų mūsų 
darbas, visu darni talka, didelis ryžtas ir pasiaukojimas 
sukūrė ir išlaikė mūsų organizacijas ir mūsų spaudą, be 
kurių nebūtų buvę judėjimo ir nebūtų buvę vadovaujan
čių draugų bei draugių arba taip vadinamų vadovų. Kaip 
tik jūs, vietų ir kolonijų veikėjai ir veikėjos, kaip tik jūs, 
eiliniai mūsų organizacijų nariai ir laikraščiu skaityto
jai, savo darbu, savo pasiaukojimu, savo atsidavimu di
džiajam darbo liaudies idealui, nusipelnėte didžiausios 
pagarbos, giliausios pagarbos. Jūs esate toji žemės 
“druska”, jūs esate mūsų judėjimo kūnas ir kraujas.

Bet, draugai ir draugės, kalbėdami apie praeitį, di- 
džiuodamiesi nuveiktais darbais, atliktais žygiais, kaip 
susipratę ir kovingi žmonės, mes neprivalome pamiršti 

/dabarties ir ateities. Gyvename audringus laikus—labai 
laimingus ir labai pavojingus laikus. Laimingi esame 
tuo, kad savo akimis matėme milžiniškas pakaitas ir sa
vo jėgomis prisidėjome prie jų pasiekimo, šiandien jau 
tikrai galima sakyti, kad jau braška senojo svieto pama-

tai. Visur žmonės, tautos veržiasi į šviesą. Bet taip pat 
reikia nepamiršti, kad ant mūsų galvos, ant visos žmo
nijos galvos, pakibo atominio karo pavojus. Desperacijo
je atsidūręs kapitalizmas su Goldwateriais ir Rockefelle- 
riais priešakyje gali pradėti pasaulinį gaisrą. Tad kova 
prieš karą ir už taiką yra pareiga mūsų visų, kiekvieno 
žmogaus, kiekvieno amerikiečio. Kaip didžiulė audra pa
kilo, į kovą už žmogaus teises dvidešimt milijonų juoda- 

i odžių amerikiečių. Irgi paliečia ir apeina mus visus. Mū
sų pareiga jiems ištiesti savo paramos brolišką ranką. 
Be to, mūsų amerikinį gyvenimą tebenuodija reakciniai 
Smith, McCarran, Internal Security ir kiti įstatymai. Jie 

I turi eiti laukan. Jie turi būti atšaukti.
Kiti mums labai svarbūs, labai rūpimi ir artimi šir

džiai reikalai, tai kad mūsų pažangusis judėjimas gy
vuotų ir stiprėtų . Reikia, kad mūsų didžioji Lietuvių Li
teratūros Draugija augtų ir pasidarytų dar veiklesnė. 
Reikia, kad mūsų spauda klestėtų. Reikia, kad “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajus pasiektų tikslą su kaupu. Prisiminkime 
ir kanadiečių “Liaudies balsą” ir Lotynų Amerikos pa
žangiųjų lietuvių spaudą.

Matote, kiek daug čia darbo, kiek daug čia visokių 
reikalų! Todėl dejuoti ir sirgti neturime laiko. O būsite 
sveiki ir gyvensite ilgai, ilgai visi, kurie netapsite gyvais 
lavonais. Lankymas susirinkimų bei parengimų, rūpini
masis ne tik savo keturių sienų reikalais, bet visos žmo
nijos reikalais, mus gaivina, mus stiprina, mūsų dienas 
ilgina, mūsų saulėlydį skaidrina. Tikėkite manimi! žmo
gus virtęs gyvu lavonu jau pilnai miręs, nors jis to gal 
nė nežino. Nė vienas jūsų tokiu niekados nebūkite!

Tad, draugės ir draugai, būkite sveiki būdami veik
lūs! Pasižadėkime dar dažnai susitikti tokiuose parengi
muose.

O dabar, širdingai ačiū visiems. Visuomet jūsų, vi
suomet su jumis!

BROCKTOY MASS
Koncertas ir banketas pa

gerbimui d. Antano Bimbos, 
kuris užsipelnė Vilniaus 
Valstybinio Kapsuko vardo 
Universiteto Istorijos Moks
lų garbės daktaro titulą, 
įvyko lapkričio 10 d. Su
rengė Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kuopos komite
tas. Koncertą atliko Mon- 
tellos Vyrų Dailės Grupė 
vadovybėje Al. Potsus, pia
nu akompanavo Miss A. 
Potsus; Worcesterio Aido 
Choras vadovybėje Jono 
Dirvelio; solistai Aldona ir 
Eldon Downingai, Ona Dir- 
velienė, J. Sabaliauskas ir 
Irena Janulis; 
siems
Helen Smith (Janulytė). 
Visi savo pareigas atliko 
labai gražiai ir visais jais 
publika buvo labai paten
kinta. Širdingiausiai ačiū 
choristams ir solistams. 
Pirmininkavo Jurgis Šimai
tis ir perstatė A. Bimbą da- vėje” atskirai.—Red.) 
lyvius pasveikinti. Jį pub
lika pagerbė atsistojimu.

Po koncerto apatinėje sa-

pianu vi- 
akompanavo Mrs.

Įėję atsibuvo banketas. Da
lyvavo daug mūsų gerų bi
čiulių, tiek vietinių, tiek iš 
plačios apylinkės. Šeiminin
kės buvo prirengusios ge
rų, skanių valgių, ir visi da
lyviai buvo puikiai pavai
šinti. Joms buvo publikos 
paačiuota gausiu rankų plo
jimu. Per vaišes buvo pa- 
vyzdnga nuotaika. Usterie- 
čiai linksmai dainavo, Jo
seph Lukas pakėlė tostą pa
gerbimui choro mokytojo 
Jono Dirvelio. Įžymiajai 
dainininkei Aldonai Down
ing jos gimtadienio proga 
sudainuota “Happy Birth
day.”

Po visko buvo perstatytas 
pakalbėti svečias A. Bimba. 
Jis padėkojo choristams ir 
solistams už tokį šaunų 
koncertą ir banketo rengė
jams ir visiems dalyviams.

(Platesnė ištrauka iš jo 
kalbos telpa šiandien “Lais-

Visi išsiskirstė gražiau
sioje nuotaikoje.

Geo. Shimaitis

Parkai ir jų lankytojai
Amerikos Jungtinėse Vals

tijose yra 26,000 didesnių ir 
magesnių parkų. Oregono 
valstija turi jų daugiau
sia—187. Juos kas metai 
aplanko 11 su puse miliijo
no turistų. Antra valstija 
yra Kalifornija, turinti 170 
parkų, kuriuos atlanko kas 
metai 27,800 svečių. Tai ga
na mažai. Niujorko valsti
ja turi tik 100 parkų, bet 
už tai metinių la n k y t o j ų'O-y UZ< Lėlį mi nj iu j ų

augiausia, daugiau kaip 
j37,000,000. Teksaso valst.

yra didžiausia kontinentali- 
nė Amerikos valstija (be 
Aliaskos, kuri yra didžiau
sia). Ji turi 61 parką, o me
tinių lankytojų 7,00,000. 
Florida turi 51 parką, meti
nių lankytojų 3,700,000. 
Arizonos valst. yra gana di
delė, bet ji turi mažiausia 
parkų—tik 4, o lankytojų 
tik 270,000; tai irgi mažiau
sia. Ten turistų nedaug, nes 
perdaug karštos vasaros, 
gamtos vaizdai prasti, vis
kas saulės nudeginta, todėl 
žmonės ten vasaromis neva
žiuoja, nebet tie, kuriems 
ten važiuoti reikia sveika
tos reikalais (sergantiems 
džiova, bronchitu ir kt.). 
Iowa valst. turi 92 parku, 
metinių lankytojų suvirs 
7,000,000. Vašingtono valst.

turi 129 parkus, gi lankyto
jų suvirs 9,000,000.

N. Y., valst. parkas, vadi
namas Jones Beach, įsteig
tas 1929 m., turi kas vasa
rą daugiau kaip 12,000,000 
lankytojų, daugiausia plau
kioti mėgstančio jaunimo. 
O kur dar Coney Island, 
Rockaways, Long Beach ir 
kiti Long Islando pliažai?

Šia prasme Niujorko vals
tija pirmauja, jai nėra ly
gios.

Prezid. Kenedžio pasiūlytos 
imigracijos reformos

1963 m. liepos 23 d. John 
F. Kenedis pasiuntė Kon
gresui savo pasiūlymus 
“peržiūrėti .ir modernizuo
ti” mūsų imigracijos įsta
tymus. Nuo to laiko Admi
nistracijos siūlymai buvo 
įvesti į abiejų Kongreso rū- 

j mų bilius. Centrinė ir pa- 
I grindinė pasiūlytos legisla- 
cijos mintis yra palaipsniai 
(penkerių metų laikotarpiu) 
pakeisti dabartinę tautinių 
kilmių kvotos sistemą, at
renkant imigrantus kitu, 
teisingesniu metodu. Bilius 
nustato maksimalinį kvotų 
skaičių 165,000 ir pakelia 
nuo 100 ligi 200 minimalinę 
kvotą bet kuriai kvotinei 
vietovei.

Tautinės kilmės sistemos 
eliminavimas: Savo rašte 
Kongresui Kenedis nurodė, 
kad tautinės kilmės kvotos 
sistemos naudojimas yra 
“be pagrindo nei logikoje,1 
nei protavime” ir “diskri
minuoja prašytojus įleisti į 
JAV-as gimimo pasitaiky- 
mo baze.” Kadangi dabar
tinės kvotos sistema vis dar 
atspindi JAV-jų populia
cijos etnišką kompoziciją, 
kaip 1920 m. Cenzo praneš
ta, t. y. daugiau norima 
imigrantų iš šiaurės Euro
pos, ir imigracija iš pietų ir 
rytų Europos bei kitų pa
saulio vietovių yra labai su
siaurinta.

Tautinės kilmės kvotos 
sistemos eliminavimas būtų 
atliktas progresyviniu 20% 
sumažinimu dabartinių kvo
tų visiems kraštams per 5 
ateinančius metus, t. y. 
20% pirmais, 40%' antrais, 
60% trečiais, 80% ketvir
tais ir 100% penktais.

Tokiu būdu sumažintos 
kvotos yra sudedamos į 
kvotų rezervą kartu su ne
sunaudotomis praėjusių me
tų kvotomis ir padalytos 
žmonėms iš visų pasaulio Tie punktai yra paskirti eli- j * 
kraštų, n e a t s i ž velgiant į 
tautybę ar rasę. Nė vienas 
kraštas tačiau negali gauti 
daugiau kaip 10% visų kvo
tų, duotų tiems metams. Šis 
susiaurinimas, tačiau, nesu
mažins jokios kvotos dau
giau negu 20% tiems me
tams.

Prezidentas, jeigu reikia, 
gali panaudoti pusę viso jeigu jie yra JAV-jų pilie- 
kvotų rezervo imigrantams, čių ar nuolatinių gyvento- 
kurių įleidimas pasitarnau- jų artimi giminės (žmona, 
tų tautiniam interesui ar vyras, tėvai ar vaikai), 
padėtų kraštams ir žmo- j Į administracijos pasiūly- 
nėms, kuriems kvotos siste-! mus yra žiūrima vadovau- 
mos pakeitimas pakenkė.' j ančių ekspertų kaip į la- 
Kvotų rezervo balansas bus' bai reikšmingus ir toli sie- 
paskirtas tam tikru lygumo 1 kiančius. Apie 72 visuome- 
pagrindu kraštams, turin- ninių, tautinių, religinių ir 
tiems perpildytas kvotas, darbo organizacijų jau pri- 
Jis taip pat gali naudoti j ėmė naująjį bilių.
20% kvotų pabėgėliams. j ACNS

šeimų sujungimas: Kad 
palengvinti šeimoms susi
jungti, prezidentas pasiūlė 
dar du esančio įstatymo pa
gerinimus : Pirma, Ameri -

Tai viena Vilniaus respublikinės biblioteko salių
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mų, jurginų ir kitų gėlių 
gyvenimą. Pridėjus de
šini tmproce utinio cukra
nendrių cukraus tirpalo, 
galima dvigubai prailginti 
astrų gyvenimą.

Augalus, iš kurių teka
kos piliečių tėvai, kurie da
bar turi pirmos preferenci
jos statusą, gautų nekvotinį pieniškos sultys, nuplovus, 
statusą. Antra, kad nuola
tiniai apsigyvenusių J A V - denį. Priešingu atveju sul
ose asmenų tėvai, kurie ne- tys sukietėja ir trukdoįsi- 
turi preferencijos, būtų įsunkti vandeniui. Medinių 
įtraukti į ketvirtos prefe-!augalų—alyvų ir kt.—-stie- 
rencijos kategoriją. j bus rekomenduojama su-

Ketvirtos prefere n c i j o s i skaldyti peiliu.
kategorija būtų padalyta! Nuplautos gėlės nevieno- 
sekančiai: 50% būtų panau-įdai ilgai šviežios išbūna.— 
dota JAV-jų piliečių arba!nuo 2 iki 15 dienu. Ilgiau- 
nuolatinių gyventojų gimi- sįai gyvena gladiolai — iki 
nėms, 25 % tiems žmonėms, 15 d. Chrizantemos gyve- 
kurių darbo specialybė yra na 10-12 d., bijūnai—iki 8 
labai reikalinga JAV-ose, 0(] Be t0> jurginus ir ąst- 
bet kurie negali patekti į j ras reikia nupiauti pilnai 
pirmos preferencijos kate- išsiskleidusius, o gladiolus

reikia įmerkti į šiltą van-

go riją, duodamą tik aukš
tai specializuotiems imi
grantams; ir 25% “naujos 
sėklos” imigrantams.

Kitos galimybes: Tarp 
kitų svarbių naujos legisla- 
cijos pasiūlymų yra sekan
tys:

1) “Skubiai reikalingie
ji” daugiau nebebus pirmos 
preferencijos kriterija. Bi
lius siūlo, kad užtektų, jei 
imigrantas parodytų, k a d 
jo sugebėjimai yra “specia
liai reikalingi” JAV-oms. 
Be to, jam nebereikia tu
rėti laukiančio darbo, kad 
gautų vizą.

2) Bilius duoda nekvoti- 
nį statusą visiems žmonėms 
iš laisvųjų Vakarų Pusru
tulio kraštų. Tai reiškia, 
kad toks statusas bus taip 
pat suteiktas naujai nepri
klausomų kraštu piliečiams, 
kaip Jamaikos, Trinidado ir 
Vakarų Indijos Tobago, be 
to, bet kuriai kitai vietovei 
Vakarų pusrutulyje naujai 
gaunančiai nepriklausomy-

keletui apatinių žiedų išsi
skleidusius. Irisai nuplau
nami prieš išsiskleidžiant 
jų žiedams.

Žuvys - keliautojos
Kiekvieną pavasarį kalnų 

upeliuose atsiranda milijar
dai lašišų (“salmonų”) mai
liaus. Po kurio laiko šios 
žuvytės pradeda ilgą kelio
nę: plaukdamos pasroviui, 
jos pasiekia jūrą, o vėliau 
klajoja jos gylyje. Po he
lerių metų suaugusios laši
šos grįžta į upelius neršti.

Kodėl lašišos nepaklysta, 
kas padeda joms surasti 
reikiamos upės žiotis, pra
plaukti pro upių ir upelių 
labirintą ir patekti į tą pa
tį upelį, kur jos pačios iš
sirito iš ikrų?

Šis klausimas jau seniai 
domina mokslininkus. Įdo
mų atsakymą į jį duoda 
a m e r ikiečių hidrobiologas 
AL Hasleris. Jo nuomone, 
lašišos ir kitos žuvys -ke- 

I liautojos vandenyje orien-
1 . Plaukdamos. 3?. Numatyta pa k e i s t i I tuo jagi uosle 

Azijos-Pacifiko Trikampio (jsįmena kaip keitėsi 
punktus dabartmiame tsta-1 andens kva ir sudaro 
tyme, kurie buvo kritikuoti1 
kaip diskrimi nuo j antys'
prieš Azijos gyventojus, j jos vjsa vadovau-

.savo rūšies maršruto “kva- 
pogramą.” Grįždamos at- 

1 • • 1

minavimui.
4) Su reikalingu atsar

gumu Generalinis advoka
tas gali pašalinti įstatymo 
uždėtus reikalavimus, nelei
džiančius įleisti žmones su 
protinės sveikatos proble
momis (protine liga, proti
niu defektu, psichotiniu 
personalitetu, epileps i j a),

Į administracijos pasiūly-

Skinant puokštę, gėles 
reikia nupiauti aštriu pei
liuku, paliekant kaip gali
ma ilgesnius stiebelius. Juos 
reikia įkypai nupiauti ir 
pamerkus kartkartėmis 
tuos piūvius atnaujinti, nes 
jie pasidengia gleivėmis, 
kurios trukdo sunktis van
deniui.

Pamerkus gėles, joms van
denį reikia keisti ne rečiau 
kaip kartą per dieną. Van
dens temperatūra kartais 
turi lemiamą reikšmę gė
lių gyvenimui. Dažnai jos 
praranda savo šviežumą, 
kai vanduo nėr šaltas.

Norint ilgiau išlaikyti gė
les, rekomenduojama į van
denį pridėti kai kurių me
džiagų.' Pavyzdžiui, pusė 
aspirino tabletės, ištirpinus 
ją trijuose litruose vandens, 
žymiai prailgina chrizante-

jasi ja.
Pirmiausia dr. Hasleris 

darė bandymus su žuvimis, 
gyvenančiomis akvariumuo
se. Jis pastebėjo, kad jos 
yra nepaprastai jautrios 
kvapams. Po to sekė kiti 
eksperimentai. Mokslinin
kas sugavo upės aukštupy
je kelis šimtus lašišų, plau
kiančių neršti, jas apžymė
jo ir paleido ne į aukštupį, 
o į upės žiotis. Be to, pusės 
žuvų šnervės buvo užlip
dytos vašku. Pasirodė, kad 
nė viena lašiša, negalėjusi 
justi kvapo, nesurado rei
kiamo upelio. Tuo tarpu 
visos kitos žuvys atplaukė į 
savo nerštavietę.

Šis bandymas davė moks
lininkui mintį privilioti la
šišas kvepalais į naujas 
nerštavietes. Juk būna taip, 
kad upelių, kuriuose neršia 
minėtosios žuvys, vanduo 
būna užterštas, iš ikrų ne- 
išsirita mailius. Hasleris 
mano, kad aromatas padės 
privilioti lašišas į naujas 
vietas, kur yra daug ge
resnės nerštui sąlygos.

Lieka neaiškus dar ant
ras klausimas: kokiu bū
du lašišos suranda kelią į

pą? Gal būt, bet tai reikia 
dar įrodyti. Hasleris ruo
šiasi atlikti naujus bandy
mus. Jis galvoja pagauti 
vandenyne kelias dešimtis 
lašišų ir pritvirtinti prie jų 
mažyčius radijo imtuvus, 
kurie dieną ir naktį prane
šinėtų, kurioje vietoje yra 
žuvys. Lygindamas lašišų 
maršrutą su vandens sūru
mo, skaidrumo ir kt. žemė
lapiais, mokslininkas galvo
ja galutinai įminti žuvų- 
keliautojų mįslę.
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JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
Į Pabaltijį ir Rytų Europą -

(Tąsa)
Popiežių atsakomybe

1224 m. popiežius Honorijus III, lai
mindamas Kalavijuočių ordiną Pabaltijo 
tautų užkariavimui, pareiškė, kad šios 
tautos bus “Kristaus ir Romos bažny
čios” valdžioje. Ir vėliau popiežiai ne 
kartą pasisakė, kad jie ims į savo globą 
visas tas žemes, kurias kryžiuočiai užka
riausią. Pavyzdžiui, popiežius Alek
sandras IV 1260 m. skelbė savo bulėje: 
“Visas žemes, sritis, pilis, kaimus, tvir
toves ir kitas vietoves, kurias tik jūs su 
krikščionių pagalba galėsite iš pagonių 
rankų išplėšti..., nuo šiol imame į šv. 
Petro teisę bei nuosavybę.”

Atvykus Kryžiuočių ordinui į Pabal
tijį, popiežiai Inocentas IV, Aleksandras 
IV, Klemensas IV ir kiti XIII bei XIV 
amžių popiežiai paskelbė dešimtis ir šim
tus savo raštų, vadinamųjų bulių, šauk
dami visų Vakarų Europos šalių tikin
čiuosius stoti į Kryžiuočių ordino eiles 
arba teikti jam visokeriopą pagalbą ir, 
tariant tų popiežių žodžiais, “dievo mei
lei bei nukryžiuotojo garbės išplatini
mui eiti į karą prieš pagonis,” “prieš lie
tuvius, jotvingius ir kitus pagonis arba 
schizmatikus, gyvenusius kaimynystėje 
su krikščionimis.” Už visa tai popiežius 
skelbė “visuotinį nuodėmių atleidimą.” 
Atskirai buvo skelbiami specialūs nuodė
mių atleidimai už pačius sunkiuosius nu
sikaltimus — užmušimus, kankinimus, 
padegimus ir t. t. Taip antai, 1261 me
tais popiežius paskelbė specialią bulę, 
kuria pavedė atitinkamiems vienuoliams 
duoti nuodėmių atleidimą Kryžiuočių or
dino magistrui Hartmudui ir jo rite
riams ir “pasirūpinti,” kad jie “būtų iš
ganyti,” o tas Hartmudas buvo liepęs 
jam neklusnius žmones “suimti, išdurti 
akis ir pagaliau sudeginti ugnyje.”

Už dalyvavimą karuose prieš Pabaltijo 
tautas iš pradžių popiežiai ir jų įgalioti 
vyskupai teikė visuotinį nuodėmių at
leidimą visiems tiems, kurie pasižadėda
vo kariauti prieš prūsus bei lietuvius ne 
mažiau kaip vienerius metus. Tačiau 
kai 1261 m. sukilę prūsai bei vakariniai 
lietuviai smogė daug smūgių savo paver
gėjams, popiežiai, stengdamiesi patrauk
ti kryžiuočiams kuo daugiau talkininkų 
iš Vakarų Europos, ir patį nuodėmių at
leidimą atpigino. Popiežius Urbonas IV 
1262 m. paskelbė bulę, kuria šaukė nau
jus grobikus į karą prieš prūsus bei lie
tuvius ir įgaliojo arkivyskupus bei vys
kupus suteikti visuotinį nuodėmių atlei
dimą ir tiems, kurie, stodami į šį kry
žiaus karą, žadėjo jame dalyvauti ir ma
žiau kaip vienerius metus.

Vienuolių rolė
Plėšikiškuose kryžiuočių žygiuose Pa

baltijyje plačiai dalyvavo visokie vienuo
liai — domininkonai, pranciškonai ir ki
ti, kurie žudė vietos gyventojus, grobė 
jų gėrybes, krovėsi sau žemiškus turtus 
ir kalbėjo apie kelią į dangų. Antai, Li
vonijos Eiliuotojoje kronikoje rašoma, 
kad, riteriams įsiveržus į Lietuvą 1256 
metais, pirmąjį gaisrą uždegė vienuolis 
domininkonas, o antrąjį—vienuolis pran
ciškonas.

Turėdami “nuodėmių atleidimus” ir 
žemiškųjų turtų prisigrobimo perspekty
vas, kryžininkai uoliai vykdė grobikiš
kus “šventojo, tėvo” pavedimus. Tai ryš
kiai atsispindi daugybėje pačių kryžiuo- 
tiškųjų XIII ir XIV amžių kronikinin
kų raštuose. Iš tokių raštų sužinome, 
kad 1236 m. margrafo Henricho vedami 
riteriai “visą Pomezanijos žemę nunio
kojo, visas prūsų tvirto vėles, kurių daug 
buvo, pavertė pelenais ir visus prūsus, 
kuriuos jose rado, kalavijais nužudė, ir 
tai taip ilgai ir tiek kartų buvo daroma, 
kad pasilikusieji pamezonys savo spran
dus tikėjimo jungui palenkė.” Kada su
kilę prūsai bei vakariniai lietuviai 1261 
m. apsiautė kryžiuočių Heilsbergo pilį, 
Varmijoje, tai dalis kryžiuočių iš pilies 
pabėgo ir pagrobę nusivedė su savim 
dvylika prūsų bei lietuvių. Visiems tiems 
dvylikai belaisvių kryžiuočiai nusivedę 
išlupo akis, o paskui juos nužudė.

Beribis žiaurumas
Kokius žvėriškus žiaurumus Lietuvo

je vykdė katalikų bažnyčios vardu ir jos 
laiminami kryžiuočiai ir kaip jie patys 
bei jų ideologai gėrėjosi tais žiaurumais, 
ryškiai matyti iš pačių kryžiuočių kro
nikininkų aprašymų. Pavyzdžiu čia 

pateiksime vieną iš daugelio tų kroniki
ninkų duodamų vaizdų. Hermano Vart- 
bergės kronikoje skaitome: “Didysis 
magistras Vinrichas ir Livonijos magis
tras Arnoldas susitiko pagonių lietuvių 
žemėje ir devynias dienas degino, naiki
no, gabeno į nelaisvę ir išžudė didesnę 
dalį žmonių... Dievas suteikė krikščio
nims tokią malonę, kad pagonys leidosi 
užklumpami netikėtai. Juos bado ir 
piauna. Buvo daug žmonių ir gėrybių: 
kiek krikščionims laimikių! Kaip čia 
buvo gera! Daug buvo išžudyta, daug 
pagrobta moterų ir vaikų. Juokinga bu
vo žiūrėti į moteris, prie kurių buvo pri
rišta po du kūdikius, vienas iš priešakio, 
kitas iš užpakalio, ir į vyrus, kurie ėjo 
būriais, surišti vienas su kitu. Diena 
buvo sėkminga, ir vakare buvo surengta 
linksma puota.” Tokių faktų, liudijan
čių apie kryžiuočių ir jų globėjų popie
žių, vyskupų bei viso katalikų bažnyčios 
aparato žvėriškumus, yra daugybė.

Romos popiežiai, gyvai susirišę su vi
sais kariniais grobikiškais kryžiuočių 
veiksmais, visada skubėjo suteikti jiems 
sustiprintą pagalbą nepasisekimų atve
jais. Kai prūsai bei vakariniai lietuviai 
pačiais pirmaisias savo didžiojo sukilimo 
metais smogė lemiamų smūgių kryžiuo
čiams, popiežius Uronas IV savo 1261 m. 
gruodžio mėn. bulėje verksmingai sielo
josi: “Labiausiai yra apverktina tai, 
kad, kaip mes su dideliu liūdesiu išgirdo
me, labai daug jų (t. y. kryžiuotiškųjų 
grobikų.—J. ž.) netikintieji šiose žemė
se vėl žiauriai išžudė.” Liūdėdamas dėl 
daugelio kryžiuočių žuvimo, Romos po
piežius pabrėžė, kad tų kryžiuočių va
dovas — Kryžiuočių ordino magistras, jo 
žodžiais tariant, “mylimasis sūnus,” “pats 
atvyko prie apaštališkojo sosto prašyti 
pagalbos.” Ir popiežius tuojau suteikė 
pagalbą—jis paskyrė Varmijos vyskupą 
Anzelmą savo įgaliotuoju legatu Prūsi
joje ir pavedė jam verbuoti kryžininkus 
ordinui padėti, pabrėždamas, kad kiek
vieną “sprendimą, kurį jis paskelbia prieš 
maištininkus,” popiežius laikys teisėtu. 
O 1262 m. tas pats popiežius ėmėsi prie
monių prieš sukilėlių aprūpinimą gink
lais. Grasindamas “griežtu bažnytiniu 
teismu,” popiežius uždraudė visiems 
“krikščionims” pardavinėti “pagonims” 
ginklus, geležį ir kitus dalykus, “su ku
rių pagalba jų puolimas dar stpriau ga
lėtų būti vykdomas.

Popiežiai prieš Lietuvą
Sukilimui toliau besivystant, popiežiai 

paskelbė dar eilę naujų bulių, mobili
zuodami Vakarų Europos feodalus prieš 
prūsus, lietuvius ir rusus. Popiežiai Ur
bonas IV ir Klemensas IV į pagalbą Kry
žiuočių ordinui šaukė Bohemijos karalių 
Otokarą ir žadėjo jam atiduoti Lietuvą 
ir kaimyninius kraštus. Urbonas IV 
1264 m. rašė Otokarui: “...žadėdami 
tau nuodėmių atleidimą, prašyte prašo
me ir raginte raginame galingu būru žy
giuoti prieš schizmatikus ir visus kitus, 
aukščiau paminėtuosius... Mes taip pat 
apaštalų vardu leidžiame pasilikti amži
nai tavo ir tavo įpėdinių valdžioje rusų 
ir lietuvių žemes...” O 1268 m. Klemen
sas IV jau ragino Kryžiuočių ordiną pa
dėti Otokarui užgrobti lietuvių, rusų ir 
kitas žemes. “Jūs, — kreipėsi popiežius 
į ordino riterius, — kiek galėdami pa
dėsite jam (t. y. Otokarui) įsigyti bei už
imti Galindiją, Jotvingiją, Lietuvą ir ki
tus Kristaus kryžiaus priešus, tos žemės 
turi būti prijungtos krikščionių tikybai 
ir karaliaus priklausomybei.”

Vykdydamas plataus masto grobia
muosius planus į Pabaltijo ir rusų že
mes ir tam reikalui telkdamas reakcines 
feodalines Vakarų Europos jėgas, popie
žius su visu katalikų bažnyčios aparatu 
rūpinosi, kad nieekas neteiktų pagalbos 
vadinamiesiems pagonims. Ryškus to 
pavyzdys yra popiežiaus pozicija lietu
vių ir lenkų santykių atžvilgiu. Kai 1325 
m. Lietuva sudarė sąjungą su Lenkija 
kovai prieš kryžiuočių agresiją, Kry
žiuočių ordinas kreipėsi į popiežių su 
skundu phieš Lenkiją už tai, kad ji su
darė sąjungą su pagonimis . Ir Romos 
popiežius 1357 m. rūsčiu raštu prabilo į 
Lenkijos karalių Kazimierą, reikalauda
mas, kad Kazimieras visai atsisakytų 
“nuo bet kokios sąjungos bei sutarties... 
su tais netikėliais ir atskalūnais...” Čia 
pat popiežius įsakomai skelbė: “visas tas 
sutartis... apaštališku autoritetu skel
biame esant niekingas ir be pagrindo.” 

IŠ Lenkijos karaliaus popiežius reikala
vo, kad jis su kryžiuočiais elgtųsi “su 
meiliu prielankumu ir su gryna meile su
darytų su jais santykius...”

Už tai, kad lenkai teikė pagalbą lietu
viams prieš kryžiuočius, 1371 m. popie
žius vėl rūsčiai barė Mozūrijos kuni
gaikštį. Savo rašte Mozūrijos kuuni- 
gaikščiui popiežius pabrėžė, kad kryžiuo
čiai “prieš netikėlius lietuvius ir kai ku
riuos atskalūnus rusus... veda amžiną 
karą.” O tuo tarpu lenkai, “pajutę tų 
magistrato ir brolių (kryžiuočių,—J. Ž.) 
pasirengimą bei pajudėjimą, apie tai 
praneša tiems lietuviams ir juos iš anks
to įspėja ir suteikia galimybę pasirengti 
gintis bei užpulti minėtųjų brolių val
domas tautas ir (žygį) sutrukdyti.” Dar 
daugiau. Popiežius su didžiausiu pasi
piktinimu rašė toliau, kad kai lietuviai 
prieš kryžiuočius ir jų žemes “traukia 
kaip priešai,” tai lenkai lietuvius “drau
giškai priima ir suteikia jiems maisto ir 
vadovų, padedančių praeiti dykas ir ke
lių neturinčias vietas, tuo būdu padary
dami daug nuostolių tiems magistrui, 
broliams ir krikčionių tikėjimui.” Ir po
piežius vėl reikalavo, kad kunigaikštis 
savo valdinius sulaikytų, kad “jie liautų
si rodę minėtiesiems ir kitiems netikė

SALAM, KIRGIZIJA!
(Specialiai “Laihvei”)

Šiomis saulėtomis rudens 
dienomis Frunzėje, broliš
kosios respublikos sostinėje, 
pačiame centre, ties pa
minklu didižajam Leninui, 
atsirado užrašas “100 me
tų.” Prieš šimtą metų kir
gizų tauta laisvanoriškai 
sujungė savo likimą su di
džiosios rusų tautos likimu. 
Tai buvo įžymus istorinis 
aktas, daug kuo nulėmęs 
paskesnį Kirgizijos vysty
mąsi nacionalinės ir sociali
nės pažangos keliu.

Nors jau praėjo keletas 
metų, kaip kartu su mūsų 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninku Justu Paleckiu teko 
lankytis Kirgizijoje, tačiau 
tik dabar ėmiausi plunks
nos šiai nepaprastai įdomiai 
kelionei aprašyti.

Nuvažiavom į Kirgiziją, 
jau pabuvoję kitose Viduri
nės Azijos respublikose — 
Turkmėnijoje ir Uzbekista
ne.

—Salam, salam — sveiki
nasi su atvykusiais vieti
niai kirgizai.

Tai buvo viena įdomiau
sių mano gyvenime kelio
nių. Pamačiau daug įdo
mių vietų, miestų ir kolū
kių, istorinių paminklų ir 
naujausių fabrikų, nuosta
bių pastatų ir didingų kal
nų. Pabuvoję Ašchabade 
ir Taškente, Bucharoje ir 
Samarkande, matėme Amu- 
Darjos upę ir didžiausiąją 
Tarybų Sąjungoje dykumą 
Kara-Kutnai, kuri yra tarp 
Amu-Darjos ir Kaspijos jū
ros. “Šolistan” — troškulio 
kraštas, taip vadina šią dy-, 
kurną vietiniai gyventojai 
turkmėnai. Niki ir skurdi 
atrodo ši dykuma. Kiek 
akis aprėpia, visur matyti 
supustytas vilnimis smėlis, 
smėlis, ir smėlis. Ypač bai
si ši dykuma birželio vidu
ryje. Smėlis, rodos, net už
sidega. Jame galima išvirti 
ir kiaušinį. Iš olos išlindę 
maži drieželiai, pabėgę ke
lis metrus žūsta. Juos su
degina įkaitęs smėlis, kuris 
vidudienyje įkaista net iki 
80° (centigrade)!

FRUNZĖJE
Kirgizijos sostinė bemaž 

pačiame Ču upės slėnio cent
re, Ala-Tau snieguotų viršū
nių papėdėje. Kai žiūri į 
snieguotas kalnų viršūnes, 
jos atrodo visai čia pat. O 
tikrumoje iki jų apie ketu
riasdešimt kilometrų. Tą 
dieną buvo karšta, tačiau 
mieste didelio tvankumo ne
jautėme. Tiesiomis ir pla

liams prielankumą, kad jau nebereikėtų 
apaštališkajam sostui tuo reikalu imtis 
kitokių priemonių.”

Tolygiomis priemonėmis, telkdami į pa
galbą Vakarų Europos, visų pirma Vo
kietijos feodalų karines jėgas, Romos 
popiežiai su visu katalikų bažnyčios apa
ratu faktiškai organizavo visą kryžiuo
čių agresiją į Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
bei rusų žemes, rūpinosi užkariauti tas 
teritorijas ir įtvirtinti jose popiežiaus ir 
katalikų bažnyčios hegemoniją.

(Bus daugiau)

Likai nemirtinga
Akių žiburėliais žvelgi
Iš nuotraukos vakarą tylų, —
Be galo brangi, ak, brangi
Tu man po gyvenimo vylių.

Banguotų plaukų sutema —
Kaip mūsų jauniausios dukrytės;
Tai tavo šilta šypsena
Ji man nusijuokia kas rytas.

Nors vyliaus aklai pakirsta, 
Gyventi taip troškus, sustingai, 
Bet širdžia ir aukšta kakta 
Tu amžiams likai nemirtinga.

J. Subatavičius

čiomis Frunzės miesto gat
vėmis nuolatos čiurena šal
tas gaivinantis vanduo, ku
ris , atbėga čia specialiai 
prakaistais kanalais iš Ala- 
Tau kalnų. Miestas skęsta 
žalumynuose. Gatvėse tie
siasi tankios aukštų topo
lių alėjos, kurių pavėsiuose 
pilnai galima pasislėpti nuo 
saulės spindulių.

Patekęs į Frunzę, iš karto 
pajunti naujai atgimusio 
miesto didingumą, jo šiuolai
kinės architektūros grožį, 
kuris ypač pasižymi savitu, 
rytietišku stiliumi.

Toje vietoje, kur dabar iš
likęs miestas, kitados buvo 
plika stepė. Ties Alamedi- 
no upeliu buvo pastatyta 
maža tvirtovė. Tvirtovė 
priklausė Kakandos chanui. 
Prieš 80 metų caras čia at
siuntė ginkluotus būrius, 
kurie užėmė tvirtovę. Tuo
met ir pradėjo statyti mies
tą, pavadintą Pišpek vardu. 
Tačiau Pišpek buvo labiau 
panašus į kaimą: nė vieno 
dviaukščio namo, gatvės 
siaurutės, jokių fabrikų 
arba įmonių nebuvo...

Po to, kai Kirgizijoje įsi
kūrė tarybų valdžia, Piš
pek miestas buvo pavadin
tas Frunzės vardu. Mat, 
čia gimė, augo ir kovojo 
didydsis revoliucionier i u s, 
nenuilstantis kovotojas už 
Tarybų valdžios įkūrimą vi
durinėje Azijoje — Frunze. 
Bet pasikeitė ne tik miesto 
pavadinimas. Su Didžiąja 
Spalio socialistine revoliuci
ja pasikeitė ir Kirgizų gy
venimas.

Neįmanoma čia aprašyti 
tų gausių ir niekuomet ne
pamirštamų susitikimų su 
eiliniais, paprastais kirgi
zais, niekuomet neišdils iš 
atminties jų puikūs pasako
jimai apie sunkius bajų 
viešpatavimo laikus ir lais
vą, laime besiskleidžiantį 
šiandieninį gyvenimą.

1914 m. Kirgizijoje vi
so buvo 16 gydytojų, iš ku
rių kaimo vietovėse dirbo 
vos 6, o šiandien pagal gy
ventojų aprūpinimą gydy
tojais net pralenkė tokias 
šalis, kaip JAV ir Anglija.

1914 metais čia buvo vos 
107 pradinės mokyklos, ku
riose mokėsi 7041 mokinys. 
Visoje Kirgizijoje buvo vie
na vienintelė gimnazija. 
Nebuvo nei vienos mokyk
los, kurioje būtų dėstoma 
gimtąja kirgizų kalba. Mu
los (dvasininkai) vertė vai
kus kalti “koraną” — tikė
jimo dogmas. 98 procentai 
gyventojų buvo neraštingi. 
Dabar 1962-1963 moks J o 
metais bendrojo lavinimo

mokyklose, technikumuose 
ir institutuose mokėsi dau
giau kaip 533 tūkstančiai 
žmonių, t. y, kas ketvirtas 
Kirgizijos gyventojas.

Kirgizijoje yra universi
tetas, sava nacionalinė 
Mokslų akademija ir 42 
mokslo įstaigos, kur vaisin
gai dirba 2,904 mokksliniai 
darbuotojai, kirgizų bei ru
sų dramos teatrai, operos 
baleto teatras. Mieste kur
suoja troleibusai, autobusai 
bei automobiliai.

O jeigu pažvelgtume į 
pramonę — visiškai pana
šus vaizdas. Priešrevoliuci
nėje Kirgizijoje nebuvo nė 
vieno didesnio fabriko ar 
gamyklos, o šiandien sunku 
juos visus išskaičiuoti. Di
džiulės metalurgijos gamyk
los, mašinų statybos ga
myklos, kurios išleidžia 
įvairiausias žemės ūkio ma
šinas, stakles, hidroturbi- 
nas kolūkių elektrinėms, 
plytų bei cemento gamyk
los, didžiulė odos apdirbi
mo gamykla, šilko, trikota
žo, medvilnės perdirbimo 
fabrikai, keli cukraus fab
rikai ir visa eilė kitų.

Ir diena iš dienos, kur be
pasisuktum, visur m a ta i 
statybas, kylančius naujus 
miestus, fabrikus, gamyk
las, galingus drėkinimo ka
nalus.

Keletą dienų paviešėję 
sostinėje, leidomės keliauti 
po respubliką. Kelionėje po 
Kirgiziją mus lydėjo Kirgi
zijos A. T. Prezidiumo dar
buotojas Iskenderas Male- 
novas. Bendroje keliolikos 
dienų kelionėje aplink Isyk- 
Kiulio ežerą, kuris Kirgizi
jai atstoja jūrą, ir po Ala- 
Tau kalnus, pradėjome da
lintis įspūdžiais ir prisimi
nimais.

Mūsų Iskenderas, sužino
jęs, kad mes iš Lietuvos, la
bai apsidžiaugė.

—Ar jums teko būti Lie
tuvoje? — pasiteiravo drg. 
Paleckis.

—Ne, — atsakė jis. — Ir 
toliau., pasako j o, kad buvęs 
netoli Lietuvos, bet pačios 
mūsų respublikos taip ir 
netekę jam pamatyti. Pa
klaustas, kodėl gi taip įvy
ko, jis trumpai atsakė, kad 
buvęs sunkiai sužeistas ir 
ilgam patekęs į ligoninę. Iš 
gydytojų ir seselių, o vėliau 
ir. iš kovos draugų pasako
jimų jis sužinojęs, kad jį 
laikė mirtinai sužeistu. At
rodė, kad jau galas, pasa
koja jis. Bet štai kokie 
mūsų medicinos stebuklai!
Nors ir sulopytas, be kelių'

4 pusi. Laisvę (Liberty)

šonkaulių ir devyniomis^ 
žaizdomis, vis dėlto gyvas. 
Jis nusišypsojo ir pridūrė:^ 
—Daug mano kraujo pasi
liko ten, pakeliui į Vilnių, į 
Lietuvą.

Netrukus automašina su
stojo kalnų mieste — Prže- 
valske.
SVEČIUOSE PAS KALNŲ 

PIEMENIS—ČABANUS
Atkakliai kopiame į kal

nus. Nors spalio mėnuo, 
tačiau ten šilta, šviečia 
kaitri saulė. Kalnų oras 
grynas, skaidrus. Tolumo
je snieguotos kalnų viršū- 
šūnės viliojančiai gaudo ne
didelius kamuolinius debe-^ 
sis, kurie rituoja vaiskia# 
mėlynu dangumi.

Pagaliau, pakilę virš Al- 
Tau miškuotų kalnų, mes 
atsidūrėme ganyklose. 
Prieš akis atsiveria neaprė
piamo dydžio pieva, kurią 
iš vienos pusės supa miškai, 
iš kitos—uolos. Pievoje ga
nosi didžiulė banda avių, 
kurios, iš čia žiūrint, atro
do tartum maži vatos ga
balėliai išmėtyti žaliame ki
lime.

Netoliese pamatėme pa
našų į palapinę namelį. Čia 
susitikome vieną čabaną. 
—Salam!

—Salam, — atsako mums 
papurusia papacha ant gal
vos vidutinio ūgio vyriškis. 
Kirgizai nepaprastai vaišin
gi žmonės.

Čabanas kviečia mus į 
jurtą—cilindro formos pa
lapinę, sako svečius būtinai 
reikia pavaišinti aviena ir 
kumysu (kumelių pienu). 
Viduje ypač švaru. Čia tei£ 
pa visi namų apyvokos daik
tai, kurių kiekvienam skir
ta sava vieta: ginklai—ant 
sienos prie įėjimo, kairėj— 
drabužiai, kilimas, dešinėj— 
namų apyvokos daiktai.

—Prašome. sėstis, — kal
ba rusiškai čabanas.

Mes tik susižvalgėme ir 
patraukėme pečiais. Prašo 
sėstis, o nei vienos kėdės, 
nei suolo, nei stalo nėra. 
Tačiau mūsų lydintis Is
kenderas, matyt, supratęs 
mus, ir, surietęs kojas po 
savimi, atsisėdo ant kilimo 
“Kiz.” Mes tada pasekėme 
jo pavyzdžiu ir taip pat su
sėdome. Daug sykių teko, 
nusukus kojas į šalį, ištiesti 
jas, pailsėti, nes ilgai ant 
suriestų kojų neįpratusiems 
sunku nusėdėti.

Ir štai ant kilimo dedami 
įvairiausi nacionaliniai val
giai: pirmiausia tai prieš 
garbingiasią svečią padedą^ 
ma išvirta avino galva. Kur 
tik vaišinomės pas kalnų 
čabanus, prieš mūsų res
publikos A. T. Prezidiumo 
Pirmininką Justą Paleckį 
padėdavo avino galvą.

— Garbingiausias svečias 
turi išimti, iš tos galvos akį 
ir ją suvalgyti, — toks pa- 
protis! — paaišikno čaba
nas. Kadangi mes buvome 
du lietuviai, tai antroji akis 
tekdavo valgyti man. Ki
tiems reikėdavo valgyti avi
no galvos ausis ir kitą joje 
esamą mėsą.

Antras patiekalas — tai 
kaip tabakas smulkiai 
pjaustyta aviena ir išvirta 
su tam tikrais prieskoniais.

Trečias patiekalas — la
bai riebūs avieni taukai su 
mažais gabalėliais kepenų.

Ketvirtas patiekalas — 
aviena mėsa.

. Penktas patiekalas — ap
valiuose plokščiuose puode
liuose buljonas. Reikia pa
žymėti, kad čabanai mėsą 
valgo be duonos, tokiu būdaj. 
ir svečiams tenka apseiti be 
jos.

Paskutiniam patie k a P& i 
šeimininkas iš statinės “Sa- 

Tąsa 5-tame pusi.

Antį’., lapkričio (Nov.) 19, 1963



BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kuopos Moterų 

skyriaus metinis susirinki
mas įvyko spalio 10 d. Lie
tuvių salės kambaryje. Su
sirinkimas buvo skaitlin
gas, žinoma, galėjo būti ir 
skaitlingesnis.

Moterų skyriaus komite
tas pateikė ilgą, tvarkiai ir 
smulkmeniškai paruoštą sa
vo veiklos raportą nuo lap
kričio 26 dienos 1962 m. iki 
spalio 10 dienos 1963 metų. 
Moterų skyrius savo veiklos 
programoje turi punktą, 
kad prie kiekvienos progos 

* prisimintume sukėlimą fi- 
vnansų mūsų pažangiajai 
spaudai ir svarbioms įstai
goms, kurios yra susietos 
su veikla, vedančia žmoniją 
prie laimingesnio gyveni
mo. Tad Moterų skyriaus 
komitetas džiaugiamės, kad 
su gerų draugių pagalba 
ir gausiu jų aukojimu sukė- 
lėme gražios finansinės pa
ramos svarbiems reikalams. 
Išvykos ir pobūviai, kuriuo
se buvo prisimintas finan
sinės paramos reikalas, bu
vo aprašyta korespondenci
jose, kur buvo sužymėti ir 
visų aukotojų vardai. Tad 
čia tik labai suglaustai pa
žymėsiu įstaigas, kurios yra 
arčiausiai prie mūsų širdies 
ir kurias mes remiame fi
nansiniai pagal išgalę. Pra
dėsiu nuo “Laisvės”: “Lais
vei” prenumeratomis ir au
komis sukelta $342.50. “Vil
niai” prenumeratomis ir au
komis — $159.10. Ateivių 
gynimui — $20. Draugės 
K. Karosienės brošiūros -iš
leidimui — $20, kovai už 
^pastovią taiką — $36.50, 
' plėtimui veiklos prieš Nazi 

Criminals and Nazism in 
America komitetui — $59, 
“Workeriui”- ir “Liaudies 
Balsui” — po $10. Sudėjus 
sykiu susidaro $657.10. Mū
sų Moterų skyrius maža 
grupelė, bet su gerų drau
gių širdingų pritarimu ir 
gausia parama atlikome 
gražų darbą.

Vajininkė M. Kazlauskie- 
kienė pranešė, kad pradžio
je šio vajaus viena Moterų 
skyriaus narė užrašė dvi 
naujas “Laisvės” prenume
ratas į Tarybų Lietuvą, ir 
Marytė Kulbienė, pagelbė
dama • vajininkei Kazlaus
kienei, pridavė jai tris at

SALAM, KIRGIZU A!
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

ba” pripylė puodelius kumy- 
so ir paprašė gerti.

Kai mes pakilome nuo ki- 
■ą limo, čabanas parodė į ma

no puodelį, kuriame buvo 
neišgertas iki dugno kumy- 
sas. Aš, truktelėdamas pe
čiais, parodžiau, kad nieko 
nesuprantu.

—Kas paskutinis pakyla 
nuo kilimo, tam tenka pa
baigti visų neišgertą kumy- 
są. Toks paprotis!—paaiš
kino čabanas. Teko išgerti, 
nors labai nesinorėjo.

Taigi turėjome progos 
pamatyti tai, apie ką buvo
me tik skaitę ir girdėję.

Bet svarbiausia ir įdo
miausia buvo visur susitik
ti ir susipažinti su įvairiij 
tautų, įvairių profesijų at
stovais — darbininkais ir 
kolūkiečiais, mokslo ir kul
tūros veikėjais, partiniais 
ir tarybiniais darbuotojais. 
Vieni jų praėjo didelį gy
venimo kelią, kiti įsiliejo į 
socializmo statytojų gretas 
tik pokario metais. Bet visus 
juos jungia vienas siekimas, 

• •M' vienas karštas noras — ne
gailėti jėgų didingai komu- 

^nizmo statybai.
Susitikome ir išsiskyrėme 

su jais kaip su geriausiais 
draugais.

K. Akmenėlis. 

naujintas prenumeratas, jų 
tai*pe vieną į Tarybų Lietu
vą. Labai girtinas pasidar
bavimas. Kitos Moterų sky
riaus narės irgi turėtų įsi
jungti į šį spaudos vajaus 
svarbų darbą. Jeigu jau ki
taip negalima, tai nors pa
čios panaujinkite savo pre
numeratas per Moterų sky
riaus vajininkę. Daugiau 
kooperacijos.

Buvo skaitytas laiškas iš 
National Committee Agąinst 
Nazi Criminals and Nazi- 
ism in America, kuris šau
kia visos šalies plotu suva
žiavimą lapkričio 24 dieną, 
Hamilton Hotel, 32 S. Dear
born St., Chicago, Ill. Krei
piamasi į organizacijas, kad 
jos pasiųstų delegatus į su
važiavimą. Mūsų Moterų; 
skyrius nepajėgia pasiųsti 
delegatų. Kelionės lėšos ne
leidžia. Tai nutarėme pa
sveikinti suvažiavimą su fi
nansine parama, iš skyriaus 
iždo su $10. Ir LDS 6 kuo
pos susirinkime sukelta $16. 
LDS 6 kuopa iš iždo aukojo 
$10. Ir šie draugai prijun
gė savo auką po $1: Pri
tarėja, M. Kazlauskienė, V. 
Millerienė, K. Vaicekauskie
nė, K. Staniulis ir O. Wel- 
lus. Viso pasiųsta $26. Če
kį išrašiau Lietuvių komi
teto iždininko B. F. Kubi
liaus vardu.

Taipgi sutikome paauko
ti iš skyriaus iždo $3 vieti
niam William L. Moore 
skyriui Rasinės Lygybės 
Kongreso, kuris veda plačią 
kampaniją sukelti finansi
nės paramos gelbėj imui 
areštuotų ir įkalintų kovo
tojų už rasinę lygybę. Trys 
geros draugės prisidėjo po 
$1. Marytė ir šių žodžių 
rašytoja su $6 nuvykome į 
viršminėto skyriaus susirin
kimą, kad įteikti jiems au
ką. Nustebome. Susirin
kęs energingų jaunų vaiki-' 
nų ir merginų įvairių tautų 
būrys svarsto jų veiklą lie
čiančius klausimus rimtai, 
tvarkingai, draugiškai. Pri
sistatėme, kas mes esame, 
ko čia atvykome, ir prida
vėme jiems skirtą auką. 
Mes tikrai buvome nustebę 
pamačiusios, kad jie taip 
gražiai darbuojasi, ir taip 
draugiškai mus sutiko, o jie 
buvo dar labiau nustebę, ga
vę kad ir mažą finansinę 
paramą, kuri jiems labai 
reikalinga, nelauktai ir ne
tikėtai. Ši grupė susideda 
iš Harpur ir kitų kolegijų 
profesorių ir studentų. Mes 
palinkėjome jiems geros 
sėkmės, o jie išreiškė mums 
širdingą padėką ir apleido
me jų susirinkimą.

Tai tiek šį sykį iš Mote
rų skyriaus veiklos.

Onytė Wellus

Lewiston-Auburn, Me.
Peter Wildner

1963 m. rugsėjo 29 d., pa
sirgęs keletą savaičių, savo 
namuose, mirė LDS 45 kp. 
narys Peter Wildner, 83 m. 
Buvo senas šių miestų gy
ventojas ir pažangios spau
dos skaitytojas, kaip tai, 
“Rūssky Golos” ir “Ameri- 
kas Latvietis”. Nors ir šykš
čiai gyvendamas, bet visgi 
prorečiais paremdavo maža 
auka pažangiąją spaudą.

Velionis buvo gimęs Lat
vijoje 1880 m. spalio 119 d., 
sūnus Jono ir Marijos 
Wildner. Taipgi turėjo ar
timų giminių Latvijoje, su 
kuriais visada palaikė 
glaudžius ryšius. O prane
šime apie jo mirtį paduota: 
“There are no known sur
vivors?..”

Amerikon atvažiavo 1913 

m. Pirmą prieglaudą rado 
pas savo tautietį (iš to pa
ties krašto) Peter Berzin. 
Jis ir darbą velioniui audi- 
nyčioje įstorojo. Ir abu su 
moterim ten išdirbo ilgus 
metus. K]iek vėliau nusipir
ko didelius apartrfientinius 
namus, iš kurių dąrė puikiį 
pragyvenimą. Bet sveikatai 
sunegalavus, pardavė na
mus. Tai taip ir baigė savo 
“pavargėlio” gyvenimą...

Buvo vedęs Minną Eglit, 
su kuria išgyveno 53 metus. 
Minna mirė 1960 m. spalio 
19 d. Paliko brolį Peter Eg
lit ir brolio vaikus Latvijo
je.

Peter Wildner tapo pa
laidotas šalia žmonos Ąžuo
lų kalnelio kapinėse. Tebū
na jam amžina ramybė!

Velionis prieš mirtį pa
tvarkė, kad visi palydovai 
būtų pakviesti į salę pietų. 
Patvarkymas tapo išpildy
tas.

Ahn Walins

Nuo Redakcijos: Velionio 
testamento, pagal kurį jisai 
išdalino savo turtą įvai
rioms amerikinėms įstai
goms, nededame. Juk tai 
mūsų skaitytojams nesvar
bu.

Baltimore, Md.
Alkoholis ir prasikaltimai

Mrs. L. Nelson, Marylan- 
do valstijos alkoholikų tyri
nėtoja, sako, kad valstijoje 
yra 80,000 alkoholikų, kurie 
žinomi ir gydomi. B-ęt ma
noma, kad dar apie 20,000 
yra, kurie nėra alkoholio li
goniai ir nei valdžiai, nei 
daktarams nežinomi. Dalis 
alkoholikų, apie 3,400, yra 
valstijos silpnapročių ligo
ninėje Spring Grove. Ne
mažai jų patenka į policijos 
įstaigas. Valstijos 'valdžios 
informacijomis, alkoholikai 
35 procentais padaugėjo 
per keletą pastarųjų metų, 
tiek pat procentų pakilo ir 
kriminaliniai nusikaltimai.

Vyriausybės rekordai ro
do, kad 1962 m. iš pasiųstų 
į kalėjimus už visokius pra
sikaltimus, buvo 44 procen- 
toi alkoholikų. Automobilių 
nelaimių kaltininkais labai 
daug buvo alkoholikai. Gir
tuoklių 1956 metais buvo 
areštuota 24,000, o jau 1959 
metais—31,000. Kiek tai su
daro Baltimorės miestui ir 
visos valstijos taksų mokė
tojams bereikalingų išlai
dų! Alkoholizmas yra sėha 
ir baisi liga.

Taip pat daro milžiniškus 
nuostolius visokie vandalai. 
Jie nakties metu išdaužo 
mokyklų ir, dažnai, liauju 
pastatų langus, įsigauna į 
vidų, studaužo rakandus, 
vandenleidžius, išvagia ne
mažai svarbių ‘įrengimų. 
Net ir bažnyčios nukenčia, 
kaip kurios buvo bandoma 
padegti. Per metus vien 
Marylando valstijoje buvo 
pavogta virš 10,000 auto
mobilių. Žmonių užpuoli
mai, apiplėšimai ir net nu
žudymai dažnai pasikarto
ja. Apie tai rašo laikraš
čiai, kalba žmonės. Buvo 
atsitikimų, kad net 8 metų 
mergaitės ir 70 metų senu
kės buvo išprievartauja
mos.

Kodėl tas kartojasi? Ka
pitalistine spauda nei ne
bando duoti atsakymo. Su
prantama, tai rezultatai 
pitalistinės santvarkos jau
nimo aūklėjimo, dažnai dėl 
didėlės stokos gyvenimo 
reikmenų. Sunkios gyveni
mo sąlygos sugadina daug 
jaunuolių. Reik i a žinoti, 
kad 99 procentai kalinių 

yra darbo žmonių šeimų 
nariai. Turčiai, kada jie pa
pildo prasikaltimus, turi 
pinigų pasisamdyti advoka
tus ir iš bėdų išsisuka. Ki
tas reikalas su darbo žmo
nėmis, kurie patenka į bėdą. 
Jie neturi' išteklių, kad 
juos gintų net' keli advoka
tai.

Statistika, rodo, kad po 
Antrojo pasaulinio karo 
kriminalysčių skaičius pa
kilo 35%. Kodėl? Todėl, 
kad karai ne vien fiziniai 
žmones naikina karo lauke, 
bet naikina ir protiniai...

John Balsys

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Malleable Iron Casting Co. 
uždaro savo fabriką ir pa
leidžia iš darbo apie 100 
darbininkų. Kompanija 
parduoda mašinas. Darbi
ninkai- netekę darbo, labai 
nusiminę.

The A. C. Gilbert Co. iš- 
dirbystėje dirbo apie 1,300 
darbininkų. Dabar kompa
nija paleidžia iš darbo 300. 
Darbininkai labai nusiminę, 
nes sunku susirasti naują 
darbą, o ypatingai senesnio 
amžiaus žmonėms.

Winchester Arms Co., kur 
gaminami ginklai, paleidžia 
daug darbininkų iš darbo, 
net ir raštinių (“white col
lars”). Jaučiamas nedarbo 
padidėjimas.

Aprašyme LLD Trečiosios 
apskrities konferencijos ir 
banketo buvo nepaminėti 
A. Mureika ir A. Švėgžda, 
kurie pasakė įdomias kal
bas.

Jau nebetoli ir gruodžio į 
mėnesis. ; Qrganizaciju na-| 
riai privalo susirūpinti 
p r i e š m e tdniais susirinki
mais ir rinkimais naujų val
dybų. Dalyvaukite susirin
kimuose.

J. Kunca

Nashua, N. H.
Mirė Petras Gaidis

Mirė lapkričio 2 d., buvo 
palaidotas 5 dieną. Jis su
laukė 78 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoj, pačiame kraš
te Dzūkijos — Musteikių 
kaime. Išgyveno Amerikoj 
virš penkiasdešimt metų. 
Turėjo labai daug pažinties 
ne tik tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimtaučių. Jis buvo 
per ilgus metus plaukų kir
pėjas, tai ir pažintį turėjo 
su visais.

Buvo vedęs taip pat su 
dzūkaite nuo Merkinės apy
linkės — Rože Karsokaite 
(sesuo mirusio Juozo Kar- 
soko, worcesteriecio). Pali
ko sūnų Petrą, kuris gyve
na Elizabeth, N. J., 7 anū
kus, taipgi ir kitų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Palaidotas Lietuvių kapi
nėse, Nashua, be katalikiš
kų apeigų, ba šias kapines 
lietuviški kunigai boikotuo
ja, nes jos yra “nešventin
tos”. Ar katalikų kunigai 
nėra ignofantai? Čia dau
gelis lietuvių jau yra palai
doti ir be katalikų kunigų 
patarnavimo.

Buvo daug supirkta gėlių 
vainikų. Visi palydo vai 
sugrįžo į Lietuvių svetainę, 
34 High St., užkandžių. Pa
lydovų buvo nemažai.

Lai būna Petrui lengva 
amžinai ilsė t i s kapuose, 
kuriuos jis prisidėjo išdirb
ti it papuošti.

Jo žmonai liftkiu nusira- 
tfiinti ir gyventi dar ilgai

J. Gaidys

Philadelphia, Pa.
Lapkričio 8 LLD 10 kuo

pos susirinkimas buvo gy
vas. Nutarta pasiųsti de
legatą į suvažiavimą prieš 
nacių kriminalistus, kurie 
išžudė daug, nekaltų žmo
nių, ir Tarybų Lietuvos pi
liečių. Suvažiavimas įvyks 
lapkričio 24 d. Chicagoje. 
Pasveikintas suvažiavimas 
su dešimtine. Drg. Kaspa- 
riūnas pridėjo kitą.

Primenu Lietuvos prie- 
teliams, kad šį penktadienį, 
lapkričio 22 d. Respubliko
nų klubo svetainėje, 2530 N. 
4 St., 7:30 vai. vakare, bus 
rodomi judami paveikslai iš 
mūsų brolių Lietuvoje gyve
nimo. Neturėdami progų 
aplankyti seną tėvynę, ma
tykime ją judamuose pa
veiksluose.

Švedijos dr. Borje E j rup, 
kalbėdamas Bellvue Strat
ford, sako: Rūkymas įpra- 
tusiems gali būti sulaiky
tas gydymo priemonėmis, 
įsteigiant klinikas. Sako, 
Švedijoje tokios klinikos 
duoda geras pasekmes 
tiems, kuriems daktarai sa
ko rūkymas sveikatai kenks
mingas.

Dr. C. Walton Lillehei, 
chirurgas pro f e s o r i u s iš 
University of Minnesota, 
kalbėdamas Women’s Med
ical College, sako, žmogaus 
širdį už metų ar dvejų bus 
galima perkelti kitam. Ty
rinėjimas duoda geras pa
sekmes.

Cecil Moore, negrų vadas 
Philadelphijoje, reikalauja 
mero Tate paskirti penkis 
negrus aukštesnėms miesto 
pareigoms. Moore sako, ne-1 
grai padėjo Tate būti iš
rinktam. Reikalavimo' ne
patenkinus, kitais metais 
prezidentiniuose rinkimuose 
negrai nebalsuos už demo
kratus. '

Du broliai — George ir 
Ralph Studlack — apleisto
je kasykloje Lewellyn, South 
Mountain, surasti mirę nuo 
dujų. Sakoma, norėjo su
rasti anglies kasimui.

Buvęs Italijos karalius 
Ubmberto lankėsi Philadel
phijoje. Valdininkų buvo 
sutiktas.

Per keturis mėnesius vals- { 
tija surinko taksų $253,858,-. 
000, arti dviejų milijonų 
daugiau negu pereitais me
tais.

Valstija sumažino vieške
lių radarus sugavimui grei
tai važiuojančių, sakoma, ; 
darbo spėkų ir valandų su- į 
mažinimui. Į

_____ i
1688 metais įsisteigė mies

telis New Jersey valstijoj 
arti Philadelphijos ir buvo 
pavadintas Willingboro. 
1959 m. kontrakto rius Willi
am Levitt pristatė daug gy
venamų namų, pavadinda
mas Levittown.

Lapkričio 5 d. piliečiai 
pasisakė už Willingboro 
vardą, atmesdami Lewit- 
town.

Lapkričio 5 d. piliečiai pa
sisakė prieš valstijos 90 me
tų senumo konstitucijos tai
symą. Valdininkai ir spau
da vedė agitaciją už patai
symą, bet nepavyko.

Meras Tate pranešė, kad 
ant namų nuosavybės bus 
pakelti taksai sukėlimui 10 
milijonų dolerių mokyklų 
lėšų padengimui.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos susirinki
mas, laikytas lapkričio 4 d., 
Lietuvių salėje, buvo gėras. 
Narių dalyvavo nemažas 
skaičius, daugumoje mote
rys. Pagal mūsų kuopos na
rių skaičių, galėjo būti 
skaitlingesnis.

Finansų sekretorė prane
šė, kad įdavė H. Blinkevi- 
čienei pašalpos čekį, už ku
rį ji pareiškė padėką Cent
rui ir kuopai. Toliau ji sa
kė, kad pasidaugino ligonių 
skaičius. Apart A. Nava
linsko ir E. Tinkūnienės, 
kurie serga jau ilgas laikas, 
prisidėjo S. Dainys, kuris 
susižeidė kairės . rankos 
pirštą, negali dirbti, ir An
na Bliznik, kuri puldama 
smarkiai susižeidė 'šlaunies I 
kaulą. Linkime ligoniams 
greitai ir sėkmingai pa
sveikti. Prie to dar buvo 
perskaitytas laiškas nuo 
Centro sekr. J. Siurbos E. 
Tinkūnienės ligos reikale. 
Du kuopos nariai yra užvil
ko duoklių mokėjimą.

Buvo kilęs klausimas, 
kad prisidėti su finansine 
parama padidinimui veiklos 
prieš nacizmą. Nariai suti
ko paskirti $10 ir šeši na
riai prijungė savo auką po ’ 
$1, viso $16.
•Norisi priminti, kad, 

daug žmonių, ne tik LDS į 
6 kuopos nariai, bet ir kiti' 
pažangiečiai teiraujasi ir 
pageidauja, kad būtų su
rengta kūčių vakariene.1
Vietos pažangieji jau yra 
išsiilgę tokio pobūvio-suei- 
gos. Nariai gerai pamąsty-1 
Rime apie tai.

Sekantis LDS 6 kuopos ' 
susirinkimas, kaip žinome, . 
skai tomas priešmetiniu,; 
įvyks pirmadienį, gruodžių. 
2 d., Lietuvių salės kamba
ryje, 315 Clinton St. Pra-. 
džia 6:30 vai. vakare. Yra 
pageidaujama, kad šiame 
susirinkime nariai dalyvau
tų skaitlingai. Turime svar
bių reikalų, būtent, rinki
mas. kuopos komiteto 1964 
metams. Reikia pasitarti 
naujų narių prirašymo rei
kale. Nors mūsų kuopa jau 
yra gavusi keturius naujus

PRANEŠIMAI
Norwood, Mass.

LDLD 9 kuopa rengia piet 
banketą. įvyks sekmadien 
gruodžio-Dec. 8 d. Pietūs bv 
duodami lygiai 1-mą valand/ 
Vieta—L. B. salėje, 13 Georg< 
Avė.

Šio banketo pelnas skiria 
mas spaudos naudai. Kviečia 
me visus Norwoodo ir iš kit 
kolonijų dalyvauti. Galėsit 
linksmai praleisti laiką. Bt 
skanių valgių ir gėrimų. M< 
savo parengimuose visada sv< 
čius gerai pavaišiname.

Rengimo komisija
(91-92

BALTIMORE, MD.
Svarbus pranešimas visiems Ba' 

timorės lietuviams, o ypatinga 
“Laisvės'* skaitytojams, kad lapkr 
č'o 24 dieną, 2 vai. popiet, 221 
W. Pratt St. (įėjimas iš McFailSt.) 
bus rodomi judami paveikslai i 
Lietuvos paveikslai. Šį parengim: 
rengia LLD 25 kuopa. Rodys Jo 
nas Grybas iš Niujorko.

Įėjimas nemokamas. Visus nuo 
širdžiai kviečiame.

Komitetas (91-92)

BALTIMORE, M D.
Pagerbkime Prof. Scottą Ncaringą 

Sukako 80 metų įžymiajam ame
rikiečiui — liaudies švietėjui, pub
licistui, profesoriui Scottui Nearin- 
gui. Jam pagerbti ruošiamas pobū
vis, kuris įvyks Lapkričio-Nov. 22 d., 
8 vai. vak., netoli Stafford Charles 
St. ir Madison. Įėjimas $1.50, moks
leiviams 75c. Prašome įsigyti bilie
tus iš anksto The New Era Book
shop, 408 Park Ave., Baltimore 1, 
Md. (92-93)

5 p.-Laisve (Liberty)—Anl

narius, bet to neužtenka. 
Būtų svarbu ir gražu, kad 
iki LDS seimo gautumėm 
dar du sykiu po keturius. 
Prašome visus narius daly
vauti.

Varde Komiteto
Fin. Sekr. Anna Wellus

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

J. W. Petraus, Cleveland, 
O.—Kadangi įdėjome anks
čiau gautą d. Žebrio kores
pondenciją apie lapkričio 3 
d. LLD 190 kuopos susirin
kimą, tai atleisite, kad jū
sų korespondencijos nebe- 
sunaudosime . Vis tiek la
bai ačiū už parašymą. Pra
šome dažniau mus aplanky
ti su žiniomis iš Clevelando.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

I ------ -------------------------------------------------------------- ------ ---------
OFFICE SPACE

' Office Space for rent. 5100 N. 
'Broad St. Professional office. 1st 
floor. 2 rooms and powder room. 
'Heat included, $75.00 per month. 
J. T. JACKSON & CO. DA. 4-2000.

(92-95)

Help Wanted — Female

Merginos ar Moterys. Mokintis 
■per vieną menes j, išmokti kaip 
operuoti siuvamąja mašina, prie 
megztinukų. Mokykla yra šiaur
rytinėje srityje. Malonėkite skam
binti LO. 4-0923, jei interesuojatės.

HOUSEWORK
General. Cook. 1 elderly person.
Good Home. Sleep in own room.

Mr. E. Zimmerman
570 Walnut St., Audubon, N. J.

(91-93)

HOUSEKEEPER. Child care and 
light housekeeping. Also help with 
school work, sleep in. References 
required. Call MOhawk 4-1780.

(91-92)

HELP WANTED MALE

Salesmen — Immediate choice 
openings. Sell products produced by 
Pennsylvania Assoc. For The Blind. 
Must be neat, and reliable. You 

,* can't get rich at this job. But you 
can enjoy . a comfortable living 
based on commissions. Transporta
tion furnished. Call Mr. Morris for 
appt. TR. 4-5478. (90-92)

MALEF& FEMALE

JANITOR

For Spruce Apartments.
) Retired couple preferred.

JOSEPH BARNESS & SON 
Warrington, Pa. — DI. 8-0700 

(90-92)

Iš Lietuvos
Inžinierių-miškininkų 

kūryba
Vilniuje — didelių gamyk- 

i ir fabrikų mieste—mažai 
:as žino kuklią įmonę, pa- 
adinta “Mišku technika.” 
;ia remontuojami treliavi- 
no traktoriai, elektriniai 
)iūklai ir kiti mechanizmai, 
:urie plačiai panaudojami 
liškų ūkyje. Ir ne tik re- 
lontuojami. Gamyklos in- 
inieriai ir mechanikai pa
ys nuolat tobulina šias ma
inas, įnešdami daug naujo 
miško pramonės mažąją 

aechanizaciją.

“Kostas Kalinauskas”— 
į visasąjunginį ekraną
VILNIUS. — Minske ir 

Maskvoje, Leningrade ir 
Cijeve, Vilniuje ir Kaune 
;ią vasarą dirbo kūrybinė 
įaujo Baltarusijos kino stu- 
iijos istorinio - revoliucinio 
cilmo “Kostas Kalinauskas” 
^rupė. Neseniai filmas bu
vo baigtas. Maskvoje įvy
kusioje peržiūroje jis susi
laukė gero įvertinimo ir pa
tvirtintas visasąjunginiam 
ekranui.

Naujoji kino juosta pasa
kos apie bendrą baltarusių, 
lietuvių ir lenkų tautų kovą 
prieš patvaldystę, apie 1863 
metų sukilimą. K.

r., lapkričio (Nov.) 19, 1963
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Ne visada taip pavyksta
Visi brooklyniečiai turi

me pripažinti, jog “Laisvės” 
koncertai buvo ir yra per 
per eilę metų aukšto laips
nio meniniai ir muzikaliai. 
“Laisvės” vedėjai visuomet 
pasirūpina gauti, kas yra 
geriausio ne tik lietuviška
me sviete Amerikoje, ale i 
dažnai pasirenka kas gėrės- i 
nio ir pas kitas imigranti-| 
nes tautas, arba iš jau seno 
amerikoniško kraujo. Todėl 
“Laisvės” metiniai koncer
tai ir yra žymūs. Tačiau, 
kaip ir visakame, jeigu tą 
patį dalyką atkartoti dau-J 
gelį sykių, tai keli tų atkar- i 
tojimų bus “more outstand- ■ 
ing,” įžymesni ir tu nieko i 
nepadarysi. Taip įvyko ir

t 

nė kiek ne mažiau dainuo
ja mums, kaip kokį penkias
dešimt metu.

Viktorą Beckerį antru 
kartu girdžiu. Tai stačiai 
dangišku balsu tas vyras! 
Taip jau malonus ir muzi- 
kališkas jo tas balsas, kad 
klausyk ir gėrėkis... O 
prie to dar prisideda ta jo 
lipšni, šilta, ir draugiška 
mina. Taipgi ir jo mo
kėjimas natūraliai judėti 
prie dainos žodžių. Jam jau 
taip gerai sekasi žodžiams 
duoti jausmą ir reikšmę, 
kad jis tave labai greitai 
arba pravirkdins, arba pra
juokins.

Ns. anksčiau rašė, būk 
Ramoškaitė da i n u o d a m a

Didžiulis mitingas 
ir koncertas

Trečiadienį, lapkričio 20 
d., Carnegie Hall, Manhat- 
tane, įvyks didžiulis masinis 
mitingas-koncertas.

Tikslas: paminėti Spalio 
revoliucijos 46-erių metų 
sukaktį ir paminėti 30 metų 
sukaktį, kai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos tapo sumegsti diplo
matiniai ryšiai.

Programoje dalyvaus:
Mrs. Margaret Russell 
Dr. Jerome Davis
The Rev. Dr. Earl L. Har

rison

o pranešimasĮdomus b
įdomios buvo diskusijos

šiame “Laisvės” koncerte.
Brooklyno Aido choras, 

kaip jau buvo rašyta, vie
nu išėjimu sudainavo labai, 
labai gražiai net apie pen
kias pasirinktas dainas su 
skoningiausia muzika ir 
melodija.

Elenukė Brazauskienė 
jausmingai pati viena su
dainavo porą dainų. Jos pa
žanga buvo pastebima. Jei
gu jos kasdieninis darbas 
neprivargintų, ji dar geriau 
dainuotų, mes žinome. Ir 
dainuoti reikia ne išvargin
tų jėgų. Bet kai ji daina
vo. duetą su Viktoru Beck- 
eriu, tai buvo gana malonu 
klausyti.

O jau tie dešimts velniukų 
“Yula” rusų šokėjų, tai 
stačiai žiūrėtojus pražiodi
no. Stačiai išsižioję tėmijo- 
me juos ir nenorėjome, kad 
jie kada užbaigtų šokę. Tai 
aukštai talentingi jaunuo
liai—trys jauni vaikinukai, 
vienas berniokas, ir šešios 
jaunos mergaitės. Šalia ma
nęs sėdėjusi draugė Gali- 
nauskienė net gražiai rikte
lėjo: “Ain’t they cute!,” 
plodama delnais.

Ir prie šito dalyko reikia 
pažymėti vieną mažesnį da
lykėlį, kurį ne visa publi
ka matė, tik girdėjo. Tai 
armonikos grojytojas šitai 
viesulinei jaunuolių šokėjų 
grupei. Jis stovėjo pasislė
pęs už draperinės užlaidos. 
Bet man jis buvo matomas, 
ir keliems kitiems, kurie 
estradon žiūrėjo pražam- 
biai. Kas buvo nepapras
ta jo grojime, tai kad, ro
dosi, jis nededa jokių pa
stangų, nekreipia jokio dė
mesio į tai, kaip jis tą ar
moniką vartoja, kur jis tuos 
savo pirštus deda. Jis tik 
dairosi sau laisvai, “kur 
varnos lekia” — į lubas, į 
šalis, o jau tie jo pirštai 
kad eina per klavišus žai
biškai, tai eina! Tai irgi 
įgimtas talentas armonikos 
vartojime... O jo muzika 
tokia jautri ir armoninga.

Aido choro moterys ir 
gražiai ir meiliai dainavo. 
Rodosi, jos ar tik ne pir
mą sykį taip įsidrąsino...

Bet jau tos keturios lakš
tutės — Buknienė, Ventie- 
nė, Čepulienė ir Rušinskie- 
ne, — tai kaip tas ilgametis

“Water Boy” pravirkdino 
tūlus publikoj. Ar tik čia 
neįvyko klaida? Tai buvo 
Beckeris, kuris pravirkdino 
tūlus, dainuodamas “Su
grįžk.” Pats mačiau tris 
šalia manęs nubraukiant 
ašaras.

Turiu sutikti su Ns., kad 
Ramoškaitė nusinešė “the 
show.” Jos balsas tikrai 
“unique,” vienatinis toks. 
Bile daina ir muzika taip 
gražiai ir žavė j ančiai jai 
išeina. Klausyk ir norėk...

“Wish, wish, wish, and 
your wish will come true,” 
angliškai kalbantieji dažnai 
sako. Aš pradėjau geidau
ti ir geidauti, kad Ramoš
kaitė ir Beckeris gautų to
kią mintį, kad padainuotų 
mums duetu. Mat, jų dueto 
programoje nebuvo.

Nagi, pabaigoje, nei iš 
šio, nei iš to, ima juodu ir 
išeina duetu dainuoti. Koks 
publikoje džiaugsmas! Tūli 
net pasistodami plojo. Pra
deda juodu dainuoti. Kaip 
gražiai! O prie to jų gėrio 
dar prisideda savo gabiai
siais pirštais ant piano 
akompanistė.

Balandėli tu mano, kas čia 
dabar prasidėjo! Juo juo
du daugiau dainuoja, tuo 
mes publika norime, kad 
juodu dainuotų. Taip, mes 
stačiai “went nuts over 
them,” kaip brooklyniečiai 
mėgsta sakyti. O juodu ne
pašykštėjo. Dėkui! Dėkui 
ir akompanistei!

Tai taip buvo šis “Lais
vės” koncertas įžymesnis — 
“outstanding” — meniniai. 
O publikos prisirinko, kaip 
žinodami, daugiau negu bet 
kada šiais laikais.

Man dabar norisi pastebė
ti vienas. Būtų labai gerai, 
kad talentingieji ir gerai
siais balsais dainininkai-so- 
listai “nusižemintų” daž
niau” ir padainuotų mums 
dažniau duetais ir daugiau. 
Keli jų balsai taip jau ste
bėtinai skamba maloniai.

A. Gilman

’’Nematėme koncerte 
Vinco Čepulio...”

Nemaža žmonių manęs 
klausė:

—Kas atsitiko su Vincu
vynas, juo ilgiau pastovi, 
tuo skanesnis. Taip ir jos, 
rodosi, vis skamba gražiau 
ir gražiau. Ilgų metų joms!

Stebėtina, kaip ilgai kar
tais ima ką nors stebėti, 
nors su tuo susiduri ir daž
nai. Man tenka jau seniai 
girdėti K. Rušinskienę dai
nuojant šiame kvartete. Bet 
niekados arba nebandžiau, 
arba nepasisekė jos balso pa
gauti atskirai. Šį sykį pa
gavau, gan arti sėdėdamas. 
Tai labai, labai malonaus 
balso-soprano daini n i n k ė. 
Kažkaip rodosi, kad ji pa
bandytų dainuoti solo, kaip 
ji išeitų... Manau, kad ga
lėtų būti gražu, nes juk ji

Čepulių? Jo nematėme pra
ėjusiame “Laisvės” koncer
te Brooklyne.

Taip, draugas Čepulis 
koncerte nebuvo. O jis per 
metų eilę beveik kiekvieną 
įeinantį į salę pasveikinda
vo. kadangi jis vis sėdėdavo 
bilietų kasoje, pardavinėda
vo įžangos bilietus.

Šiemet, gerbiami skaity
tojai, Vincas negalėjo kon
certe būti dėl nesveikatos. 
Apie jo nesveikatą mes ne
rašėme spaudoje, bet pasa
kysiu, kad V. čepulio svei
kata pastaruoju metu su
silpnėjo.

Linkiu mūsų veikėjui su
tvirtėti ! i Ns.

Dr. Nikolai N. Biochinas, 
tik šiomis dienomis į JAV 
atvykęs su tarybinių kultū
rininkų delegacija.

Spėjama, kad programo
je dalyvaus ir Tarybų Są
jungos ambasadorius Wash
ingtone — Dobrininas.

Dar yra spėjimų, jog pro
gramoje bus ir įžymusis ta
rybinis smuikininkas, šiuo 
metu viešįs JAV, Davidas 
Oistrachas.

Salės durys atsidarys 7 
vai. vak. Programa prasi
dės 7:30 vai.

Įėjimas vienam asmeniui— 
$1.

“The Worker” rėmėjų 
konferencija

AnglišKo laikraščio “The 
Worker” rėmėjų konferen
cija įvyks šeštadienį, lapkri
čio 23 d., Russian American 
salėje, 61 Rivington Street, 
Manhattane. Prasidės 10 v. 
ryto, baigsis 5 vai. popiet.

Bus aptariami svarbūs vi
suomeniniai klausimai, su
siję su darbininkiška spau
da, ypatingai su “Worke- 
riu.” Konferencija žada bū
ti didelė ir turininga.

“Laisvės” koncertas 
magnetofono juostelėje

“Laisvės” koncertas, įvy
kęs lapkričio 10 d.-Brookly
ne, jau buvo aprašytas, kad 
puikiai pavyko. Tai taip ir 
yra. Man neteko jame da
lyvauti dėl mano sužeistos 
kojos, bet mano bičiulis Juo
zas Aleksaitis jo programą 
įrašė į magnetofono juoste
lę ir man visą pagrojo.

Klausydamas chorų ir at
skirų dainininkų bei daini
ninkių dainavimo, tikrai 
nustebau. Nustebau todėl, 
kad taip gražiai ir melo
dingai visi dainuoja. Ir kad 
dainuodami aiškiai taria 
dainų žodžius. Kiek mes 
turime programų, įrašytų į 
juosteles, tai šios progra
mos žodžiai gal išėjo aiš
kiausiai.

Prie progos turiu pasaky
ti, kad mes su Juozu Alek- 
saičiu įrašome į juosteles 
svarbesnių koncertų, festi
valių, jubiliejų ir istorinių 
įvykių programas ir siun
čiame į Lietuvą. Aukščiau 
minėtą programą taipgi 
siusime. Žinoma, Lietuvon 
siunčiame tik geriausias bei 
svarbiausias programas.

Taigi prisieina pasveikinti 
šios programos atlikėjus ir 
taipgi Juozą Aleksaitį už 
aiškų įrašymą įynagnetofo- 
fono juostą. \

Jonas Juška

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkai dovanojo 
“Laisvei” savo šėrus:

P. Petraitis, Brooklyn, N.
Y., 4 šėrus.

Alfonsas Švėgžda, Brid
geport, Conn., 1 šėrą.

Už dovanas širdingai dė
kui. J. G.

Tie, kurie interesuojasi 
pasauliniais įvykiais, labai 
naudingai praleido sekma- 
dienią popietę. Rojus Miza- 
ra padarė platų, nuoseklų 
pranešimą apie nesusiprati
mus bei ginčus tarp Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos Komu
nistų partijos. Tai, anot jo, 
toks svarbus klausimas, jog 
nuo jo išsprendimo gali 
daug priklausyti ateitis ne 
tik socialistinio, bet ir vi
so pasaulio. Todėl juo rei
kia rūpintis visiems, kurie 
plačiau galvoja apie žmo
nijos reikalus.

Jis pabrėžė, kad tie gin
čai yra jau gana seni, nors, 
kaip žinia, jie viešumon ne
buvo keliami per ilgą laiką. 
Tik paskutiniais keleriais 
metais jie buvo pradėti vie
šai diskusuoti. Džiugu, gir
di, kad šiomis dienomis jie 
atrodo bus lyg sušvelnėję. 
Gandai eina, kad įžymus 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos darbuotojas Sus
lovas šiuo tarpu randasi 
Kinijos sostinėje ir veda 
pasitarimus su kiniečiais 
komunistais.

Ginčai, matyt, sakė pra
nešėjas, prasidėjo nuo 1948 
metų ir siejosi su Kinijos į 
vidine politika. Kai kinie
čiai komunistai pradėjo 
steigti komunas, tarybiniai 
komunistai, jau apsiginkla
vę dideliais patyrimais, nu
rodinėjo, jog iš tų komunų 
niekas neišeis, praktiškame 
gyvenime jos pasirodys ne
praktiškos . Aišku, kad ki
niečiams tai nepatiko, nors 
gyvenimas tarybinių komu
nistų pastabas pilnai pa tvir
tino. Taip pat, kaip atsime
name, kiniečiai pradėjo pla
čiausiai steigti smulkius 
fabrikėlius, ypač plieno ga
myboje, sakydatni, kad jie 
šitaip sukurs' moderniąją 
industriją. Taip pat buvo 
jiems pastebėta, kad tuo ke
liu moderniosios milžiniš
kos pramonės hebus galima 
sukurti. Gyvenimas irgi pa
tvirtino kritikos išmintį.

Bet skirtumai, ginčai ir 
nesusipratimai dar daugiau 
paaštrėjo po Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos 
XX-jo suvažiavimo, kuris 
buvo istorinis suvažiavimas. 
Kaip žinia, tame suvažiavi
me 1957 metais buvo pa
skelbta kova asmenybės 
kultui, pasisakyta, kad šiais 
laikais galima siekti socia
lizmo ir be karo, ir paskelb
tas taikaus tarp valstybių 
ir šalių su skirtingomis so
cialinėmis sant v a r k o m i s 
sambūvio šūkis. Tai buvo 
istoriniai nutarimai. Kinie
čiams komunistams pasiro
dė šitie nutarimai nepriim- 
,tini.

Kitas svarbus nesusikal
bėjimo punktas buvo požiū
ris į vaidmenį imperializmo 

[pavergtų tautų ir imperia
listinių kraštų darbininkų 
klasės. Kiniečiai pradėjo 
kalbėti, kad tautos, bekovo- 
jančios prieš kolonijinį pa
vergimą, turi suvaidinti ko
voje prieš imperializmą va
dovaujamąjį vaidmenį. Gi 
Tarybų Sąjungos komunis
tai teigia, kad tas vaidmuo 
priklauso sociali s t i n i a m s 
kraštams ir kapitalistinių 
kraštų darbininkams.

Kiniečiai, atrodo, neda- 
kainuoja atomoinio karo 
pavojaus ir netgi kalba, kad 
socializmą-komunizmą teks 
statyti ant karo griuvėsių. 
Gi Tarybiniai komunistai ir 
su jais visi kiti komunistui, 
išskyrus mažytės Albanijos 
komunistus, deda / visas ir 
didžiausias pastangas karo 
išvengti, atominį karą jie

LLD 1 kuopos žinios^
Literatūros Drau g i j o 

Pirmosios kuopos susirin
kimas įvyko lapkričio 13-tą, 
Laisvės salėje.

Valdybos raportas:
Iždininkė sakė, kad kuo

pa šiais metais gausiai iš
leido įvairiems visuomeni
niams reikalams, yra išmo
kėta virš šimtas dolerių.

Finansų sekr. pabrėžė, 
kad visi nariai atsiteisė sa
vo metines. Keletas narių 
jau pasimokėjo už busimuo
sius metus. Šiais metais kp. 
gavo tris naujus narius ir 
turi 1 kandidatą į narius,^ 
kuris dėl ligos dar neįstojo< v 
Laiškai skaityti ir priimti, 
juose gauti prašymai pa
tenkinti.

Centro Komiteto balsavi
mas buvo atliktas. Kaip at-, 
rodo, nariai negana domisi 
Komiteto rinkimais. Kuo
pa nariais skaitlinga, o bal
suoti dalyvavo ne gana di
delis skaičius. Peiktinas pa
protys.

Parengimų komisija ra
portavo, kad kuopa rengia 
prakalbas lapkr. 17 d. Pra

tekamas LDS 13 kp. su- nešimas priimtas; nutarta 
sirinkimas įvyks gruodžio dalyvius pavaišinti kava ir 
4 d. Pradžia 7:30 vai. va- pyragais, 
kare.

Bus LDS 13 kuopos 
parengimas

Lapkričio 6 d. įvyko LDS 
13-tos kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai. 
Kuopos sekretorė raporta
vo, kad nariai gerai užsi
moka duokles, suspenduotų 
nėra, ligonių buvo tik vie
nas. Išklausytas raportas iš 
LDS 3-čios apskrities kon
ferencijos.

LDS kuopa yra nutarus 
surengti kalėdinį parengi
mą. Komisija raportavo, 
kad bus suvaidintas tam 
pritaikintas veikali ūkas. 
Suvaidins jaunuoliai anglų 
kalba, kad ir kiti jaunuoliai 
suprastų, o mes, senesnio 
amžiaus, jau taip pat su
prantame anglų kalbą.

n Bus graži programa. Tu
rėsime papuoštą kalėdinę 
eglaitę. Dalyvaukite paren-

skaito baisiausia nelaime, 
nes jis atneštų baisų sunai
kinimą visiems.

Kiniečiai pyksta ant Ta
rybų Sąjungos ir jos vado
vybės, kad jiems nesuteikia
mi atominiai ginklai. Jiems 
atsakoma, kad Tarybų Są
jungos atominiai ginklai 
saugo visą socialistinį pa
saulį ir kad Kinijai, ekono
miniai dar atsilikusiai, nė
ra jokio reikalo mestis į 
atominį ginklavimąsi. Kaip 
žinia, nesusipratimai iškilo 
ir dėl Kubos.

Tai daug maž tokia yra 
nesusipratimų esme. Mums, 
sakė Mizara, atrodo, kad 
Tarybų Sąjungos ir jos Ko
munistų partijos nusistaty
mas yra vienintelis išmin
tingas nusistatymas, o ki
niečių nusistatymas yra per-1 gimė, atsiveskite savo vai- 
dėm klaidingas. Ypač tai-! kus bei anūkus. Turėsi

me kavos ir užkandžių.
Parengimas įvyks sekma

dienį, gruodžio 22 d., “Lais
vės” svetainėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

dėm klaidingas. Ypač tai
kaus sambūvio ir išvengimo 
atominio karo klausimais 
visa pažangioji žmonija pa
laiko Tarybų Sąjungos ko
munistų poziciją.

Po šio įdomaus praneši
mo išsivystė plačios disku
sijos. Visa eilė susirinkimo 
dalyvių ėmė balsą ir kalbėjo 
visais iškeltais klausimais. 
Buvo ir tokių, kuriems at- 

! rodė, kad kiniečiai komu
nistai yra per aštriai kri
tikuojami, kad dėl kilusių 
ginčų nemažai atsakomybės 
puola ir ant tarybinių ko-' 
munistų pečių. Tačiau di
delė dauguma diskusijose 
dalyvių pasisakė už tarybi
nių komunistų nusistaty
mą.

Svarbu tas, kad šis susi
rinkimas, jame pateiktas 
pranešimas ir kilusios dis- 

! kusi jos, parodė, kaip gerai 
būtų, kad panašių susiriki
mų pas mus būtų daugiau. 
Tik tokiuose susirinkimuo
se galima pasikeisti nuomo- 
hėmis ir nušviesti klausi
mus, kurie kartais mums 
atrodo neaiškūs.

Šitą susirinkimą suruošė 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopa. Jam pirmi
ninkavo drg. Valys Bunkus.

Susirinkimui pasibaigus, 
mūsų moterys dalyvius pa
vaišino kavute ir labai ska
niais pyragais. Ačiū joms. 
Padengimui susirinkimo ir 
vaišių išlaidų susirinkimas 
sumetė keletą desetkų dole

rių. Rep.

Banketas bus 
linksmas

Moterų Klubo ruošiamas 
banketas pagerbimui K. 
Petrikienės, kuris įvyks šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 6 v. 
vakare, “Laisvės” svetainė
je, turės gražią meninę pro
gramą.

Dainuos Aido Choro Mo 
terų Kvartetas, kuris dar 
niekad nėra klausytojų nu
vylęs. Taipgi dainuos solis
tai — Augustinas Iešman
tą ir Elena Brazauskienė. 
Dainininkams akompanuos 
lietuviams gerai žinoma pi
anistė Anna Salyk.

Svečių turėsime iš Wash- 
ingtono — tai gerbiami Vy
tautas ir Marytė Zenkevi- 
čiai. Jie praleido atostogas 
šią vasarą savo Tėvynėje, 
Lietuvoje, tai galės mums 
daug ką papasakoti. Laiko 
bus su jais ir asmeniškai 
pasikalbėti. Taipgi mano
me turėti svečių ir iš kitų 
kolonijų— iš Philadelphijos, 
Hartfordo, Bridgeporto, o 
gal net ir iš Clevela,ndo.

Prašome visų įsigyti bilie
tus iš anksto, kuriuos gali
ma gauti pas klubietes ar
ba “Laisvės” administraci
joje. Rengėjos

Kitas kp. susirinkimas
P. Babarskas įvyks sausio mėnesį. Rink-

SPROGDINO TUNELĮ 
PO EAST UPE

New Yorkas. — Brookly
no karinio laivyno bazės 
viršininkai ruošia tunelį iš 
Brooklyno į Manhattaną. 
Jis bus 12 pėdų pločio ir 
tiek aukščio. Ruošiamas 
elektros laidams ir kito
kiam reikalui. Po van deny j e 
užtiko akmens uolą, kurios

Į sime kuopos valdybą, girdė- 
į sime veiklos raportą ir at
liksime kitus reikalus. Visi 
dalyvaukime.

Vienas Jūsų

New Yorkas. — Sulaukęs 
91 metų amžiaus mirė ge
nerolas R. O. Landon.

New Yorkas..— 1963 me
tais mieste džiovos susirgi
mai padaugėjo 14 procentų

pašalinimui išsprogdino 380 lyginant su i962 metais.
svarų dinamito.

PUOLĖ NEGRUS IR 
JŲ UŽTARĖJUS

Chester, Pa. — Čionai 
negrai pikietavo vieną mo
kyklą prieš joje palaikomą 
segregacija. Policija žiau
riai puolė pikietininkus, 
stumdė ir 83 areštavo.

Williamston, N. C. —Po
licija areštavo 11 protes
tantų kunigų, kurie atvykę 
iš šiauriniu valstijų demon
stravo prieš secregaciia. 
Taipgi areštavo 70 vietinių 
negrų.

Chicago. — Pietinėje 
miestą dalyje pavogė 1,500 
šaldytų kalakutų.

JAVWashjngtonas.
AuĮdsčįąųsiasis Teismas at
metė James Hbffos apelia
ciją prieš daromus jam kal
tinimus unijos finansų rei
kaluose.

PRANEŠIMAI
KAS PAMETft

"Laisvės” koncerte, lapkričio 10 
d., rasta auskaris (ear-ring). Matyt, 
geras. Kas pametė, malonėkite 
kreiptis pas Liliją, "Laisvės” rašti
nėje. (92-93)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įvyks ketvirta
dieni, lapkričio 21. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Bus svarstomas salėje plat
formos dėjimo planas ir kiti rei
kalai. J. G. (91-92)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., lapkričio (Nov.) 19, 1963




