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KRISLAI
Ką veikia Schiffman? 
Skulptorius B. Bučas 
Ar reikia mums 

anglų kalba žurnalo?
Pagalvokime

— Rašo R. Mizara —
Čikagos marijonų laikraštis 

rašo, jog “Neseniai paskirtas 
Pabaltijo reikalų vedėjas 
Schiffman gimė L e n k i j oje, 
mokėsi Čekoslovakijoje..“ 

Tai žinia iš Washingtono. 
Kokius “Pabaltijo reikalus“ 

Schiffman galėtų “vesti” ? Pa
baltijo reikalams gali vado
vauti tik tie žmonės, kurie gy
vena Pabaltijyje. Būdamas 
Washingtone, Schiffman tega
li “vesti“ tik tuos dalykus, ku
rie yra W a s h i n gtone arba 
JAV.

Marijonai džiaugiasi, kad 
Schiffman “rūpinsis lietuvių 
reikalais.’’ Kokių lietuvių ? 
Kas jį įpareigojo spręsti lietu
vių reikalus?!

Vilniaus “Tiesa“ praneša, 
kad š. m. lapkričio 17 d. įžy
miajam Lietuvos dailininkui- 
Skulptoriui Bernardui Bučui 
sukako 60 metų. Be kitų dar
bų, B. Bučas sukūrė puikų po
etės Salomėjos Nėries pamink
lą, stovintį prie jos kapo Kau
ne.

Ilgiausių jam metų ir sėk
mės kūryboje!

Prieš kurį laiką man teko 
ilgiau pasikalbėti su pažan
giųjų ukrainiečių laikraščio 
redaktorium. Jų laikraštis ka
daise buvo dienraštis, o da
bar — savaitraštis, išeidinėja 
Niujorke. Jis seniau turėjo 
nemažą anglišką skyrių.

—Dabar, — sakė redakto
rius, — angliško skyriaus ne
turime. Patyrėme, kad čiaau- 
gusių tuo skyrium nesuintere
suojame. Nutarėme leisti an
glų kalba žurnalą, skirtą uk
rainiečių kilmės žmonėms; jis 
pasirodys už keleto mėnesių... 
' i Aš jam priminiau, kad ir 
mes “Laisvėje“ kadaise turė
jome anglišką skyrių ir tokį 
pat patyrimą pajutome kaip 
ir ukrainiečiai.

žurnalisto pasakymas, kad 
ukrainiečiai leisią savo jauni
mui anglų kalba žurnalą, ma
ne suįdomino. Ir juo daugiau 
aš apie tai galvojau, tuo la
biau kaž kas knietė paberti 
mintis viešai, kad ir visi kiti 
žinotų.

Jei kalnas neateina pas Ma
hometą, tai Mahometas nuei
na pas kalną.

Kodėl JAV pažangieji lie
tuviai negalėtų leisti angliškai i 
skaitantiems lietuviams anglų 
kalba žurnalo?

Jis galėtų (bent iš pradžios) 
būti ne mėnesinis, galėtų būti 
bertaininis, o gal dar būtų 
praktiškiau: išleisti nors vie
ną numerį vienkartinį. Tada 
gerai apsidairyti, apsigalvoti 
ir pamatyti, koks atgarsis. 
Aišku, tokio žurnalo leidimas 
nemaža kaštuotų, ir tai netu- į 
rėtų būti pagrįsta mūsų laik
raščių lėšomis; tam tikslui 
turėtų būti sudarytas specia
lus fondas.

Supraskime: JAV ir Kana
doje yra tūkstančiai čiagimių, 
jau suaugusių, subren dusių 
žmonių, kurie lietuviškos spau
dos neskaito, bet jie domisi 
tuo, kas darosi Lietuvoje.

(Tie žmonės atbunda, keliasi 
T# letargo ir stato klausimą: 
“Kas mes esame?“ “Kas toji 
šajlis, kurioje gimė mūsų tė
vai, kurioje gyvena mūsų gi
minės?“ “Kaip galima Lietu
vą aplankyti?“

žodžiu, susidomėjimas Ta-
(Tąsa 6-tam pusi.) 1

Prezidentas J. Kenedis Užmuštas!
Kaip žuvo J. Valstifii 
prezidentas Kenedis?

Dallas, Texas. — Penkta-1 
dieni, lapkričio 22 dieną, 
čionai buvo nušautas Jung
tinių Valstijų prezidentas 
John Fitzgerald Kennedy, dos jo smegenyse. Aš netu- • • i • 1 • j * £* • •

Prezidentas Kenedis, jo 
žmona, JAV vicepreziden
tas Lyndon Johnson ir jų 
palydovai, prezidento lėk
tuvu atskrido iš Fort 
Worth. Lėktuvų lauke juos 
šiltai pasitiko labai skait
linga minia. Prezidentas 
Kenedis apie 10 minučių už 
rankų sveikinosi su pasiti
kusiais, ilgiau, kaip kita
dos.

Iš orlaukio iki Dalias 
miesto yra apie dešimt my
lių. Prezidentas ir jo paly
dovai važiavo automobi
liais. Už vairuotojo pirmo
je. sėdynėje važiavo Texas 
gubernatorius John B. Con
nally ir jo žmona, užpakali
nėje sėdynėje prezidentas 
Kenedis su savo žmona, o 
jų užpakalyje ant specialių 
laiptelių stovėjo du prezi
dento sargai. Vicepreziden
tas Johnsonas važiavo tre
čiame automobilyje kaval
kadoje.

Prezidente mirtis
Kada prezidento ir paly

dovų automobiliai važiavo 
iš po geležinkelių patiltės, 
tai pasigirdo negarsus šū
vis. Prezidentas Kenedis 
sulinko prie automobilio 
grindų. Jo žmona bandė jį 
pakelti, pasodinti, bet jis 
apsipylė krauju ir sudribo. 
Pasigirdo vienas po kitam, 
dar du šūviai. Iš šalimai' 
gatvės stovinčių žmonių pa
sigirdo balsai: “Jį nušovė”.

Prezidento automobi 1 i ų 
kavalkada skubiau leidosi 
važiuoti pirmyn link Mer- 
chodise Mart, kur prezi
dentas turėjo sakyti kalbą, 
ir Parklando Memorialės li
goninės, kuri yra netoli nuo 
Mart.

Į ligoninę atgabeno prezi
dentą netekusį sąmonės. 
Daktarai Tom Shires, 
Clark ir kiti, kurie tuojau 
operavo prezidentą, sako, 
kad jis sąmonės neteko, kai 
tik buvo mirtinai sužeistas. 
Daktarai sako, kad kulka 
įėjo į kaklą žemiau “Adomo 
obuolio” ir padūrę skylę už
pakalyje galvos, labai sužei
dus smegenis.

Dr. M. Perry sako, kad 
ligoninėje viską darė palai
kymui Kenedžio kvėpavimo 
ir širdies plakimo. Ope
ravo, bet jau nebuvo galima 
jį išgelbėti. Už pusvalan
džio Dr. Clark pranešė Ke
nedžio žmonai, kad prezi
dentas mirė. Gi prezidento 
Kenedžio spaudos sekreto
riaus pavaduotojas M. Kil- 
duff'as, kuris ten buvo, pa
darė sekamą pranešimą:

“Prezidentas John F. Ken- 
nedis mirė apie 1 vai. po 
pietų, pagal Standard laiką. 
Jis mirė nuo kulkos žaiz- 

riti jokių kitų informacijų 
apie prezidento nužudymą”.

Kur buvo prezidento 
apsaugos sargai?

Po to, kai prezidentas bu
vo mirtinai peršautas, o Te
xas valstijos gubernatorius 
Conally dviejų kulkų su
žeistas, prasidėjo žinių rin
kimas. Pirmiausiai jas ga
vo tik iš žmonių, kurie sto
vėjo šalimai gatvės pama
tyti prezidento kavalkadą. 
Dalis iš jų buvo net parpuo
lę ant gatvės, kada išgirdo 
šaudymą.

Mary Norman sakė re
porteriams, kad ji suriko: 
“Oh, dieve, jį nušovė!” 
Norman Similas, iš Toron
to, Kanados, kuris ten buvo 
Toronto laikraščiui “The 
Star” raportavo: “Išgirdau 
šūvį. Maniau, kad kas nors 
metė “firecracker!”. Pasi
darė sąjūdis. Kas tai suri
ko: “Nušovė prezidentą!”

Tragedija
ŠITIE ŽODŽIAI rašomi pirmadienį. Kai jie pasieks 

Mečiau akis link prezidento jus, draugai skaitytojai, jau bus po visko. Mūsų šalies 
automobilio, mačiau began- prezidentas John Fitzgerald Kenedis jau amžinai ilsėsis 
tį sargą su revolveriu ran- Washingtone tautinėse Arlingtono kapinėse.
koje. šalimai gatvės besto-1 
vintys policininkai taipgi 
išsitraukė revolveri u s ir 
akimis ko tai ieškojo publi
koje... Aš mačiau preziden
to galvoje žaizdą ir jo 
krauja”.

Alan Smith, 14-kos metų 
berniukas, iš Chicagos, ku- 
ris-buyo apie 10 pėdų nuo 
prezidento automobilio, ma
tė, kaip Kenedis sudribo ir 
girdėjo, kaip jo žmona suri
ko.

Sakoma, kad prezidento 
grupėje iš Baltojo Namo 
buvo apie' 30 asmenų, jų 
tarpe ir jo asmens apsau
gos agentų. Dalias miesto 
policija buvo pastačius apie 
350 viešų ir slaptų polici
ninkų apsaugojimui prezi
dento. Sakoma, kad jie iš 
anksto ištyrinėjo tas gat
ves,' kuriomis turėjo važiuo
ti prezidentas į Trade Mart 
aikštę, kur jis turėjo sakyti 
kalbą.

1901 m. buvo nušautas 
JAV prezidentas McKinley. 
Po to buvo įvesta speciali 
didelė prezidento apsauga. 
Dalias mieste prezidento 
sargai Kenedžio neapsau
gojo, net po nušovimo ne
galėjo nei rimtų informaci
jų suteikti.

Išvažiavo sveikas, 
o grįžo grabe

Dalias mieste prezidentas 
Kenedis buvo mirtinai su
žeistas 1 vai. 30 minučių po ; 
pietų, pagal New Yorko 
Standard laiką. Ligoninėje < 
jis buvo apie 40 minučių. IšJAO UUYU CAJ^/Av Ttv AAAAA A LAV-/A AŪ AA A AA A U. UkžO A-*-V A A V JL V AAAAA į V CAAA U.O U IX V [JCXI VAg lAAlCVAj

ligonines jis jau buvo išneš-1 ties, lėktuve, teisėja Hughes užsienio valstybių ambasa-

Dallas, Texas. — Tuojau 
po to, kai buvo nušautas 
prezidentas Kenedis, Dalla
so policija, teatre, suėmė 

i Lee Harvey Oswaldą, 24 
metų amžiaus.

Jis buvęs JAV marinin- 
1 kas. vėliau nuvykęs į Tary- 
’ bu Sąjungą ,ten norėjo tap- 
I ti piliečiu, bet TSRS jam 
• pilietybės nedavė. Apsive-

Mes, kaip ir milžiniška Amerikos žmonių dauguma, 
tebesame tos didelės nelaimės, pritrenkti. Sunku viską 
sučiuopti, rimtai apgalvoti. Viso to baisaus įvykio detalės 
dar nežinomos, dar neaiškios, neišryškintos. Amžinai už
darius burną tariamam prezidento nužudytojui Lee 
Harvey Oswaldui, netgi tikrasis paleidėjas kulkos, kuri 
nuskynė prezidento gyvybę, pasilieka nenustatytas. Os
waldas iki paskutinės minutės griežtai paneigė jam da
romą kaltinimą. Jis nebuvo pastatytas prieš teismą ir 
jam daromi kaltinimai nebuvo teisme įrodyti. Viskas re
miama “atradimais” Dalias miesto policijos, ant kurios 
pačios krenta baisi nuožiūra. Niekas kitas prie Oswaldo 
nepriėjo, niekam kitam nebuvo leista su juo kalėjime pa
sikalbėti. Ir natūrališkai krenta nuožiūra, ar tik jis kalė
jimo rūsyje nebuvo nudėtas tam, kad jam būtų uždaryta 
burna, kad jis teismui nepasakytų tai, ko bijo kas nors?

Pagaliau klausimas: Kodėl sulaikytas Oswaldas bu
vo paliktas vietinės policijos “globai”, o jo nepasiėmė fe
deralinės valdžios organai, pav., FBI? Kas už tai atsa
ko? Kur buvo federalinis aparatas?

Šitie ir visa eilė kitų klausimų, susiejusių su šia tra
gedija, šaukiasi atsakymo, išaiškinimo! Ir reikia tikėtis, 
kad Amerikos žmonės nenurims, kol negaus aiškaus at
sakymo.

Tuo tarpu jau turime naują prezidentą buvusio'vice
prezidento Lyndon Johnsono asmenyje. Kur link mūsų 
kraštas kryps jo vadovybėje? Dabar šitas klausimas visų 
lūpose. Susidomėjęs ir susirūpinęs visas pasaulis.

ir prisaikdino L. Johnsoną 
Jungtinių Valstijų 36-ju 
prezidentu. Priesaika buvo 
iš 34 žodžių. Apeigose daly
vavo ir velionio Kenedžio 
žmona.

šermenys ir laidotuvės.
Prezidento Kenedžio pa

laikai Washingtone pir
miausiai buvo nugabenti į

tas bronzo grabe, atgaben
tas i jo specialų orlaivį ir 
orlaiviu pargabentas į 
Washingtoną.

Naujas J. Valstijų 
prezidentas

Iš Dalias miesto lėktuve, 
kuriame buvo vežamas Ke
nedžio grabas, vyko į 
Washingtoną ir viceprezi- karinio laivyno ligoninę iš- 
dentas L. Johnsonas. Oriai- tyrimui jo mirtinos žaizdos, 
vyje vyko ir federalinė tei-' šeštadienį, lapkričio 23 d., 
sėja Sarah T. Hughes, ,ku- Kenedis buvo pašarvotas 
rią 1961 metais prez. Kene- j Baltajame Name, kur jam 
dis paskyrė teisėja. Tik 99 pagarbą atidavė jo giminės, 
minutės po Kenedžio mir- įvairūs JAV pareigūnai,

Nušovė įtarfąįį 
Kenedžio šoviką

dęs TSRS merginą su JAV P™,h’ Pa’eid° 
ambasados pagalba grįžo į 
Jungtines Valstijas. Dabar ’ 
gyvena Dallas, Texas, mes-

!te, dirbo Texas Public
School Book sandėlyje, sep- 
tyinių aukštų name, netoli

' kurio buvo nušautas Kene • 
dis.

Dalias policijos kapitonas
Will Fritz sakė, kad turi, 
pakankamai įrodymu, būk 
Oswaldas nušovė Kenedį.

Sekmadienį, lapkričio 24 
d., policija' paskelbė, kad 
tarp 10 ir 11 valandos ryto

Visas pasaulis pagerbė 
prezidentą J. Kenedį

Washingtonas. — Mirtis rių tikybų pareigūnai tą pa-
prezidento Kenedžio sukrė- tį darė. Į laidotuves, atvy- 
te visą pasaulį. Tuojau iš 
visų pasaulio dalių, vyriau
sybių pareigūnai, žymūs 
mokslininkai ir kiti veikėjai 
pradėjo siųsti užuojautos 
pareiškimus.

Popiežius Povilas Vl-asis 
laikė specialias mišias. Įvai-

doriai ir kit žymus asmenys.
Naujasis prezidentas L. 

Johnsonas išleido prokla
maciją, skelbiant pirmadie
nį, lapkričio 25 d., tai yra, 
kada Kenedis buvo laidoja
mas, gedulo diena.

Kai tik buvo sužinota, 
kad prezidentas Kenedis 
nužudytas, visoje šalyje, 
miestas po miesto, valstija 
po valstijos, prisidjo prie 
gedulo. Buvo sulaikyta te
atrų vaidinimai, koncertai. 
Radijas ir televizija buvo 
pašvęsta aiškinimui trage
dijos. /

Sekmadienį, lapkr. 24 d., 
Kenedžio grabas buvo per
keltas į kapitelį ir pastaty
tas Didžioje Rotundoje, po 
aukščiausia bone, ant to 
paties pastato, ant kurio 
1865 metais buvo pastaty
tas nužudyto prezidento 
Abrahomo Lincolno grabas.

Iš Baltojo Namo į Kapi
telį Kenedžio grabas buvo 
vežamas ant kanuolės sep
tynių baltųjų arklių, o už
pakalyje vedamas juodas 
arklys, kuris reiškė gedulą. 
Militarinės pagarbos na
riai, taipgi trys dvasiškiai: 
katalikų, protestantų ir žy
dų, pėsti ėjo priešakyje

Oswaldą gabens iš miesto 
kalėjimo į apskrities kalėji
mą. Miesto kalėjimas buvo 
apsuptas policijos lauko pu
sėje. Į vidų įleido tik pa
tikrintus spaudos reporte
rius. Ir štai, kada iš kalė
jimo kameros į koridorių iš
vedė kalinį, tai naktinių 
klubu savininkas Jack Ru
benstein (Ruby) arti priė- 

rfevolverio šūvį.
Oswaldas buvo nuvežtas i 

Parklando ligoninę, tai yra, 
į tą pačią, kurioje mirė Ke
nedis. Oswaldas mirė už va
landos po peršovimo, kaip 
tik tuo metu, kada prezi
dento Kenedžio palaikai 
Washingtone buvo gabena
mi į Kapitolių.

Dallaso policija sako, kad 
ji nežino, kaip įsigavo Jack 
Ruby į kalėjimo koridorių. 
JAV prezidentas Johnsonas 
įsakė FBI tyrinėti tą daly

ko iš 98-ių šalių prezidentai, 
premjerai, užsienio reikalų 
ministrai, princai.

Atvyko Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle ir keli 
jo valdžios pareigūnai, Ang
lijos princas Philipas ir visa 
eilė pareigūnų, taip pat ir 
iš kitų šalių.

grabo, o prezidento giminės 
važiavo automobiliais.

Kapitelyje Kenedžio gra
bas buvo pastatytas ir pub
lika ėjo atiduodama jam 
paskutinę pagarbą sekma
dienio popietę, vakarą ir 
naktį. Sakoma, kad praėjo 
apie 300,000 žmonių.

Pirmadienį, 10:30 vai. ry
to Kenedžio palaikai buvo 
paimti iš kapitolio ir vėl 
Pennsylvania Ave. militari- 
nės eisenoje nunešti pro 
Baltąjį Namą į St. Mat
thews katalikų katedrą, ku
rioje kardinolas Cushing, 
iš Bostono, Kenedžių arti
mas, laike pomirtines pa
maldas.

Po pietų 1 valandą mili- 
tarinė eisena nuvyko į JAV 
Nacionalines Arlingt o n o 
kapines, kur po paskutinių 
apeigų ir buvo palaidotas 
35-tasis JAV prezidentas 
John Kenedis, 46 metų am
žiaus.

Liūdesyje liko jo seni tė
vai, broliai, seserys, žmona 
ir du maži vaikučiai. Prezi
dento laidojimo dieną jo sū
neliui—John— sukako 3-jų 
metų gimtadienis, o už ke
leto dienų dukrytei—Caro
lina!—sukanka 6-ri metai.
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Liepia boikotuoti
ŠIUO METU JAV vieši tarybinių kultūros darbuo

tojų grupė, susidedanti iš 16 žmonių. Jų tarpe yra ir žy
dų žurnalo “Tarybinė Tėvynė” redaktorius Aronas Ver
gelis.

Tai labai nepatinka JAV žydams reakcionieriams, 
kurie yra pasimoję visaip niekinti Tarybų Sąjungą, nes, 
girdi, ten esą persekiojami žydai. Reakcionieriai tiesiog 
ragina žydus Vergelisą boikotuoti, su juo jokių reikalų 
neturėti, net ir nesikalbėti.!

Kodėl?
Todėl, girdi, kad Aronas Vergelis esąs protarybinis. 

Vadinasi, kas protarybinis, tas žydams reakcionieriams 
negeras, nors jis pats geresnis žydas už juos.

0 vis tik A. Vergelis, būdamas Niujorke, aną dieną, 
Tarybų Sąjungos misijoje prie Jungtinių Tautų, turėjo 
pasikalbėjimą su spaudos korespondentais. Pasikalbėji
me Vergelis sakė, kad JAV žydų reakcionierių skelbi
mai, būk žydai Tarybų Sąjungoje esą persekiojami, ne
turi jokio pagrindo. Jie traktuojami kaip ir visi kiti pi
liečiai. Aišku, tuos, kurie nusikalsta prieš tarybinius 
įstatymus, baudžia—baudžia lygiai kaip ir visus kitus pi
liečius.

Pasikalbėjime buvo iškelta tai, kad šiuo metu JAV 
yra grupės žmonių, kurie daro visa, kad nesušvelnėtų 
tarp JAV ir TSRS santykiai. Žydai reakcionieriai kaip 
tik ir sudaro vieną iš tokių grupių.

Kas ką rašo ir sako
TAS, KURIS 
NUSIMASKUOSI

Kažkoks Virbickas “Ke
leivyje” šaukia: “Nuimki- 
me komunistams k'^ukę.” 
Kiek mums žinoma, komu
nistai jokios, kaukės neturi 
ir ji jiems nėr'ėikalinga. 
Pats Virbickas, matyt, tai 
pasislėpęs po kauke, ir juo 
daugiau jis kvailus dalykus 
plepės, tuo greičiau nusi- 
maskuos.

Ten pat “Keleivyje” telpa 
S. Kairio “prisiminimas” po 
antrašte: “Lietuvių tauta 
laimės!”

O kas sakė, kad ji nelai
mės? Kurdama naują soci
alistinį gyvenimą, lietuvių 
tauta laimi ir laimės, nežiū
rint kairių, grigaičių, son- 
dų plepalų!

AFL-CIO suvažiavimas baigėsi
BAIGĖSI AFL-CIO darbo unijų suvažiavimas, vy

kęs Americana viešbuty, Niujorke.
Suvažiavimas, sako korespondentai,^ buvęs ramus- 

ramutėlis, nes ginčai-nesusipratimai buvo sprendžiami 
už kulisų, į suvažiavimą nebuvo įleista jokio stambesnio 
ginčo.

Suvažiavimo lyderiai žino, kaip dalykus tvarkyti.
Buvo priimta daug rezoliucijų—tarp kitko: rezoliu

cija už 35 valandų darbo savaitę, nesumažinant darbi
ninkų algų. Pasisakyta už pilietinių teisių suteikimą neg
rams, už darbus ir laisvę. Pasisakyta daugeliu klausimų.

Dabar liekasi tik pravesti tuos nutarimus gyveni
mam Ar jie bus pravesti? Čia tai jau kitas klausimas. 
AFL-CIO vadovai jau ne kartą buvo nutarę padaryti tą 
ir kitą, bet nutarimai dažniausiai pasiliko nutarimais, 
gyveniman nieks jų nerealizavo. Taip gali atsitikti ir 
šiuo sykiu. Būtų gerai, kad taip nebūtų.

Tymsterių ir Laivakrovių (pirmajai vadovauja Hof
fa, antrajai—Bridges) unijų nutarta neįsileisti į AFL- 
CIO, nors tos unijos neprašė, kad jas įsileistų; tuos siū- 

. lymus padarė kitos unijos.
George Meany “vienbalsiai išrinktas” AFL-CIO pre

zidentu.
Bet apie šį suvažiavimą plačiau pakalbėsime kitą 

kartą. j

N. Chruščiovas apie 
santykius su Turkija

ŠIEMET SUKAKO 25 metai, kai mirė dabartinės 
Turkijos valstybės įsteigėjas Kemalis Atatiurkas (Ke
mal Paša). Turkų laikraščio “Džumhurijet” vyriausias 
redaktorius ta proga parašė laišką N. Chruščiovui, pra- 

" šydamas, kad jis pasakytų sava nuomonę apie Atatiurką.
Chruščiovas parašė atsakymą, primindamas tai:

“Atatiurkas nuolat sakydavo, kad jis siekia stiprin
ti draugyste pagrįstus Tarybų šalies ir Turkijos santy
kius. “Mes,—pabrėžė jis 1922 m. sausio 4 d. laiške Tary
bų valstybės vadovui (Leninui),—niekada nepasirašysi
me susitarimo ir nestosime į koaliciją, tiesiogiai ar ne- 

...tiesiogiai nukreiptą prieš Tarybų Rusiją”. Atatiurko už
sienio politikos principai atvėrė plačiausias galimybes 
Turkijai ir Tarybų Sąjungai vaisingai bendradarbiauti 
politikos, ekonomikos ir kultūros srityje.”

Bet dabartiniai Turkijos vadovai nesilaiko Atatiur
ko pareikštų principų, ir Chruščiovas jiems primena:

“Tarybiniai žmonės nori draugauti su savo kaimyne 
Turkija. Mes esame už tai, kad mūsų sienos taptų geros 

įM kaimynystės sienomis, kad Juodoji jūra būtų taikios lai- 
- vybos, prekybos jūra, gydyklų jūra.

“Svarbų vaidmenį normalizuojant Tarybų Sąjungos 
ir Turkijos santykius gali suvaidinti mūsų šalių ekono
minių, prekybinių ir kultūrinių ryšių plėtimas. Prekyba 
yra įtempimo ir karų priešnuodis. Kultūriniai mainai pa
deda geriau pažinti vieni kitus, o kai artiihiau pažįsti sa
vo kaimynus, lieka mažiau pagrindo nepasitikėjimui, įta
rumui, būkštavimams.

“Geros kaimynystės santykiai atitiktų esminius Tur- 
;;_kijos ir Tarybų Sąjungos tautų interesus. Atkurtas vai- 
. singas mūsų šalių bendradarbiavimas atitiktų Turkijos 

nacionalinio didvyrio Kemalio Atatiurko priesakus. Tur
kijos vyriausybės vardu jis sakė, kad plačius ir iš tikrųjų
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K. DONELAIČIO 
JUBILIEJUI ARTĖJANT

A. Urbonas Vilniaus “Tie
soje” rašo:

Artėjant 250-osioms Kristi
jono Donelaičio gimimo meti
nėms, vis platesne upe išsilie
ja žmonių meilė poetui. Gau
su lankytojų tose vietose, kur 
poetas parašė “Metus,” kur 
prabėgo paskutinės jo gyve
nimo minutės, kur jis palaido
tas.

—Nėra sekmadienio, — pa
sakoja senas miestelio gyven
tojas Jonas Ryliškis,—kad čia 
neapsilankytų ekskursijos. At
važiuoja autobusais iš toli
miausių kampų, neseniai buvo 
jaunimas su dviračiais, šios 
gražios rudeninės gėlės prie 
koplyčios sienos — tai vis po
etui . . .

Kelis šimtus kilometrų čia 
važiavo ekskursantai iš pama
rio krašto—kretingiškiai, klai
pėdiečiai, priekuliškiai^ Jų tar
pe — mokytojai, statybinin
kai, menininkai, fabrikų dar
bininkai. Skirtingų profesijų 
žmonės, bet juos jungia meile 
poezijai. Štai visi susikaupę 
klausosi Klaipėdos kraštotyros 
muziejaus mokslinės bendra-, 
darbės Bronės Elertienės pa
sakojimo apie valstiečių vai
ką ir didžiausią X V 111 am
žiaus lietuvių poetą klasiką.

Susimąstė klausydamas kre
tingiškis medžio drožėjas Ani
cetas Puškorius. Gili raukš
lelė įsirėžė jo kaktoje. Jis 
daug kartų skaitė “Metus,” 
nagrinėjo viską apie Donelai
tį. Neduoda jam ramybės 
mintis, kaip tvirtame ąžuolo 
kamiene iškalti, išskaptuoti 
mylimo dainiaus bruožus. O 
tai nelengva — juk nėra nė 
vieno autentiško Donelaičio 
paveikslo, išlikusio iki mūsų 
dienų. : \

Kas žino, gal mintyse liau=- 
dies dailininkas dabar mato 
Donelaitį besikalbant su bū
rais ar palinkusį prie stalo, 
žvakės šviesoje berašantį bau
džiauninkams skirtas eiles. . .

Vis nauji žmonės ateina į 
smėlio kalnelį. Nesibaigia 
ekskursijų srautas, niekada 
nenuvysta poetui skirti gra
žiausi rudeninių gėlių žiedai.

APIE JAV IR TSRS 
DIPLOMATINIŲ 
SANTYKIŲ UŽMEZGIMĄ

Lietuvos spauda taip pat 
atžymėjo JAV-TSRS Diplo
matinių santykių-ryšių už
mezgimo 30-ąsias metines. 
C. Juršėnas parašė tuo klau
simu “Tiesoje” straipsnį, iš 
kurio paimsime kai kurias 
įdomesnes citatas. Straips
nio autorius nurodo:

šešiolika metų Amerikos 
valdantieji sluoksniai nepripa
žino Tarybų Sąjungos, leido 
žemėlapius su balta dėme 
TSRS vietoje. Ir ne tik kad 
nepripažino. JAV kartu su ki
tomis imperialistinėmis valsty
bėmis ginklo jėga siekė sunai
kinti Tarybų valdžią. Blaiviai 
galvoj antie j i amerikiečiai ban
dė sulaikyti intervenciją, rei- 
MUK7-. r

kalavo realiai vertinti padėtį. 
“Ponai senatoriai, — kalbėjo 
1919 metais JAV Senato ju
ridinio komiteto posėdyje R. 
Robinsonas, buvęs Raudonojo 
Kryžiaus; ■ Rusijoje vadovas, 
siūlydamas pripažinti Tarybi
nę vyriausybę, ^ seniai žino
ma, kad nuoga prievarta ne
galimi t pasmaugti idėjų. . . 
Intervencija pasmerkta nesėk
mei.” Ir pulkininkas Robin
sonas buvo teisus. Interven- 
tams teko išsinešdinti.

Suinteresuota taikia statyba, 
vykdydama taikos politiką, 
Tarybų valstybė 1921 metais 
pasiūlė Jungtinėms Valstijoms 
užmegzti normalius politinius 
ir ekonominius santykius. Tuo 
tarpu Amerika už tarybinių 
respublikų pripažinimą parei
kalavo iš esmės likviduoti ta
rybinę santvarką, grįžti prie 
kapitalistinės ekonomikos.

Vienu žodžiu, imperialistai, 
nepasisekus intervenciijai, te
besiekė tų pačių tikslų, tik ki
tomis priemonėmis — Tarybų 
šalies nepripažinimu, šantažu, 
ekonomine blokada ir pan. 
Imperialistai negalėjo susi- 
taikstyti su tuo, kad susikūrė 
nauja, darbininkų ir valstie
čių valstybė, kad prarastos 
naudingos koncesijos ir milijo
niniai kapitalai, investuoti Ru
sijoje.

Tačiau Tarybų Sąjungos nie
kas nepaveikė. Ji sugebėjo 
atsistoti ant kojų ir, įveikda
ma sunkumus, sėkmingai sky
nė kelią į socializmą. Vaka
rai pamažu pradėjo suprasti, 
kad jų pastangos izoliuoti Ta
rybų Sąjungą, susilpninti jos 
įtaką pasauliui turi mažą pa
sisekimą. Iš kitos pusės, Va
karai, neturėdami normalių 
diplomatinių santykių su 
su TSRS, atsisakydami pre
kiauti, patys daug pralošė. . .
Kas Ameriką verte 
tai daryti?

Nemenkinąht prez i d e n to 
Ruzvelto .nuopelnų,, vis dėlto 
reikia pabrėžti, kad užmegz
ti diplomatinius santykius su 
TSRS Jungtines .Valstijas pri
vertė įvykių, rąidą. Tais , me
tais fašizmąs,[Vokietijoj, Ita
lijoj^ Japonijoj grasino visam 
pasauliui, įskaitant ir J A V . j 
Sunki buvo Amerikos vidaus 
padėfis — didžioji ekonominė 
krizė, .nedarbas. JAV kapi
talistai, norsj. ir vėliau už sa
vo partnerius Europoje, siekė 
prekiauti su TSRS. Bet truk
dė TSRS nepripaž i n i m. a s . 
“JAV praranda vertingiausią 
prekybą,—rašė ta proga “Pi
oneer Press.”—Amerikos sun
kiosios pramonės paskatini
mas turės esminę įtaką nacio
naliniam statymui (pokrizi- 
niam).” Blaivus politikas D. 
Ruzveltas 1 9 3 2 metų prezi
dento rinkimuose pasisakė už 
santykių su TSRS normaliza
vimą. Sekančiais metais jis 
įvykdė rinkiminį pažadą.

Tarybų Sąjungos—JAV san
tykiuose prasidėjo šviesesnis 
periodas. Tiesa, Amerikos re
akcinės šėgos, slapta ar vie
šai finansavusios Hitlerį ir Vo
kietijos pramonę, miunchenie- 
čiai sutrukdė sudaryti kolek
tyvinio saugumo sistemą ir ne
leisti kilti karui. Tačiau fa
šistinė agresija ir prieš buvu
sius rėmėjus privertė JAV su
sivienyti su TSRS antifašisti
nėje koalicijoje. Agresoriai 
buvo sutriuškinti.

TSRS RAKETOS IR 
NAJA GYNYBA

Maskva. — Minint TSRS 
Artilerijos dieną “Izvesti- 
joje” rašė maršalas Nikalo- 
jus. Krylovas, raketų dali
nių komandierius. Jis sako, 
kad TSRS Šaudymai už 8,- 
000 mylių atstos į Ramųjį 
vandenyną įrodė, jog gali 
gerai pataikyti į tolimus 
taikinius.

Generolas P. Radčenko 
plačiai rašė aipe naujas 
TSRS raketas, kuriomis ga
li erdvėje sunaikinti priešo 
raketas. •

gerus stantykius su Rusijos Tarybų respublika jis laiko 
savo politiniu priesaku. Tarybų Sąjunga, ištikima lenini
nei taikaus sambūvio politikai, pasirengusi vystyti pla
čiausius ryšius su kaimynine Turkija pažangos ir taikos 
vardan/ '

Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš Vilniaus)

“Mes gerai uždirbame 
jūsų dėka”

Plačiame rašinyje “Žmo
nių valdoma Lietuva” žino
masis publicistas “Tiesos” 
redaktorius G. Zimanas pa
žymi tokį būdingą epizodą:

“Prisimepu įvykį iš ke
lionės Švedijoje šią vasarą. 
Lankėmės spaustuvėje. Jos 
vedėjas sustojo prie pagy
venusio darbininko, aiškino 
mums, kaip gerai uždirba 
šis geras laužytojas. Užra
šinėdamas rinkėjo pavardę, 
valandėlę atsilikau nuo kitų 
ekskursijos dalyvių.

—Jis nepasakė, kad mes 
gerai uždirbame jūsų dė
ka, — staiga tarė senis vo
kiškai.

Ne iš karto supratau. Tad 
jis pridėjo:

—Jūs kariavote už mus 
prieš Hitlerį. Antra, jie bi- t 
jo, kad mes nepadarytume, 
kaip jūs.

Ir jis šelmiškai šyptelėjo, 
žiūrėdamas viršum savo 
akinių.

Taip, tai teisinga.
Šiandien vis daugiau dar

bininkų kapitalo kraštuose 
supranta, kad tik socialisti
nės stovyklos dėka jie gali 
sėkmingai kovoti už savo 
teises.”

Deja, dar ne visi darbi
ninkai tai supranta. Jei 
dauguma jų suprastų, tai 
nesiduotų kapitalistų ir jų 
agentų suvedžiojami, savo 
balsais neparemtų kapitalis
tinių partijų atstovų, kurie 
remiasi savo politikoje anti
komunizmo baubu.

Aktyvūs šaulių ateistai
Šauliai pasižymi aktyvia 

ateistų veikla. Šiaulių mies
to puikiuose Kultūros rū
muose kiekvienį ketvirta
dienį reguliariai įvyksta su
sirinkimai, skirti ateizmo 
propagandai. Į tuos ateisti
nius ketvirtadienius susi
renka daug šiauliečių.

Nemažą susidomėjimą su
kėlė įvykęs neseniai susiti
kimas su buvusiais kunigais 
J. Skirka ir R. Gedgaudu, 
kurie papasakojo apie tai, 
kaip jie nusivylė religija, 
suprato jos pagrindų mela
gingumą ir pasiryžo mesti 
kunigystę. Įdomus buvo taip 
pat antireliginis vakaras te
ma “Stebukladariai be kau
kių.” Ta tema kalbėjo 
daugiausia pedagogai ir me
dicinos darbuotojai.

• Šiauliuose įvyko jau dau
giau kaip 60 tokių ateistinių 
ketvirta dienių. Ateizmo 
skleidimo darbui vadovauja 
ateistų taryba. Jos pirmi
ninku yra gabus lektorius 
ir organizatorius S. Šidlaus
kus.

Naujos krautuvės
“Lietkoopsąjungos” 1 e i - 

džiamas žurnalas-biuletinis 
“Kooperatininkas” Nr. Bra
so:

“Kėdainiuose atid a r y t a 
nauja šiuolaikinė universa
linė parduotuvė. Tai trijų 
aukštų pastatas iš stiklo ir 
betono. Apatiniame aukšte 
yra gastronomas, antrame- 
prekiaujama kultūrinėmis 
prekėmis, trečiame — dra
bužiais ir avalyne. Parduo
tuvės patalpos skoningai 
papuoštos, patraukliai iš
dėstytos prekės, joje dirba 
39 pardavėjos.

Kitoje respublikos daly
je—Molėtų rajono šnėriš- 
kių kaimo taip pat svetin
gai atidarė duris nauja par
duotuvė. Dabar aplinki
niams gyventojams nereikia 
vykti už 7-10 kilometrų, 
kad įsigytų reikalingų pre
kių.

Dabar Lietuvos miestuose

žiu universalinių krautuvių 
(supermarketų),' o rūpina
masi, kad ir kiekvienoje 
apylinkėje būtų tinkamos 
krautuvės. Nemažai jų yra 
ir kolūkiuose.

Daugėja žemės ūkio 
specialistų

Šiemet Lietuvos Žemės 
ūkio akademiją baigė ir 
diplomus gavo 286 nauji 
specialistai (iš jų 105 agro
nomai, 22 ekonomistai, 23 
žemės ūkio buhalterinės ap
skaitos specialistai, 23 miš
kininkai, 89 mechanizato
riai, 24 hidromeliaratoriai). 
Be to, 84 specialistai baigė 
akademijos neakiva iždinį 
skyrių. Tuo būdu per me- 
pastatyta daug tokių gra
fus prisidėjo 370 žemės ūkio 
specialistų su aukštuoju 
mokslu. I

Įdomu prisiminti, kad per 
visą buržuazinės santvar
kos laiką Žemės ūkio aka
demiją baigusių buvo apie. 
500, o diplomus gavo tik 
222 agronomai. Akademi
joje studentų būdavo tik 
apie 250. Tuo tarpu šiuo 
metu Žemės ūkio akademi
joje studentų yra 2,100, o 
dar apie 2,400 akademijos 
kursą eina neakivaizdiniai, 
taigi viso apie 4,500 žmonių 
eina aukštuosius žemės ūkio 
mokslus.

Lietuvos veteri n a r i j o s 
akademiją šiemet baigė 68 
veterinarijos gydytojai ir 
63 zootechnikai. Neakivaiz
dinio mokymo skyrius išlei
do 9 zootechnikus.

“žemes ūkis”—žurnalas
Be kolūkiečiams skirto 

“Valstiečių laikraščio,” ku
ris išleidžiamas 3 kartus į 
savaitę 130,000 egzemplio
rių tiražu, žemės ūkio klau
simams svarstyki leidžiamas 
žurnalas “Žemės ūkis.” To 
mėnesinio žurnalo tiražas— 
14,591 eegz., kaip pažymėta 
žurnale.

( J. Paliukonis 
Vilnrūsf 1963. XI. 11

Skaitytojų balsai
Patėmijau “Laisvėje po

eto J. Subatavičiaus laišką, 
kuriame, be kitko, sakoma: 
“Dėkingas esu redaktoriui 
R. Mizarai, kad jis randa 
vietos mano eilėraščiams. 
Gaila, kad negaliu girdėti 
skaitytojų atsiliepimų. Kar
tais abejoju, ar skaitytojai 
supranta mano mintį, iš
reikštą eilėraščiuose...”

Amerikoje ir kitose šaly
se Lietuvos išeiviai dau
giausia savamoksliai. Šian
dien dauguma jų sulaukė 
žilos senatvės. Jų vaikų 
dau guma suamerikonėjo.

Kita, lietuvių kalboje 
randasi daug naujai nukal
tų žodžių, kurie mažai pra
silavinusiam sunku “su
kramtyti”. Pavyzdžiui save 
primenu: turiu du žodynus 
—vienas M. Lalio, kitas 
Lietuvių kalbos žodynas, 
spausdintas Vilniuje 1954 
metais, abiejuose daug žo
džių pasigendama. Dėl to ir 
trūksta atsiliepimų.

John Baker

TSRS žvejų išgelbėtas, 
JAV lakūnas užsimušė

Stoney Creek, N. Y. — 
Adirondack kalnuose užsi
mušė kapitonas Hugh A. 
Lavallee, 29 metų amžiaus. 
Jis žuvo susikūlus kariniam 
lėktuvui “F-86”.

Rugpiūčio 16 dieną jis 
buvo nukritęs į Atlanto 
vandenyną 90 mylių nuo 
JAV krantų. Tada jį išgel
bėjo Tarybų Sąjungos žve
jai.

Palangoj 
gintaras

Prieš kelerius metus seni 
Palangos žvejų palikuonys 
— Teresė Sarmontaitė- 
Šauklienė, Juozas Raudys, 
Barbora Griciūtė ir kiti pa
sakojo, kad antrojoje XIX 
amžiaus pusėje iš Maskvos 
į Palangą persikėlė pirklys 
Julius Reinusas. Jis apie 
1880 m. savo sūnui ir trims 
ištekėjusioms dukter i m s 
pastatė gintaro fabriką. Iki 
1938 m. gaisro stovėjo ten, 
kur dabar susikerta' Vytar> 
to ir Jūratės gatvės. Šiame 
fabrike apie 80 žmonių ran
kiniu būdu gamino įvairius 
gintaro papuošalus. Palan
ga tada buvo mažas mieste
lis. Visi jo gyventojai vie
naip ar kitaip pelnėsi iš šio 
fabriko: vieni jame dirbo, 
kiti pristatinėjo Baltijoje 
sužvejotą arba pajūryje su
rinktą gintarą.

Carinėje Rusijoje Palan
ga gintaro pramonėje užė
mė pirmąją vietą. Palangos 
gintaro dirbiniai kasmet 
būdavo vežami į Odesos 
mugę, kuri trukdavo tris 
mėnesius. Į mugę suvažiuo
davo pirkliai iš viso pasau
lio. Jie mielai pirkdavo gin
taro dirbinius ir juos išpla
tindavo po visus kraštus.

Specialistai rašo, kaod 
XX a. pradžioje Palangoje 
kasmet buvo apdirbama 
apie 20,600 kilogramų gin
taro žaliavos. Jos1 pareika
lavimas buvo didelis. To^ėl 
Palangos valsčiaus savinin
kas grafas F. Tiškevičius 
su vien a Karaliaučiaus 
gręžimo kompanija 1900 m. 
sudarė Sutartį* kad ši atlik
tų gintaro ieškojimo1 - dar
bui Palangoje ir jos apylin
kėse. Firma per porą metų 
išgręžė 14 negilių ir vieną 
226 metrų gylio gręžinį, bet 
gintaro telkinių nerado.

Tuo pačiu metu grafas F. 
Tiškevičius -mėgino ieškoti 
gintaro kasant durpynus. 
Mat, XIX a. pabaigoje Pa- 
liepgirių kaime, į šiaurę 
nuo Palangos, latvis Plak
sis, kasdamas griovį netoli 
Uosupio (latvių vadinamo 
Ošupiu), rado daug ginta
ro ir labai pralobo. Ir gra
fas panoro dar daugiau 
pralobti. Jis pasamdė 10-15 
vyrų ir liepė jiems prie Uos
upio kasti durpyną ir ieš
koti gintaro. Vyrai už 86 
kapeikų kasdavo nuo anks
taus ryto iki vėlaus vakafo. 
Kokie 3—4 vyrai poros 
metrų ilgio geležiniais ieš
mais badjMavo žemę. Jie 
atskirdavo, kada iešmas at
sitrenkia į akmenį, o kada 
į gintarą. Kasdavo kastu
vais. Kartais rasdavo gana 
didelių gintaro gabalų,’ to
kių, kaip šuns galva arba 
karvės liežuvis, bet daž
niausiai gintaro gabalai bū
davo maži. Po poros 'metų 
grafas liovėsi Palangos 
apylinkėse gintaro ieškojęs 
ir jį kasęs.A

Toje vietoje, kur Tiškevi
čiaus samdyti vyrai kasė 
durpynus, ieškodami ginta
ro, liko telkšantys tvenki
niai, kurie ilgainiui apaugo 
beržais, žilvyčiais ir žolė- 
vis. Vietos gyventojai tuos 
tvenkinius ėmė vadinti “py
lių (ančių) prūdais”. Pasta
raisiais metais, pradėjus 
tvarkyti upokšnius, įtekant 
čius į Baltijos jūrą, Uosif- 
pis buvo paverstas tiesiu 
kanalu. Dingo ir vadina
mieji “pylių prūdai”.

K. PAPEČKYS 
LTSR Ęraštotyros 

draugijos narys
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* ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Sunki farmų darbininkų 

padėtis ir jų unijos
Spaudos reporteriams pri

mena kalifornietis farmų 
darbininkas, kad septyniese 
dirbdami į porą mėnesių 
pasidarę tik $128.01. Kai 
kada uždirba kiek daugiau, 
kai tenka skubiai nuimti 
daržoves. Visada dirba visa 
šeima. Prie darbo pririšti 
ir maži vaikučiai.

Per pastaruosius 40 metų 
farmų darbininkų padėtis 
nepagerėjo. Kaip tik prie
šingai, ji eina prastyn ir 
prastyn. Apie 2 milijonus 
tokia padėtis paliečia. Jie 
teuždirba maždaug po 85Į/G 
cento į valandą. Kaliforni
joje, tiesa, jų uždarbis sie
kia iki $1.28 į valandą. Blo
giausia, kad jie neturi nu
statytos minimumo algos, 
nei bedarbių apdraudos, nei 
kolektyvių derybų teisės.

vieną jo judėjimą. Tokių 
piliečių kalėjimai pilni.

Labai daug dėmesio fa
šistai kreipia į vaikus ir pa
auglius jaunuolius, kad juos 
galėtų pilnai kontroliuoti, 
jų protavimą nustatyti to- 

j kioje linkmėje, kad jie bū
tų ištikimi fašistiniam re
žimui.

Šiuo klausimu rašytojas 
Miguel de Salabert parašė 
novelę “Interior Exile.” Au
torius dar tebėra jaunas, 
vaiku būdamas Madride 
pergyveno civilinį karą, ma
tė, kaip fašistai siautėjo, 
žmones skerdė, moteris prie
vartavo ir kūdikių nepasi
gailėjo. Vėliau jis pergy
veno Franko pergalės peri
odą ir buvo liudininku “nau
josios tvarkos,” kurioje vai
kai ir jaunuoliai, suvaryti į 
mokyklas, priversti klausyti 
fašistinių mokytojų nesą
monių, istorinių iškraipy-

J. Karos© apie
Vilniaus praeiti

K. Kalina ūkas ir Lietuva
Lietuvos Mokslų akade-; čuose su šlėktiškais revoliu

cionieriais, kurie sudarė de-

Svarbiausia ko jie netu
ri—tai savo unijos, kuri pa
dėtų jiems iškovoti aukštes
nes algas ir geresnes darbo 
sąlygaą. Tiesa, A F L - CIO 
centras bandė juos organi
zuoti, paskyrė tam šiek tiek 
finansų ir pasiuntė keletą 
organizatorių. Bet visas 
darbas niekais nuėjo, kai 
vienas kitas bandymas ne
pavyko. O nepavyko vy
riausiai todėl, kad atsiųstie
ji oraganizatoriai nebuvo 
susipažinę su farmų darbi
ninkų sąlygomis ir visai ne- 

* sileido prisiimti patarimų iš 
ypačių farmų darbininkų. Po 
kiek laiko jie buvo atšaukti, 
ir organizacinis darbas pa
siliko be pasekmių.

Kita svarbi priežastis, ku
ri apsunkina farmų darbi
ninkams organizuotis, tai iš 
užsienio parsikviesta, pigi 
darbo jėga. Pirmiau tokių 
darbininkų gaudavo iš Kini
jos, Filipinų, Japonijos, Pu
erto Rikos; karo metu ir 
vokiečius belaisvius tam 
naudodavo; dabar gaunama 
nemažai pigios darbo jėgos 
iš Meksikos. Pramoniniai 
darbininkai naudojasi Wag- 
nerio aktu, kuris jiems pa
deda darbo sąlygas regu
liuoti. Bet kas liečia far
mų darbininkus, tai tokio 

/ įstatymo nėra, ir darbdaviai 
gali juos išnaudoti, kaip 
jiems tik patinka.

Kuomet AFL-CIO viršu

mų; jaunas protelis košia
mas ir spaudžiamas pana
šiai, kaip būdavo daroma 
senaisiais tamsiaisiais in
kvizicijos laikais.

Knygoje cituojamas vieno 
priešfašistinio intelig e n t o 
pasakymas: “Ispanija yra 
milžiniškas dvokiantis prū
das, ir kadangi mes tame 
prūde gyvename, tai ką gi 
inteligentiškai galima pada
ryti, kaip tik pavirsti į var
les?”

Fašistinė mokykla kaip 
tik mokinius ir bando pa
versti fašistiniais varliu- 
kais, kurie pagal Franko 
komandą galėtų šokinėti. 
Bet ne visada ir ne visur 
fašistams tai pavyksta. 
Skurdus ekonominis ir kul
tūrinis gyvenimas padeda 
prabalaivinti protą dauge
liui žmonių .Opozicija didė
ja, kova verda, dažnai kyla 
streikai. Galas Ispanijos fa
šizmui artėja.

KongreSmanai jaučiasi 
smarkiai nusyvlę

Jungtinių Valstijų pagal
ba kitoms šalims neduoda 
tokių rezultatų, kokių tikė
tasi.

Nuo Antrojo Pasaulinio 
karo Prancūzijai supilta 
apie 10 bilijonų dolerių pa
galbos. Pasekmės dabar to
kios, kad Prancūzija visai 
nesiskaito su Jungtinėmis

nes paliko farmų darbinin
kus “dievo valiai,” tai šiuo 

• metu tymsterių unija ir
Harry Bridges vadovauj a- 

*ma jūrininkų unija nusita
rė bendrai veikti farmų 
darbininkų organi žavimo 
reikalu. Darbas jau pradė
tas. Kalifornijoje susikū
rė Agrikultūros Darbinin
kų unija, kuri gauna finan
sinės paramos iš viršminėtų 
unijų. Organizatorius Louis 
Krainock raportuoja, kad 
jau padaryta pažangos, jau 
kelios farmos buvo privers
tos pasirašyti su unija kon
traktus.

Valstijomis.
Lotynų Amerikos šalims 

mes taipgi bilijonus dolerių 
i sukišome ir vis kalbėdami, 
1 kad ten reikia palaikyti de
mokratiją. Pasekmės kaip 
tik priešingos: žmonių rink
tos valdžios, gavusios mū- 

' sų Pagalbą, neišsilaiko il- 
j gai; militaristai jas nuver- 
I čia ir visas demokratines 
; teises panaikina.

Pietų Vietnamo diktato
riui Diemui taipgi sukišome 
bilijonus, o kas ten atsitiko, 
visi jau žinome. Bloga pa
dėtis dar labiau blogėja.

Indonezijai taipgi davėme
Naujoji unija, atrodo, tu

ri daugiau pasitikėjimo far
mų darbininkuose, todėl ir 
tikimasi geresnių tame sun
kiame darbe pasekmių. Jei
gu organizacinis darbas pa
vyks Kalifornijoje, tai jis 
pasieks ir kitose valstijose 
farmų darbininkus.

♦
Ispanijos liaudis gyvena 

inkvizicijos laikus
Ispanijos diktatorius Fran- 

t?ko niekaip negali pakęsti 
nors mažiausios kruvinam

gausią pagalbą, o jos prezi
dentas Sukamo dabar visai 
nebesiskaito su Amerika ir 
dar grasina Amerikos re
miamai Malazijai karu.

Galima suminėti visą eilę 
kitų valstybių, kurios gavu
sios pagalbą nenori skaity
tis su mumis.

Taip nusivylusiai dejuoja 
kongresmanai Washingtone. 
Dėl to jie nori sumažinti 
prez. Kenedžio siūlomą ki
toms šalims pagalbą.

jo režimui opozicijos. Fa
šistiniai falangistai, kaip 
Hitlerio viešpatavimo metu 
Vokietijoje esesai (smogi
kai), seka kiekvieną jiems 
nepatinkamą pilietį, kiek-

Seni žmones daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimąs. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

Palyginti nedaug teturi
me literatūros apie senąjį 
Vilnių. O ir turima litera
tūra apie mūsų sostinę dau
giausia išblaškyta įvairiuo- 

! se leidiniuose. Todėl svei
kintina, jog žurnalistas Jo
nas Karosas ėmėsi plunks
nos šia tema ir išleido savo 
pirmąją atsiminimų knygą 
“Kalba Vilniaus akme
nys”.')

Tai reikšmingas doku
mentinis vilniečio literato 
pasakojimas apie savo gim
tąjį miestą ir jo kraštą. 
Nors knyga apima tik šeše- 
rių metų laikotarpį (1926- 
1931, tačiau savo ekskur
sais ir apibendrinimais ji 
toli peržengia chronologi
nes ribas. O tai labai ver
tingas atsiminimų bruožas, 
nes skaitytojas susidaro 
pilnesnį vaizdą apie aprašo
mus įvykius bei žmones.

Ryškiai autorius pertei
kia pilsudskinės Len k i j o s 
okupacinę leteną, sunkiai 
slėgusią Vilniaus bei jo 
krašto darbo žmones. 1919 
metų pavasarį įsiveržę į 

! Vilnių, Pilsudskio ulonai ir 
legionieriai žiauriai nuslo
pino jauną, dar nespėjusią 
sustiprėti Tarybų valdžią, 
masiškai žudė ir persekiojo 
besipriešinančius darbinin
kus. “Dziadekas” Pilsuds
kis čia sukoncentravo la
biausiai jam ištikimą kari- 
ninkiją, reakcingiausią val
dininkiją. Suįžūlėjęs pil- 
sudskinis režimas ugdė ne
apykantą Lietuvai, kurią 
lenkiškieji šovinistiniai pa
sipūtėliai vadino “liliputų 
valstybėle.” Siekdamas at
statyti senąją Žečpospolitos 
šlovę “nuo jūrų iki jūrų,” t. 
y. nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros, Pilsudskis paslapčio
mis ruošėsi pulti Lietuvą. 
“Vilnius turi būti mano!”■— 
šaukė jis, atvykęs į Vilnių. 
“Ir Kauną paimsime! Vesk 
mus, maršale!!!” — skanda
vo jam šovinistiniai karšta
galviai. Bet, kaip pažymi 
autorius, aprašydamas tokį 
savo akimis matytą karingą 
reginį, “veltui Pilsudskio 
pretorionai laukė savo ko- 
mandanto įsakymo žygiuoti 
į Kauną ir Lietuvos pajūrį. 
Jo karingumui ragus aplau
žė galingai nuskambėjęs 
per visą pasaulį Kominter- 
no balsas, griežtas, įspėjan
tis Tarybų Sąjungos žodis.”

Štai tokioje pilsudskinio 
tvaiko aplinkoje autorius 
prisimena savo jaunystę, 
gimnazijos dienas, mokslo 
draugus. Knygoje susipa
žįstame su žinomais Lenki
jos, Baltarusijos ir Lietu
vos revoliucionieriais-komu- 
nistais, kurie uždegė moks
leivių širdyse komjaunuo
lišką ugnelę. Ne vienas iš 
jų, kaip ir šių atsiminimų 
autorius, anksti įstojo į po
grindžio komunistines kuo
peles. Aktyviai dalyvauda

vo J. Karosas. KALBA VIL
NIAUS AKMENYS. Valst. grožinės 
literatūros leidykla, 328 ppsl. 
1963 m.

mi revoliucinėje veikloje, 
jie vykdė partinius pavedi
mus ne tik Vilniuje, bet ir 
kaimo vietovėse.

Plačiai aprašydamas re
voliucinio judėjimo įvykius, 
autorius prisimena reikš
mingą Lenkijos Komunistų 
partijos CK ir Lietuvos Ko
munistų partijos CK bendrą 
atsišaukimą (1927. X. 25) 
“Prieš lietuvių persekioji
mus Vilniaus krašte ir len
kų — Lietuvoje, prieš Pil
sudskio ruošimąsi pulti Lie
tuvą.” “Lenkijos ir Lietu
vos kompartijos, — skelbė 
šis atsišaukimas, — šaukia 
visus Lenkijos ir Lietuvos 
darbininkus, valstiečius ir 
kareivius budėti, nes Lenki
jos užpuolimas prieš Lietu
vą —tai pirmas žingsnis į 
karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Lenkijos ir Lietuvos kom
partijos ragina visus Lenki
jos ir Lietuvos darbininkus 
bei valstiečius be tautybių 
sikrtumo nepasi duoti vy
riausybių apgaulei ir pa
skelbti joms mirtiną kovą.”

Čia norisi pabrėžti žo
džius “be tautybių skirtu
mo/’ Iš tikrųjų, kilnų pa
sididžiavimą kelia šaunios 
Vilniaus darbo žmonių in
ternational i n ė s tradicijos, 
ryškiai atsispindinčios J. 
Karoso knygoje. Lietuviai 
ir lenkai, rusai ir žydai, bal
tarusiai ir totoriai — visų 
tautybių žmonės, kovojan
tys prieš liaudies engėjus, 
parodė didžios, nesugriau
namos draugystės bei soli
darumo pavyzdį.

Demaskuodamas lietuviš
kuosius nacionalistus — kle
rikalus ir tautininkus, auto
rius atskleidžia jų antiliau
dinę veiklą, parodo, kad 
tarp jų iš esmės jokio skir
tumo nebuvo, šlykštų išda
vikišką vaidmenį vaidino 
plečkaitininkai bei kiti pil- 
sudskiniai samdiniai.

J. Karosas pateikė nema
ža įspūdingos medžiagos 
apie Vilniaus bei jo krašto 
gyventojų buitį. Aprašyda
mas darbo valstiečių gyve
nimą, autorius taikliu api
bendrinančiu palyginimu 
pastebi dviejų varpų skam
bėjimą, neduodantį valstie
čiams ramybės: “Duslus 
Mielagėnų bažnyčios varpas 
šaukdavo į pamaldas, Kri- 
konių dvaro varpas duoda
vo ženklą pradėti darbą... 
Dvarininkas vienas valdė 
daugiau žemės, negu visi 
šešiasdešimt keturi Kriko- 
nių kaimo valstiečiai, kartu 
paėmus.”

Knyga turtinga istorine, 
pažintine medžiaga apie 
iVlnių ir jo kraštą. Žurna
listiniu įžvalgumu apžvelg
damas įvykius bei žmones, 
autorius atskleidė plačią 
ano jneto Vilniaus panora
mą.

Knyga turtinga istorine, 
pažintine medžiaga apie Vil
nių ir jo kraštą. Žurnalis
tiniu įžvalgumu apžvelgda
mas įvykius bei žmones, au
torius atskleidė plačią ano

mijos Istorijos institutas ir 
Archyvų valdyba kartu su 
Baltarusijos, Maskvos ir 
Lę.nkiojs mokslo įstaigomis 
paruošė spaudai kapitalinį 
dokumentų rinkinį “Revo
liucinis pakilimas Lietuvoje 
ir Baltarusijoje 1861 -1862 
r.” Rinkinį šiemet išleis 
Maskvoje TSRS Mokslų 
akademijos leidykla. Dabar 
intensyviai ruošiamas se
kantis tomas, kuriame be
tarpiškai nušviečiami 1863- 
1864 metų įvykiai Lietuvoje 
ir Baltarusijoje.

Ruošiant šiuos leidinius., 
atrasti tūkstančiai d o k u - 
men tų, kurie leidžia nau
jaip nušviesti daugelį revo
liucijos ir sukilimo Lietu
voje bei Baltarusijoje klau
simų, giliau i r visapusiš
kiau atskleisti istorinę suki
limo vadų — revoliucinių 
demokratų K. Kalinausko, 

* A. Mackevičiaus, Z. Siera
kausko ir kitų — veiklos 
reikšmę. Naujai atrasti šal
tiniai, taip pat paskutinieji 
tarybinių ir lenkų istorikų 
L Luščickio, A. Smirnovo, 
J. Žiugždos, S. Lazutkos, V. 
K o r d o vičiaus., K. Konko- 
levskio ir kitų darbai turi 
didelę reikšmę, atsklei
džiant K. Kalinausko revo
liucinę pasaulėžiūrą, jo 
Ivaidmenį Baltarusijos ir 
! Lietuvos revoliucinio judė- 
I jimo ir visuomeninės min
ties istorijoje.

K. Kalinauskas — didis 
baltarusių tautos sūnus. Ta- 
čiaii jo veiklos reikšmė ne
apsiriboja Baltarusija. K. 
Kalinauskas visa savo są
moningą gyvenimą buvo 
glaudžiai,susijęs su rusų, 
lenkų, lietuvių revoliucio
nieriais-

Kalinausko gyvenimas ir 
kova neatskiriami nuo Lie
tuvos. XIX amžiaus vidu
ryje baltarusiai ir lietuviai 
buvo vienodoje padėtyje. 
Iro baudžiava, ir lieuvių bei 
baltarusių tautos kratėsi vi
duramžio pančiais. Pradė
jo nugalėti nauji, pažanges
ni, lyginant su feodaliniais, 
gamybiniai santykiai, augo 
visuomeninis - politinis liau
dies masių aktyvumas. Vy
ko lietuvių ir baltarusių na
cijų formavimosi procesas, 
formavosi nacionalinės kul
tūros, buvo kuriama naujų 
laikų lietuvių ir baltarusių 
literatūra. Teisingoje kovo
je su carizmu ir dvarinin
kais baltarusius ir lietuvius 
rėmė rusų ir lenkų tautų 
revoliucinės jėgos. Greta 
įžymaus lietuvių, revoliucio- 
riaus - demokrato Antano 
Mackevičiaus, K. Kalinaus
kas išreiškė karščiausius 
lietuvių tautos lūkesčius.

K. Kalinauskas buvo vie
nas iš žymiausių revoliuci
nės demokratijos vadovų 
Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Kalinausko revoliucinė te
orija formavosi palankioje 
rusų revoliucinės demokra
tijos ir geriausių revoliuci
nės Lenkijos atstovų idėjų 
įtakoje, atspindėjo Baltaru
sijos ir Lietuvos socialinės- 
ekonomines santvarkos ir 
politinės padėties specifines 
ypatybes.

K. Kalinauskas atidžiai 
Isekė valstiečių kovą ir rė
mėsi šios kovos faktais gin-

šinįjį “raudonųjų” sparną. 
Kalinauskas ypač vertino 
Lietuvos valstiečių, judėji
mo užmojį ir jų pasiruoši
mą sukilimui. Viename ne
seniai rastame leidinyje pa
sakojama apie Kalinausko 
ginčus su Lietuvos -komite
to nariu L. Zveždovskiu dar 
gerokai prieš sukilimą. Vė
tau Zveždovskis laikėsi nuo
seklios revoliucinnės pozici
jos visais sva r b i a u s i a i s 
klausimais., bet iš pradžių, 
matyti, laikė vienintele ak
tyvia jėga šlėktą ir nepa
kankamai vertino valstieti
jos revoliucinę galią. Jis, 
sakoma šaltinyje, “užmiršo 
apie Lietuvą, ir Kalinaus
kas priminė jam tai.” Ir iš 
tiesų, 1863 metais Lietuva 
davė didžiausia skaičių 
vals.tiečių-sukilėlių-

Panaikinti bajoriją
Kalinauskas nuosekliai 

kėlė reikalavmią panaikinti 
bajoriją ir likviduoti dvari- 
ninkinę žemėvaldą. Vienin
tele priemone išeiti iš ašt
rios visuomeninės krizės, 
susidariusios Lietuvoje ir 
Baltarusijoje, Kalinauskas

ko tik liaudis, kuri ir turėjo 
spręsti būsimą Lenkijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos li
kimą. Gindamas baltarusių 
ir lietuvių tautų apsispren
dimo teisę, K a 1 i n a u s k as 
k,artu buvo už revoliucinę 
Baltarusijos, Lietuvos, ILen
kijos ir Rusijos tautų są
jungą kovoje prieš carizmą 
ir baudžiavą. Būtinumas 
užtikrinti glaudų sukilimo 
Lietuvoje ir Baltarusijoje 
ryšį su lenkų nacionalinio 
išsivad avimo judėjimu ir 
bręstančia Rusijos valstie
čių revoliucija — vienas 
svarbiausių Kalinausko 
programinių teiginių.

Sukilimo ugnyje žūdavo 
ne tik revoliucionieriai, žu
vo ir daug dokumentų- Tuo 
brangesnė mums yra kiek
viena nauja eilutė apie idė
jas, kurios įkvėpdavo 1863 
metu sukilėlius. Oficialus 

’sukilimo istoriografas cari
nės kariuomenės generolas 
Ratčas, kuris naudojosi ne
išlikusiais iki mūsų laiku 
šaltiniais, savo nepaskelb
tuose užrašuose, praneša, 
kad Kalinauskas pirmasis 
iškėlė nacionalinį klausimą 
Lietuvos komitete. Pagrįs
damas sąjungos su didvy-

laikė valstiečių sukilimą, riškąja Lenkijos liaudimi 
Būtina sąlyga tokiam suki- būtinumą, Kalinauskas kar- 
limui paruošti ir įvykdyti,, tu atsižvelgdavo i lenkų iš- 
Kalinausko nuomone, buvo į sivadavimo judėjimo politi-
valstiečių revoliucinė orga
nizacija. Valstiečių organi
zaciją Gardino gubernijoje 
kūrė Kalinauskas ir jo vien
mintis — puikus lenkų re
voliucionierius Valerijus 
Vrublevskis. Tokį pat dar
bą Lietuvos valstiečių tar
pe dirbo A. Mackevičius.

Kalinausko revoliucinė te
orija formavosi kovoje su 
šlėktiška ideologi ja, kuri tuo 
laikotarpiu dar buvo labai 
stipri Lenkijoje, Lietuvoj ė 
ir Baltarusijoje, šlėktiški 
revoliucionieriai, jau nekal
bant apie dvarininkus — 
“baltuosius,” svajojo apie 
Žeč Pospolitos atstatymą 
1772 metų ribose. Lenkiją, 
Lietuvą ir Baltarusiją jie 
įsivaizdavo kaip vieną vie
netą, nes ir prie Minsko, ir 
prie Kauno, ir prie Varšu
vos dvarininkai ir bajorai 
kalbėjo viena ir ta pačia 
kalba. Liaudi šlėktiški re
voliucionieriai įsivaiz d a v o 
kaip tamsią bebalsę masę.

Kalinausko reikšmę Bal
tarusijos ir Lietuvos istori
joje apsprendžia, tarp kit
ko, tai, kad jis vienas pir
mųjų garsiai pareiškė, jog 
senasis nacionalinio klausi
mo traktavimas buvusios 
Žeč Pospolitos žemėse yra 
nepagrįstas. Kalinausko pa
teiktas nacionalinio klausi
mo traktavimas organiškai 
išplaukė iš visos jo revoliu
cinės teorijos. Kalinauskas 
nesiskaitė su “šia supuvusia, 
morališkai žema, kasta, ku
ri vadinama bajorija.” Li

nį nevienalytiškumą ir ko
vojo už tai, kad Lietuvos ir 
Baltarusijos revoliucionie
riai išsaugotu savarankiš- c

kas pozicijas. Organizaci
niu atžvilgiu tai virto rei
kalavimu užtikrinti visišką 
Lietuvos komiteto ir Var
šuvos Centrinio komiteto 
lygybę. Pasak Rated, Kali
nauskas “visai nebuvo lin- 

I kęs dirbti Lenkijai (t. y. 
lenkų dvarininkams) ir ben
dro išsivadavimo atveju..., 
jeigu Lenkijoje atgys senie
ji magnatai su visomis šlėk
tiškomis tradicijomis, per 
jėga pritai k y t o m i s XIX 
amžiui, matyti Lietuvą 
įtrauktą į šį sūkurį. La
biausiai jis bijojo emigraci
jos baltųjų partijos įsiver
žimo, nurodydamas, kad ji, 
panašiai kaip 1815 metų 
prancūzų emigracija, pra
dės atkakliai siekti ankstes
nių teisių ir privilegijų... 
Jis norėjo (matyti) Lietuvą 
ne su naujaip atgaivintomis 
šlėktiškomis tradicijomis, o 
Lietuvą, kuria jis galėtų 
naujai sukurti su visuoti
niu teisių ir luomų sulygi
nimu, naujais Gerceno ir 
K° propaguojamų komunis
tinių švaicojimų pagrindais, 
būdamas net ir tos nuomo
nės, jog Galicijos skerdynių 
nepakanka, kad liaudis bū
tų išvaduota nuo bet kokios 
šlėktos įtakos, šlėktos, ku
rios dabartinius siekius ga
li ilgainiui atgaivinti ir au
gančioj! karta.” Puikias, re- 

(Tąsa 5-tame pusi.)

meto Vilniaus panoramą.
Nėra abejonės, kad kiek

vienas skaitytojas, besido- 
mįs Vilniaus ir jo krašto 
praeitimi, nuoširdžiai pa
linkės autoriui neapsistoti 
ties šešerių metų laikotar
piu ir lauks naujos atsimi
nimų knygos.

J. Bartkus

Druskininkuose, M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus 
atidarymo metu Ieva Mizarienė susitiko su Čiurlionio seserimi 
Valerija Čiurlionyte-Karužiene (dešinėje).

3 pusi. Laisve (Liberty) Antį’., lapkričio (Nov.) 26, 1963



JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
I Pabaltijį ir Rytų Europą

(Tąsa)
Jėzuitų vaidmuo

Tačiau popiežiai ir toliau aktyviai rū
pinosi išplėsti katalikų tikybą bei savo 
įtaką visose rusų, ukrainiečių ir balta
rusių žemėse ir Rusijoje. Šiam tikšlui 
jie panaudojo ir tas aplinkybes, kurias 
sudarė Liublino unija (1569m.), sustipri
nusi Lenkijos ir Lietuvos feodalų verži
mąsi į rusų žems. Tiesioginis veiksmin
gas katalikų bažnyčios ekspansijos įran
kis šiame laikotarpyje buvo jėzuitai. Jė
zuitus į Lietuvą atsikvietė vyskupas Pro- 
tasevičius 1569 m., norėdamas sustiprin
ti katalikų puolimus prieš reformaciją 
ir prieš pravoslavų bažnyčią.

Pirmąjį jėzuitų būrį į Lietuvą atvedė 
1569 m. Vokietijos jėzuitų provinciolas 
Sunerijus, o 1570 m. antrą būrį—Austri
jos provinciolas Magi jus. Taip šie re
akcinių atėjūnų būriai, lietuvių tautos 
laisvės ir kultūros priešai, vyskupų ir val
dovų globojami, ėmėsi šeimininkauti 
Lietuvos kultūrinio ir politinio gyveni
mo srityse.

1579 m. Žečpospolitos valdžia pradėjo 
karą su Rusija. To karo siekimai buvo 
aptarti—Žečpospolitos karaliaus Stepono 
Batoro sw popiežiaus pasiuntiniu (nunci
jumi) : popiežiaus kurija Stepono Batoro 
asmenyje norėjo turėti savo įrankį kata
likybei nešti į Rytų Europą ir tikėjosi, 
kad jis užkariausiąs kai kurias rusų 
žemes iki Juodosios jūros. Betgi rusų 
kariuomenė sulaikė Batoro puolimus. 
Tuomet popiežius Grigalius XIII ryžosi 
derybomis patraukti carą Ivaną IV į ka
talikybę ir tam tikslui pasiuntė į Mask
vą jėzuitą Poseviną . Kada visi popie
žiaus pasiūlymai ir net pažadai išplėsti 
caro valdas buvo Maskvoje atmesti, Po- 
sevinas, atvykęs į Lietuvą, kurstė Stepo
ną Batorą toliau kariauti prieš Rusiją 
ir prievarta versti į katalikybę savo vals
tybės valdinius pravoslavus. Kiek vėliau 
popiežius Sikstas V paskyrė Batorui 
25,000 dukatų karui prieš Rusų valstybę.

Karinėms priemonėms sužlugus dėl 
griežto Rusų valstybės w pasipriešinimo, 
katalikų bažnyčia, ypač remdamasi jė- 
zuitij organizacija, ėmėsi naujų smurto 
priemonių, siekdama priversti visus Lie
tuvos ir Lenkijos (Žečpospolitos) val
džioje buvusius pravoslavus pripažinti 
popiežiaus valdžią. Kadangi ukrainiečiai 
ir baltarusiai griežtai priešinosi Žečpo
spolitos feodalų ir jėzuitų prievarta bru
kamai katalikybei, tai popiežiui Klemen
sui VIII pritarus ir jėzuitų auklėtiniui 
karaliui Zigmantui III Vazai vadovau
jant, 1596 m. Bresto mieste buvo suda
ryta bažnytinė unija. Pagal tą uniją 
pravoslavai turėjo pripažinti savo galva 
popiežių, priimti pagrindines katalikų 
bažnyčios dogmas, tapti unitais. Unitų 
vyskupui buvo pažadėta vieta senate, o 
visi unitų dvasininkai buvo atleidžiami 
nuo mokesčių. Pravoslavai, kurie nepri
pažino unitų bažnyčios, iš anksto buvo 
apšaukti eretikais.

Masių priešinimasis
Ir prievartinį pravoslavų vertimą į 

katalikų tikėjimą, ir paskui tokį pat 
prievartinį bažnytinės unijos vykdymą 
veiksmingai palaikė Lenkijos ir Lietuvos 
feodalai ir Žečpospolitos valdžia. Jie 
tikėjosi, kad katalikyės arba unijos prie
monėmis jiems geriau pavyks priversti 
paklusti baltarusių ir ukrainiečių vals
tiečius. Bažnytinę uniją taip pat palai
kė aukštesnieji pravoslavų dvasininkai 
Baltarusijoje ir Ukrainoje, susirišę su 
katalikiškąja feodaline diduomene bend
rais interesais.

Tačiau Baltarusijos ir Ukrainos pla
čiosios gyventojų masės ir žemesnieji 
pravoslavų dvasininkai gręžtai priešino
si unijai. Dėl to unija buvo platinama 
Žiauriomis prievartinėmis priemonėmis, 
neklusnūs gyventojai dažnai buvo bau
džiami rykštėmis ir kitomis fizinėmis 
bausmėmis. Ypač žiaurumu, platinda
mas uniją, pasižymėjo Polocko arkivys
kupas unitas Josafatas Kuncevičius. 
Kuncevičiaus žiaurumais pasipiktinusi, 
baltarusių liaudis nužudė jį Vitebske 
1623 m. Kiek popiežiams buvo svarbu 
plėsti unijos vardu katalikų bažnyčios 
ir popiežių hegemeoniją, matyti ir iš to, 
kad jau 1624 m. popiežius Urbonas VIII 
paskelbė Kuncevičių “palaimintuoju/’ o 
po 200 metų popiežius Pijus IX priskyrė 
jį į “šventuosius.” O unija ir toliau buvo 
platinama prievartos priemonėmis .

XVII a. pradžioje katalikų bažnyčia

padarė naują ekspansinį šuolį į Rytus. 
Lenkijos karalius Zigmantas III Vaza ir 
Lenkijos feodalinė diduomenė parėmė 
pasiskelbusį Rusijos caru perėjūną, va
dinamąjį Lžedmitrijų, ir organizavo ka
rinę pagalbą jam įsigalėti Maskvoje. 
Lžedimitrijų ryžtingai palaikė katalikų 
dvasininkai priešakyje su popiežiaus 
nunciumi Krokuvoje ir jėzuitai. Katali
kiškosios reakcijos skleidėjai siekė pa
daryti Lžedimitrijų caru Maskvoje, o 
paskui, turėdami savo įtakoje ir valioje 
carą, išplėsti rusų žemėse katalikybę. 
Popiežiaus nuncijus Krokuvoje ‘susira
šinėjo tuo klausimu su popiežiumi.

Kai Lžedimitrijui su intervencine Len
kijos feodalų kariuomene pavyko įsi
veržti į Maskvą ir pasiskelbti caru, po
piežius Povilas V atsiuntė jam pasveiki
nimą ir ragino jį kuo skubiau įvesti ka
talikybę Rusijoje. Tik rusų tatos pasi
priešinimas sužlugdė interventų ir kata
likų bažnyčios grobikiškus planus ir iš
vijo įsibrovėlius iš Rusų valstybės.

Tačiau Ukainoje ir Baltarusijoje, bu
vusiose Lenkijos ir Lietuvos karalių bei 
feodalų valdžioje, unija prievarta buvo 
brukama ir toliau; tas brukimas buvo 
glaudžiai susijęs su feodaliniu išnaudoji
mu. Lenkijos bei Lietuvos dvarininkai, 
o daugeliu atvejų taip pat Ukrainos bei 
Baltarusijos dvarininkai buvo uoliausi 
katalikų bei unitų dvasininkų talkinin
kai ir unijos skleidėjai. Feodalų remia
mi, katalikų bei unitų dvasininkai turėjo 
galimumų vartoti prieš neklusniuosius 
valstiečius prievartos priemones, karei
vių užpuolimus bei įvairias bausmes.

Ukrainos ir Baltarusijos liaudies ma
sės visą laiką atkakliai priešinosi ir ka
talikybei, ir unijai. Dėl to, kai kilo Uk
rainos liaudies nacionalinio išsivadavi
mo judėjimas, vadovaujamas Bogdano 
Chmelnickio, peraugęs į išsivaduojamąjį 
karą (XVII a. viduryje), drauge su ki
tais ukrainiečių reikalavimais buvo iš
kelti reikalavimai panaikinti uniją, už
drausti tikybinius persekiojimus, taip 
pat uždraust jėzuitams gyventi ir veikti 
Ukrainoje. Šis judėjimas tokia pat link
me vystėsi ir Baltarusijoje. Dėl to Ro
mos popiežius ir jo kurija atsidėję sekė 
įvyykius Ukrainoje, visokeriopai rėmė 
Lenkijos karalių ir feodalus prieš Uk
rainos liaudį. Popiežiaus nuncijus Lenki
joje atvežė iš Romos “nuodėmių atleidi
mą” visiems, dalyvaujantiems kare prieš 
Bogdano Chmelnickio vadovaujamą Uk
rainos liaudį.

Ukrainos liaudies pergalės išsivaduo
jamame kare, vadovaujant Chmelnickiui, 
ir Ukrainos susijungimas su Rusija 1653- 
1654 m. užkirto kelią tolesniam popie
žiaus ir katalikų bažnyčios įtakos skver
bimuisi į Rytus. Tačiau prievartinis 
Žečpospolitos gyventojų pravoslavų ver
timas į katalikų arba unitų tikėjimą, jė
zuitų ir įvairių karingų vienuolių siau
tėjimas vyko visą XVII ir XVIII a. ir 
sudarė lyg papildomą katalikų bažnyčios 
ekspansijos grandį Rytuose.

4. KATALIKŲ BAŽNYČIA— 
CARO VALDŽIOS TALKININKĖ
Jėzuitai ir Lietuvos Didžiojoje Kuni

gaikštystėje, ir visur, kur tik jie įsikūrė 
kaip popiežiaus ekspansinės politikos 
smogiamasis būrys, buvo juodžiausios 
reakcijos aktyvūs reiškėjai, koncentravo 
apie save ir rėmė reakcingiausias vieti
nes valdančiųjų klasių jėgas, vartojo 
žiauriausią smurtą, įvairias inkvizicijos 
priemones, intrigas prieš visus, kurie ga
lį būti jiems priešingi ,naikino kultū
ros dalykus, degino knygas ir t.t. Drau
ge su tuo, dangstydamigesi savo padėti
mi, jėzuitai pradedant nuo pačių viršū
nių ir baigiant žemutinėmis grandimis, 
dalyvavo įvairiose prekybinėse ir kito
kiose spekuliacijose, tiesioginėse sukty
bėse, sugrobdami į savo rankas didelius 
turtus. Dėl to nenuostabu, kad XVIII a. 
daugelyje šalių vis platesnį gyventojų 
sluoksniai piktinosi jėzuitų darbais, vis 
griežčiau reikalavo sudrausti jėzuitinius 
savivaliautojus. Gyventojų masių nea
pykanta jėzuitams pasiekė tokį laipsnį, 
jog XVIII a. antrojoje pusėje jėzuitų or
dinas visoje eilėje valstybių (Prancūzi
joje, Portugalijoje, Ispanijoje ir kt.) 
buvo panaikintas; pagaliau, tokios visuo
tinės neapykantos verčiamas, popiežius 
Klemensas XIV 1773 m. paskelbė, kad 
jėzuitų ordinas paleidžiamas “visiems 
amžiams.”

(Bus daugiau)

Sauja žiežirbų
Na, tai jau ir po vietinių 

rinkimų. Mūsų gubernato
rius, ponas Scrantonas, gal 
ir sapnuoti nesusapna v o 
gauti tokį rinkimų pasek
mių smūgį, kokį gavo res
publikonų partijos kandida
tai Lackawanna apskrityje 
ir Scrantono mieste, guber
natoriaus tėviškėj. Respub
likonų vadovai tur būt neži
no, kad melas turi trumpas 
kojas. Nors, tiesa, visi po
litikieriai nesidrovi meluoti 
ir tuščių pažadų kalnus su
pilti, vienok mūsų apylin
kės respublikoniški kandi
datai ir jų vadovai tiek nu- 
simelovo, kad tie jų melai 
juos numetė į atmatų dug
ną.

Ponas gubernatorius buvo 
pilniausiai užsitikrinęs, kad 
kur ne kur, bet Philadel- 
phijos mieste respublikonai 
tikrai laimės miesto mero 
vietą, o tai jam teikė viltį 
būti “parinktuoju sūnumi” į 
prezidentinius kandid a t u s 
1964 metais, bet dabar išė
jo kitaip...

Na, tai respublikonų par
tija jau turi vieną “parink
tąjį sūnų” prezidentiniam 
kandidatui: ponas Rockefel- 
leris jau pasisakė, jog jis 
jau “pasibalnojęs žirgelį” 
joti į Baltuosius rūmus. 
Who is next? Birchistų 
patronas Goldwateris kol- 
kas dar vis atvirai nepasi
sako, kad ir jis yra ne ma
žesnis aspirantas į prezi
dentinę kandidatūrą už 
Rockefellerį. Na, o ponas 
Scrantonas nors ir pasisa
kė už Rockefellerį, bet” ir 
jis pats nepameta vilties at
sisėsti į prezidento kandida- 
to vežimėlį. O dar kai ku
rie Scrantono bičiuliai pra
sitaria, jog jis pats bus 
“tamsus arkliukas” (dark 
horse). Pagyvensim — pa
matysim .

Kada multimilijonieriai ir 
bilijonieriai reakcionie r i a i 
taip skverbiasi į preziden
tinį postą, tai ar ne lai
kas darbo unijoms tverti 
trečią partiją — darbo žmo
nių partiją? Kur gi darbo 
unijų vadai? Bet iš tokių 
unijų vadovų, kaip Meany 
ir kiti tokie, nėra ko nė ti
kėtis !

• • *"
Kada neseniai amerikiečių 

turistų grupė — 20 jų — 
lankėsi Tarybų šalyj, Mask
voje, ir turėjo trijų valan
dų pasikalbėjimą su prem. 
Chruščiovu, tai pasirodo, 
kad būta ir mandrapypkių, 
kurie statė klausimus iš 
kapitalistinio taško. Bet 
Chruščiovas mokėjo jiems 
gana trumpai ir gražiai at
sakyti: “Aš fiziškai nesu 

| tiek tvirtas, kad iškasčiau 
kapitalizmui duobę ir pa
laidočiau, bet jūs patys ka- 
satės duobę ir patys pasi
laidosite.” Taipjau jis ir 
į kitą klausimą atsakė: “Ne 
kiškit savo nosies į mūsų ir 
Chinijos nesutikimus.” Tai 
gana aštrus ir pašiepiantis 
atsakymas. 

• • •** • • ■■ ** • “
Kad kapitalizmas kasa 

sau duobę, tai netenka abe
joti. Kada tik pavartai ko
kį laikraštį, tai tuoj pama
tai, kad korporacijų pelnai 
vis didėja su kiekvieneriais 
metais; bedarbių eilės au
ga; automatizacija vis dau
giau atleisdinėja iš darbų, 
o su tuo ir skurdas didėja. 
Juk šiandien ir taip milijo
nai šeimynų gyvena skurde, 
kada saujelė gyvena per
tekliuje ir lėbavimuose. 
Kada tik laikraštį paimi, 
tai taip ir marguoja api
plėšimų, vagysčių, užmušė-

Jonas Kaskaitis

Ūžė, skambėjo Spalio 
46-io minėjimas

(Specialiai “Laisvei”)

Šauniai, linksmai pasipuo
šė mūsų gražuolis Vilnius! 
Jau iš anksto, pora dienų 
namų fasadai raudonuoja 
žydi vėliavomis, švyti Leni
no, Markso, Chruščiovo di
dingais portretais!

Universitete, techniku
muose, klubuose, įmonių ce
chuose vyksta džiaugsmingi 
Raudonojo Spalio 46-tų me
tinių minėjimai, nors pačios 
šventės prasideda tik ry
toj lapkričio 7 d. ir tęsis 
tris ištisas dienas.

Linksmai, gražiai skam
bėjo 46-as Spalis ir mūsų 
šaunioj, didžiulėj Istorijos 
instituto patalpoj! Pat pir
ma buvo istorinis praneši
mas Instituto direktoriaus, 
Romo Šarmaičio kabinete. 
Labai nuoširdžiai ir smulk
meniškai pasakojo apie sa
vo asmeniškus patyrimus ir 
plačią organizacinę darbuo
tę viena senutė Instituto 
bendradarbė pen s i n i n k ė, 
draugė C. Fradkina.

Pasakojo iš savo atsimi
nimų apie Didžiąją Spalio 
revoliuciją, apie priešspali- 
nes griežtos agitacijos ir 
propagan d o s prirengiamą
sias savaites ir dienas. Ger
biamoji draugė Fradkina 
gyveno anais kovingais lai
kais jKijeve.

Kai įvyko vasario per
versmas ir steigėsi Kerens
kio režimas, daug buvo par
tijų, kurios skelbė savo pro
gramą ir varė skirtingą 
agitaciją. Ir daug buvo pa
stangų ir nenuoalsaus dar
bo bolševikų gretose, karš
tų Lenino skelbėjų kuopelė
se, jačeikose. Visa gerkle 
rėkė menševikai, eserai (so- 
cialrevoliucionieriai), anar
chistai, nihilistai, liberalai,, 
dar kokie istai. Vienas prieš 
kitą klaidino publiką... Pri
eidavo net iki muštynių, ko- 
liojimų.

Šitie visokie buržuaziniai 
agitatoriai skleidė paskalas, 
kad, girdi, Leninas vokiečių 
agentas, kad jis atvažiavęs 
iš Šveic arijos užantspau
duotu traukiniu, kad tą 
traukinį Vokietija praleido 
pervažiuot per savo terito
riją... Atseit, Vokietija 
padėjo Leninui atvažiuot į 
Petrogradą, už tai jis veiks 
jos naudai.

Visokie antibolševikai net 
chuliganiškai elgėsi, bandė 
padegt bolševikų jačeikas, 
grupeles, purvais drabstė, 
akmenim svaidė... Pati 
kalbėtoja, tuomet jaunutė 
mergaitė, gavo ne kartą nu- 
kentėt. Įrodinėjo vietas, 
gatvių numerius, vardus pa
vardes/

Siautėjo kontrrevoliucio
nieriai, drumstė atmosferą, 
tačiau darbo masėse nu
skambėdavo skardūs balsai 
už Leniną vadovą. Ir dar 
dažniau, kai Lenino trauki
nys sustojo suomių stoty 
Petrograde — ir. tuč tuojau 
čia pat Leninas pasakė karš
tą revoliucinę kalbą!..

jysčių ir kitokių kriminalys- 
čių antraštės. Argi tai nė
ra kapitalizmo išsigimimas? 
Ir prie ko tai veda? Aišku, 
tai veda kapitalizmą prie 
pasilaidojimo, vietos užlei
dimo geresnei, socialistinei 
santvarkai. Ir tai atliks ne 
Chruščiovas, ar kas kitas, o 
pati kapitalistinių šalių liau
dis! Taip, visados negalės 
būti. Romos valdovai irgi 
mane, kad jie valdys pasau
lį visados ir kad jų santvar
ka buvo geriausia.

I. Vienužis

Pranešimas baigtas. Nu
skardėjo aplodismentai. Vi
si sugužėjom į didžiąją vir
šutinę salę. O čia jau stalai 
gausiai apstatyti vaišėmis. 
Ir pakvietė vaišintis, links
mintis R. Šarmaitis. Spa
lio Socialistinės revoliucijos 
5-tos metinės garbei pake
liam visi tostą. Džiugiai, 
linksmai ir nuoširdžiai visi 
nusiteikę, visas Instituto 
personalas. Žiba akys, ži
ba veidai, skardžiai suskam
ba juokai... Paskirtas žva
lus “tostmasteris” kompli- 
mentiškai nuteikia atmos
ferą. Kandam, sriubsim, 
ragaunam, vienas kitą pa
ragindami. O patiekalai 
parinktiniai — ir vis dau
giau atnešama!..

Spontaniškai pratrūksta 
daina. Liaudies linksma 
daina. Užkrečiama. Ir įsi- 
siūbuojam dainuot. Net už 
pažasčių lengvai įsikibę, siū- 
buojam linguojam, dainuo
jam! Ir gerų esama balsų! 
Mano kaimynas skardus so
pranas gražiai kultivuotas, 
maloniai skamba. Prie ki
to, prie trečio stalo irgi ne
pasiduoda. O juk gražus, iš
lavintas balsas — pats mie
liausias muzikos instrumen
tas! Maloniausiai pajudina 
širdį, sauliškai nuskaidrina 
nuotaiką! Ir čia pati tikro
ji linksmybė, širdingas 
džiaugsmas, kur nereikia 
jokio svaigalo! Apsvaigsti 
vien beklausydamas, gal ir 
kiek pritardamas — ir pas
kui kelias dienas nešiojies 
krūtinėj tyliai skambantį 
židinį, kuris bet kada įsi
žiebia pusbalsiai. Taip ir 
įsisavini naujas natas, me
lodijas, dainas, arijas. Ope
rų arijas. Ogi tai—ta pati 
grožybių grožybė!

O tuo tarpu mūsų Institu
to fotografas ir dailininkas 
Jurgaitis, pačiam ano stalo 
gale, įjungia muziką, o ki
tas draugas — armoniką... 
To tik ir reikėjo. Bežiūrint 
jau ir sukasi linguoja po sa
lę kelios lengvutės porelės. 
Šoka, sutrepsi, siūbuoja, lin
guoja. Iš užustalių tuojau 
pakyla daugiau ir daugiau 
šokėjų. Draugas R. Šarmai
tis ir klustelia:

—Pas jus, Amerikoj, ko
kius šokius šoka pažangie
čiai savo viešnagėse?

—Tokius pat kaip ir čia. 
Dainos irgi tiek pat. Bruk- 
liniškio Aido choro moky
toja Mildutė Stenslerienė- 
Janušonytė įveda nūdienos 
Lietuvos dainas.

Ehe. Kas gi čia? Užu
stalėj jau veik nieko nebėr. 
Visi įsijungė į šokius. Šoka 
ir mano mielasis kaimynas 
draugas Šarmaitis! Šoka 
taipo pat gyvybingai, žva
liai, jaunuoliškai. O jis ir 
atrodo tolydžio jaunas, žvit
rus, kaip studentas, nors 
jau senokai universiteto do
centas!.. Ir tarpe šio mūsų 
Instituto bendradarbių žy
mi dalis vis universiteto 
dėstytojai, docentai, net ir 
profesoriai! O kokie visi 
kuklūs, mandagūs, draugiš
ki. Tikri tarybiniai žmonės, 
socializmo, komunizmo dar
buotojai! Naujo tipo žmo
nės.

Pašoka, pašoka, atsisėda— 
ir vėl sukasi, siūbuoja. O 
ten ir vėl daina užsimezga. 
Ir ima skardėt, kad net ta
ve aukštyn kelia. Tikra 
savaiminga, spo n t a n i š k a 
linksmybė! Natūrali, lais
va, nevaržoma. Kaip gera. 
Kaip miela, malonu, sma
gu!..
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Ir vėl lengvučiai Šokių sū-jk
kuriai. Ir moderniški šo
kiai, ir kaimiški kadriliai,^ 
valsai, polkos, suktiniai...
Draugas Vytautas Kondra- 
tas, žiūrėk, širdininkas, tu
rėjęs mikroinfarktų, o kad 
šoka, tai net stebėtina! A- 
ha, sako, tai gydomoji prie
monė, mankšta, gimnastika, 
procedūros... Nug teisybė. 
Nuosaiki gimnastika, šo
kiai, pasivaikščiojimai stip
rina visą organizing ir šir
dį.

Greta senutės prelegen
tė s - p r a n e š ė jos draugės 
Fradkinos sėdi ir šnekasi
mieloji draugė Judita Ko
modaitė. Bet štai ir ji 
kviesta — ir ji šoka leng
vai, graciškai, tik gėrėkis.

Kelinta dabar? Vienuo
likta. Ė, tai jau metas na
mučių. O rytojaus dieną 
mielas draugas Koncevičius 
ir sako:

—Jūs per anksti išėjot. 
Mes čia ūžėm iki keturių. 
Metinės šventės. Reikia pa- 
ūžt!

Tikrai, juk trys dienos 
Spalinių švenčių: lapkričio 
7, 8 ir 9... xDidžiosios ta
rybinės šventės ir yra Rau
donojo spalio, Gegužės pir
moji ir Lenino metinės.

Smagiai, linksmai, mes 
atšventėm šitą Spalį. Visą 
tave atgaivina, atjaunina!.. 
Vilnius

Lomonosovas ir 
plėšikai

Didysis rusų mokslinin
kas M. Lomonosovas buvcr 
aukšto ūgio ir labai stip
rios kūno sudėties žmoguat 
Kartą Peterburge vėlų va
karą jį, jau pasiekusį aukš
tų akademinių pareigų, už
puolė plėšikai. Vieną jų Lo
monosovas tuoj pritrenkė 
ir pačiupo, kiti pabėgo. Su
čiuptasis ėmė teisintis nie
ko blogo neketinęs padary
ti—norėjęs tiktai nurengti. 

J Tada Lomonosovas pats 
nurengė užpuoliką ir palei
do, o jo drabužius susuko į 
ryšulį ir, linksmai švilpau
damas, parsinešė namo. Šis 
atsitikimas greitai iškilo 
aikštėn. Užpuolikai pasiro
dė esą laivyno prievolinin
kai. Savo auką, kaip jau 
pakankamai nukentėjusią, 
Lomonosovas ryžtingai už
stojo, bet kiti buvo skau
džiai nubausti.

GABUS 
PAMESTINUKAS

Garsus XVIII amžiaus^ 
prancūzų matematikas Ža
nas Dalamberas buvo pa
mestinukas, vienos aristo
kratiškos ponios ir netaip 
jau žymaus tėvo sūnus. Jį, 
rastą šventoriuje, paėmė 
auginti neturtingo stikliams 
žmona. Vaikui paaugėjus, 
atsirado tėvas ir, turėda
mas šiek tiek lėšų, pradėjo 
leisti jį j geresnę mokyklą. 
Kai jaunas Dalamberas pa
garsėjo nepaprastais gabu
mais matematikoje, ryžosi 
jį pripažinti savo sūnumi 
ir motina. Aristokratė pa
kvietė jį pas save. Tačiau 
Dalamberas jai atsakė 
trumpu laišku: “Jūs buvote 
tiktai mano pamotė, gi tik
ra mano motina yra stik- 
liuvienė”.

LEKŲ KOVA PRIEŠ 
CHULIGANIZMĄ

Varšuva. — Keturi chuli
ganai sumušė milicininką. 
Tuojau vyriausybė kreipėsi 
į piliečius, kad reikia pada
ryti galą tai kapitalizmo i? 
liekanai. Virš 10,000 liuosa- 
norių piliečių sutiko sud^- 
ryti kovos grupes prieš cMk 
liganizmą, vagystes ir kito
kias piktadarystes.



K. Kalinauskas
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

voliucionieriaus mintis čia 
dėsto priešas, kuris bijojo 
komunizmo, bijojo “Galici
jos skerdynių”—taip po 1846 
metų antifeodalinio. sukili
mo Galicijoje buvo vadi
namas negailestingas vals
tiečių susidorojimas su dva
rininkais.

Pažymėtina, kad Kali
nauskas, būdamas už teisin
gus klasių kovos aktus, bu
vo prieš “skerdynes” ir 
anarchinius kovos metodus. 

% Tai įrodo neseniai rasta 
^‘Sukilėlių instrukcija,” iš
leista Lietuvos komiteto 
vardu pačioje sukilimo pra
džioje. Pagal instrukcijų 
sukilėlių būrių vadai turėjo 
liaudies akivaizdoje teisti 
kariniu teismu ir bausti 
mirtimi “aršiausius valstie
čių engėjus,” neleisdami 
vykdyti savavališkų egze
kucijų. Keldamas šiuos rei
kalavimus, Kalinauskas bu
dėjo revoliucinės drausmės 
ir revoliucinio teisėtumo 
sargyboje.

Jo laikraštis
Žymia vietą Kalinausko 

programoje užėmė revoliu
cinė propaganda, ypač agi
tacinis literatūros leidimas. 
“Spausdintas žodis visuo
met buvo jo silpnybė, jis 
skyrė jam kažkokią ypatin
gą reikšmę,” — sako vienas 
iš jo amžininkų. Siekdamas 
užtikrinti revoliucinį vals
tiečių švietimą ir paruošti 

*juos sukilimui, Kalinauskas 
^.862-1963 metais leido savo 
garsiąją “Mužickaja prau- 
da” (“Mužikų tiesą”). Laik
raštis ėjo baltarusių kalba. 
Tai buvo vienas pirmųjų re
voliucinių periodinių leidi
nių darbo žmonėms mūsų 
šalies tautų istorijoje. Laik
raščio “Mužickaja prauda” 
puslapiuose buvo demaskuo
jama plėšikiška 1861 metų 
reforma, buvo atskleidžia
ma antiliaudinė carizmo es.- 
mė, parodomas dvarininkų 
ryšys su patvaldyste. Laik
raštis aiškino valstiečiams 
tikrąsias jų nelaimių prie
žastis, skiepijo jiems tikėji
mą savo jėgomis, žadino 
liaudies kūrybines jėgas. 
“Mužickaja prauda” labai 
paplito ne tik Baltarusijo
je, bet ir Lietuvoje. Pseu
donimas “Jaska gaspado- 
rius nuo Vilniaus,” kuriuo 
buvo pasirašomas laikraš- 
tis, buvo vienodai artimas 

^'Baltarusijos ir Lietuvos 
valstiečiams.

* Lietuvos valstiečiams Ka
linausko laikraštis buvo ži
nomas. 1865 metais valdžios 
organai darė kratą Dusetų 
miestelyje valstiečio Kazio 
Lukošiūno, narsaus sukilė
lių vado, bute. Kratos me
tu buvo rastas septintasis 
laikraščio “Mužickaja prau- 
da” numeris. Tai puikus 
lietuvių ir baltarusių revo
liucinių ryšių XIX amžiaus 
septintajame de šimtmetyje 
pavyzdys! 1863 metų gegu
žės mėnesį antrasis ir tre
čiasis laikraščio numeris 
buvo atimti iš praporščiko 
Jeronimo Švoinickio Trakų 
apskrities Žaslių stotyje. 
Švoinickis gimęs Kauno gu
bernijoje. Tardymo metu 
jis pareiškė, kad jis vengęs 
dalyvauti baudžiamo s i o s e 
ekspedicijose, nenorėdamas 
veikti prieš savo tėvynai
nius. Paslėpta sukilimo 

- metais “Mužickaja prauda” 
randama iki šiol. Pavyz-1 
džiui, 1960 metų kovo mė- 

jnesį vieno Vilniaus pastato 
palėpėje buvo rasta slapta
vietė su sukilimo laikotar
pio dokumentais. Jų tarpe 
buvo spausdinti ir rankraš
tiniai baltarusių laikraščio

egzemplioriai (numeriai 1- 
3).

Pažymėtina, kad pagrin
dinius sukilimo programi
nius dokumentus Komitetas 
buvo išivertęs į lietuvių 
kalbą ir išplatinęs Lietuvos 
valstiečių tarpe. 1863 me
tų vasarą Kalinauskas di
deliu tiražu išleido “Įsaky
mą... Lietuvos ir Baltaru- 

• sijos žemės žmonėms.” Šia
me atsišaukime, kuriuo 
kreipiamasi į Lie t u v o s ir 
Baltarusijos valstiečius, Ka
linauskas rašė, kad sukilė
liai neša liaudžiai “teisin
gą laisvę, kurios jūsų se
neliai ir tėvai nuo seno lau
kė.” Didelę reikšmę turėjo 
tai, kad Kalinauskas demas
kavo išdavikišką katalikų 
dvasininkijos, ypač M. Va
lančiaus, poziciją. Šiam 
klausimui buvo 'skirtas spe
cialus kreipimasis, paskelb
tas 1863 metų spalio mėne
sį.

Tokie yra pagrindiniai 
faktai, kurie atskl e i d ž i a 
Kalinausko, kaip revoliuci
nio mąstytojo, vaidmenį 
Lietuvos istorijoje. O jo 
organizaciniai ryšiai ir as
meniniai kontaktai su Lie
tuvos revoliucionieriais, tai 
iš tiesų neišsemiama tema- 
Juk Kalinauskas kelerius 
metus vadovavo sukilimo 
paruošimui ir sukilimui Lie
tuvoje bei Baltarusijoje, 
būdamas Lietuvos komiteto 
priešakyje, Lietuvos ir Bal
tarusijos Laikinosios revo- 
licinės vyriausybės prieša
kyje, pagaliau, vadovauda
mas “Raudonajai valdžiai” 
(“Czerwony rząd”), kaip 
vadina kai kurie istorikai 
sukilėlių centrą, kurį Kali
nauskas sukūrė Vilniuje 
1863 metų vasarą, nušali
nus nuo vadovavimo “bal
tuosius.”

Kada pradėjo bendrauti 
su lietuviais

Kalinauskas pradėjo bend
rauti su lietuvių jaunimu 
dar besimokydamas Peter
burgo universitete. Čia, į 
Rusijos sostinę, suvažiuoda
vo jaunimas iš visų šalies 
kampelių. Studentai, kilę 
iš Lenkijos, Lietuvos, Bal
tarusijos ir Ukrainos, susi
jungdavo į vieną “Draugi
ją.” Kairiojo “Draugijos” 
sparno vadovas buvo Kali
nauskas.

Jau 1858 metais Vilniaus 
salionus pasiekė žinia, kad 
“yra Peterburge kažkoks 
Kalinauskas, kuris neprašo
mas proteguoja jaunus stu
dentus, įtraukia juos į savo 
draugiją...” Apie tai su
žinome iš neseniai rasto 
Vilniaus bajorų instituto 
dėstytojo A. Zdanovičiaus 
laiško į Peterburgą sūnui 
Ignatijui. Tame laiške A. 
Zdanovičius maldauja sūnų 
saugotis Kalinausko “kaip 
ugnies, kaip maro.” Pri
minsime, kad 1863 metais 
Ignatijus Zdanovičius tapo 
vienu iš artimiausių Kali
nausko bendražygių, vado
vaujant sukilimui, ir caro 
valdžios organai jį nubaudė 
mirtimi.

Labai įdomus yra klausi
mas dėl K. Kalinausko ir 
A. Mackevičiaus santykių. 
Yra žinoma, kad jie buvo 
labai artimi savo revoliuci
ne pasaulėžiūra. Sukilimo 
pradžioje Kalinauskas nu
siuntė į Kauno guberniją 
Lietuvos komiteto narį Bo
leslovą Dluskį, kuris kartu 
su Mackevičium pradėjo 
formuoti sukilėlių ; būrius. 
1863 metų rudenį Kalinaus
kas nusiuntė Mackevičiui, 
kuriuo nepasitikėjo anks
tesnioji “baltųjų” vadovy
bė, mandatą Kauno guber

nijos sukilėlių pajėgų orga
nizatoriaus vardu. Iki pas
tarojo laiko nebuvo žinoma, 
ar Kalinauskas ir Mackevi
čius buvo kada nors susitikę 
asmeniškai.

Neseniai rastas įrodymas, 
kad šie įžymūs dviejų bro
liškų tautų veikėjai asme
niškai susipažino sukilimo 
išvakarėse. Konkrečiai, iš
aiškinta, kad Kalinauskas 
ir Mackevičius susitiko 1862 
m- liepos 30 (rugpiūčio' 11) 
dieną Kėdainiuose per įžy
maus lenkų revoliucionie
riaus Zigmanto Sierakaus
ko vestuves. Apie tai kal
bama Sierakausko žmonos 
atsiminimuose, kurie yra 
Lietuvos TSR Centriniame 
Valstybiniame istorijos ar
chyve. Toliau ieškant me
džiagos, gali būti padaryti 
nauji įdomūs atradimai, ku
rie nušvies didžiausių Lie
tuvos ir Baltarusijos revo-i 
liucinės demokratijos veikė
jų savitarpio santykius.

Trumpame straip s n y j e 
neįmanoma išvardinti visų 
Vilniaus vietų, susijusių su 
puikaus baltarusių revoliu
cionieriaus gyvenimu ir 
veikla. Iš čia jis vadovavo 
sukilėlių būrių veiksmams. 
Čia konspiraciniuose butuo
se jis priiminėjo pasiunti
nius iš vietų. Buvusio Do
mininkonų vienuolyno pa
state (Giedrio ir Garelio 
gatvių kampas) jis buvo I 
kalinamas po suėmimo. Čia, 
kameroje Nr. 6, jis parašė 
savo “Laiškus iš po kartu
vių” gimtąja baltarusių 
kalba. Lukiškio aikštėje 
(dabar Lenino aikštė) jis 
buvo nužudytas.

Neseniai draugai iš Len
kijos atsiuntė 1863 m. įvykių 
Vilniuje dalyvės Liudvikos 
Rodzevič (mergai tinė pa- 
varde Jamont) atsiminimų įsigijo namelį, laikė kelis 
foto kopiją. Ji rašo apie ; įnamius, kuriems Maryte 
Kalinausko, gyvenimą kaip!Sa™'no maištą, skalbė dra- 
“apie gyvenimą, brangų; 
Vilniui.” Atsiminimuose ap-1 
rašomas atvejis, kuris gerai 
apibūdina Kalinausko iš
tvermę.

Kartą vėlyvą rudenį Kali
nauskas nakvojo konspira
ciniame bute Užupyje, kur 
buvo pogrindinė spaustuvė. 
Netikėtai užgriuvo policija. 
Kalinauskas neapsirengęs, 
tik su baltiniais, išlipo pro 
langą, užkopė ant stogo ir, 
prigludęs prie apšerkšniju
sių čerpių, išgulėjo ten visą 
laiką, kol truko krata. Ka
linauskas buvo puikus kon- 
spiratotorius. Jis dažnai 
keisdavo savo išvaizdą, ad
resus, pseudonimus. Pasak 
Vilniaus ypatingosios tar
dymo komisijos nario N. 
Jugano, oficialiu Kalinaus
ko išvaizdos aprašymu -ne
galima “buvo vadovautis, 
nes šis aprašymas maždaug 
metus buvo priklijuotas ko
ne ant kiekvienos Vilniaus: 
gatvės kampo, Kalinauskas i 
tebegyveno Vilniuje, ir pa
gal tuos aprašymus niekas 
jo nepažindavo-”

Vilnius iki šiol rūpestin
gai saugo baltarusių revo
liucionieriaus — lietuvių re
voliucinio judėjimo veikėjo 
— atminimą. Viena iš mies
to gatvių pavadinta Kali
nausko vardu. Ant namo, 
kur revoliucionierius buvo, 
kalinamas, ir jo nužudymo 
vietoje, dabartinėje Lenino 
aikštėje, yra memorialinės . 
lentos.

Kalinauskas yra Lietuvos 
darbo žmonių širdyse. Jis 
visuomet su mumis — ir 
džiaugsmo dienomis, ir iš
bandymų metais. Karo me
tais vokišk uosius fašisti
nius grobikus Lietuvoje 
triuškino Kalinausko vardo 
partizanų būrys.

Lietuvos KP CK ir Lietu-
vos vyrausybės sveikinime

BINGHAMTON, N. ‘ Y.
Marijona šimoliūniute- 

Kazlauskienč
Marijona (aš ją vadinsiu 

Maryte) prieš kiek laiko 
patlyliukais atšventė tris 
svarbias savo gyvenime su
kaktis, būtent: 71-ąsias gi
mimo metines, 54-ąsias me
tines Amerikoje ir 4-ąsias 
metines nuo to laiko, kai ji, 
pasirinkusi prakilnių-laisvų 
idėjų kelią, pradėjo žings
niuoti pirmyn. Marytė gi
mė 1892 metų rugsėjo 11 d.

Dar jaunystėje, 1909 me
tais, Marytė Kazlauskienė, 
atsisveikinusi savo mieląjį 
tėvelį, pamotę, brolį Stasį ir 
penkias sesutes, apleido gra
žųjį Gailiūnų kaimą, dabar 
Panevėžio rajono ribose, ir 
išvyko į svajotą “aukso ša
lį” Ameriką. Atvyko ji į 
Binghamton, pas jau čia 
gyvenantį brolį Praną Ši- 
moliūną. kur ikį- šių dienų 
gyvena. Ir čia pradėjo sun
kų, nepavydėtiną jaunos 
imigrantės gyvenimą.

Pradėjo Marytė dirbti ci
garų pramonėje, kur darbi
ninkės neorganizuotos, di
delėje daugumoje taipgi 
jaunos imigrantės, suvyku- 
sios čia iš įvairių Europos 
šalių. Žymėtina, visos be
mokslės. Darbdaviai turė
jo auksinę progą išnaudoti | 
jas iki aukščiausio laipsnio, 
priversdami jas dirbti po 
10-12 valandų į dieną už la
bai žemą atlyginimą. O jos, 
vargšės, neturėdamos kam 
pasiskųsti, kentėjo ir dirbo. 
Susipažino ji su patinkamu 
vaikinu Ignu Žvirbliu. Ne
ilgai trukus, 1911 metų lap
kričio 11 diena sukūrė šei- C-
mos židinį. Abu sunkiai 
dirbo ir taupė. Pagaliau

' bužius, valė kambarius ir ^ai’bo žmonija pasieks leng- 
i dirbo cigarų pramonėje.

Marytė susilaukė sūnaus 
Staselio. Džiau g s m a s su 
mažyčiu Stašeliu nebuvo il
gas — jis kūdikystės dieno
se 1913 metais mirė. Mary
tė, pergyvenusi motinišką 
širdies skausmą dėl sūnelio 
mirties, vėl grįžo prie pir- 
mesnio darbo į cigarų pra
monę ir ten dirbo per ilgą 
laika.

Dėdama pastangas, kad 
pamiršti sūnelį, ji visą savo 
laisvalaikį paaukojo savi
švietai . Mokėsi, lavinosi, 
skaitė pažangius laikraš
čius: “Laisvę,” “Kovą,” 
“Naujienas,” “Keleivį” ir 
dar kelis kitus, kuriuos pre
numeravo įnamiai. Tai bu
vo Marytės aukštoji mok- 
kykla, iš kurios ji sėmė dar
bininkišką supratimą ir įga
vo tas prakilnias idėjas, ku
rių ji ir šiandien stipriai 
laikosi ir skleidžia.

i Anais laikais, 1914-1915 
metais, prie čia jau gyvuo
jančios Lietuvių socialistų 
sąjungos 33 kuopos įsikūrus 
Aušros chorui, o kiek vėliau 
ir dramos rateliui, matome 
ir Marytę energingai juose 
dalyvaujant. Per ilgą eilę 
metų ji dainavo Aušros cho
re ir vaidino roles daugelyj 
ir svarbių pastatymų.. At
simenu, kaip Marytei labai 
tiko deklamacijos ir mono
logai, kurių daugelį ji yra 
atlikusi.

1916 metų rugsėsjo 6 d.

baltarusiųs B T S R trisde
šimtmečio proga pasakyta: 
“Ir baltarusiai, ir lietuviai 
vienodai brangina vardą 
didvyrio Kosto Kalinausko, 
kuris kovojo su caro reži
mu ir dvarininkų savava
liavimu.”

E. Rozanskas
G. Kiseliovas

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

įvyko pirmas pažangesnių 
vietos lietuvių moterų susi
rinkimas, kuriame buvo su
kurta Lietuvių moterų 
progresyvio susivien i j i m o 
23-ia kuopa. Marytė buvo 
viena iš kūrėjų ir neilgai 
trukus ji prisiėmė būti at
sakinga literatūros platin
toja. Ėjo ir kitas kuopos

. Atliki
nėjo ir kitus organizacijos 
darbus.

Tais pačiais 1916 metais 
pažangiesiems liet u v i a m s 
įsikūrus Amerikos Lietuvių 
d a r b i ninku literatūros 
draugijos 20-ą kuopą, Ma
rytė stojo į ją ir ryžtingai 
dalyvavo jos veikloje.

Marytė buvo viena iš 
daugelio kitų, kurioms Lie
tuvoje neteko laimės lanky
ti mokyklą, bet ji turėjo 
palinkimą skaityti - mokytis, 
mokėjo pasirinkti literatū
rą, rodančią kelią į švieses
nę ateitį. Marytė brangino 
ir ALDLD išleistas knygas. 
Ji brangino ir brangina pa- 
žangiąją spaudą — laikraš
čius, kovojančius už darbo 
žmonių reikalus. Ji ir šian
dien eina “Laisvės” ir “Vil
nies” vajininkės pareigas.

Nuo čia ir prasidėjo Ma
rytės visuomeninis veiki
mas. Ji su dideliu susido
mėjimu skaitė ir platino 
“Moterų Baisa,” kuris tik 
ką pradėjo išeidinėti. Ji ne
praleido nė vieno svarbes
nio įvykio, susijusio su pa
žangiąja veikla, kad ji ne
būtų prisidėjusi prie jo pa- 
sėkmingumo. Jeigu negalė
jo aktyviai dalyvauti, tai 
prisidėjo finansine parama. 
Į progresą Marytė žiūrėjo 
plačiai atvertomis akimis, 
tai apšvietos reikalai jai 
daugiausiai rūpėjo. Jos su
pratimu, tik per apšvietą 

vesnį rytojų.
1925 metų kovo 12 dieną 

Marytė susilaukė dukrytės 
Florutės. Tas Marytę labai 
sulaikė nuo aktyvios veik
los organizaciniame darbe. 
Tačiau ji savo prakilnių idė
jų nepamiršo nė vienai mi
nutei. Nematomai skleidė 
jas prie kiekvienas-progos, 
ir buvo stipri prakilnių idė
jų rėmėja.

1930 metais, kada kūrėsi 
Lietuvių darbininkų susivie
nijimo 6 kuopa, Marytė sto
jo į pirmutinių kūrėjų būrį, 
aukodama daug energijos ir 
ryžto gavimui kuo dau
giausia naujų narių. Ji daug 
darbavosi ir darbuojasi 
LDS gerovei. Keliais atve

Frank Imbras
Mirė lapkričio 26, 1962 

vieneri metai kai negailestingoji mirtisJau ' 
išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą gyveni
mo, draugą Praną. Jo mirtis buvo didžiai skaudi.

iMano mielas Pranuli, dažnai lankau tavo ka
pą, paverkiu ir grįžtu j namus giliame liudesyj. 
Tavęs niekad nepamiršiu!

K —Mary Imbras, žmona
Pittsbughh, Pa.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Ant r., lapkričio (Nov.) 26, 1963

jais ėjo 6 kuopos pirminin
kės pareigas. O per pasta
ruosius trejus metus, iki 
šios dienos, ji ir vėl eina 
kuopos pirmininkės parei
gas.

Marytės gyvenimas nebu
vo rožėmis dabintas. Ji tu
rėjo pergyventi ir gana 
skaudžius momentus. 1934 
metų rugpiūčio 8 d. mirė 
jos mylimas draugas Ignas 
Žvirblis. Ji pasilikp su ma
ža, vos 9 metų amžiaus duk
ryte Florute. Ji sunkiai dir
bo, išaugino ir išmokslino 
ją . 1947 metais Florute pa
baigė aukštesnės slaugės 
mokslą su pasižymė j i m u. 
1943 metų rugsėjo 16 d. Ma
rytė sukūrė šeimos židinį 
su Jonu Kazlausku.

Šiandien rųatome Marytę 
71 metų amžiaus, prieš ke
lerius metus išėjusią į pen
siją. Tačiau ji nė kiek ne- 
surambėjusi. Energingai 
darbuojasi spaudos vajuje, 
lanko organizacijų susirin
kimus. Su jaunatviška ener
gija ji ir šiandien rūpinasi 
visais pažangiečių reikalais. 
Dažnai aplanko savo dukrą 
Florutę, žentą Walterį ir 
keturis anūkus, kurie turi 
įsigiję namelį truputį toliau 
nuo miesto.

Džiaugiuosi, kad Mary
tės Kazlauskienės gražus 
metų skaičius nepalaužė jos 
energijos.

Ir šia proga linkiu Tą«, 
Maryte, geriausios sveika
tos, ilgiausių metų ryžtin
gai plėsti savo prakilnias 
idėjas, kurioms Tu paauko
jai 47 metus!

Ona Wellus

Worcester, Mass.
Išrinktas delegatas 

į Chicagos suvažiavimą
Lapkričio 11 d. įvyko LLD 

11 kp. skaitlingas susirinki
mas, kuriame buvo išduor 
tas platus raportas iš 7-os 
apskrities metinės konfe
rencijos.

Apkalbėjus raportą, užgir- 
tas apskrities tarimas pa
siųsti skaitlingą delegaciją 
į priešfašistinį suvažiavimą, 
kuris įvyks lapkričio 24 d. 
Chicagoje. Kuopa išrinko 
delegatą ir kartu paskyrė 
suvažiavimui pasv e i k i n t i 
$25, o vietoj dar sudėta au
kų, tai viso pasidarė $40. 
Po $5 aukojo H. Žilinskie
nė ir J. Lukas; po $2—P. 
Sadauskas, J. Raulušaitis, o 
J. Skeltis—$1.

Skaitytas pranešimas, kad 
prasideda teismas Gus Hali, 
Ben Davis ir kitų. Iš kuo
pos iždo paaukota $40 ap
sigynimo komitetui.

Vasariniai parengimai- 
piknikai užsibaigė su dide
liu banketu - vakariene, ku
rią surengė Olympia parko 
savininkė Lietuvos Sūnų ir 
dukterų draugija. Šio pa
rengimo plačios apylinkės 
lietuviai laukia kas metai. 
Uždarydama parką, draugi
ja surengia parko lankyto
jams puikų banketą. Po šio 
banketo visi atsisveikina 
vieni kitus ir linki, kad at
einantį pavasarį susitiktų 
parko atidaryma gegužės 
30 d.

Ši draugija turi mieste 
gražų erdvą namą su sve
taine žieminiams parengi
mams. Pirmutinis parengi
mas įvyks gruodžio 8 d., ku
rį rengia LLD 11 kp. Bus 
skanūs pietūs ir bus išduo
tas raportas iš antifašisti
nio suvažiavimo. Šiame pa
rengime sužinosime, ar ran
dasi mūsų mieste ir apylin
kėje lietuviškų nacionalistų- 
smetonininkų, kurie padėjo 
žudyti mūsų tėvus, brolius 
ir seseris Lietuvoje.

Antras parengimas bus Sū- 
nų-dukterų draugijos para
mai jos nario J. Kižio ir jo- 
žmonos, kurie jau ilgas lai
kas kai serga. Juozas ir 
Mari j ona sveiki būdami 
daug veikė draugijos labui, 
todėl draugija, atjausdama 
jų sunkią padėtį, rengia jų 
paramai banketą-pietus. Jie 
įvyks sausio 5 d., 1:30 p. m. 
Rengimo komisija ragina 
visus įsigyti bilietus iš anks
to, tas palengvintų rengė
jams nuspręsti, kiek mais
to paruošti. Bilietus galima 
gauti pas draugijos valdybą 
ir direktorius.

J. Jaskevičius

DETROIT, MICH.
Svarbūs susirinkimai

Sekmadienį, gruodžio 1 
d., Draugijų svetainėje, 
4097 Porter" St., įvyks LDS 
21 kuopos susirinkimas. Jis 
bus svarbus, nes, be kitų 
reikalų, turėsime išrinkti 
kuopos valdybą 1964 me
tams. Žinote, kad nuo val
dybos veiklumo priklauso 
ir kuopos veikimas. Prašo
me visus narius dalyvauti. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Tą pačią dieną ir toje pat 
svetainėje, 1 vai. po pietų, 
įvyks Detroito Moterų Pa
žangos klubo susirinkimas. 
Taip pat turėsime išrinkti 
klubo valdybą.

Gi vakare, nuo 5 valan
dos, Sąjunga kovai prieš 
vėžio ligą, parodys filmą. 
Bus aiškinama, kaip toji 
liga prasideda, kaip nuo jos 
reikia saugotis. Prašome 
Visus dalyvauti. Įžangos 
nebus.

Sekmadienį, gruodžio 8., 
Draugijų svetainėje, Mote
rų klubas rengia pietus. 
Pradžia 2 vai. dieną. Kurie 
bilietus įsigysite iš anksto, 
juos gausite 25 centais pi
giau, negu prie durų. Pra
šome skaitlingai dalyvauti.

N. Astrauskienė, 
Kp. Sekretorė

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted — Female
REGISTRUOTA SLAUG®. 3-11 

vai., kaipo prižiūrėtoja. Taipgi rei
kalingos laisniuotos praktiškos 
slaugės. Patyrusios prie medikaci- 
jos, prisiimančios visą atsakomybę. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9 ir 3 
vai.

CHATHAM ACRES 
CHATHAM. PA.

(93-95)

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)
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Padėkos Dienos Vakariene—
Amerikos švente

Puikios buvo mūsų veikėjos 
K. Petrikienės pagerbtuves

Kalakutas, spanguolės ir 
arbūzas turi tikrą ameriko
nišką kilmę. Padėkos Die
nas yra geriausias laikas 
rasti amerikiečius švenčiant 
ir valgant Naujojo Pasau
lio valgius.

Indėnai valgė laukinius 
kalakutus, spanguoles ir ar
būzus pirma negu pirmieji 
europiečiai kolonistai pasi
rodė Amerikoje. Per savo 
pirmąją Padėkos Šventę 
1621 m. pilgrimai gal būt 
tik paragavo spanguolių, 
bet jie neturėjo pakanka
mai cukraus košei išvirti. 
Gal būt jie ragavo ir arbū
zo, bet nežinojo, kaip išvir
ti šia keistai atrodančia 
daržovę.

Istorikai abejoja, kad 
spanguolių košė ir arbūzas 
buvo 1621 m. šventės meniu, 
bet kalakutas tikrai buvo 
valgytas . Trijų dienų šven
tės meniu turbūt susidarė 
iš: briedžio, kalaktuto, lau
kinių žąsų ir ančių, vėžių, 
ungurių, austrių ir žuvies; 
džiovintų agrastų, žemuo
gių, slyvų ir vyšnių; 'balto 
ir raudono vyno, pagaminto 
iš laukinių vynuogių; ang
liškų kviečių biskvitu ir 
duonos; išvirtų ir pakeptų 
kukurūzų ir pyragų, pagal 
indėnų paprotį iškeptų prieš 
laužo ugnį ar pelenus; ir 
indėnų pudingo, padaryto iš 
kukurūzų miltų.

Dabartiniais laikais val
gomas kalakutas yra pri
jaukinta paukščio rūšis iš 
laukinių kalakutų. Nors jis 
yra grynai amerikoniškas, 
bet gavo vardą, nurodantį 
užsienietišką kilmę. Tai 
įvyko todėl, kad kalakutas 
kartą buvo sumaišytas su 
Gvinėjos gaidžiu, importuo
tu iš Afrikos per Turkiją.

New Jersey naujienos
Mirė Adolfas žolynas, 

. buvęs stambus veikėjas
Šių metų lapkričio 12 d. 

mirė senas New Jersey gy
ventojas Adolfas Žolynas. 
Jis čia išgyveno 63 metus. 
Pusę to laiko gyveno New- 
arke, o kitą pusę — Vero
na, N. J. Jis jau buvo pa
gyvenęs gražų amžių — tu
rėjo 83 metus. Jo kūnas 
buvo pašarvotas Newarke, 
o palaidotas nesektantiško- 
se kapinėse Kenilworth, N. 
J.—tose pačiose kapinėse, 
kur apie pirm 25 metų buvo 
palaidota jo žmona.

Šermenys ir laidotuvės bu
vo pusiau privatiškos. Da
lyvavo jose tik giminės ir 
artimiausi jų draugai. Šer
meninėje gražią kalbą ang
liškai pasakė dr. Vytautas 
Baziliauskas, kapinėse — H. 
Burke. Užkandžius palydo
vams patarnavo p. Kaza- 
nauskų name.

Velionis paliko dvi duk
teris, kurios su juo gyveno. 
Ir jos rūpinosi jo palaidoji
mu. Taip pat paliko brolį, 
gyvenantį Binghamton, N. 
Y., kuris dalyvavo laidotu
vėse, ir daugiau tolimesnių 
giminių ir draugų.

Adolfas Žolynas atvyko į 
šią šalį 1900 metais.

Atvykęs į Newarką, jis 
laiko veltui neleido. Tuo
jau įsirašė į Lietuvių socia
listų sąjungą ir pradėjo 
smarkiai veikti ten esančioj 
kuopoj ir į porą metų jis 
jau buvo išrinktas į LSS 
pildomąjį Komitetą. LSS 11 
kuopos veikimas padidėjo.

1904 metais jis įsirašė į 
Palangos Juzės draugiją ir 
pradėjo smarkiai darbuotis 
ir paŠalpinėse draugijose.

Kalakutų auginimas šian
dien yra didelis ir kartais 
desperatiškas biznis. Jų au
gintojai aprašo, kad jie yra 
taip užsispyrę, kad gali mir
ti badu, turėdami ‘valgį 
prieš save, gerti tiek van
dens ligi nukritimo nuo per- 

; sigėrimo ar vaikščioti ap
link be perstojimo dėl kie
no nors nusičiaudėjimo.

Spanguolių augi n t o j a i 
. taip pat su problemomis. Jie 
| turi užtvenkti savo pasėlį 
i žiemos metu, kad apsaugo
tų nuo šalčio ir vabzdžių. 

| Mašinos graduoja spanguo
les pagal jų gerumą.. Kie
tos uogos gauna geresnį

i laipsnį.
Arbūzai, sveiki ir gausūs 

1 mineralais, paprastai baigia 
savo dienas arbūzų pyra
guose. Nuo prieškolumbi- 
nių laikų Amerikos indėnai 
sodino arbūzus su kukurū- 
žais ir laikė juos didele 
maisto versme.

Tarp kitų valgių, vartoja
mų dabar per Padėkos Šven
tę, yra alyvos ir salieros, 
atvežtos iš kitur. Salieros 
pasirodė ant stalo pirmą 
kartą 17-am šimtmety Pran
cūzijoje ir buvo vartojamos 
tik dėl skonio. Sodininkai 
tik po ilgo laiko jas galėjo 
taip iškultyvuoti, kad jų 
kamienai tinka saladams. 
Alyvos turbūt kilo iš vietų 
tarp Sirijos ir Graikijos.

Jeigu bet kas nori turėti 
Padėkos Šventei vaisių ir 
saladų grynai amerikoniš
kos kilmės, turi gana platų 
pasirinkimą. Bulvės, kuku
rūzai, Įima pupos, pamido- 
rai, saldžios bulvės, skvašas 
ir žali pipirai gali būti lai
komi grynai amerikoniš
kais, nors kai kurie jų pir
ma buvo išauginti Pietų 
Amerikoje. ACNS

A. žolynas paŠalpinėse 
draugijose išdirbo nuo 1904 
m. iki 1954 m. Per tą visą 

j laiką jis buvo finansų sek
retoriumi, iki draugija lik
vidavosi. Jis apgailestavo, 
kad draugija nepri s i d ė j o 
prie SLA ir prisiėjo ją lik
viduoti. Jis jau buvo se
niausias draugas draugijoj. 

Uis buvo iškalbus, teisingas, 
■ inteligentiškas ir draugiš
kas žmogus. Mes jaunesni 

Į draugijų veikime daug ko 
turėjome iš jo pasimokyti.

Labai gaila, kad mirtis jį 
išplėšė iš mūsų tarpo, nes 
ir šių žodžių rašytojui te
ko su juo draugijose veikti 
per 51 metus.

Tebūva jam ilga atmin
tis, o jo dukroms, broliams, 
giminėms ir draugams nuo
širdi užuojauta.

Ignas

L Jungtinės Tautos. — Ru
munijos delegatas sakė, 
kad tarp socialistinių ša
lių nėra didelio pasidalini
mo.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Lapkričio 25 dieną, 1959 metais, mirė

Stefanija Cedroniene
Šią taip labai liūdną ketverių metų sukaktį 

miniu su dideliu skausmu širdyje ir mintyje, 
netekęs brangios žmonos, kuri savo maloniu 
būdu ir širdingumu buvo man brangiausias gy
venimo prietelius.

Lai būna Tau, mano brangioji, amžina ramy
bė. Mano širdyje ir mintyje Tu esi puikiausias 
prisiminimas amžinai. ;

JUOZAS CEDRONAS
Brooklyn, N. Y.

Iš Jimgt. Amerikos Valstijų 
komunistų pareiškimo

New Yorkas. — Kaip tik 
sukrėtė šiurpulinga žinia 
žmones, kad kokie tai pik
tadariai nušovė prezidentą 
Kenedį, tai radijo, televizi
jos ir spaudos komentato
riai tuojau pradėjo prikai
šioti kairiesiems, komunis
tams ir Kubai.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų partija išleido pareiš
kimą, nurodydama, kad ko
munistai atmeta individua
linį terorą, pareiškė, kad 
Kenedis yra reakcijos, de
mokratijos priešų auka.

Kenedžio nužudymas labai 
sujudino Tarytų Sąjungą

2-30) Kenedžio nužudymas
Maskva.—Pasiekusi žinia, 

kad Dalias mieste žuvo JAV X.
prezidentas Kenedis, labai 
sujaudino visus Tarybų Są
jungos žmones nuo papras
tų piliečių iki valdininkų.

Buvo nutraukta radijo ir 
televizijos linksmos progra
mos. Iš atostogų į Maskvą 
parskubėjo TSRS premje
ras Chruščiovas. “Pravda,” 
“Izvestija” ir kiti laikraš

Iš pavykusio Čikagoj suvažiavimo
Pirmadienio rytą telefonu 

kalbėjusi su Povilu Venta, 
tik sugrįžusiu iš Chicagos 
suvažiavimo prieš nacius 
kriminalistus, įvykusio sek
madienį. Povilas sako, kad 
suvaižavimas buvo labai ge
ras, labai pavykęs. Kadan
gi visas kraštas ir visas pa
saulis tapo pritrenktas nu
žudymu prezidento Kene
džio, tai ir į Chicagos su
važiavimą suvykę iš visų 
Amerikos kampų delegatai 
savo sąskridį padarė ir me
morialiniu sąskrydžiu. 
Kiekvienas kalbėtojas pa
brėžė padėties rimtumą ir 
galimus pavojus iš kraštą 
ištikusios nelaimės.

Suvažiavimas, sako drg. 
Venta, numatė mūsų šalyje 
reakcijos ir fašizmo plitimo 
pavojų. Todėl, kovojant 
prieš nacius kriminalistus ir 
reikalaujant, kad jie būtų 
sugrąžinti į tas šalis, kurio
se jie savo kruvinus darbus 
atliko, kad atsiimtų užsipel
nytą atpildą, bus daugiau
sia dėmesio kreipiama į ko
vą prieš reakcijos ir fašiz
mo augimą mūsų šalyje.

Tiems visiems darbams 
vesti ir plėsti suvažiavimas 
išrinko platų komitetą, į ku
rį įeina įvairių tautinių gru
pių atstovai. Lietuviams ko
mitete atstovauti išrinkti 
Jurgis Šimaitis iš Montel- 

! Io, Mass., J. Kazlauskas iš 
Philadelphijos ir Ksavera 
Karosienė iš Californijos. 
Džiugu, sako drg. Venta, 
kad šiame suvažiavime la
bai gražiai pasirodė Ameri
kos pažangieji lietuviai.

Dabar tik tenka palinkė

Tarp kitko, pareiškimas sa
ko:

k “Mės Vėl pališkiame, kad 
nužudymas prežidėhto pasi
tarnauja tik tiems, kurie 
siekia sunaikinti demokra
tiją, tiems, kurie siekia 
įtraukti šalį į terorą ir fa
šistinę reakciją.” Partija 
sako, kad tai ultra-dešinių- 
jų darbas.

Buvo išleistas specialus 
“The Worker’io” numeris 
aiškinimui tos baisios tra
gedijos.

čiai labai daug rašė įvertin
dami Kenedžio darbus.

TSRS prezidentas Braž- 
nievas ir premjeras Chruš
čiovas pasiuntė užuojautos 
telegramas Kenedžio našlei 
ir jų vaikučiams, taipgi 
naujam JAV prezidentui L. 
Johnsonui.

Iš Maskvos specialiu lėk
tuvu į Kenedžio laidotuves 
atvyko Anastazijas Mikoja- 
nas, TSRS premjero pava
duotojas.

ti, kad puikiai suplanuotas 
darbas Chicagos suvažiavi
me būtų sėkmingai tęsia
mas per visą šalį, ir kad 
visur lietuviai aktyviškai 
dalyvautų.

Aišku, kad apie suvažia
vimo nutarimus bus plačiau 
“Laisvėje” parašyta, kai 
bus gauta platesnių infor
macijų. ’ Rep.

Šiltas ruduo
I

Ligi šiol Niujorke ruduo 
buvo šiltas — dienos saulė
tos, malonios. Deja, per ma
ža lietaus. O tai reiškia, 
kad miestui gresia pavojus 
dėl vandens stokos.

“Miesto tėvai” ragina 
gyventojus taupyti vande
nį.

Tolydžio oro pranašai 
vis pranašauja, kad tuoj 
bus lietaus. Gal būt grei
čiau turėsime sniego nei lie
taus. Juk turės ateiti šal
tesni orai, taip visuomet 
nebus; va, jau Padėkų die
na čia pat. Tuoj bus ir 
gruodžio mėnuo.

Jonui Juškai 
užuojauta
Vilnius, 1963. XI. 15 
Mielas drauge Jonuk!

Tikrai skaudų dalyką te
lefonu man pranešė mi$Įą- 
sis draugas Vytautas Pe- 
čiūra. Toks didelis susižei- 
dimas! Nuošir d i mano 
Jums užuojauta ir linkė
jimai geriausių sėkmių!

Tuojau nuvykau pas mū
sų visų draugą Lauryną 
Kapočių. Jis baisiai užim
tas, apsigrovęs darbų dar
bais, tai ir jis paprašė, kad 
ir nuo jo aš perteikčiau 
Jums jo tikrą užuojautą ir 
geriausius linkėjimus.

Su geriausiais linkėji
mais jums, Jūsų draugei ir 
sūnui Henriui.

Jus gerbiąs
' Jonas Kaškaitis

Tokio. — M. V. Gubano
vas, TSRS prekybos dele
gacijos pirmininkas, sakė, 
kad TSRS ir Japonijos me
tinė prekyba sieks bilijono 
dolerių vertę.

Praėjusį šeštadienį Lietu
vių Moterų Klubas suruošė 
K. Petrikienei, jos 70 metų 
gimimo sukakties proga, pa - 
gerbti banketą. Buvo “Lais
vės” salėje.

Banketas, aišku, yra 
džiaugsmo pobūvis. Tikie- 
tai buvo išplatinti iš anks
to. Todėl, akiregyje trage
dijos, įvykusios lapkričio 22 
d., palietusios visą mūsų ša
lį, visus žmones, buvo ma
nyta banketo neturėti, bet 
tai padaryti nebuvo galima. 
Žmonių suvyko daug ne tik 
vietinių, bet ir iš kitų, toli
mesnių miestų.

Moterų Klubo pirmininkė 
ir šio vakaro pirmininkė, 
Ieva Mizarienė, įžanginiame 
žodyje pasakė:

“Piktadario ranka atėmė 
gyvybę mūsų prezidento. 
Vakar, lapkričio 22 d., Dal
ias mieste, Teksu valstijoje, 
buvo užmuštas Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezi
dentas John F. Kennedy.

šiandien liūdi visa tauta, 
liūdi visas kultūriškasis pa
saulis, labai liūdime ir mes. 
Todėl ir šis draugei K. Pet
rikienei pagerbti vakaras 
vyksta liūdesio ženkle. Kaip 
tik todėl šiandien meninės 
programos, kurią mes bu
vome paruošę, nebus.

Pagerbdami mūsų jubilia
tę, mes pasistengsime atlik
ti tik privalomus šia proga 
dalykus. Pirmiausia prašau 
visus minutei atsistoti žuvu
sio mūsų šalies prezidento 
pagerbimui...

Dabar eisime toliau pagal 
paruoštą mūsų progra
mą...”

Pirmiausia pakvietė Ma
rytę Zenkevičienę, kuri pa
sveikino jubiliatę Lietuvos 
moterų vardu. Paskui iš
šaukė kitus. Neminėsiu, ką 
kiti kalbėjo; visi palietė jos 
visuomeninę veiklą, linkėjo 
draugei Petrikienei geriau
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų, sėkmės visuomeninia
me darbe. Kalbėjo:

L. Bekešienė, iš Roches
ter, N. Y.; Svinkūnienė, iš 
Waterbury, Conn.; Ignas 
Bėčis, iš Union City, N. J.; 
Julija Šmitienė, iš Philadeb 
phijos; J. Petruškevičius, iš 
Bostono; Makutėnienė, iš 
Elizabeth, N. J.; d-ras J. 
Repšys, iš Dorchester, 
Mass.; A. J. Bekampis, iš 
Avalon, N. J.; S. Sasna, iš 
Brooklyno. ‘

A. Bimba, linkėdamas K. 
Petrikienei geriausios svei
katos ir ilgiausių metų, pri
minė tai, kad mes gyvena
me baisią tragišką valandą, 
kad biaurus piktadarys už
mušė mūsų šalies preziden
tą.

Vytautas Zenkevičius, 
TSRS ambasados Washing
tone ILasis sekretorius, pa
sakė itin reikšmingą kalbą. 
V. Zenkevičius — jubiliatės 
geras bičiulis. Bet jis, kaip 
diplomatas ir kaip žmogus, 
pirmiausia pasakė:

— Reiškiu visiems jums, 
lietuviai, JAV piliečiai, gi
liausią nuoširdžiausią už
uojautą dėl netekimo jūsų 
šalies prezidento, vadovo, 
kovotojo už pažangą, už tai
ką, prezidento Kenedžio... 
Jūsų nelaimė yra mūsų ne
laimė ... Tikėkite manimi, 
kad visos tarybinės tautos, 
jų tarpe ir lietuvių tauta, 
giliai tragediją atjaučia, ir 
visų mūsų širdys šiandien 
yra liūdesio buityje... Dar 
kartą prašau priimti mano 
nuoširdžius užuojautos žo
džius. Dabar aš noriu šir
dingai pasveikinti Katriną 
Petrikienę, 50 metų paauko
jusią visuomeninei veiklai, 
kovojant už taiką, už lietu-

vių tautos gerovę, už lai
mingesnę ateitį visai žmoni
jai. ..

Tokie, trumpai suėmus, 
buvo Vytauto Zenkevičiaus 
žodžiai.

Nastė Buknienė, viena iš 
šio banketo rengėjų, karš
tai pasveikino jubiliatę, 
skaitė sveikinimo telegra
mas ir laiškus. Bet apie tai 
bus parašyta vėliau.

Paskutinė kalbėtoja —K. 
Petrikienė, kuri, be kitko, 
nuoširdžiai padėko j o vi
siems atsilankiusiems ir ją 
sveikinusiems.

Kaip sakiau, žmonių buvo 
labai daug. Visi džiaugėsi, 
kad galėjo dalyvauti pa- 
gerbtuvėse tokios veikėjos, 
kaip draugė Katrina Pet
rikienė, jos 70 metų sukak
ties proga.

Gražų darbą atlikote jūs, 
Lietuvių Moterų Klubo na
rės, kurių šiandien, sako
ma, skaičius jau bus pasie
kęs apie 100. Ns.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvių Namo B-vės 

šėrininkai dovanojo “Lais
vei” savo šėrus:

Petras ir Elzbieta Kuru- 
liai, Norwood, Mass., vie
ną šėrą.

Aleksandras ir Laukadija
Bekešiai, Rochester, N. Y., 
vieną šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū.
J. G.

ĮVAIRIOS žinios
Pekinas. — atvyko Af

ganistano Vidaus reikalų 
ministras A. Kajaunas pa
sirašyti su Kinija sienos su
reguliavimo sutartį.

Pekinas. — Premjeras 
Chbu E'nlajus tarėsi su Ta
rybų Sąjungos draugišku
mo delegacija.

Pnompenhas. —JAV mi- 
litaristai jau kraunasi į lai
vus visokius įrengimus ir 
ruošiasi išvažiuoti.

Maskva. — Tarybų Są
junga protestavo prieš 
Kongo žandarų brutališką 
užpuolimą ant jos diploma
tų. TSRS atstovas Fedoren
ko iškėlė protestą ir Jung
tinėse Tautose prieš Kongo 
elgesį, kuris paneigia tarp
tautines diplomatų teises.

Buenos Aires. — Brazili
jos prezidentas Joao Gou- 
lartas pasveikino Argenti
nos vyriausybę už konfis
kavimą JAV kapitali s t ų 
naftos įmonių.

Londonas. —Per 9 mėne
sius 1963 metais Anglijoje 
lankėsi 432,350 JAV žmo
nių.

Teheranas. — TSRS lėk
tuvas nušovė Irano lėktu
vą. Sakoma, kad jis buvo 
virš TSRS teritorijos.

Washingtonas. — JAV 
federalinės skolos siek i a 
$315,000,000,000.

Miami, Fla. — Meksikos 
įlankoje nuskendo laivelis 
“Clief \ Ant jo buvo 9 žmo
nės, JAV Kraštų apsaugos 
laivas žmones išgelbėjo.

Maskva. — TSRS atmetė 
JAV protestą dėl įvykių 
ant vieškelio į vakarinį 
Berlyną. Ji sako, kad už ne
susipratimus atsako JAV 
militaristai.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., lapkričio (Nov.) 26, 1963

Lankėsi svečias *
Mielo anūko vedybos ir 

pasiilgimas kitų seniai be-
matytų savųjų buvo atvilio
ję Vincą Karloną iš saulė
tosios Floridos į Maspethą. 
Atbuvęs dukters sūnaus 
(anūko) Roger Svoboda 
vestuvės, Karlonas išskrido 
į Arizoną, atlankyti ten gy
venantį sūnų, o iš ten—į 
namus.

Karlonas, kaip sakoma, 
yra žmonių žmogus. Jis da
lyvavo “Laisvės” koncerte, 
jame susitiko šimtus savo 
senų draugų ir pažįstamų, 
niujorkiečių ir iš toliau^ 
Atnaujino “L.” prenumerar 
tą Lietuvon, apdovanojo 
savo pamėgtąjį laikraštį ir 
kitus svarbius reikalus pa
rėmė. D—ė

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

rybų Lietuva Amerikoje gi
musiuose lietuviuose yra di
delis, bet žinių apie Lietuvą 
jie neturi. Daugelis jų godžiai 
skaitytų žurnalą, kuriame bū
tų patiekta žinių ir fotonuo
traukų iš jų tėvų žemės.

Kitas klausimas: Ar turime 
žmonių, kurie galėtų tokį žur
nalą redaguoti, tvarkyti, pa
daryti įdomų, patrauklų, skai
tytiną ?

Jei tik rimtai pradėtume 
rūpintis, tokiu žmonių , atsi
rastų. Yra gerai prasilavinu
sių, išsimokslinusių, sugeban
čių rašyti, tik reikėtų su jais 
susisiekti, susitarti. Yra ir 
dailininkų, ir literatų, ir žur
nalistų. v

Be to, pačioje Lietuvoje yra 
puikių literatų, daili n i n k ų -t 
žurnalistų, kurie, gerai žinau, 
sutiktų tokiame žurnale bend
radarbiauti.

O platinti ? Platinti galėtu
me visi; senesni ir jaunesni.

Visi apie tai rimtai pagal
vokime.

Pąryžįųs. — Kambodžos 
valstybė, kuri atsisakė, 
toliau priimti Jungtin i ų 
Valstijų pagalbą, kreipėsi į 
Prancūziją, prašydama eko
nominės ir technikinės pa
galbos.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai jvyks 
Gruodžio-Dec. 1 d. Vieta 408 Court 
St, Pradžia 2-ą valandą.

Turime aptarti svarbių reikalų 
ir išsirinkti naują valdybą kitiems 
metams.

Pirmas bus LDP Klubo susirinki
mas.

Po jo seks LLD 54 kuopos.
Trečias — LDS 33 kuopos susirin

kimas.
Visi minėtų organizacijų nariai 

kviečiami būtinai dalyvauti.
(93-94)

BROCKTON, MASS.
Draugiško pasikalbėjimo popiete 

įvyks sekmadienį, Gruodžio-Decem- 
ber 1 d., pradžja 2-ą vai. popiet. Pa
sikalbėsime “Laisvės” vajaus rei
kalu. Kurie atsinaujinote “Lais
vės” prenumertą ir kurie dar ne
atsinaujinote, visi ateikite į šį su
sirinkimą. Bus užkandžių ir fundų. 
Prie to išgirsite delegatų raportą iš 
konferencijos prieš nacius krimina
listus, kuri įvyko Chicagoje.

Kviečiame visus iš arti ir iš to
limesnių kolonijų atsilankyti j šį pa
rengimą. Vieta—Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose.

LLD 6-oji kuopa

Literatūros draugijos 6 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks pirmadie
nį, Gruodžio-December 2 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Visi kuopos 
nariai esate prašomi dalyvauti. Čia 
išgirsite raportą iš įvykusių kon
certo ir banketo. Taipgi išrinksi
me kuopai valdybų 1964 metams.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Gruo
džio-December 5 d., 7-ą vai. vakare, 
Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Kuopos nariai yra prašomi daly
vauti susirinkime, nes yra daug 
daug svarbių reikalų aptartimui. 
Taipgi pasižiūrėite, kad nesusi- 
spenduotumėte. Geo. Shimaitis

(94-95)

PARDAVIMAI *
įrengta drabužių taisymo ir va

lymo krautuvėlė ir trys mašinos 
parduodama arba randuojama la
bai prieinama kaina. Kreiptis 4€fe 
arba 474 Lorimer St., Williamsbur- 
ge. Telefonas EV. 7-2675.

(93-95)




