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KRISLAI
J koncertą!
Chruščiovui pasitraukus 
Kolektyvi vadovybe
Juozas Mikėnas

— Rašo R. Mizara —
Sekamą sekmadienį, lapkri

čio 8 d., mes turėsime savo 
metinį koncertą; tai bus tur 
būt bene 50-asis eilinis metinis 
“Laisvės” koncertas.

Pl/ašau Niujorko ir apylin
kės lietuvius dalyvauti mūsų 
visų šventėje.

Vieta, kaip žinote, Schwa- 
ben salėje, Brooklyne.

Būkite laiku!

N. Chruščiovas iš Tarybų 
Sąjungos vadovybės pasi
traukė, kaip dabar atrodo, 
verčiamas aštrios kritikos, 
kurią jam taikė TSRS KP 
Centro' Komiteto posėdis.

Per arti dešimt metų sto
vėdamas Tarybų Sąjungos 
priešakyje, be abejonės, 
Cmruščiovas suvaidino svarbų 
vaidmenį, ir to nieks neužgin
čys.

Deja, pastaruoju laiku, kaip 
skelbia tarybinė spauda, jis, 
kovodamas prieš stalininės as
menybės kultą, pats bandė 
kurti aplink save “chruščiovi
nį kultą.” CK pastojo tam 
kelią, reikalau damas, kad 
Chruščiovas atsistatydintų iš 
Pirmojo sekretoriaus ir Prem
jero postų.

Tarybinė spauda kaltina N. 
Chruščiovą, tarp kitko, “ne- 
potizmu” ir “netaktu.” i

Nepotizmas—lotyniškas žo
dis, ir jis reiškia savo giminių 
protegavimą, skyrimą jų į 
aukštas valdžios vietas.

Ką mes, toli nuo Tarybų

100.000 kubiečių stovi 
savo šalies sargyboje

Havana. — Kubos liau
dies priešai, gaudami finan
sinės ir militarinės pagal
bos iš užsienio, ryžosi iš vi
daus kenkti respublikai. Jie 
mesdavo bombas į darbi
ninkų susirinkimus, fabri
kus, krautuves. Vietomis 
padegdavo krautuves, kada 
ten būdavo žmonių.

1960 metais Kubos liau
dies vyriausybė ėmėsi 
žingsnių pastojimui tam 
kelio. Premjeras Kastro ta
da pareiškė: Liaudies vy
riausybė, liaudis ją ir ap
gins, nes ji geriausiai gali 
būti sargyboje. Įteiksime 
ginklus darbininkams, žem
dirbiams, studentams... Ir 
tuomi dar kartą įrodysime, į 
kad Kubos vyriausybė yra 
pačių žmonių vyriausybė, 
nes mes nebijome žmones 
apginkluoti.

Buvo suorganizuoti Re

voliucijos gynimo Komiteto 
skyriai. Jie yra kiekvienoje 
dirbtuvėje, kiekviename fa
brike, žemės ūkyje, mokyk- ’ 
loję, gatvėje ir kaime. Vy- [ 
riausybė suteikė jiems galią 
suimtus sabotažninkus vief 
toje teisti ir šaudyti. Komi
tetuose yra apie 100,000 
žmonių. Ir baigėsi priešų 
bombų ir padegimų teroras.

Gynybos komitetuose pri
klauso nuo jaunuolių iki 74 
metų senelių, abiejų lyčių. 
Gynybos komitetų nariai 
pirmieji kirto smūgį 1961 
metų invazijai.

itLAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 5.1 p

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

— 0 —

Brooklyn J N. Y. ...,.................. .
So. Bostoną, Mass. ...................
Connecticut valstija ....................
Chester, Pa....................................
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 
Geo. Shinjaitis, Brockton
J. Gendrenas, St. Petersburg, Fla 
New Jersey vajininkai 
M. Uždavinis, Norwood, 
Philadelphia, Pa............

Mass

V. Taraškienė—B. Sutkus, 
i San Francisco, Calif. .......

j A. Žemaitis, Baltimore, Md.
. ! . | Great Neck, N. Y. ........ j.......

Pekinas. — Atvyko Ku- j. Daugirdas, Lowč$, Mass........
bos karo laivyno delegacija. Geo. Shimaitis, Brqckton, Mass. 
Kinijos vyriausybė, priešą- Rochester, n. y. ..... j......
kyje su Mao Tze-Tungu, ta- " w 
rėsi su delegaciją. Kinija 
pasižadėjo pastatyti nedide
lių karo laivų Kubos apsi
gynimui.

Mass

Punktai 
... 2000 
... 1292 
... 1289 
... 1056 
... 1006 
.... 834 
....... 724 
.... 650 
.... 552 
.... 540

— 0 —
LLD 20 kp. Moterų Skyr. T“ • ’ ~ *
Miami, Fla. ■...............
A. J. Pranaitis, Phila 
Veronica Kvetkas,

Arlington, Mass. . 
Scranton, Pa. ............

LLD 87 kp., Pittsburg 
M. Žiedelis, Nashua, N.
M. Aranuk, Detroit, Mich. ..
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
C. Belunas, Detroit, Mich. .

Binghamton, N. Y.

Sekantį

ATOMINES bombos 
IR INDIJA

New Delhi.
mėnesį įvyks Indijos- Kon
greso partijos suvažiavi
mas. Premjeras Šastris įga- 
liavo buvusį Gynybos mi
nistrą V. K. Krišną Meno- 
ną paruošti rezoliuciją ato
minių bombų klausime.

STUDENTAI Už LAISVĘ
Berkeley, Calif. —Virš 2,- 

000 Kalifornijos universite
to studentų demonstravę ir 
reikalavo, kad būtų leista 
CORE vadams kalbėti. ’ Jie 
dalino žmonėms lapelius už 
žodžio laisvę. j < ?

Sąjungos gyvenantieji papras-1 Krišna Menonas yra prieš 
t^žmonehai, dėl to galime pa- Indijos pasigaminimą ato- 

IT minės bombos.Čiuopiamą” Chruščiovui prie
kaištą? Deja, turime!

Chruščiovas paskyrė savo 
žentą Adžiubejų vyriausybės 
organo “Izvestijų” redakto
rių jn. Adžiubejus — gabus 
žurnalistas, tiesa. Bet kodėl 
Chruščiovas padarė jį ir dip
lomatu? Kodėl jis siuntė A- 
džiubejų, kaip kokį princuką, 
į Romą tartis su popiežium Jo
nu XXIII, vėliau — į Washing- 
toną tartis su prezidentu Ke
nedžiu ? Nejaugi nesirado 
kitų žymių tarybinių pareigū
nų, kurie būtų tas misijas at
likę nei kiek neblogiau, o gal 
ir geriau?

čia, štai, ir nepotizmo simp
tomas!

JAV BOMBONEŠIAI 
VIRŠ KAMBODŽOS

Saigonas. — Naktį Jung
tinių Valstijų bombonešiai 
skraidė virš Kambodžos te
ritorijos Quang Due pro
vincijoje. Kambodiečiai ati
dengė priešlėktuvinę ugnį 
ir vieną lėktuvą nušovė.

Glasgowas... — Vidurže
mio jūroje įvyko gaisras 
ant Panamos “Giannis” lai
vo. Anglų laivas išgelbėjo 
18 įgulos narių.

Atgarsiai dėl pakaitų Tarybų 
Sąjungos vadovybėje

Hongkongas. — Čionai 
atplaukė Jungtinių Valstijų 
atominis submarinas “Sea 
Dragon”. Prieplaukoje dar
bininkai buvo suruošę de
monstraciją už taiką.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas priešin
gas pakėlimui plieno 
nos.

kai-

O kai dėl jo kai kurių ne
taktiškumų : Atsimename tą 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
satf.ją, kur Chruščiovas, nei iš 
šio nei iš to, nusimovęs nuo 
(jRijos pusbatį, ėmė juo daužy
ti į stalą, kad sudarytų dau
giau triukšmo?..

Ar tai nebuvo tarybinės dip- Į 
lomatijos orumo (dignity) pa
žeidimas?

Atsimename, kaip raudo A. 
Gromyko, sėdėdamas greta 
Chruščiovo! O ar neraudo ir 

- kitų socialistinių valstybių dip
lomatai ?. .

Tokie ir panašas dalykai, l^e 
abejonės, nervino TSRS KP 
kitus vadovus—Prezidijumo ir 
CK narius.

Dalykai, kuriuos suminėjau, 
yra labai smulkūs, bet ir smul
kieji, kai jų daug, akstiną 
kiekvieną susimąstyti.

»lažas kupstelis, sakoma, 
erčia didelį vežimą.

Chruščiovas buvo labai jud
rus, veiklus, geras oratorius. 
Ir jis mėgo daug kalbėti. O jo 
prakalbas tarybiniai organai 
spausdino ištisai. Jos buvo 
per nelyg ilgos. Ir pastaruo
ju laiku jau darėsi nebeįdo- 
Xnios.

Man patinka, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė, kurios 
priešakyje atsistojo L Brež
nevas ir A. Kosyginas^ žada 
vykdyti gyveniman TS KP XX, 
XXI ir XXII suvažiavimų nu
tarimus.

Su N. Chruščiovo pasitrau
kimu Tarybų Sąjunga dar kar
tą pabrėžė, kad vieno asmens, 
nežiūrint, koks didelis jis be
būtų, kultas socialistinei vals
tybei nepriimtinas, kad tokios 
didžiulės valstybės, kokia yra 
Tarybų Sąjunga, vadovybė tu
ri būti kolektyvi.

Sako, J. Valstijos 
puolė Š. Vietnamą

Hanojus. —Spalio 28 die
ną Jungtinių Valstijų karo 
laivai, priedangoje lėktuvų, 
iškėlė savo agentų grupę 
Quango Binho provincijoje.

Pirma a ts k r i d o trys 
sprūsminiai greiti karo lėk
tuvai, o paskui dar penki 
ki “T-28” bombonešiai. Pas
kui juos atplaukė trys JAV 
karo laivai, apšaudė pa
kraštį ir iškėlė diversantus.

Washingtonas. — JAV 
militaristai, kaip paprastai, 
sako, kad nebuvo veiksmų 
prieš Šiaurės Vietnamą, i

Profesoriaus dailininko Juo
zo Mikėno mirtis — didžiulis 
nuostolis lietuvių tautai. Jis 
buvo vienas įžymiausiųjų Lie
tuvos skulptorių. Jam buvo 
suteiktas TSRS liaudies daili
ninko vardas; J. Mikėnas bu
vo TSRS Dailės akademijos 
narys-korespondentas.

Kuriems teko būti tarybinia
me Vilniuje, negalėjo nema
tyti puikaus Petro Cvirkos 
paminklo. Tai J. Mikėno kū
rinys. Ši skulptūra — tik vie
nas daugelio skulptoriaus di
džių darbų.

i Pekinas. — Chau En-La- 
jus, Kinijos premjeras, pri
ėmė korespendentus. Jis iš
reiškė viltį, kad tarp Kini- 
j o s ir TSRS komunistų 
baigsis nesusipratimai.

Kalbant apie tarp tau ti
nus santykius jis sakė, kad 
Kinija norėtų santaikoje 
sugyventi ir su Jungtinėmis 

i Valstijomis, bet už nesusi- 
(pratimus atsako JAV, ku- 
I rios visais laikais nusistatę 
[prieš Kiniją, bando ją izo- 

■ liuoti, kišasi į Azijos vals
tybių vidujinius į reikalus, 
laiko milžiniškas militari
nės jėgas Japonijoje ir ant 

j salų prieš Kiniją.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė suruošė banketą 
pagerbimui Cedenbalo, 
Mongolijos Liaudies Komu
nistų partijos vado. Kalbė
jo Lenkijos vadas W. Go
mulka, kuris tik buvo su
grįžęs po pasimatymo su 
dabartiniais Tarybų Sąjun
gos. vadais—Leonidu Brež
nevu ir Aleksejumi Kosygi
nu.

Gomulka sakė, kad pilnai 
sutinka su įvykusi o m i s 
TSRS vadovybėje pakaito
mis. Jis sakė, kad jam jau 
nuo seniau nepatiko Chruš
čiovo nusistatymas prieš 
Kinijos komunistus.

264
264
228

464
408
396
.,96 
33'2 
324

S. F. Smith, Los Angeles, Calif. 288
Chicago, Ill............ .................... . 288
J. žebrys, Cleveland, Ohio »...... 276

. — O
Prie Brooklyno vajininkų 

kas, iš Ozone Park, priduoda 
Sako, kadVtikl&į gauti daugiau naujų prenumeratų. Lau
kiame! Valys punkūs pridavė atnaujinimų.

Iš Bridgeport, Conn., J. J. Mockaitis prisiuntė nau- 
(Tąsa 5-tame p uslapyje)

< /

Pa.

, Pa.
H.

216
216
204
180
180
72
36

prisidėjo ir Jonas Lazaus
kas naują prenumeratą.

Kambodža ir Jungi 
Amerikos Valstijos' i

Pnompenhas? u— Kambo
džos vyriausybė,' priešaky
je su princu Sihanouku, pa
reiškė, kad jeigu' Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvai ne
nustos puolę pasienio kai
mus, tai ji nutrauks diplo
matinius ryšius su JAV.

Kambodžos vyriausy b ė 
sako, kad daugiau trejų 
metų nėra tos savaitės, kad 
iš Pietų Vietnamo militari
nės jėgos neįsiveržtų į 
Kambodžą, tos jėgos, ku
rias palaiko Jungtinių 
Valstijų karo lėktuvai. '

Tik prieš kelias dienas 
Kambodžos priešlėktuvinės 
patrankos nušovė Jungti
nių Valstijų mili t arinį 
transporto lėktuvą “C-123”, 
kuriame žuvo 8 amerikie
čiai. j

Jungtinių Valstijų Vals
tybės departamentas .sako, 
kad jis “tyrinėja įvykį”. 
Rodosi, jog ,kiekvienam aiš- j
ku, kad ne Kambodža per- s 
kėlė priešlėktuvinei pa- mis. 
trankąs į Pietų Vietnamą, 
o lėktuvas buvo virš Kam
bodžos.

Kambodžos valstybė yra 
į vakarus nuo Pietų Vie t-

e

Vietnamo ir JAV militaris
tų veiksmų.

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų ir Pietų Vietnamo 
militaristai sako, kad lėk
tuvai per vieną savaitę 5 
kartus buvo įsiveržę į Kam
bodžos valstybę, bet prie to 
‘juos verčią partizanai iš 
ten veikdami”.

Gomulka sakė, kad iš bu
vusių ginčų naudos turėjo 
tik imperialistai. Jis pasiti
ki, kad naujoji TSRS vado
vybė ir Kinija baigs tuos 
nesusipratimus, nes nuo 
TSRS ir Kinijos komunistų 
vienybės priklauso viso pa
saulio komunistų vienybė.

ĮVYKO SUKILIMAI 
BOLIVIJOJE

La Paz. — Sostinėje su
kilo studentai, o Oruro pro
vincijoje mainieriai. Juos 
puolė kareiviai. Susirėmi
muose yra užmuštų ir daug 
sužeistų. Valdžia kaltina 
komunistus. Ji nutraukė di
plomatinius ryšius su Čeko
slovakija.

Roma. — Vatikano orga
nas “L’Osservatore Roma
no” piktai puola lenkų 
katalikų kunigus, kurie 
bendradarbiauja su liaudies 
vyriausybe.

TARĖSI
Washingtonas. — Lankė

si Anglijos darbiečių val
džios Užsienio ministras 
Patrick Gordon Walkeris. 
Jis plačiai tarėsi su JAV 
Vyriausybės žmonėmis. Sa
ko, kad jau darbiečiai nusi
leis sudaryme NATO ato
minio karo laivyno.

Salt Lake City. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
jis vėl gavo nuo Tarybų Są
jungos užtikrinimą, kad ji 
laikysis užsienio politikoje 

a i kaus sugyvenimo su 
kirtingų sistemų valstybė-

Ekstra

Kalbėdamas apie išsprog
dintą atominę bombą, jis sa
kė, kad ji buvo daug galin
gesnė, negu Jungtinės Vals
tijos 1945 metais metė į Ja
ponijos miestą Hiroshimą. 
Jis pakartojo, kad nors Ki
nija jau pasigamino atomi
nių bombų, bet ji siekia, 
kad visos valstybės, kurios 
ją turi, susitartų ir jas pa
naikintų.

Rama. — Komunistų par
tijos laikraštis “L’Espres- 
so rašo, jog TSRS Komu
nistų partijos vadovybė, 
darydama pakaitas, kaltino 
Chruščiovą, kad jis laužė 
kolektyvės vadovybės prin
cipą, vienas darė sprendi
mus, jų tarpe agrikultūros 
ir industrijos reikaluose, 
kurie neatitiko gyvenimui, 
savo gimines statė j atsako- 
mingas vietas, į Vakarų 
Vokietiją, be pasitarimo su 
partijos ir valdžios vadais, 
buvo pasiuntęs savo žentą 

i Aleksejų Adžubejų, kuris 
ten dėstė skirtingą politiką,

Washingtonas. — Spalio 
31 dieną Pietų Vietnamo 
partizanai užpuolė Jungti-- 
nių Valstijų karo orlaivy no 
bazę, tik 12 mylių nuo Sai- 
gono.

Partizanai iš mortirų pa
leido apie 100 šūvių, užmu
šė 4 JAV karininkus, 31 su
žeidė ir sunaikino arba la
bai sugadino 27 “B-57” bom- į 
bonešius. Taipgi jie sunai-! 
kino kelis malūnsparnius ir 
apžvalginius lėktuvus.

Prezidentas Joh n s o n a s 
skubiai siunčia kitus bom
bonešius vieton sunaikintų.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
NESITARS SU KINIJA

Washingtonas. — Jungti- namo. Ji užima 88,780 kva- 
nių Valstijų vyriausybė, at
sakydama į Kinijos pakvie
timą tartis panaikinimui 
atominių bombų, sako, kad 
ji nesitars su Kinija. Taip
gi priešinsis Kinijos priėmi
mui į Jungtines Tautas.

Stocklįolmas. — Nobelio 
covanas gavo amerikietis 
profesorius Charles H. 
Townes, ir du TSRS fizikos 
profesoriai Aleksan d r a s 
M. Prochorovas ir Nikalo- 
jus G. Basovas.

New Ylorkas. — Spalio 
pabaigoje iš American Mu
seum of Natural History 
pavogė didžiausią deiman
tą “Indijos žvaigždė” ir du 
mažesnius brangakmenius, 
bendrai apie $410,000 ver-

negu TSRS yra nustatyta, 
kad būdamas Egipte sutei
kė TSRS Didvyrio titulus 
Nasseriui ir maršalui A. 
Amerui, kuomet tą gali da
ryti tik TSRS Aukščiausio
ji Taryba, kad Chruščiovas 
rėmė Indiją jos nesusiprati
me su Kinija sienos reika
luose.

Magkma. — Sakoma, kad 
Komunistų partija išlei
do cirkuliarą 40 puslapių, 
kuriame išaiškina, kodėl 
buvo įvykintos pakai tos 
TSRS vadovybėje. Cirku
liare kaltina Chruščiovą 29 
prasikaltimais ir padaryto
mis klaidomis. Štai keletas 
iš jų:

Chruščiovas išplėtė ideo
loginius nesutikimus su Ki
nijos komunisais. Jis kaltas 
už pasiuntimą atominių ra
ketų į Kubą, kas sudarė ka

Kambo-

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Robertas 
McNamara sako, kad JAV 
turi pakankamai hiuklinių 
bombų Kinijos ir Tarybų 
Sąjungos sunaikinimui.

dratinių mylių plotą ir tu
ri 8,000,000 gyventojų. Jos 
vyriausybė laikosi neprisi
jungusių valstybių užsienio 
politikos, tas nepa tinka 
JAV vyriausybei.

Pnompenhas
džos vyriausybė griežtai 
užginčijo, kad iš jos tento? 
rijos partizanai veikia prieš 
Pietų Vietnamo militaristų 
valdžią. Kambodža sako, 
kad tai tuščias prasimany
mas pateisinimui Pietų

Tokio. — TSRS protes
tuoja prieš Japoniją, kad ji 
į savo prieplaukas įsileidžia 
JAV atominius submari

ne.
Maskva. — TSRS Komu- 

istų partija jau turi 11,-

n

n 
500,000 narių.

Tokio. — Rezignavo Ja- 
onijos premjeras H. Ikeda.

tės.
Policija areštavo Allaną 

Dale Kuhną, Jacką R. Mur
phy ir Rogerį F. Claką, kal
tindama vagystėje.

, Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle priė
mė Kinijos kvietimą, kad 
valstybės, kurios turi ato
minių bombų, tartųsi jų pa-
naikinimui.

ro pa va jų. Savo elgesiu 
trukdė TSRS Užsienio mi
nisterijos darbą, pablogino 
TSRS santykius su Rumu
nija, vystė savo asmens kul
tą, jo elgesiai neatitiko so-
cialistinės valstybės vadui, 
savo kalbose dažnai darė 
TSRS negarbę, būdamas 
Skandinavijoje nevykusiai 
darė juokus iš Molotovo ir
Bulganino.
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RAŠO IR SAKO
J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

United States, per year
United States, per 6 months $5.00
Queens Co., per year ____  $10.00
Queens Co., per six months $5.50

SUBSCRIPTION RATES:
$9.00 Canada, LatAmer., per year, $10.00 

Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Fqreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Įkiriai kampanijai pasibaigus
MES MANOME, JOG kiekvienas amerikietis leng

viau atsidus, praėjus šiemetinei rinkiminei kampanijai. 
Ji, pasakysime, labai įkyrėjo visiems, — skaitantiems 
spaudą, stebintiems televiziją, klausantiesiems radijo.

Birčistinių respublikonų kandidatai—Goldwateris ir 
Milleris—nesiskaitė su jokiais faktais, su jokia etika. 
Savo propagandoje nesprendė jie jokių pagrindinių 
klausimų, o tik puolė, atakavo savo oponentus—Johnso- 
ną ir Humphrey—darydami jiems fantastiškiausius 
priekaištus, kuriuos jis vadino “kritika”. Respublikonai 
leido milijonus dolerių propagandai; jiems daug dėmesio 
teikė televizijos komentatoriai, taip pat ir radijas. Daž
nai skelbė jų išgalvotus ir neišgalvotus, bet nerimtus, 
tiesiog^ kvailus, plepalus.

Turime pripažinti, kad Demokratų partijos kandida
tai—Johnsonas ir Humphrey—tuo atžvilgiu buvo taktiš- 
kesni, ir jie todėl susilaukė didesnės pagarbos iš visuo
menės.

Tuomet, kai Goldwateris niekino komunistus, dvasi
ninkus- ir kitų profesijų žmones, pasisakančius prieš jį, 
Johnsonas ir Humphrey link savo oponentų buvo toleran
tiški, mandagūs. Žinoma, Johnsono ir Humphrey pozicija 
iš pat pradžių buvo tvirtesnė, ir jiems nereikėjo imtis 
fantastinių prasimanymų savo oponentams supliekti.

Labai atkarią rinkiminę kampaniją vedė kandida
tai į JAV Senatą—Keatingas ir Kennedis. -

Na, kaip sakėme, visam tam atėjo galas; atėjo ne
kantriai lauktoji lapkričio 3 diena. Šiandien JAV pilie
čiai balsuoja, šiandien jie tars savo žodį. Šiandien, vėlai 
vakare, sužinosime balsavimų rezultatus.

Pridėsime tai: mums labai gaila tų, kurie turėjo tei
sę balsuoti, bet nebalsavo, buvo slakeriai.

APIE VISŲpTINIO R**- 
NYČIOS SUSIRINKIMĄĮO 
TREČIĄJĄ SESIJĄ

Užimti visdkfai^1 bėgamai
siais reikalais',“ : mažai 
dėmesio ‘kreipėmb apife šiuo 
metu Vykstant} Vatikane 
katalikų bažnyčios susirin
kimą. O apie jį tenka kad 
ir šykščiau parašyti.

Šiuo metu pasinaudosime 
Vilniaus “Tiesos” bendra
darbio A. Petrausko straips
niu, tilpusiu minėtame laik
rašty š. m. spalio 17 d. Pa
imsime keletą svarbesnių 
ištraukų.

Šio rudens pradžioje, rašo 
A. Petrauskas, šv. Petro bazi
likoje ir vėl triūsė darbinin
kai. Didžiulės centrinės navos 
abiejuose šonuose jie ruošė 
talpias trijų tūkstančių vietų 
tribūnas. Rugsėjo 14 dieną čia 
buvo atidaryta Vatikano vi
suotinio bažnyičos susirinkimo 
eilinė, trečioji, sesija.

Kaip žinoma, pernai ir už
pernai vykusios sesijos, nepai
sant jų dalyvių pastangų, pa
sibaigė mažu lietumi iš dide
lio debesio. Susirinkimo pra
džioje buvo skelbiama, kad jo 
dalyviams teksią iš viso ap
svarstyti 70 nutarimų projek
tų, vėliau buvo palikti septy
niolika, o galutinai pritarta 
vos dviem — apie liturgiją ir 
socialinio bendradarbia v i m o 
priemones (t. y. spauda, radi
jas, televizija, teatras).

Skaitytojams gali ateiti į

artėjimą ir pan. Antroje gru
pėje — pirmą kaktą* svarsto
mų nutarimų projektai, pavyz
džiui, apie bažnyčios veiklą ir 
jos padėtį šiuolaikiniame pą- 
šaulyje (svarstant šį projektą,; 
busJ kalbama apie bažnyčios 
santykius su valstybe, su kul
tūra, apie ’'bažnyčios pažiūrą 
į rasizmo problemą ir t. t.). 
Likusieji, trečios grupės pro
jektai (jų iš viso septyni), ga
li būti labai greitai « patvirtin
ti, nes manoma/ kad juos pa
vyks nubalsuoti be ilgesnių 
diskusijų.

Ankstesnėse sesijose susi
rinkimo vadovams didžiausią 
susirūpiniipą keldavo balsavi
mų rezultatai. Nuomonės daž
nai griežtai Skirdavosi, už 
daugumą projektų nebūdavo 
surenkama būtinai reikalingų 
dviejų trečdalių balsų, ir tek
davo projektus' grąžinti spe
cialioms komisijoms pataisyti, 
šį kartą komisijos, atsižvelg
damos į susirinkimo dalyvių 
pastabas, per devynis mėne
sius tarp antros ir trečios se
sijų įtemptai dirbo ir pateikė 
labiau 
Todėl 
monės 
dinasi, 
dirbti.

Darbo ritmo pagreitėjimas 
paaiškinamas ir tuo, kad su
sirinkusieji šv. Petro baziliko
je jau gerokai pavargo nuo 
posėdžiavimo. Dalis jų iš viso 
neatvyko į šįą sesiją, ir todėl 
tribūnose nemaža tuščių vietų. 
Antra vertus, susirinkimo va
dovai, norėdanty išvengti dar 
vienos galimos sesijos ateinan
čiais metais, prasidedant pa-

Romos popiežius, kaip ir iki 
šiol, turi pilnutinę aukščiausią 
r ' universalią valdžią bažny

čioje ir gali ją bet kuriuo me
tu laisvai panaudoti. Vadinasi, 
jam nebūtina atsiklausti vys
kupų kolegijos

1

ar pasaulio 
yskupų tarybos nuomonės, 

at-

priimtiųus projektus, 
dabar balsuojant nuo- 
labiau sutampa, o, va- 
sugebama sklandžiau

Smagi žinia!
NAUJASIS TARYBŲ SĄJUNGOS premjeras A. 

Kosyginas prisiuntė prezidentui Johnsonui laišką-doku- 
mentą, kariame pareiškė,, jpg Tarybų Sąjunga nori pa
laikyti gerus santykius su Jungtinėmis Amerikos Vals
tijomis, kad būtų išgelbėta pasaulinė taika.

Priminęs Tarybų Sąjungos vyriausybės tokį nusista
tymą, prezidentas Johnsonas viešai pasakė, kad A. Kosy
gino pareiškimas—

“Parodo, jog pasaulio vadovai negalvoja, kaip kitą 
sunaikinti; jie bando surasti būdus žmonijai išgelbėti...!

Toks JAV prezidento komplimentas Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu, aišku, turi didžiulę reikšmę. Tai yra atkir
tis tiems, kurie deda didžiausias pastangas visaip soci
alistinę valstybę juodinti.

— o —
ŽINOMA, PASAULINEI taikai užtikrinti reikia 

veikti bendrai visoms, ypatingai didžiosioms valstybėms. 
Reikalingi pasitarimai, kooperacija; reikia bendrai su
valdyti atominį ginklą-—JAV, TSRS, Pidžioji Britanija, 
Prancūzija ir Kinijos Liaudies Respublika. Tai, penkios 

, didžiosios! Tik jos visos bendrai tegali pasaulinę taiką 
• išgelbėti.

Deja, tarp jų santykiai prasti. Atsiminkime, kad Ki
nijos Liaudies Respublika dar vis nepriimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Nedelsiant ją reikia priimti.

Vyriausias žmonijos troškimas šiandien tėra vienas 
ir pats didžiausias: išlaikyti pasaulinę taiką!

galvą mintis: kodėl kaip tik starajai, ragino, sparčiau dirb- 
dabar, beveik šimtui metų pra- įį.
slinkus po Vatikano: I susirin-H 
kimo, prireikė sušaukti aukš-. 
čiausįus katalikų . bažnyčios 
hierarchijos atstovu^, kas gi 
privertė aitraukti gana ilgam 
laikui kardinolus ir vyskupus 
nuo jų “ganomųjų”: ir koks šio 
susirinkimo pagrindinis tiks
las'? • ■ < ' i . ' j

Romoje į šį klausimą atsa
koma vienu žodžiu—“aggior- 
namento.” Lietu M i š/k a i> tai 
reikštų bažnyčios prisitaikymą 
prie šiuolaikinio pasaulio rei
kalavimų, kitaip tariant', jos 
norą atsisakyti kai kurių pa
senusių ir jai trukdančių tra
dicijų, pažiūrų, tuo būdu sie
kiant sustiprinti katalikų baž
nyčios padėtį pasaulyje, ku
riame vis labiau auga ateisti
nės jėgos, plečiasi bažnyčiai 
abejingi sluoksniai. Tani pa
čiam 
šiame susirinkime pirmą kar
tą po 
tai ik ų 
kitų krikščioniškųjų tikėjimų 
atstovais —> *‘atsiskyrusiais bro
liais.” į
Trys vyriausi 
klausimai

Visus šiai sesijai pateiktus 
svarstyti projektus galima su
skirstyti į tris grupesl Pirmoji 
—tie, dėl kurių diskusijos jau 
ir anksčiau vyko; apie baž
nyčią, apie vyskupus; apie 
krikščioniškųjų bažnyčių su-

tikslui turėtų tarnauti

ilgo laiko daromas ka- 
bandymas suartėti su

1 j

Popiežiaus santykiai 
su vyskupais

Vienas centrinių šioje sesi- 
j oj e svarstomu klausimų — 
apie popiežiaus santykius su 
vyskupais. Jį svarstant, ir vėl 
išryškėjo nuolatiniai nesutari
mai tarp vadinamųjų “tradici- 
onalistų,” nenorinčįų jokių 
permainų bažnyčįps gyvenime, 
ir “atnajintojų/’ Reikalaujan
čių reformų. Jos, girdi, įga
linančios bažnyčią gėriau pri
sitaikyti prie šiuolaikinio pa
saulio.- > '' * ■

Kas gi dabaiĮ;$iutaria ? Ogi 
štai kas: yyskupai laikomi 
apaštalų .įpėdiniais. Kadangi 
apaštalai buvę, atseit, susivie
niję kolegijoje, tai jos įpėdi
niu turinti būti vyskupų kole
gija, kuri kartu su popiežiumi 
—šv. Petro įpėdiniu — sudaro 
aukščiausią katalikų bažnyčios 
valdžią. . Tebūnie taip, nors 
niekas negali pasakyti, kada 
apaštalai veikė išvien, nebent 
tada, kai, anot padavimo, su- 
imant Kristų sode, jie kolegia
liai... pabėgo.:'.

šiaip ar taip; sudarius vys
kupų kolegiją, monarchistinė- 
je katalikų bažnyčios struktū
roje niekas nepasikeis. Popie
žius ir toliau lieka absoliučiu 
suverenu, o vyskupų kolegija, 
kaip pabrėžiamą nutarime, be 
jo neturi reikiamo autoriteto.

dar mažiau jis įpareigotas 
sižvelgti į jų patarimus, 
diakonams 
leis tuoktis

Katalikų bažnyčiai vis 
iau stinga dvasininkų, 
ų laikais ne tiek jau daug 
orinčių užsivilkti sutaną. To- 
ėl praėjusioje sesijoje buvo 
emaža kalbama apie diako- 
ų, t. y. kunigų pagalbininkų, 
eikalingmuą. Diakonai netu- 
ėtų teisės laikyti mišias ir 
lausyti išpažinčių, bet užtat 

kalėtų eiti kitas kunigų par- 
igas —> krikštyti, sakyti pa

mokslus, dalyti komuniją ir 
an. Šioje sesijoje pagaliau 
uspręsta, kad, popiežiui su

nkus, atskirų kraštų vyskupų 
onferencijos gali įvesti dia- 
onatą, tačiau, jeigu pernai 
uvo tikimasi, kad celibatas 

rievaržys visų diakonų, tai da
bar galutinai nustatyta: vyres- 

io amžiaus vedę vyrai galės 
hpti diakonais, bet jauniems 
žmonėms, norintiems jais bū
tį, nebus leidžiama kurti šei
mas. Mat, bijomasi, kad dau
gelis klierikų atsisakys jų lau
kiančios kunigystės ir pasi
rinks diakono kelią.
Apie kitus 
dalykus

Atidarydamas šio visuotinio 
bažnyčios susirinkimo pirmąją 
sesiją, popiežius Jonas XX1I1 
kt 
ti 
sake jis, turi sukoncentruoti 
sįivo dėmesį į grynai ganyto- 
j

b
s 
r

r

r 
k

e

r 
t 
k 
k 
h

n 
t

la-
Mū-

albėjo, kad reikia nupolitin- 
bažnyčios kursą. Bažnyčia,

šką veiklą.
; Kai kurie susirinkimo daly

viai, atrodo, pamiršo šiuos po
piežiaus žodžius. Antai svars
tant pareiškimą dėl sąžines 
laisvės, kardinolas Rufinis iš 
Sįcįlijos; pareikalavo, kad tei
ses, kurias katalikybė turi ke
liuose kraštuose, būtų be jokių 
išlygų pripažintos. Vadinasi, 
tokiu atveju valstybės apara
tas turėtų būti pajungtas ki
tų, net ir krikščioniškų, reli
gijų slopinimui.

Kaip ir galima buvo laukti, 
vienas atkakliausių “tradicio- 
nąlistų,” “šventojo oficiumo” 
(inkvizicijos centrinės įstai
gos) sekretorius kardinolas 
Čįtavianis pasmerkė pareiški- 
n|o projektą, nes jame buvo 
tę.ip pat paminėta ateistų lais
ve netikėti. Ne mažiau už pa
starąjį smarkavo ir Vienos 
kąrdinolas Klonigas, Acheno 
(Vakarų Vokietija) vyskupas 
Polšneideris. J.......................
ir

Dviejų vokiečių respublikų 
palyginimas z

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą buvusi galinga Vokieti
jos imperija dabar išdalin
ta į dvi skirtingas respub
likas — Vokiečių Federali- 
nę respubliką ir Vokiečių 
Demokratinę respubliką. 
Šiemet abi respublikos mi
nėjo 15 metų sukaktį.

Vokiečių Demokratinė 
respublika — socialistinė, 
turinti 41,645 ketvirtaines 
mylias ir 17,125,000 gyven
tojų. Vokiečių ‘ Federalinė 
respublika — kapitalistinė, 
95,931 ketv. mylių ir 57 mi
lijonus gyventojų.

Kanadiškio “Tribune”ko- 
respondentas Max Reich iš 
Berlyno paduoda įdomių 
duomenų , /ie abi respubli
kas, suteikia palyginimą.

Antrojo pasaulinio karo 
metu daugiausia nukentėjo 
Rytų Vokietija. Didžiulė 
cheminė įmonė Leuna buvo 
beveik visai išdaužyta, kuo
met Vakarų Vokietijos che
minės įmonės buvo beveik 
karo nepaliestos. Rytinė 
metalurgijos pramonė su
naikinta 80%, abelnai visa 
pramonė nukentėjo 70%. 
Tuo pačiu metu vakarinė 
pramonė nukentėjo tik 10%. 
Karui pasibaigus Rytuose 
tik penkios plieno liejyklos 
(pečiai) tegalėjo šiaip taip 
veikti, kuomet vakaruose 
gerai veikė 120 liejyklų.

Rytų Vokietija buvo visai 
atkirsta nuo žaliosios me
džiagos ir nuo visokios ma
terialinės pagalbos, kuomet 
Vakarų Vokietija viskuo 
naudojosi ir gavo iš Jung
tinių Valstijų Marsh alio 
plano būdu didžiulę pagal-

mi visuotinu balsavimu. Jų 
pareiga — saugoti revoliu
ciją nuo priešų.

Invazijos metu šie komi
tetai žaibo greitumu susi- 
mobilizavo revoliuciją gin
ti, invaziją sudaužyti, kontr
revoliucinius elementus su
gaudyti. /

Daugelį kartų komite
tams pavyko atidengti sabo
tažą gamyboje, suokalbius 
ir pasimojimus prieš revo-

Kuomet Amerikos uždė
ta blokada daug pakenkė 
maisto aprūpinimui, tai ko
mitetai stojo darban, kad 
maisto aprūpinimas būtų 
teisingai atliktas, kad ni^ 
kam nereikėtų badauti. Tai 
vienatinė Lotynų Ameriko
je respublika, kurioje nie
kam netenka badauti, nors 
ir tenka nemažai trūkumų 
pernešti.

Apšvietos klausimu mini
mi komitetai taipgi daug 
veikia. Jie suranda vietas 
suaugusiems mokytis, jie 
padeda mokytojus gauti, jie 
suruošia apšvietos parengi
mus.

Šie komitetai veikia visose 
gyvenimo srityse.

Taurus patrioto balsas
MES JAU RAŠĖME, kad Šiaurės Rhodezija (Afri

koje) spalio 24 d. buvo paskelbta nepriklausoma valsty
be ir pavadinta Zambija. Keliom dienom prieš tai Zam
bijos žurnalistas H. čeve paskelbė tokį įdomų ir patrio
tišką pareiškimą “Novosti” žinių agentūrai: <

Artėja diena, kai mano tėvynė atgaus savo seną pa
vadinimą—Žambija. Nugrims amžinon užmarštin gėdin
ga kolonijinė praeitis, kurios įsikūnijimas buvo beribis 
angliškųjų kolonizatorių viešpatavimas, vietinių gyven
tojų kančios ir sielvartas. Nepriklausomos Zambijos die
na—tai šventė ne tik jos liaudžiai, bet ir visiems, kas ne
paliaujamai kovoja prieš engimą.
*: Geriausių savo sūnų krauju užmokėjo mano tauta 
nž teisę būti laisvai ir nepriklausomai. 1924 metais ang
liškieji kolonizatoriai, išsigandę, kad didėja Spalio socia
listinės revoliucijos įtaka, “dovanojo” Zambijai protekto
rato statusą. O 1953 metais Londonas, siekdamas įtvir
tinti kolonijinį režimą, primetė trijų Centrinės Afrikos 
teritorijų—Šiaurės Rodezijos (Zambijos), Pietų Rodezi
jos (Zimbabvės) ir Niasalendo (Malavio)—tautoms va
dinamąją Rodezijos ir Niasalendo Federaciją. Iš tikrųjų 
ši federacija pavirto į europiečių nausėdžių — užsienio 
monopolijų atstovų — sąjungą. Čiabuviai gyventojai šio
se šalyse, per prievartą įjungtose į dirbtinį valstybinį 
vienetą, kaip ir prieš tai, nesulaukė teisės patys tvarkyti 
savo reikalus. Tai buvo visų pirma fašistų ir rasistų są
junga, turėjusi tikslą engti afrikiečius. Baltoji mažuma 
stengėsi sukurti čia Pietų Afrikos Respublikos tipo vals-

tybę su gėdingu aparteido rėžimu, kur europiečiai liktų 
šeimininkais, o afrikiečiai—jų tarnais. lf

1959 metų kovo mėnesį kolonijinė valdžia įvedė šaly
je nepaprastą padėtį, suėmė, daugybę žmonių. Ji Uždrau
dė visas patriotines organizacijas, paskelbė esančiu už 
įstatymo ribų Zambijos Afrikiečių’nacionalinį kongresą 
(Zapu). Į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas buvo su
grūsta tūkstančiai politinių kalinių...

Daugelis patriptų atidavė gyvybę už šviesią šalies 
ateitį. Bet mano tautos kova baigėsi.sėkmingai. Tuoj po 
to, kai iširo Rodezijos ir. Niasalendo Federacija, po vi
suotinių rinkimų, 1964 metų sausio mėnesį, Zambija ga
vo visišką autonomiją ir savivaldą. Vyriausybės prieša
kyje stojo ministras pirmininkas daktaras Kaunda.

Zambijos nepriklausomybės paskelbimas 1964 metų 
spalio 24 dieną—tai pirmojo mūsų kovos etapo pabaiga. 
Naujos nepriklausomos afrikiečių respublikos vyriausy
bei ir liaudžiai yra iškilę uždaviniai pertvarkyti krašto 
socialinį ir ekonominį gyvenimą, jų tarpe uždavinys ra
dikaliai išspręsti agrarinę problemą ir pagerinti darbo 
sąlygas... ’ '

Kokį ekonominio vystymosi kelią pasirinks naujoji 
valstybė nepriklausomybės sąlygomis? Tai, turi labai di
delę reikšmę Zambijos liaudžiai jos tolesnėje kovoje. Mes 
suprantame, jog politinis išsivądavimaš dar nereiškia, 
kad likviduotas kolonijinis ekonomikos pobūdis. Mūsų 
liaudis gerai žino, ką atneša kapitalistinė santvarka, ir 
atmeta išnaudojimo bei apiplėšimo sistemą. Mes laikome, 
kad radikaliai padaryti galą kolonializmo palikimui ga
li tik tos šalys, kurios stoja į socializmo kejją.

šie dvasininkai 
jų bendraminčiai sąžinės 

laisvę supranta gana savotiš- 
ai. Jiems šita “laisvė” visų 

pirma reiškia priverstinį žmo- 
aus auklėjimą religingu.

Trečiosios sesijos darbas 
tebevyksta. Tačiau jau šian
dien visiškai aišku, kad nepa
sikeitė pagrindinis susirinkimo 
uždavinys — a t s i ž v elgti į 
teis didžiules permainas, ku
rios įvyko pasaulyje per pasta
ruosius keliasdešimt metų.

1 Naujų valstybių susikūrimas 
Afrikoje ir Azijoje, jų spar
tus ' socialinis ir ekonominis 
vystymasis, darbininkų klasės 
augimas ir sąmonėjimas kapi
talistiniuose kraštuose mažina 
kątaikų bažnyčios galimybes 

ėsti savo įtaką arba bent iš
laikyti turimas pozicijas^ To- 
d§l ji, kad ir gerokai nušil

usi, bet dar pakankamai pa- 
naujų

k

g

P

P 
jČgi, priversta ieškoti 
veiklos metodų.

LĖKTUVO METĖ 
BOMBĄ Į NEGRUS

Indianola, Miss. —Čionai 
rš 250 negrų ir baltųjų 
like susirinkimą preziden

tinių rinkimų reikale. Bal
tieji šovinistai automobi
liais aplinkui važinėjo ir 
garsiai dūdavo.

Paskui atskrido lėktuvas, 
pirmą kartą skrisdamas 
nįete kokią tai ugnį, o ant
ru kartu bombą, bet sužeis
tų nebuvo.

v

Nepaisant to visko, dabar 
Vokiečių Demokratinė res
publika pramonine gamyba 
jau užima Europoje penktą
ją vietą — ji seka po Ta
rybų Sąjungos, Vakarų 
Vokietijos, Anglijos ir 
Prancūzijos.

Dabar Rytų Vokietijoje 
ant kiekvieno 100,000 gy
ventojų išeina 600 universi
tetus lankančių studentų, 
kuomet Vakarų Vokietijo
je — tik 370. Rytų Vokieti
ja skiria apie 1,200 markių 
kiekviener gyventojo svei
katos reikalams, kuomet 
Vakarų Vokietija teskiria 
tik pusę tos sumos.

Rytų Vokietija 1954 me
tais turėjo tik 2,300 televizi
jos priimtuvų, o šiais me
tais jau išeina šimtui bu
tų (šeimų) 51 priimtuvas, 
tai proporcionaliai išeina 
daugiau, kaip Vakarų Vo- 1 • . • • • *

Kaip veikia Kubos , 
revoliucijos sargai

Niujorkiškio “Workerio” 
korespondentė Beatrice 
Johnson plačiai keliauja po 
Kubą ir savo laikraščio skai
tytojams suteikia labai 
svarbių apie revoliucinę ei
gą duomenų.

Šiomis dienomis jinai tu
rėjo interviu su Jose Mata
ru, vyriausiu Revoliucijai 
Ginti komiteto koordinato
rių. Jis nurodė, kad šiuo 
metu jau veikia apie 100,000 
lokalinių komitetų, kuriems 
priguli 44 procentai visos 
respublikos gyventojų.

Centralinis komitetas su
sikūrė 1960 m., kai buvo 
respublikos priešų pasikė
sinta nužudyti premjerą 
Kastrą. Po to lokaliniai ko
mitetai greitai kūrėsi. Tie 
komitetai veikia demokra
tiniai — viršininkai renka-

p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1964

Kas neduoda teisės 
lankytis Lietuvoje

Argentiniečių laikraštis 
“Vaga” rašo apie tūlo dipuĄ. 
ko Vilio Rasiūno raudą, til
pusią klerikalų laikraštyje 
“Laikas.”

V. Rasiūnas skundžiasi: 
“Politinė jėga mus ištrėmė 
iš tėvynės, neduoda teisės 
net lankytis joje.” Jis sa
ko, kad turi sūnų ir dukte
rį, studijuojančius Buenos 
Airėse. Jie “mielai važiuo
tų studijuoti į Vilniaus U- 
niversitetą, jeigu būtų duo
dama tikra garantija, kad 
iš ten būtų galima laisvai 
sugrįžti ir kad ten niekas 
jų nepersekiotų.”

Šis dipukas meluoja, kad 
juos kokia nors “politinė 
jėga” iš Lietuvos ištrėmė. 
Niekas jų neištrėmė. Jič 
patys pasekė diktatoriaus 
Smetonos pėdomis “per 
beržyną į Berlyną.”

Meluoja jis, kad ir dabar 
jų neįsileidžia lankytis Lie
tuvoje. Juk visiems žinomfe, 
kad jau šimtai ir šimtai lie
tuvių' iš Šiaurės ir Lotynų 
Amerikos lankėsi Lietuvo
je, taipgi'iš Anglijos kelin
ti metai lankosi lietuvių bū
riai. Iš Argentinos irgi bu
vo keletas Lietuvon nuvy
kusių. Nemažai ir dipukų 
lankėsi Lietuvoje ir pasima
tė su ten gyvenančiais gi
minėmis.

Iš Jungtinių Valstijų ir 
kitų valstybių nemažai, uni
versitetų studentų pamaino
mis vyksta studijuoti Tary
bų Sąjungos universitetui 
se. Jeigu Argentinos vatf 
džia laisvai leistų išvykti, 
tai ir iš ten studentai galė
tų vykti Tarybų Sąjungon 
studijuoti. _ Dipukų vaikai 
taipgi galėtų Vilniaus Uni
versitete studijuoti.

Kiek žinoma, Argentina 
dar vis tebetrukdo turis
tams lankytis Lietuvoje.

Apie šį Tarybų Sąjungos 
šmeižiką ir biaurų melagį 
vienas argentinietis mums 
rašo, kad V. Rasiūnas su 
kunigų pagalba gavo svar
bų darbą Buenos Airės 
elektros kompanijoje visaį 
be unijos žinios. Unija žr* 
no jį kaip fašistėlį ir darbai 
žmonių priešą, reikalavo 
kompanijos pašalinti iš dar
bo, bet valdiški reakciniai 
įstatai kompanijos pusę pa
laiko ir jis prieš unijos no
rą pasiliko darbe.

>
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NAUJI RAŠTAI

Anglų kalba brošiūra apie 
> vyskupą Vincentą Brizgį
Jungtines Valstijas pasie

kė nepaprastai įdomi anglų 
kalba brošiūraitė “He Kis
sed The Swastika”. Ji iš
leista Tarybų Lietuvos sos
tinėje Vilniuje. Ji svarbi 
Amerikos lietuviams tuo, 
kad joje kalbama apie vys
kupą Vincentą Brizgį, vie
ną iš pačių įžymiausių iš 
Lietuvos pabėgusiij dvasi
ninkų, vieną iš pačių įžy
miausių buržuazinių nacio
nalistų, kurie, kaip žinia,ne
gali atleisti lietuvių tautai 
už nusikratymą išnaudoto
ju ir už pasirinkimą socia
listinio kelio į ateitį. ‘

Apie šio dvasininko aukš
tą vaidmenį byloja ir tas, 
jog, pasak Chicagos kunigų 
“Draugo” (spalio 24 d.), jis 
šiomis dienomis Romoje šv. 
P$tro Bazilikoje laikė mi
šias ir dar kartą mūsų Lie
tuvą pasisavino Katalikų 
bažnyčiai.

Todėl, aišku, bus labai 
pravartu ir Amerikos pla
čiajai angliškai skaitančia- 
jai visuomenei susipažinti 
su šiuo aukštu dvasininku 
bei jo “šventais” darbe
liais.

Brošiūraitėje trumpa i s 
bruožais, pasiremiant ne

beginčijamais dokumentais, 
nušviečiama vysk. Brizgio 
veikla Lietuvoje Antrojo 
pasaulinio karo laikais. Iš 
jos sužinome, pav., kad dar 
1940 metais, tuoj po to, kai 
Lietuva tapo socialistine- 
tarybine respublika, vysk. 
Brizgys sumezgė ryšius su 
hitlerininkais ir tapo jų šu
niškai ištikimu agentu. Jog 
tai nėra koks nors prieš 
vyskupą išpusiąs,.tai paliu
dija hitlerinių žmogėdrų 
gestapo aukštas pareigūnas 
Paul Muller. Mulleris labai 
didžiavosi Brizgio užverba
vimu savo agentu. Kalbėda
mas apie 1940 metus, Mul
leris Sako: Vyskupas Briz- 

’gys “puikiai kooperavo su 
įvairiais vokiečių pareigū
nais ir padarė jiems didelių 
paslaugų... Gyventojai (Lie
tuvos) žiūrėjo į jį kaip iš
bandytą Vokietijos draugą” 
($psl.).

Brošiūroje paduota ilgo
ka ištrauka ir arkivyskupo 
Skvireckio, vysk. Brizgio 
viršininko (“boso”) užrašų 
apie tai, kokios tos vysk. 
Brizgio ir kitų katalikų 
bažnyčios vadų vokiškiems 
okupantams paslaugos bu
vo. Jose, pasak Skvireckio, 
ypač puikiai atsižymėjo 
Brizgys. Iš visų jis šuniš- 
kiausiai tarnavo gestapui.

Kai hitlerinės ardos užplū
do Lietuvą ir jos laukuose 
pradėjo sėti naikinimą ir 
mirtį, vysk. Brizgys buvo 

^pirmutinis įsiveržėlius pa
sveikinti. Jis pirmutinis su 
jais susisiekė, sako Skvirec- 
kis, ir apie tai jam, Skvirec- 
kiui, pranešė. Gestapo agen
tai pasiūlė vysk. Brizgiui, 
kad jis išleistų į Lietuvos 
liaudį atsišaukimą pilniau
siai ir ištikimiausiai koope
ruoti su okupantais. Toks 
atsišaukimas buvo parašy
tas ir 1941 m. liepos 4 d. at
spausdintas fašistų laik
raštyje “Į laisvę”. Jį pasira
šė ne tik vysk. Brizgys, bet 
taip pat pats arkivyskupas 

i^Bkvireckis ir prelatas Šau
lys (6—7 psl.). Sužinome ir 
4^ardą gestapo agento, ku
rio įsakymais ir nurody
mais vyskupas Brizgys dar
bavosi. Tai buvęs Rytinės 
Prūsijos gestapo viršinin
kas Greff e, vienas iš , pa
čių baisiausių žmogžudžių.

Brošiūroje “He Kissed 
The Swastika” paduodama, 
kaip 1941 metų liepos 5 d. 
vyskupas Brizgys laikė mi
šias už hitl e r i n i n k u s, 
kurie krito nuo Rau
donosios Armijos kulkų 
Lietuvos laukuose ir per 
pamokslą giliausiai dėkojo 
Hitlerio armijai “už Lietu
vos išlaisvinimą”. Dar dau
giau: Brizgys ir jo bendra
darbiai pasiuntė Hitleriui 
sveikinimo ir padėkos tele
gramą, “kaipo didžiajam iš
laisvintojui” (9 psl.).

Brošiūroje skaitome:
“Vincentas Brizgys lai

mino bausmes, ant daugelio 
žmonių hitlerininkų ir jų 
pakalikų uždėtas. Jo įsaky
mais kunigams buvo drau
džiama teikti pagalbą žmo
nėms, kuriuos fašistai buvo 
prisiekę sunaikinti” (psl. 9).

Kai hitlerininkams buvo 
suduotas smūgis prie Vol
gos, jų pakalikai Lietuvoje 
sutiprino kontaktą su Lie
tuvos katalikų bažnyčios 
vadais—arkivyskupu Skvi- 
reckiu ir vyskupu Brizgiu, 
ir pasikinkė juos padidintai 
hitlerininkų propagand a i. 
Tai sužinome iš gestapo 
agento Mullerio pranešimo. 
Bažnyčios pamokslinyčia ir 
altorius tapo paversti hitle
rinės propaga n d o s įran
kiais. Kalbėjo ir mišias už 
hitlerinius okupantus laikė 
Skvireckis ir vikaras Za
karauskas. Vyskupas Briz
gys per fašistinę mazgotę 
“Ateitis” (1943 m. balan-

s kūri- 
,” “Au- 
Poilsis,” 

Vincukas” ir 
kiti. J. Mikėnas neužsisklen
džia siaurame savo 
jos rate, aktyviai d 
meto visuomeniniu 
mu, 1936 m. jis su grupe 

džio 2 d.) šaukė Lietuvos ’• dailininkų ir rašytojų ap- 
žmones talkauti hitl e r i-m—1— r’--—L— 
niams okupantams.

Tų pačių metų balandžio 
18 d. toje pačioje “Ateityje” 
pasirodo ugningas atsišau
kimas remti Hitlerio • kari
nes pastangas, kurį, tarp 
kitų, pasirašė ir-vyskupas 
Brizgys (psl. 11). Manoma,, 
kad jis buvo to pikto, bai
saus atsišaukimo autorius.

Kai arkivyskupas Skvi
reckis ir vyskupas Brizgys 
laižė hitlerininkams batus, 
pastarieji savo organe 
“Deutsche Presse” paskel
bė savo sekamus tikslu^ 
link Lietuvos ir kitų oku
puotų kraštų:

“Mes turime iš jų atimti 
smegenis. Mes turime su
naikinti jų kultūrinius 
sluoksnius. Mes spiausime 
ant bet kokios kultūros, ne
atsižvelgiant, kaip sena ji 
bebūtų, jeigu ji neatitinka 
mūsų poreikius. Mes spiau
sime ant bet kokių dvasinių 
vertybių, jeigu jos neduos 
mums ginklo kovai. Mes tik 
juokiamės iš tų šiukšlių ir 
nereikalingo balasto. Mes 
baubiame į jų atstovus, ku
riuos mes vadiname plunks
nos vergais. Mes maršuoja- 
me savo keliu”.

Nežiūrint šito tyčiojimosi 
iš lietuviškų jiems parsida
vėlių, vyskupas Brizgys bu
vo vienas iš veikliausių dar
buotojų sušaukimui taip 
vadinamos “Lietuvių konfe
rencijos” 1943 m. bal. mė
nesį, kurios tikslas buvo su
mobilizuoti Lietuvos jauni
mą hitlerininkų karui. Ges
tapo agentas Mulleris su 
pasididžiavimu apie tai ra
portavo savo viršininkams 
į Berlyną. Ypač ištikimai 
hitlerininkams tarnavo vys
kupas Brizgys. Sako Mulle
ris: “Vyskupas Brizgys pa
sakė kalbą per radiją, ku
rioje jis, pagal aiškų gene
rolo Just, Lietuvos saugu
mo komandanto, pageida
vimą, šaukė jaunus Lietu-

Juozas Mikėnas
aėiusiame “Laisvės” anistė,” “Dail. V. JurkiPraėjusiame 

num. tilpo žinia, kad mirė 
įžymus Lietuvos dąilininkas- 
skulptorius Juoza^ Mikėnas. 
Pasiekusioje muse Lietuvos 
spaudoje randame nekrolo
gą, kurį pateikė velionio 
bendradarbiai, draugai ir 

Čia jį paduoda
me mūsų skaitytojams.

Redakcija

bičiuliai.

Vakar, spalio mėn. 23 d., 
Vilniuje staiga mirė TSRS 
liaudies dailininkas, TSRS 
Dailės akademijos narys- 
korespondentas, Valstybi
nės premijos laureatas, 
skulptorius, prof e s o r i u s, 
TSKP narys Juozas Mikė
nas.

Juozas Mikėnas gimė 1901 
metų vasario mėnesio 12 d. 
buvusiame Rokiškio apskri
ty j e, Aknystos valsčiuje, 
Skardupyje, valstiečio šei
moje. Jau vaikystėje J. Mi
kėnas domisi liaudies menu.

1921 metais J. Mikėnas 
įstojo į Kauno Meno mo
kyklą, kurią 1926 m. užbai
gė, vėliau studijavo Pary
žiuje. Nuo 1931 metų kaip 
dėstytojas dirbo Kauno Me
no mokykloje. Jau tuo me
tu skulptorius Juozas Mikė
nas tvirtai stovėjo realisti
nės dailės pozicijose. Jis su 
didele meile toliau študijuo- 
ja Ii,e tuvių liaudie^ meną, 
ypač skulptūrą. Tuo metu 
jis sukuria tokiu 
nius, kaip “Motina 
ka,” “Birbynė,” “ 
“Valstietis,”

profesi- 
omisi to 
gyveni-

vadovaują Vil- 
Dailės 

Tarybines san- 
nutinai 
. Mikė-

lanko Tarybų Sąjuųgą. Ši 
kelionė turėjo didelį povei
kį tolimesniam jo kūrybos 
vystymuisi.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, J. Mikėnas akty
viai įsijungė į naują gyveni
mą, naujos socialistinės kul
tūros kūrimą. Pirmaisiais 
tarybiniais metais jis suku
ria skulptūrą “Moterį su 
vaisiais,” 
niaus Valstybiniam 
institutui, 
tvarkos metais pi' 
atsiskleidė didelis J 
no talentas.

1944 m., ką tik išvadavus 
Tarybų Lietuvą, J. Mikėnas 
išvyksta į Kaliningradą, 
kur čia statomam pamink
lui per labai trumpą laiko
tarpį sukuria išrdiškingą 
dviejų tarybinių karių skulp
tūrinę kompoziciją “Perga
lė,” atskleisdamas joje tary
binių karių-išvaduotojų he
ro jizmą. Už šį kūrinį J. Mi
kėnas 1947 m. buvo apdova
notas Valstybine prėmija.

Skulptorius sukūrė pa
minklą Tarybų Sąjungos 
Didvyrei Marytei Melnikai- 
tei, kuris pastatyta^ Zara
suose. 1950 m. J. Mikėnas 
sukuria išraiškingą monumen
tą rašytojui Petrui Cvirkai, 
o vėliau daug aukšto meni
nio lygio darbo žmonių ir 
tarybinės inteligentijas atsto
vų portretų: “Jaupoji.pi- 
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vos žmanes stoti į vokiečių 
armijos darbo batalijonus” 
(psl. 12). Ne už dyką kru
vinoj o gestapo agentas 
Mulleris šaukia apie vysku
pą Brizgį: “Jis puikiausiai 
kooperavo su įvairiomis vo
kiečiu įstaigomis ir suteikė 
joms labai vertingų pašiau- 
gų” (psl. 15).

Broš iūroje sakoma, 
kad visi aukščiau cituoti do
kumentai randasi Tarybų 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos archyvuose Vilniuje.

A. Ė. Salietis 

1

,” “Dail. V. Jurkūnas,” 
“Žvejas, žvejo duktė ir aš,” 
“Kompozitorius A. Račiū
nas,” “Kolūkietė” ir kt.

Skulptoriui ypač brangi 
buvo taikos tema, todėl ne
atsitiktinai 1960 m. J. Mi
kėnas sukuria išraiškingą 
kompoziciją “Taika,” kurio
je meno kalba išreiškė ta
rybinių žmonių taikos sie
kimą, pasiryžimą jį apginti.

Šalia didelio kūrybinio 
darbo J. Mikėnas buvo ge
ras pedagogas. Jis ilgą lai
ką vadovavo LTSR Valsty
binės Dailės instituto skulp
tūros katedrai. ;

Juozas Mikėnas buvo ak
tyvus visuomenininkas. Jis 
nuolatos buvo išrenkamas į 
Lietuvos TSR Dailininkų 
valdybos prezidiumą, buvo 
Tar. Sąjungos Dailininkų 
sąjungos valdybos nariu, 
Jubiliejinės 1965 metų dai
lės parodos komiteto pirmi
ninku. Skulptorius dažnai 
važinėjo po respubliką, su
sitikdavo su darbininkais, 
kolūkiečiais, m o k s 1 eiviais. 
Jautriai rūpinosi liaudies 
meno palikimu, buvo vienas 
iš leidinio “Liaudies menas” 
redakcijos komisijos narių.

Tąrbinė vyriausybė aukš
tai įvertino skulptoriaus J. 
Mikėno nuopelnus, vystant 
tarybinę dailę. 1950 m. jis 
buvo apdovanotas Darbo 
Raudonosios Vėliavos, 1954 
m. — Lenino ordinais. 1963 
m. jam suteikiamas TSRS 
liaudies dailininko garbės 
vardas.

Jo darbai buvo eksponuo
jami respublikinėse visasą
junginėse parodose ir užsie
nyje. Paskutiniu metu jis 
sukūrė skulptūrą “Pirmo
sios kregždės,” kurioje no
rėjo įamžinti tarybinių kos
monautų pergales.

Juozo Mikėno sukurti dar
bai, 1 jo plati visuomeninė 
veikla, šviesi asmenybė nie
kada neišblės iš mūsų at
minties. Mes prisiminsime 
jį, kaip visada jauną, visada 
didelio talento tarybinį dai
lininką, lietuvių tarybinės 
skulptūros mokyklos kūrė
ju ‘

Londonas. - — Darbiečių 
vyriausybė patvarkė pa
kelti muitą 15 procentų i 
ant įvežamų prekių iš kitų 
šalių. Ji numato, kad tas 
per metus padidins Angli
jos valstybines įplaukas iki 
$2,024,000,000.

Lermontovas

ės nuo vėjo,

Aš žiūrėjau gelmėn
Į banguojantį, rūkstantį gūrą, 
Ir ledynų šviesoj 
Tavo veidas vaidenos, Tamara.

Pro tarpeklių rūkus, 
Kurie kilo ir
Ties Kaukazo viršūnėm
Diadamos liepsna suspindėjo 

Uraganų griausme, 
Klykime išsigandusio varno 
Aš girdėjau šlamėjimą 
Tamsiojo Demono sparno.

Pro dundėjimą glečerių, 
Upių staugimų įžūlų, 
Dengė dangų sparnais, 
Temdė saulę kalnų ir aūlų.

Jis kometų kelius
Tartum knygą regėjo ir sk 
Ir, prakeikęs pasaulį, 
Vien

aite

tave matė kalno atšlaitėj.
Švelniai meilę kuždėjo
Ir raudojo, ir guodė, vadino, 
Šaltą veidą priglaudęs 
Į rūsčią uolą kalnyno.

Jau užmiršo seniai
Rojaus sodą, ir alkaną širdį 
Kančiomis be paguodos 
Dieną naktį maitino ir girdė.

... Sušlamėjo sparnais,
Jis padangių kelionei papuko, 
Ir jo žvilgsnis sustingo 
Ties papėde migloto Mašuko, 

Kur poručikąs jaunas, 
Atsistojęs prieš vamzdį plieninį, ..

Į nasrus juodai mirčiai 
Žiūrėdamas, nebesigynė.

Jis su panieka žvelgė
Į šią klastą, niekingą ir menką,— 
Juk tai caras pakėlė 
Pistoletą, paėmęs į ranką.

Tartum galima būtų
Nužudyt amžinybę ir šlovę!
Ir poetas ramiai, 
Atsigręžęs į ateitį, stovi.

Mato jis—lyg kalnai,
Jo pasveikinti šimtmečiai žengia, 
Ir galva jo iškilus
Lig žvaigždynų į gilią padangę.

Ir nuo šūvio kalnai
Sudrebėjo. Poetas parpuolė, 
O naktis tartum pamotė 
Klojo jam akmenio guolį.

Vakarinis dangus
Akyse pamažu užsimerkė, 
Suvirpėjo gūbriai, 
Ir sūnaus savo Rusija verkė.

Sunkūs liūties lašai
Viesulingai ir staugė, ir krito, 
Pistoletas dar rūko, 
Nupuolęs ant šalto granito.

.. .Jis miegojo kietai, 
O saulė seniai nusileido, 
Ir vien sparnas miglotas
Glostė stingstantį genijaus veidą,

O kalnynų gūbriuos,
Pro pakrikusį rytmečio garą, 
Laistė ašarom kapą
Ir raudojo, raudojo Tamara.

Antanas Venclova

Sen ir ten pasidairius
Apskaičiuota, kad iš Ame

rikos miestų išsikrausto po 
suvirš 4,000 gyventojų kiek
vieną dieną. Vieni krausto
si kur nors toliau už mies
to ribų, nes nesuranda mies
te sau patogių gyvenamųjų 
butų, kiti nešdinasi nuo 
triukšmo, gengsterių užpuo
limų ir nuo suteršto oro. 
Kraustosi iš rytinių ir šiaur
vakarinių valstijų miestų 
fabrikantai, išsiveždami sa
vo mašinas į pietines valsti
jas, kur darbininkų darbo 
jėga daug pigesnė ir profe
sinės sąjungos daug silpnes
nės negu šiaurinėse valsti
jose.

Ar fabrikantai, pabėgę į 
pietines valstijas, patenkin
ti ir linksmi? Sakoma, kad 
ne. Kukluksklanų valstijo
se darbininkai kad ir pigūs, 
bet jie neišlavinti ir dauge
lis yra neraštingi; dirbda
mi sugadina daug vertingos 
produkcijos, padaro žymių 
nuostolių įmonių savinin
kams.

Radijo komentatoriai pra
neša, kad mūsų šalyje šiais 
metais apie 250,000 smulkių 
farmerių neturėjo jokių pa
jamų. Kai kurie farmeriai 
su saMo šeimomis vos tik 
šiaip taip pramito. Didžiau
sia kaltininkė tai ilgai tru
kusi sausra.

Filadelfietis J. Gustis, lei
dėjas ir redaktorius žurna
liuko “New Life” (Naujas 
Gyvenimas), savo biuletine 
rašo, kad laike A. Smetonos 
režimo didysis patriotas 
profesorius Pakštas patar
davo vyriausybei viską vež
ti iš Lietuvos į užsienį, kad 
“nieko vertingo nebeliktų 
rusams.”

'Tai reiškia, kad “didieji 
Lietuvos patriotai” apiplėšė 
Lietuvos liaudį, išveždami į 
užsienius valstybės auksą ir 
kitas vertingas brangeny
bes. O vėliau, pabėgę į už
sienius, tie patys Lietuvos 
liaudies plėšikai kiek išgalė
dami šmeižia Lietuvą, pa
šiepdami, kad jos žmonės 
“biedni.”

Toliau. Profesorius Pakš
tas, giedodamas Lietuvos 
himną ir iš praeities semda
masis aukso stiprybę, gun
de ir kitus legališkus vals
tybės plėšikus pasistiprinti 
iš Lietuvos artojų išvežtu 
turtu.

J. Gustis aikštėn iškelia, 
kaip jam vienas lietuviško 
“medalio patriotas” per ke
lis kartus sakydavo, kad 
Amerikoje yra užšaldyta 11 
milijonų dolerių Lietuvos, 
aukso. O kiek milijonų iš
vežė į kitas šalis? Tai ‘įžy
mieji patriotai,” Lietuvos 
“laisvintojai,” kol kas užty
li.

Senatorius Geo. A.Smath- testamento. 1L. 
ers, išFlondos, spaudos at- sutVarkė visą savo gyveni- 
£tovams pasakė, kad Kubos ^aįp nje]<as kitas. Šių 
'socialistinei respublikai ar-r 
tmasi galas.

Esą, JAV paskelbta eko
nominė blokada taip skau
džiai paveikė Kubos ekono
miką, kad šalis laikosi tik 
“kaip ant vištos kojos.” Tas 
reakcininkas, Goldwaterio 
šalininkas, taip sapnuoja, 
kad taip būtų, bet jo sap
nai ir pasiliks sapnais.

Spalio 18 d. Chester, Pa., 
Lietuvių klubo salėje įvyko 
puiki LLD 6-osios apskri
ties konferencija .Nors kon
ferencija nebuvo skaitlinga 
kuopų delegatais, bet buvo 
konstruktyvi. Daug nau
dingų nutarimų pravesta. 
Po konferencijos įvyko ban
ketas; prisirinko daug sve
čių. Surinkta aukų $156. 
Labai įdomus ir džiuginan
tis reiškinys, kad apskrities 
vadovybę paėmė į savo ran
kas energingos, veiklios mo
terys. Drg. Pivoriūnienė 
(Stanienė) — organizatorė, 
o Kučiauskaitė — nutarimų 
sekretorė. Abidvi baltimo- 
rietės. Finansų sekretorė 
Lietuvaitė, filadelfietė. Va
lio, sesės, kad jūs pavada
vote vyrus!

Filadelfijos magistrų teis
mai taip neskaniai prašvin- 
ko, kad valstijos sostinė 
Harrisburgho vyriausybė ir 
vietinė advokatų sąjunga 
numatė reikalą ištyrinėti 
visus miesto “taikos teisė' 
jus” (magistratus). Ko
mercinė spauda ir radijo 
komentatoriai sako, kad Fi
ladelfijos magistrų teismai 
aršiausi ir sukčiausi už vi
sų kitų JAV magistratus. 
Visur graftas, korupcija. 
Jeigu skundėjas arba ap
skųstasis, norįs bylą laimė
ti, tad pirmiau turi maty
ti kokį nors žymesnį poli
tikierių.

Progresas
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St. Petersburg, Fla-
Mirtis skina mūsų narius

Šiomis dienomis mirė Mar
celė Gailiūnienė, apie 62 me
tų amžiaus. Gaila jos, ji ga
lėjo dar daug metų gyventi. 
Buvo LLD 45 kuopos narė. 
Rimta buvo moteris, su vi
sais gražiai sugyveno.

Daugelis žmonių, kad ir iš 
pačių pažangiečių, prieš 
mirtį nesusitvarko savo gy
venimo reikalų, nepalieka 
testamento. Marcelė taip

metų vasario mėnesį mirus 
jos gyvenimo draugui, ji la
bai liūdėjo, net baiminosi 
naktimis namie *būti. Jos 
artimos draugės pasakoja, 
kad sakydavus, jog jai vie
nišai gyvenimas nemielas; 
sakydavo, kad ir ji tuoj 
mirsianti. “Juk žinome, kad 
visi mirsime,” — taip drau
gės juokais tokį jos posakį 
praleisdavo.

Rodos, Marcelei kas įsa
kė: parsiduok savo vyro pa
liktą namelį, jo tau nerei
kės. Ji namelį pardavė ir 
apsigyveno mažame apart- 

'mentuke pas J. ir O. Greb- 
likus. Ir vėl tartum liepė 
jai nuvykti į seniau gyventą 
miestą Clevelandą, ten pa
simatyti su seserimis ir su 
draugėmis. Ji ir tą padarė. 
Grįžtant iš ten į St. Peters- 
burgą p u s i a u k e 1 ėję- nuo 
Tampos miesto, vežėjas pa
stebėjo, jog Marcelė neju
da, amžinai užmigusi.

Gailiūnienės palaikai iš
vežti į Cleveland palaidoji
mui,—taip seserys patvar
kė. O gandai yra, kad ji no
rėjusi būti sukremuota, kaip 
jos vyras, ir kartu su vyro 
pelenais būti palaidota. Bet 
šitam padaryti—ne jos va:

- lia. Testamente sakoma, 
viskas kitas sutvarkyta 
taip, kaip ji pageidavo, sa
vo santaupas padalinti Sese
rims ir kitiems.

Lai ji ilsisi šios šalies že
mėje. Mes jos pasigenda
me.

Vikutis

PUIKIŲ SAVYBIŲ 
AUDINIAI

Audiniai,sukurti M a s k- 
vos Tekstilės mokslinio ty- 
rimo instituto laboratorijo
se, pagaminti iš pigios ža
liavos — celiuliozės, bet jie * 
pasižymi nuostabiomis sa
vybėmis.

Baltas lyg sniegas, leng
vutis, minkštas pluoštas. 
Savo išvaizda jis primena 
natūraliąją vilną, bet 
kuriomis savybėmis už 
žymiai pranašesnis, 
pluoštas nebijo šviesos, 
atsparus temperatūrai,
pūna ir nesiglamžo. Jis in
stituto garbei, kuriame gi
mė, pavadintas mtilonu.

Kitas audinys, kurio pra
sidės pramoninė gamyba, 
sugeba užmušti mikrobus.

Abu naujieji audiniai pa
gaminti naudojant celiulio
zę ir polimerus.

kai
H

Šis
yra 
ne-

AUTOMOBILIŲ 
SKAIČIUS

150 milijonų automobilių 
—tokį skaičių turėjo iki š. 
m. sausio 1 d. pasaulinis au
toparkas. 115 mln sudaro 
lengvieji automobiliai. Įdo
mu pažymėti, kad per pa
staruosius 10 metų automo
bilių skaičius išaugo 100 
procentų, o žmonių—tik 24 
procentai.

1962 m. buvo pagaminta 
18 mln. automobilių. Per 
dešimtmetį (1950—1960m.) 
metinė mašinų gamyba iš
augo pusantro karto.
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Didžiojo dainiaus
(Iš turisto užrašų)

(Pabaiga)
Klaidžiodami Adomo Mickevičiaus vieto

mis, Alupkoje patenkame j vieną gražiau
sių pajūrio parkų, o iš jo į prabangius Vo- 
rencevų rūmus. Jų salėse įsikūręs taiko
mosios dailės muziejus. Muziejaus ekspo
zicija atskleidžia ne maža senojo Krymo 
ir Rytų tautų istorijos puslapių.

Vėl Jalta. Už jos nepertoliausia kalnų 
krioklys Učen-su, savo vandenis kaskado
mis metantis 200 metrų į prarają. Jam po
etai paskyrė nemaža eilučių. Jį mėgo ir 
Adomas Mickevičius.

Dar keletas vingių kalnų šlaitais kylan
čių aukštyn ir turistų mėgiama dantyta Ai- 
Petri viršukalnė, pakilusi tūkstantį du šim
tus metrų virš jūros lygio. Nuo jos kelias 
vingiuoja į Bachčisarajaus slėnį.

Iš visų pusių kalnų apsuptame slėnyje 
Adomo Mickevičiaus apdainuotas Bachči- 
sarajus (Sodų rūmai)—senovėje garsi Kry
mo chanų Girėjų sostinė. Senojo miesto 
centrinė gatvė veda į chanų rūmus. Bal
tos, bokšteliais apvainikuotos rūmų sienos 
prieina prie upelio, kuris skiria miestą nuo 
valdovų citadelės. Langai apkalti geleži
nėmis grotomis, virš rūmų iškilę du neby
liai mineretai, masyvūs geležiniai vartai, 
aklinai uždarą rūmus-tvirtovę nuo išorinio 
pasaulio.

Peržvelgus šiuos vartus, takai ir laiptai 
veda į chanų rūmus, rūmų sodus, haremo 
kapus. Už storųjų rūmų sienų slepiasi vie
nų į kitas nepanašių salių labirintai. Juo
se kitados gyveno chanai su savo svita, bu
vo jų puotų salės, svečių priėmimo kamba
riai. šalia jų veikė niūrusis haremas, rū
pestingai paslėptas nuo saulės, nuo jaunat
viško džiaugsmo ir pašalinių akių.

Čia lankydamasis Mickevičius miegojo 
ant chanų sofų ir laurų giraitėje lošė kor
tomis su mirusio chano raktininku, ši vie
ta poetui paliko gilų įspūdį, todėl jai skyrė 
net keturis sonetus. Sonete “Haremo ka
pai” jis su apmaudu širdyje apie šią vietą 
rašė:
Čia neprinokę kekės imta iš vynyno 
Alacho skobniui. Čia iš laimės okeano 
Rytų perles pačioj jaunystėj išlukštęno, 
Ir amžinybės kriauklė—karstas nuramino...

Tuos nesugrįžtamus laikus čia primena ir 
Puškino apdainuotas Bachčisarajaus fonta
nas, kur ašaros tyrumo vandens lašas po 
lašo, gaivindamas baltos ir raudonos rožes 
žiedus, varva iš indo į indą.

Jau Mickevičiaus kelionės po Krymą me
tu “buvo tuščios Girėjų rūmų angos”, o da
bar čia visa paliko kaip istoriniai praeities 
paminklai. Lankant rūmus ir visą jų ap
linką, lankytojui pro akis praslenka tary
tum pasakos vaizdai, o ne žiauri buvusio 
gyvenimo tikrovė.

Už trijų kilometrų į rytus nuo Bachčisa
rajaus yra Čufut-Kalės urvinio miesto, sta
tyto VI amž. griuvėsiai.

Apie šį uolos viršūnėje buvusį granito 
miestą A. Mickevičius parašė sonetą “Ke
lias ties Čufut-Kalės praraja”, o jo paaiš
kinimuose dar plačiau apibūdino miestą: 
“... namai ties pakriaušių atrodo kaip kre
gždės lizdai: labai nepatogus į kalną takas 
kybo ties praraja. Pačiame miestelyje na
mų sienos beveik susilieja su uolomis, žvilg
terėjus pro langą, žvilgsnis nyksta neišma
tuojamoje gelmėje.” x

Dabar čia išsilikę akmeninės gatvės, na
mų sienos ir vienur kitur gyvenamieji niū
rūs ufvai, panašūs į tuos, kurie suteikdavo 
prieglobstį pirmykščiam žmogui. Besižval
gant mirusiojo miesto Čufut-Kalės gatvėse 
keisti jausmai pagauna lankytoją. O kiek 
čia žmonių pragyveno sąvo amžių ant šios

vietomis Kryme 
gigantiškos akmeninės, saulės deginamos 
ir vėjų gaivinamos, viršukalnės!

Šiandien Čufut-Kalė lankoma kaip toli
mos praeities paminklas-miestas muziejus.

Daugelis Krymo kampelių kalba apie 
Adomo Mickevičiaus lankymąsi jame. Ne
maža jų mes aplankėme ir patyrėme daug 
malonių įspūdžių. Ne vienam mokytojui 
plaukiant neramia jūra, keliaujant kalnais 
ar lankant kitas Krymo įžymybes, prisimi
nė Mickevičiaus žodžiai, rašyti savo my
limam mokytojui J. Leleveliui. Su juo kar
tu norėjosi tarti: “...Aš gi mačiau Kry
mą! Pergyvenau didžiulę audrą jūroje ir 
buvau vienas iš nedaugelio sveikųjų, ku
riems pakako jėgų ir šalto kraujo lig valiai 
atsižiūrėti šio nuostabaus reginio. Mindžio
jau kojomis debesis čatirdache... Mačiau 
Rytus miniatūroje”.

Daug minčių, vėliau gavusių poetinę iš
raišką “Krymo sonetų” vaizduose, poetui 
sukėlė Juodoji jūra. Kūrybai žadino nuo
stabus ir spalvingas Krymo gamtovaizdis, 
pasipuošęs rytų kultūros įžymiausiais mies
tais ir paminklais.

Bet ne tas dabar Krymas, kokį kadaise 
matė Adomas Mickevičius, ką tik nusime- 
tusį daugelį amžių trukusį totorių jungą. 
Dabar jis tapęs vienu iš gražiausių Tarybų 
šalies kampelių, su daugybe išaugusių mie- 
stų-kurortų, skirtų darbo žmonių poilsiui.

Kaunas—Krymas, 1964 m.

MANO MEILĖ
Myliu neatrastus kelius, 
Nežinomas dainas, nežinomus' pasaulius. 
Ir būsimus pavasarius.
Myliu aš ateitį,
Į ją širdim skubu.
Laikau ant savo delno laimę — saulės

ašaras
Ir džiaugsmo telegrama išmuša širdis balsu 

skambiu.
Aš apsuptas dienos versmės, kaip pasaka 

gaivinančios,
Verkiu iš džiaugsmo,
Veidą paslėpęs dienos delnuos.
Myliu aš tavo širdį jautrią, įsiaudrinusią

ir tylinčią
Ir naują virpesį gegužio lyrinės dainos.
Myliu aš klyksmą garvežių,
Kurie man naują stotį dovanojo,
Myliu aš žmones be instrukcijų, įsakymų, 
Jų nuospaudos delnų.
Myliu aš džiaugsmo sūkurius,
Tavų akių ugnelę mėlyną, 
Myliu kas žemiška, suprantama...
Ir apsuptos dienos, beržų
Į ateitį einu. ♦.

Ringaudas Graibus

Motinos kalba
Mažam, po girgždančiąja linge, 
Kai vyturio dainelė ankstyba, 
Skambėjo žodžiai stebuklingi— 
Tai motinos kalba.

Svetur pasaulio šaukė sodai,
Viliojo nežinia raiba,
Pro ašaras tarei palaimos žodį 
Tu motinos kalba.

Aptemusioj vilčių pastogėj,
Šviesa esi ir pažiba,
Mūs kaimo lino togoj, 
Tu—motinos kalba !

Išgirdęs kuo švelniausią žodį toly, 
Šaukiau aš: pagarba jums, pagarba! 
Kad neužmiršote, o, sese, broli!— 
Tai motinos kalba.

Nutils gyvenimo verpetai širdę,
Mirtis atslinkaus nelaba—
Paguoskit gęstančiąją širdį 
Man motinos kalba.

(Iš “Tėvynes Balso”)

Iš KELIONĖS

Lankytojai ir gidai
Tiesą pasakius, daugiau- me 

šia laiko praleidau , šią va- ją 
sąrą lankydamasis Tarybų ką 
Sąjungoje be gidų, be paly- nut 
dovų: vienas vaikščiodamas Me; 
gatvėmis, bendraudamas su gai 
dailininkais, rašytojais, se- sprendžiame apie pirmą 
nais ir naujais pažįstamais, pasaulio socialistinę šalį pa- 
Bet per tą laiką, kuomet te- ga 
ko būti palydovų-gidų glo- šei 
boję, pastebėjau kai ku
riuos dalykus, apie kuriuos 
norisi išsireikšti.

Tarybiniai gidai; pasaky
čiau, perdaug stengiasi, perr 
daug jautrūs, perdaug rū
pinasi, kad lankytojas išsi
neštų gerą įspūdį. Per di
delis stengimasis kartais 
atrodo visai nereikalingas,

į tavo šalį žinodami apie dinimas, kuris mumyse su-
nemažai, žinodami ir kai kėlė vaizdus lietuviškų deš-; hzdas 
iš praeities, ką ir tu, jau-, rų, skilandžių, cepelinų 
;ė, žinai tik iš skaitymo.1 b ar ščių, kugelio, 
s atvykome kaip drau- liaus 
, su meile... Mes ne- i

Sauja žiežirbų
Italija katalikiška šalis; 

ten katalikų hierarchijos
• daug šimtmečiui

I O mes žinome, kaip “dva- 
kisie-! sios tėveliai” labai priešina

si gimdymo kontrolei. Bet

vinį pageidavimą valgyti 
sekantį kartą ne “Tulpėje,” 
o “Lietuviškuose patieka
luose.” Gidas tvirtai paža
dėjo: bus padaryta. Bet 
“Tulpė” taip ir liko mūsų 
nuolatinė valgymo vieta. 
Aišku, kad ne vienam iš 
mūsų grupės didelio skir
tumo nesudarė, kur valgo
me, ir kad tai iš viso menk
niekis. Bet tas menkniekis 
yra simptomatiškas. Gidas, 
be abejo, nutarė, kad “Tul
pė” ir tik “Tulpė” mums 
tinkama, nes ten elegancija, 
vietos rezervuotos, viskas 
moderniška .0 kad mes už
suktume kaip eiliniai pilie
čiai, gal pastovėtume lau
kiant staliuko “Lietuviškuo- 

mo. Ji buvo lipšni šviesia-: kartų norėjosi sakyti ir ki- Se patiekaluose,” jis įsivaiz- 
plaukė, šiek tiek koketiško 1 tiems gidams - palydovams, | duoti negalėjo. “Įspūdis bus

tai, ar autobusas tarp 
emetievo ir Maskvos su

stojo, nes benzinas užplūdo 
mctorą... Nesirūpink, 
drūuge Nina...

;?o keliolikos minčių mus 
pavijo kitas autobusas, ku
riuo vyko grupė amerikie
čių studentų, atskridusių su 
mumis tuo pačiu orlaiviu. 
Nina sustabdė autobusą, 
mes sėdom į jį, ir netrukus 

nartais net neigiamą įspū-, buvome National viešbuty- 
dį sudarantis.

Pirmas oficialus gidas, aikštės, 
kurį teko sutikti, buvo jau
na Inturisto mergina, lau
kusi mūsų niujorkiečių

j e prie pat Raudonosios

“Dar yra ir to..
/

Ką norėjau sakyti Ninai,
grupės, Maskvos aerodro- In turisto atstovei, daugelį 
me. <

apvalaus veidelio, bet tuo 
pačiu laiku rimta, jausmin
ga mergaitė — lyg atėjusi 
tiesiai iš senų tarybinių fil
mų—Nina, maskvietė, antro 
Kurso studentė, komjaunuo
lė. j

Mes privalėjome atvykti 
apie vidudienį, o atvykome

su kuriais teko pabūti Ta
rybų Lietuvoje.

Važinėjant po Lietuvą ga
lėjai jausti, kad kaskart, 
kai pravažiuojame kokią se
ną lūšną, apgriuvusį namą, 
palydovai randa reikalo be
veik atsiprašyti, kad to dar 
yra. Lyg draugiškas lan-

tik vakare, kadangi mūsų Rytojas nežinotų, ant kiek 
orlaivis (prancūziškas) su- kraštas karo metu buvo nu- 
gedo ir nusileido Varšuvo- teriotas, kiek reikėjo atsta- 
je, kur buvo ilgai taisomas, i tyti, kiek pastangų įdėti.

orlaivis (prancūziškas) su- kraštas karo metu buvo nu-

Išreiškėme mūsų kolekty- pasirodo, kad Italijoj kas-
met miršta apie 40,000 mo
terų nuo aborcijų. Veikiau
sia, daugelis moterų pačios 
bando aborciją pasidaryti, 
na, ir miršta nuo kraujo 
užnuodijimo. Kasmet ten 
gimsta apie 30,000 “nelega
lių kūdikių.” Tai kur gi tas 
“dvasiškų tėvelių” 
mokymas?

dorovės

visokių 
neteko

Mūsų šaly yra 
mokyklų, bet dar 
girdėti apie “lytinio mem> 
mokyklą.” Bet štai paimu 
savaitinį žurnaliuką “The 
National Insider,” kuriame 
tūla šokėja aprašo, kad ji 
moko “lytiško meno.”

Kalifornijoj tūlas teisėjas 
Joseph A. Sprankle dideles 
šeimos tėvui pasiūlė kalė
jimą arba išsikastravimą. 
Ot, kad norite, kaip reikia 
išrišti didelių šeimynų klau
simą ! Tai biskį sprendimas!

Tai mūsų Vilnius
Kalnai kalneliai.
Virva Vilnelė.
Tai Vilnius mano.
Mėlynom kilpom vingiuoja, 
Gojai lyg rūtos aplink žaliuoja. 
Tai Vilnius mano, 
Brangusis mano...
Priešai naikino tave ir griovė.
Griovė ir daužė, o tu vis stovi,
Ir tu stovėsi,
Kol liaudis mūsų gyva, 
O Vilniau mūsų!
Čia mūsų bočiai amžius gyveno, 
Kente, vergavo, 
Narsiai kariavo...
Dabar mes statom sostinę savo—
Tai Vilnius mūsų !
Nuo Vilnios Naujosios
Lig Trakų Senųjų,
Lig pat Elektrėnų mūsų jaunųjų— \ 
Tai Vilnius mūsų P
Mylimas, amžinas miestas.

Jonas Šimkus

Nina (arba Ninocka, kaip ' Kartais važiuojant Žemai- 
norėjosi ją vadinti) laukelčių plentu, Panemunės ke- 
mūsų visą dieną, ir kai ji Į liais arba kitur provincijo- 
pagaliau pravedė mus ant j e, mano akys įsmigdavo į 
greitųjų pro muito kontro-1 šiaudinstogę gritelę, kuri 
lę ir susodino į belaukiantį skendėjo žalumynuose, į ap- 
specialų autobusuką, ji atsi- griųvusį tvartą, senovišką 
duso—o t, dabar važiuojame šulinį. Akys krypdavo į tą 
Maskvon. t pusę, nes tai buvo vaikystės

Autobusukas buvo ne iš atminimų vaizdas, nors ži
nau j ausiu. Sėdėjome jo no jau, kad naujas socialist! - 
priešakyje, netoli šoferio, irinis gyvenimas to vaizdo, 
ore aiškiai jautėsi benziho koks romantiškas ir esteti- 
kvapas. Ypatingai benzinas niai patenkinantis jis bebū- 
aiškiai pakvipdavo važiuo- tų, ilgai netoleruos. Dažnai 
j ant į kalną, o motoras irgi gido balsas mane lyg atbu- 
įtartinai urzgė. Kaip žmo
gus, kuris vairuoja automo
bilį, aš įtariau simptomus: 
benzinas persilieja paspau
dus pedalį, motoras “užplūs
ta,” gali ir visai sustoti.
Kad tik jis nesustotų!

Mano baimė, kad autobu
sas štai ims ir sustos kelio 
viduryje, buvo vyriausiai 
dėl Ninočkos. Buvo aišku, 
kad jai tai būtų didelis smū
gis. Ji linksmai čiulba, aiš
kina apie Maskvą, prie ku
rios artinamės per tamsė
jančius laukus, ir ji net ne
įtaria, ką šoferis ir aš žino
me : gal reiks sustoti. Ir štai 
atsitiko: autobusui lipant į 
kalniuką, motoras paskuti
nį kartą suūžė. Šoferis ty
liai sau nusikeikė, išėjo, pa
kėlė dangtį, dar kartą ką 
tai suurzgė sau, ir pranešė : 
Čia reiks laukti...

Nina mus informavo: ma
ža techniška kliūtis, moto-

specialų autobusuką, ji

blogas.”
Rūpinimasis apie įspūdį
Tas perdidelis rūpinimasis 

apie įspūdį kartais priveda 
net prie kraštutinumų. Bū
nant Vilniuje teko dalyvau
ti čikagiečių grupės išleidi
mo bankete, įvykusiame 
“Dainavos” kavinės salėje. 1

Apie tą banketą būčiau 
atsiminęs vyriausiai dėl jau
dinančios rašytojo J. Baltu
šio kalbos, dėl pirmo susiti
kimo su rašytoju Tilvyčiu, 
su dramaturgu Saja. Bet 
dabar atsimenu ir dėl kito 
dalyko. Savaitė po to ban
keto vienas mūsų gidų ma
nę klausia:

—Ar atsimenate tą ban
ketą “Dainavoje”? Jūs gal 
nieko blogo ten nepastebė
jote. ..

—Blogo? Ne, nepastebė
jau. ..

—O buvo pastebėta, ir ka- tauti ir suprasti pasaulinę 
vinės direkcijai padarytas situaciją? Kas praėjo, jau 
papeikimas, o atsakingi gal 
ir darbą praras...

Šiek tiek susidomėjau. 
Kas taip atsitiko? Pasiro
dė taip: buvo servuoti keli 
gėrimai, ir oficiantas pa
miršo tarp vieno gėrimo ir 
kito pakeisti taures, atneš
ti naujas — daliai dalyvių. 
Kitaip sakūnt, dalis banke
to dalyvių gal gėrė konja
ką iš tų pačių taurelių, iš 
kurių anksčiau gėrė “Pa-

Kažin, ar kapitalistiniai 
žinių davėjai ir rašė j ai ka
da nors išsipagirios iš to 
kvaituluio, kuris juos taip 

i labai apkvaišinęs. Pir
miau jie džiaugėsi ir šūka-. 
vo, kad Tarybų Sąjunga jau* 
kariaus su Kinija, o dabar 
vėl išsigandę rėkia, būk, N. 
C h r u š č iovuL pasitraukus, 
abi tos milžiniškos šalys 
susijungs ir kels didelį va
kariniam pasauliui pavojų, 
ypatingai dabar, kada kinai 
pasigamino atominę bomba. 
Klausia, ką dabar reikia da
ryti: pripažinti Kiniją, pri
imti į Jungtines Tautas, ar 
vis žiovaloti, kad socialisti
nės Kinijos nėra? Besiklau
sant žinių per radiją, ver- 

i žiasi klausimas: kada gi tie 
j žmonės pradės blaiviau pro- J J • • J • 1 •

dindavo, patraukiant dėme
sį į kitą autobuso arba au
tomašinos pusę, kur baltavo 
naujos gyvenvietės' — dargi 
su statistikos daviniais.

Palydovai turėtų žinoti, 
kad 'iš kokios turtingos ša
lies žmogus atvyktų, jis ir 
savo šalyje gali rasti ap
griuvusių namų, apsileidi
mo, netvarkos arba nedatek- 
liaus reiškinių. Ką mato 
žmogus, kuris atvyksta A- 
merikos didmiestin Niujor- 
kan traukiniu iš Bostono? 
Traukinys jį pirmiausia ne
ša iškeltaisiais bėgiais per 
Harlemo lūšnynus, ir iš 
traukinio langų beveik gali 
ranka pasiekti" mizernus 
apytamsius butus raudon- liavome po Italiją, mano 
plyčių apartmentinių namų žmona ir aš esame pripra- 
eilėse, kurios driekiasi pa- tę gerti raudoną vyną—daž- 
gal pačią geležinkelio liniją, niausiai pigų itališką Kian-

Palydovas pasakytų: Bet ti. Duodame jį ir svečiams, 
čia socialistinė šalis, ir mes Jis geriamas iš bile kokio 
siekiame, kad visos skurdo stiklo ar puoduko. Patarti- vės įvyko, spalio 31 d., 1

nebegrįš. Kapitalizmui val-^ 
dyti ir visam pasauliui dik- ' 
tuoti dienos praėjo ir jau 
nebegrįš, nepaisant kaip ir 
kiek kas deda tam vilčių.

I. Vienužis

Ne, mielas drauge, aš ne-' tinę, 
žinau, ar man taurę pakei
tė, ar ne. ‘ Kaip dailininkai, 
kurie gyvenome kokius tre
jus metus Paryžiuje ir ke-

Kearny, N. J.
Spalio 28 d. staigiai mirė 

E d w a r d as Arlauskas-Ar- 
laus, 52 m. amžiaus. Gyve
no po 344 Kearny Ave. Ten 
buvo ir jo Real Estate raš-

Paliko liūdesyje motiną, 
newarkietę Oną Arlauskie
nę, sūnų Edward, Jr., sese
ris Florence ir Nataliją, 
brolį Charles, taipgi žmoną 
Irene.

Kūnas buvo pašarvota^ 
Armitage & Sons Koplyčio- ? 
je, Bellgrove Dr. Laidotu-

ras greit bus sutaisytas, I liekanos butų palaidotos.! na išplauti stiklą, arba puo- vai., Rosemount Memorial
vyksime toliau. Bet buvo Taip. Bet lankytojas juk 
aišku, kad šoferis laikosi ki- galvojantis žmogus, supran- 
tos nuomonės: jis nieko ne- Tąs, kad pakaitos nedaro- 
taisė, išsiėmė cigaretę, už- mos Per dieną.

Taipgi klaida manyti, kad 
lankytojui iš Vakarų ge
riausia rodyti tik kas tech
niškai pažangu, moderniš
ka, elegantiška. Atsimenu 
tokį atsitikimą būnant Kau- 

Ine: Valgome “Tulpės” ka-

sirūkė ir atsirėmęs į auto
buso šoną stovėjo ir laukė. 
Mes irgi išlipome. Ninos 
akyse žibėjo ašaros — taip 
man atrodė. Aš galėjau 
skaityti jos mintis: koks 
įspūdis, koks įspūdis!.. , — • ----

Norėjau jai pasakyti: vinėje, kuri ultra-moderniš- 
Brangi drauge Nina, miela | ka ir kur patiekalai gali ly- 
Ninočka! Ten matosi švie
sesnis dangus — tai Mask
vos šviesos. Mes esame su
jaudinti pirmu kartu ženg
dami tarybine žeme. Mes 
esame prie Maskvos — ir 
dabar vakaras. Pamaskvės 
vakaras! Kaip toje dainoje!

Męs atvyko-

dūką, jeigu pirma ten buvo kapinėse, Newarke. 
alus. Bet ne būtina. Norisi;
tikėti, kad joks “Daina- > 
vos” oficiantas neprarados 
darbo dėl stiklų nepakeiti- 
mo...

R. Baranikas

ARTYN KINUOS JAV 
A-BOMBONEŠIAI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo orlaivy- 
nas perkelia pulką atominių 
bombon e š i ų “B-52” ant

Šią liūdną žinią pranešė 
i telefonu “Laisvės” Admi
nistracijai velionio motina 
Ona Arlauskienė.

Varde viso “Laisvės” per
sonalo tariu nuoširdžią už
uojautą mūsų gerai rėmė- 
jai-skaitytojai Onai Arlaus
kienei.

Nesirūpink

gintis su bile kurio pasau
linės sostinės restorano. Bet 
vienai draugei niujorkietei Guamo salos. Sala yra tik 
užsinorėjo paragauti ko 2,000 mylių atstoję nuo Ki- 
nors tipiškesnio lietuviško,1 nijos, o šie bombonešiai be 

nusileidimo gili skristi virš 
5,000 mylių.

o čia kaip tik užu kelių blo
kų Laisvės alėjoje randasi 
valgykla, kuri vadinasi “Lie
tuviški paskalai” ■

STAMBIAUSIA KRUŠA
Ji iškrito 1929 metų ge-^‘ 

gūžės 11 dieną, Indijoje. 
Atskiri ledo gabalėlai buvo 
5 coliai skersmens ir svėi£ 
virš po 2 svarus.

— pava- 4 p.-Laisve (Liberty)— Airtrad^ lapkr. <Nov,) S, <964 '



LAISVES' VAJUS Kas yra inteligentiškumas
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Kas tai yra išsilavinimas? 
Atsakyti į tai nelengva.

Kartais manome, kad 
žmogus, baigęs gimnaziją, o 
juo labiau universitetą, yra 
išsilavinęs. Bet tai tik pusė 
tiesos. Ir visai nedera ma
nyti, kad kiekvienas, baigęs 
gimnaziją ar universitetą, 
yra išsilavinęs, o tas, ku
ris nebaigęs kurios nors 
mokyklos, yra visai neišsi
lavinęs.

Kai žmogus klausią, kuo 
jis norėtų būti, jis atsako, 
norįs viską žinoti. Bet su
žinoti viską per trumpą 
žmogaus gyvenimą mes ne
sugebame. Neįmanoma vi
sų mokslų sutalpinti į gal
vą. Neįmanoma tuo pat 
metu būti geru gydytoju, 
dailininku, muziku ir tech
niku. Visa šiuolaikinė kul
tūra kuriama tokiu būdu, 
kad vieni įsisavina vieno
kias specialybes, kiti kito
kias. Ir kiekvienas doras 
mūsų visuomenės pilietis 
turi specialybę, kurią jis 
gerai įvaldęs, prie kurios 
pripratęs. Aišku, kad vie
nas bus inžinierius, kitas 
agronomas, trečias siuvė
jas, ir kiekvienas mokės 
tik savo specialybę. Juk ir 
mūsų organizme širdies ląs
telių negalima sujungti su 
smegenų ląstelėmis, .— jos 
visiškai skirtingos. O jeigu 
žmogus negali visko aprėp
ti, kaipgi tada suprasti vi
sapusiškai išsilavinusio žmo
gaus sąvoką?

Bet jei niekas nesiektų 
bendrų žinių, jei niekas ne
sistengtų sužinoti, ką kuria 
medicina savo srityje, soci
ologija, geografija, astrono- 

1 mijja kiekviena atskirai sa
vo srityje, jei visi nesidomė- 

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
ft nyenumeratą ir atnaujinimų. Jis darbuojasi prie 
Conn, valstijos vajininkų.

Iš So. Bostono apylinkės H. Tamašauskienė prisiun
tė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Gražiai pasidarbavo A. Lipčius, dėl Chesterio mies
to. Prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Po naują prenumeratą prisiuntė: V. Kralikauskas, 
Lawrence, Mass.; V. Taraškienė, San Leandro, Calif., ir 
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. (pastarasis dėl Pitts- 
burgho LLD 87 kp.).

Vientik atnaujinimų prisiuntė: :—Geo Shimaitis, 
Brockton, Mass., jam į pagalbą atėjo S. Puidokas iš 
Rumford, Me; Julia Šapranauskienė ir P. Walantiene, 
Philadelphia, Pa.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; Mildred 
Friberg, Chicago, Ill., ir M'. Aranuk, Detroia, Mich.

— 0 —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
LLD 15Apskr. (per J. Žebrį), Cleveland, Ohio $60.00 

* LLD 6 Ąpskr. (per A. Lipčių), Chester, Pa. .,. 40.00 
. Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. ..

A. Jakštis, Detroit, Mich..................
W. Shapran, Philadelphia, Pa..........
A. Strolis, Philadelphia, Pa..............
Helen Cwon, Baltimore, Md..............
Paul Nukas, N. Andover, Mass........

tJonas Briedis, McKees Rocks, Pa. ..
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. ... 
J. ir A. Kauliniai, Huntington, N. Y 
P. Keval, Washington, D. C..............
Helen Trusk, Chicago, Illinois .......
Rose Sholis, Girardville, Pa..............
Ona Chernek, Maspeth, N. Y............
A. ir L. Motuzai, Mexico, Me............
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa........
Po $1: A. P. Valukonis, Los Angeles, Calif.; J. Gab- 

riunas, Dorchester, Mass.; Peter Kmaras, F. Kaulakis, 
Brockton, Mass.; J. Naviraųskas, Stoughton, Mass.; A. 
Imbras, Middleboro, Mass.; A. Benson, N. Astrauskas, 
?Ama Norkienė, Detroit, Mich.; J. Bubliauskas, Dear
born, Mich.; Paul Chepla, Cleveland, Ohio; P. Kama
rauskas, So. Barre, Mass.; Helen Kairys, Pittsburgh, 
Pa.; Julia Kripaitis, Brooklyn, N. Y.; E. Mulokiutė, A. 
Laurin, M. Rainys, N. Bulovas, P. Puodis, Phila, Pa.; O.. 
Walmus, Brooklyn, N. Y.; Petras Smalstis,’ Ludington, 
Mich.; A. Kavaliauskas, Mary Patrick, Lawrence, Mass.; 
E. Markus, K. Vaiksnoras, Methuen, Mass.; Adam Čepu
lis. Maspeth, N. Y.; Mrs. C. Jokubonis, Baltimore, Md.; 
L. Mainionis, Johnson City, N. Y.; Veronika Gustaitis, 
Phila, Pa.; W. Pšalgauskas, Juozas Rudis, Methuen, 
Mass.; P. Griciunas, Phila, Pa.; Peter Valenta, Egg Har
bor, N. J.; B. Bernotienė, Worcester, Mass.; J. Stoškus, 
Cicero, Ill.; M. Plečkaitis, J. M. Kaminskas, J. Grigas, 
Vitas Yuden, Chicago, Ill.

— 0 —
Šį sykį įplaukė >$244. Anksčiau gauta $1,625.57. Viso 

gauta — $1,869.57. Balansas lieka $3,130.43.
— o —

Kaip matote, šį sykį gavome neblogai naujų skaity
tojų. Dauguma j Lietuvą. Būtų gerai, kad daugiau gau
tume ir čia, Jungtinėse Valstijose, naujų skaitytojų. Už
rašykite kaipo dovaną—bus jums dėkingi.

Dėkojame viršminėtiems vajininkams už pasidarba
vimą, ir taipgi dėkojame viršminėtiems prieteliams už 
panamą laikraščiui.

“Laisves” Administracija

tų chemija, mechanika, bio- kurtų dirbtų įnirtingai, ne- 
sigailėdamas jėgų, kad savo , kad išmokytum žmogl} ko.

LLD 9-ta kuopa narių 
skaitlingumu negali pasi
girti, bet veiklumu apšvie
tus srityje, tai tikrai gali 
pasididžiuoti, nes ji tankiai 
suteikia mūsų spaudai rei
kalingos paramos.

Kada tik iškyla svarbes
nis reikalas, kaip tai mūsų | 
laikraščių vajai, tai nor- 
wBodieciai visada būna pir
atinių jų vietoje, o ypatin
gai mūsų darbščiosios mo
teriukės, nes jos pamiršta 

. visokius savo sunegalavi
mus ir stoja į darbą.

Nors šitame nedideliame 
miestelyje ką nors didesnio* 
surengti sąlygos nėra tin
kamos, bet kai pas narius 
yra noras, tai jie suranda 
ir priemones.

Spalio 25-tą, M. Uždavi
nio patalpose, įvyko metinis 
banketas. Nekuriu priežas
čių dėlei šį sykį svečių daug 
mažiau buvo, bet tie, kurie 
S‘ Įėjo atvykti, išsiskirstė 

nai patenkinti norwoo- 
dj^Čių vaišingumu. Skaniai 
privalgę ir karštos kavutės 
JŠgėrę, pradėjo reikalauti, 
kad kas nors pasakytų pra
kalbą, arba šiaip ką nors 
papasakotų bėgamais rei
kalais. ^Kadangi iš visų su-

Norwood, Mass.
sirinkusių neatsirado kas 
ką nors pasakotų, tai šių ei
lučių rašėjas pasisiūlė pa
deklamuoti Prano Vaičaičio 
eiles “Paliovė griaust ir 
baubt kanuolės”. /',

Buvo laikai, kai deklama
vimas mūsų parengimuose 

I buvo labai madoje, bet tas 
I darbas tankiausiai būdavo 
pavedamas mažiems vaiku
čiams, kurie nesugebėdavo 
perduoti klausytojams po
eto pareikštos minties.. Bet 
kada senas žmogus dekla
muoja, tai jau kas kita, nes 
kol jis eiles išmoksta atmin
tinai, tai jau jis, gal ir'ne
žinodamas, įsisavina poeto 
išreikštą mintį ir jausmą.

Nežinau, ar galėsiu kada 
nors pamiršti riedančias 
ašaras per veidus Antrojo 
pasaulinio karo veteraną 
motinų, kurios taip atidžiai 
klausė.

Lapkričio (Nov.) 22 d., 3 
vai. po pietų, J. Petruškevi
čius parodys Lietuvoje da
rytus filmus, taipgi pas Už
davinį, 116 Falon Avė., 
Norwoode.

Apart gražių filmų, mūsų 
šeimininkės pagamins ir kai 
ką užsikąsti.

R. Niaura

logija ir pedagogika, o te
žinotų vien tik savo ' ’ 
jei kitų darbo vaisiai jiems 
būtų nežinomi, tai .kultūra 
visai žlugtų. Tas žmogus 
išsilavinęs, kuris turi bend
rų žinių ir iš kitų sričių, 
bet savo specialybę ypatin
gai gerai žino. Apie visa 
kita jis gali išdidžiai pasa
kyti: visa, kas žmogiška, 
man nesvetima.

Žmogus, kuris moka tech
nikos, medicinos, teisės, is
torijos pagrindus, yra iš 
tikrųjų išsilavinęs žmogus. 
Toks žmogus tarsi girdi vi
są aplink grojamą koncer
tą, jį pasiekia ’visi garsai, 
kurie susilieja į vieną har
moniją, kurią mes vadina
me kultūra. Ir tuo pat me
tu jis pats groja kuriuo 
nors vienu instrumentu, ge
rai groja ir įneša kažką 
vertingą į bendrą kultūros 
lobyną.

Štai koks inteligentiškas, 
išsilavinęs žmogus.

Estetinis auklėjimas
Panagrinėkime dabar es

tetui, meninį auklėjimą. 
Apie dailininkus reikia kal
bėti taip pat, kaip aš kal
bėjau apie gydytojus, advo
katus.

Jei jūs esate talentingas, 
jūs galite tapti dailininku. 
Bet vargas jums, jei Jūs, 
būdamas dailininku, pasa-

WORCESTER, MASS.
Atidžios! Atidžios!

Šeštadienį, Lapkričio-No v. 7-ą
Įvyks Penny Sale — Gentinis Išpardavimas

LIETUVIŲ SALĖJE
29 Ėndicott St. ' Pradžia 6 vai. vakaro 

Kviečiame visus dalyvauti
—Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Moterų Komitetas

Višo to reikia išmokti. 
Jūs ką tik pripratote jaus
tis esąs jaunas, o štai ne
pastebimai atslenka kitoks 
amžius, ir jei jūs nesugebė
site drąsiai pasitikti akis į 
akį to, kas kitiems žmonėms 
būna dideliu negandu, jūs 
taip pat neteksite pusiau
svyros.

Reikia nuolat m o k y 
Vadinasi, išsildvinimą 
teikia ne tik mokykla, 
teduoda raktus...

X

Nuolat mokytis!
Visą gyvenimą žmogus 

turi mokytis, siekti savo 
idealo. Ir nefuri būti tuš
čių, beverčių akimirkų, nes 
tai tarsi pavogtas gyvenimo 
gabalas. Žinoma, reikia 
miego; poilsio, bet tik tiek, 
kiek įgytum naujų jėgų. 
Sakoma: kas miega, tas ne- 
nusideda. Ne, kas pramiegu 
gyvenimą, tas labai nuside
da, juk jis netenka bran-

guodos ar pasitenkinimo, i gaus laiko. Kai susirenka 
kad visa tai būtų žinoma'keli tarnautojai ir sako:

kyšite: aš muzikos visai ne
suprantu, nepripažįstu, ma
no reikalas — tapyba, ly
giai taip ' pat vargas jums, 
jei pasakysite: astronomija 
manęs visai nedomina, aš 
iki šiol galvoju, kad saulė 
sukasi aplink žemę. Nie
kas neturi teisės būti ne
mokša.

Kiekvienas privalo mokė
ti visų mokslų ir menų pa
grindus. Nesvarbu, ar jūs 
batsiuvys, ar chemijos pro
fesorius, bet jei jūsų siela 
svetima menui, tai jūs esate 
invalidas, toks pat kaip ir 
tuo atveju, jei neturėtumėt 
vienos akies ar būtumėt 
kurčias. Išsilavinimo esmė 
yra ta, kad visa žmonijos 
kuriamą istorija ir kultūra 
atsispindi įvairiuose kūri
niuose, kurie yra žmogui 
naudingi, suteikiantieji pa-

kiekvienam žmogui, bet, be 
abejo, greta to jis turi būti 
ir kurios nors vienos srities 
specialistas. ' /

Nebūtinai vienos srities... 
Būna tokių talentingų žmo
nių, sakysim, kaip Borodi
nas: jis buvo ir kompozi
torius, ir mokslininkas. To
kių atvejų pasitaiko, ir tai, 
žinoma, mus tik džiugina. 
Bet jokiu būdu specialybė 
neturi nuslopinti žmogaus : 
bendrųjų žinių, lygiai taip 
pat bendras išsilavinimas 
neturi užgožti specialybės, 
kitaip atsiranda/ vienas iš 
visų biauriausių reiškinių— 
diletantizmas. /Bile t a n t ų, 
žmonių besimėgau j ančių, 
skinančių gėles, nuimančių 
grietinėlę, neturi būti.

Būtina, kad kurioje nors 
.vienoje srityje žmogus pats

■darbą, širdies krauju, savo protu
! kurtų kažką labai svarbaus 
visiems žmonėms. Jei žmo
gus šito neturį, tai jis dile
tantas, jo negalima pava
dinti išsilavinusiu žmogumi.

Harmoniškumas
Harmoniškumas, tai, ką 

m^s vadiname kultūra, ir 
yra išsilavinimas. Jį turi 
suteikti mokykla, bet kaip 
ji tai gali padaryti? Ne, iš
silavinimo ribos negalima 
pasiekti per visą žmogaus 
gyvenimą. Kiek žmogus be
gyvena, tiek jis ir mokosi. 
Žmogaus gyvenime nėra to
kių metų, kai jis neprivalė
tų mokytis. Pats gyvenimas 
šito reikalauja. Ir ne vien 
dėl to, kad bet kuris me
nas ir bet kuris mokslas vi
są laiką turtėja, bet dar ir 
dėl to, kad pats gyvenimas 
kas mėnesį mums kelia nau
jus uždavinius, priverčia 
prisitaikyti prie naujo...

Svarbu ne tik mokytis, 
bet tuo pat metu tu turi bū
ti lankstus, visada pasiren
gęs naujienis įspūdž i a m s. 
Siaubinga, jei 22 metų išsi
lavinęs jaunuolis yra jau 
“užbaigtos formos.” Ne, 
jis tūri nuolat prisitaikyti 
prie naujo, atsiliepti į kiek
vieną naują garsą, jautriai 
pastebėti naują atspalvį ir 
kiekvieną naują atradimą.

ti S .
SU-

suloškime kortomis, kad 
praleistumę laiką, tai jie tu
rėtų jaustis kaip žudikai, 
žudą vienas kitą, savo bran
gųjį laiką.

Gyvenimas ne toks skur
dus ir smulkus, kad tik čia, 
prie kortų stalelio, galėtų 
nusišypsoti laimė. Nė vie
nas žmogus, siekiantis bū
ti išsilavinusiū, kultūringu, 
neturi tuščiai praleisti savo 
gyvenimo valandų. Kiek
vienas įvykis, kiekviena 
smulkmena jam turėtų su
teikti klausimų, į kuriuos 
norėdamas rasti atsakymų, 
turėtų raustis knygose, tei
rautis ir įsisavinti visa tai, 
ko dar nežino. O ką tai 
reiškia įsisavinti ? Padary
ti tai savu, savo turto dale
lyte. Tikrasis žmogaus tur
tas tik tas, kurį jis įsisa
vina.

.. Idealas ne vien tik tai, 

___os nors specialybės, o ir 
tai, kad padarytum jį ko
votoju, o tokiu žmogus gali 
tapti tik pažindamas pasau
lį ir visa, kas jame vyksta, 
žinodamas šiuolaikinius 
mokslo, meno, technikos už
davinius, suprasdamas, ko
kią vietą aš ir bet kuris ki
tas turi užimti šiame pa
saulyje ir ką aš turiu da
ryti. Padėkite jam daryti 
tai, ką jis privalo daryti di
džiosios revoliucijos epocho
je!

A. Lunačarskis

Baltimore, Md.
Serga

Susirgo “Laisvės” skaity
toja Helen Kushall, seniau 
gyvenusi Philadelphijoje 
ir Kalifornijoje. Ji pasida
vė į ligoninę akių operaci
jai, bus apie 10 dienų.

Kas norėtų aplankyti, ar
ba pasiųsti užuojautą laiš
ku, ar atviruku, tai jos ad
resas: Helen Kushall, Johns 
Hopkins Hospital, Wilmar 
3, Room 324, Balto, Md.

Namų adresas yra: 2726 
Boston St., Baltimore, Md.

Bruno Kushall, 
dukra

Kabulas. — Afganistano 
karalius M. Zahiras ir jo 
žmona išvyko į Kiniją.

BALTIMORE, Md.
Vocational Guide

A Visitandine is called 
to give Christ to the world 

the world to Christ.

SISTERS OF THE
VISITATION >

5712 Roland Ave., Baltimore, Md.,
21210

Philadelphia, pa. -& vicinity

Help Wanted—Female

COOK, donwstairs work, stay 
in preferred, good home, two 
in family. References required. 
European trained. Phone CA. 4-1009 
or ME. 5-3112.

(85-87)

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

(87-88)

HSKPR. COOK. Live in, genl 
hsek., cooking, lite laundry. Must 
be fond of 3 schl-age children. Ex
tra help kept. Must be expd & 
have refs. Main Line vic. Top 
salary. Call GR. 7-2799. (87-89)

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

(88-89)

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

TU. 6-5308.
(88-91)

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

(88-90)

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

(88-92)

HOUSEEPER. Wanted reliable 
person to care for house and older 
children. Sleep in. Call morning or 
evening. Rec. Ref. required.

v LO. 6-8418.

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

WOMAN, care for 3 children. In 
a motherless home, housekeeping 
and cooking. Must be intelligent. 
Live in 6 days, own room. $40. 
Call PI. 2-5656, 9 to 5 P. M.

(88-89)

New Delhi — Indija ir 
Ceilonas susitarė tautinių 
mažumų reikalais.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS Clevelando skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 5 dieną, 7 vai. vakare, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. Claire 
Ave.

Prašau visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug 
dalykų aptarti. Svarbiausia, pa
sitarti apie vykimą į Lietuvą ki
tais metais, atstovauti Amerikos 
lietuvius menininkus Respublikinėj 
Dainų šventėj, Vilniuj.

Sekr. S. (Kuzmickas (88-89)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopos vakarienė įvyks 

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

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

BROCKTON, MASS.
ALDLD 7-os apskrities konfe

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

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

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

Geo. Shimaitis (87-88)

BROCKTON, MASS.
LDS 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 2 d... Diet., Tąut. Namo kam
bariuose, 7:30 vai. vaakro.

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

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

(88-91) 5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1964

HELP WANTED MALE

TAILOR & PRESSER, expd with 
N. J. boiler license. Perm. pos. 
Good salary. Apply 99 Black Horse 
Pike Runnemede, N. J. YE. 1-9191.

(83-87)

TAILOR. Operator, must be 

complete pocket maker.
Top salary.

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

AUTO AND BODY FENDER MAN
Must be experienced.

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

(85-88)

WE NEED CARPENTERS — 
rough and finish, carpenters help
ers, and apprentices. Local vicinity. 
Long time job. Call OS. 2-3250, 
9 to 5.

(85-88)

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

(85-87)

AUTO MECHANIC. 1st class man, 
capable of running small independ
ent shop. Flat rate. 60% for 
mechanics. VI. 8-9345.

(86-88)

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

(86-88)

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

Call WA. 5-4563.

(88-92)

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

SANDWICH MAN. Experienced. 
Some Jewish cooking. Day workr, 
must be fast. No Sundays, excellent 
pay. PE. 5-8047. (88-89)

REAL ESTATE

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

(87-90)

NORRISTOWN. — For sale by 
owner. Mod. 3 bdrm. Brick home, 
IV2 baths. Bright Mod. kit. den. 
Full bsmt. Storm windows, car
pets. Fenced yard. Near Public & 
Parochial Schls. Asking $16,000. 
279-9094. (88-89)

Farm for Sale

LARGE FARM. North. Chester 
' Co. 203 acres. Modern ranch home, 

2 story farm house; outbuildings 
and Irg dairy barn; 11,000 ft. of 
road frontage on primary hard rd. 
Call for inspection. PERRY, Real
tor. Exton. FO. 3-7600. 24 hrs.
NI. 4-8440. (87-89)

KANADA ĮRENGS 
OBSERVATORIJĄ

Ottawa. — Kanados vy
riausybė įrengs didelę ob
servatoriją. Ji bus pastaty
ta ant 5,000 pėdų aukščio 
Kabau kalno. Bus įrengtas 
150 colių skersminiai tele
skopas. Observ a t o r i j o s 
įrengimui bus išleista arti 
10 milijonų dolerių.

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Marcelė Domeikienė, gyve

nanti Lepšių kaime, Lukšių paštas, 
Šakių rajonas, Lithuania, USSR, ieš
kau savo sūnaus Juozo Domeikos, 
prieš metus laiko gyvenusio 455 So. 
Wood, Chicago, Ill.



Galvokime apie 
mūšy koncertą.

Šiemetinis mūsų laikraš
čio “Laisves” koncertas — 
tik už keleto dienų. Jis bus 
sekamų sekmadienį.

Koncertas įvyks po pre
zidentinių rinkimų, ir mes 
turėsime progos ten pasi
tarti, pasvarstyti rinkimų 
rezultatus.

Koncerto programa žada 
būti įvairi, graži. Skaityki
te šiame puslapyje telpantį 
skelbimą.

Padarykime šį koncertą 
tikrai didingą visais atžvil
giais.

Mieli mūsų skaitytojai! 
Būkite patys ir raginkite 
tuos, kurie “Laisvės” ne
skaito, koncerte dalyvauti!

Ligi pasimatymo!

Mirė T. Kaškiaučiaus 
sesutė S. Giedraitienė

Mūsų Tadą Kaškiaučių 
apsėdo skaudžios bėdos, šio
mis dienomis gavo žinią iš 
Lieuvos, kad 1964 m. spalio 
9 d. mirė jo sesutė, Sofija 
Giedraitienė, sulaukusi 90 
metų amžiaus; palaidota 
spalio 11 d. Antazavės ka
pinėse.

Daugelis mūsų skaitytojų 
atsimena Sofiją Giedraitie
nę, kai ji prieš antrąjį pa
saulinį karą apie dešimt 
metų gyveno pas savo bro
lius Joną ir Tadą Newarke, 
N. J. Jinai su jais visuo
met lankydavosi mūsų viso
kiose pramogose.

Pastaruoju laiku Sofija 
Giedraitienė gyveno pas sa
vo dukrą Aleną Tamulio- 
nienę Alytuje.

To dar negana: neseniai 
Lietuvoje taip pat mirė 
Giedraitienės sūnus Valys. 
Jis taip pat palaidotas An
tazavės kapinėse. Jis gyve
no Viedarių kaime, kurį po
etas Jonas Kaškaitis aprašė 
savo raštuose.

Taigi, per palyginti trum
pą laiką mirė trys Tado 
Kaškiaučiaus artimieji — 
brolis daktaras Jonas Kaš- 
kiaučius, sesuo Sofija Gied
raitienė ir jos sūnus Valys 
Giedraitis. Valys, beje, bu
vo apie 62 metų amžiaus.

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia nuoširdžią užuojautą 
draugui Tadui Kaškiaučiui 
gilaus liūdesio valandoje.

R. Mizara

M. Stevens (Baranik) 
tapybos kūrinu paroda

Puiki žinutė: pranešama, 
kad ir vėl įvyks dailininkės 
May Stevens - Baranikienės 
tapybos kūrinių paroda. Ji 
tęsis nuo lapkričio 6 d. iki 
gruodžio 9 d. Įvyks United 
Federation of Teachers Ga
lerijoje, 300 Park Avenue 
South (23 Street), Manhat- 
tane.

Iš spaudai pranešimo ma
tosi, kad šioje May parodo
je daug vietos užims josios 
kūriniai apie mūsų šalies 
negrų kovas už lygias tei
ses, nes apie juos labai gra
žiai atsiliepia įžymusis neg
rų liaudies vadas Dr. Lu
ther King.

Tenka pastebėti, kad su 
May Stevens kūryba jau 
plačiai yra supažindinta ir 
plačioji Amerikos visuome
nė per visą eilę panašių pa
rodų, tarp kurių paminėti
nos: Museum of Modern 

i Art, Pennsylvania Acade
my, National Institute of 
Arts and letters, Butler 
Institute, Jacksonville Mu
seum ir kt.

Mary Stevens mokyto
jauja Queens College dailės 
institute. Reikia tikėtis, kad 
ir ši jos kūrybos paroda bus 
plačiai lankoma Niujorko 
visuomenės. Netenka abe
joti, jog daugelis lietuvių 
taip pat nueis pamatyti. 
Parodos atidarymas įvyks 
lapkričio 6 d. tarp 5 ir 8 
valandos vakare.

Rep.

Halotanas — Veiksmin
giausia ir saugiausia 

narkozė
Drezdeno vaistų fabrikas 

gamina naują inhaliacinę 
narkozę, kuri yra 4 kartus 
veiksmingesnė už eterį. Ji 
gali būti-saugiai naudoja
ma net vadinamiems rizi
kingiems pacientams, ser
gantiems širdies ir kepenų 
ligomis, kada kitos narko
zės gali pakenkti. Halota
nas tinka net kūdikiams ir 
mažiems vaikams. Jis gerai 
užsirekomendavo ir trau
minėje chirurgijoje.

Washin gtonas. — Jung
tinės Valstijos išleido dar 
$9,250,000,000 vertės popie
rinių pinigų, kad padengtų 
valstybinį deficitą.; Numa
toma, kad to pasekhiėje do
lerio vertė sumažės 4 cen
tais.

Cliffside, N. J.
Pataisa

“Laisvėje” iš spalio 30 d., 
korespondencijoje, pasaky
ta, kad A. Ališauskas mirė 
liepos mėnesį. Turėjo būti 
spalio 14 dieną. G. S.

AUGA PELNAI

Santa Cruz, Bolivija. — 
Šimtai demonstrantų pikie- 
tavo JAV propagandos sky
rių, kuris vadinamas “In
formation service”. Desėt- 
kai demonstrantų buvo įsi
veržę į vidų ir naikino pro
pagandos brošiūras.

Po miestą pasidairius
Praėjusį ketvirtadienį taip 

pat Brooklyne buvo padary
tos didelės ablavos ant taip 
vadinamų “bookies.” Suim
ta 32. Jų vadas—Carmine 
Persico. Ablavose dalyva
vo 100 detektyvų. •_

•

Keista, bet taip yra, kad 
garsusis Columbijos uni
versitetas iki šiol neturėjo 
profesoriaus titulo. Tik da
bar nutarta tokį “Universi
ty professor” titulą įvesti. 
Pirmuoju tą titulą laimėti 
yra Nobelio premijos laure
atas dr. I. I. Rabi. Titulas 
bus suteikiamas tik labai 
atsižymėj u s i e m s profeso
riams. •

Columbijos universitetas 
šiemet mini savo 210-rmeti- 
nę sukaktį.

Sunku tikėti, bet taip yra, 
kad Niujorko viešųjų mo
kyklų “globotojai” (prižiū
rėtojai, kad mokyklos būtų 
apvalytos, aptvarkytos), pa
sidarys per metus net iki 
$50,000 algos! Tokia sutar
tis bus jų pasirašyta su 
Miesto Apšvietos Taryba.

Kyla protestai prieš tokį 
miesto pinigų švaistymą.

• ■

Ar žinote, kad š. m. spalio 
27 d. sukako lygiai 60 metų 
nuo atidarymo p i r m o j o 
mieste požeminio geležinke
lio (subvės). Pirmoji linija 
buvo atidaryta 1904 metais. 
Ji ėjo iš Yorkvillės iki City 
Hali.

_  •_

Dar niekur nepasirodo 
gengsterių “karalius” Ba
nanas ir jo sūnus. Spėjama, 
kad jie bus nužudyti.

Harlemo negrų jaunuoliui 
projektui federalinė valdžia' 
paskyrė $567,000. Taip pra
nešė darbo sekretorius W. 
Willard Wirtz.

Episkopalų bažnyičos vys
kupas Donegan ragina vi-j 
sus kunigus paveikti savo! 
pasekėjus, kad jie daly vau-j 
tų lapkričio 3 dienos balsa
vimuose. Esą daug tokių pi
liečių, kurie numoja ranka 
ant abiejų kandidatų ir sė
di namie, vietoj balsuoti. 
Vyskupui Donegan tas ne
patinka.

Ant Eastern Par k wav 
prie Noštrand Avė. Brook- 
lyne praėjusį antradienį 
plėšikai sumušė ir apiplėšė 
policistą Henry Tingwell.

•

Važiuotės komisionierius 
Barnes patvarkė, kad nuo 
dabar busai galės naudoti 
didžiuosius miesto vieškelius, 
“parkways” vadinamus. Iki 
šiol jie turėdavo važiuoti 
šalutiniais keliais.

hattane prasideda nauja di
dele statyba. Ant jos bus 
nauja Madison Square 
Garden. Senoji Madison 
Square Garden, kuri ran
dasi tarp 49th ir 50th Sts. 
ant 8th Ave., bus nugriauta.

Naujoji salė, sakoma, bus 
daug didesnė. Dabartinė sa
le tesutalpina 18,000 žmo
nių.- c

“The New York Daily 
News“ pareiškė, kad jis ne
remia nė vieno kandidato į 
prezidentus. Ragina skaity
tojus patiems pasirinkti. Vi
si kiti dideii dienraščiai pa
sisakė už Johnsoną.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jau dauguma narių pasisa
kė už nukėlimą Jungtinių 
Tautų asamblėjos iš lapkri
čio 10 dienos į gruodžio 1 
dieną.

Washing tonas. —175 Ro
mos katalikų vyskupai pa
sisakė už rasinę lygybę.

LED 1 kuopos žinios
Spalio paskiausią pirma

dienį įvyko Literat ū r o s 
Draugijos 1-osios kuopos 
susirinkimas, jo dalyviai 
skaitlingi. Valdybos prane
šimai geri. Kuopos reikalai 
stovi tvarkiai. Porą narių 
dar turime neatsiteisusių 
už šiuos metus duoklių. Ti
kimės, kad jie atsiteis.

Šių metų knyga jau gata- 
tava, sakė P. Buknys, C.K. 
narys. Jis mano, kad ją na
riai gaus dar šiais metais. 
Lauksime.

Kilo sumanymas, kad jau 
laikas pradėti galvoti apie 
organizacijos 50 m. sukak
ties minėjimą. Visapusiai 
pasikalbėjus, klausimas pa
liktas vėliau išspręsti.

Susirinkusieji plačiai pa
sikalbėjo “Laisvės” reika
lais. Vajininkas V. Bunkus 
kvietė narius į talką gauti 
naujų prenumeratų ir at
naujinti senas. Pastebėta, 
kad $5,000 fondas “Laisvei”

lėtai auga. Patarta vajinln- 
kams šį reikalą laikyti min
tyje ir priminti “L.” prenu
meruoto jams.

Motiejus Klimas sutiko 
lapkričio 22-rą rodyti spal
votus vaizdus-slides. Jis jų 
turi apsčiai ir įvairių. Vaiz
dai imti Lietuvoje, Maskvo
je, Graikijoje, Ita Ii j o j e, 
Amerikoje įvairių vietų ir iš 
mūsų parengimų. “Laisvės” 
redaktorius, mūsų kuopos 
narys, R. Mizara kalbės 
dienos temomis.

Ateikime visi susipažin
ti su M. Klimo ilgų metų 
darbu ir išgirsti įdomią R. 
Mizaros kalbą.

Pradžia 3 vai. dieną.
Dalyvius kuopietės pavai

šins pyragais ir kava.
Kuopos kitas susirinki

mas bus lapkričio paskiau- 
sio pirmadienio vakarą—30 
d., Laisvės salei.

Vienas Jūsų

W. Los Angeles, Caiif. — 
Sulaukęs 63 metų amžiaus 
mirė artistas Sammee Tong.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas suteikė
pilno pulkininko
JAV kosmonautui
Glennui.

lai p s n į
John

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 3 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime. 
•Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite ateiti ir užsimokėti, kad ne- 
susispenduotumėt. Valdyba (87-88)
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OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

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

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

Kurie dar neužsimokėję duoklių, 
ateikite ir užsimokėkite. m

P. Babarskas, sekr. (87-8ftj

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos mitingas įvyks 

trečiadienį ( Lapkričio-Nov.) 4 d., 
Į 7:30 vai. vak., “Laisvės” svetainėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.
Visi nariai, kuriems laikas ir svei

kata leidžia, dalyvaukite, nes šis 
bus paskutinis mitingas .šiemetę 

Komitetas (87-88)

New Yorkas. — United 
States Steel Co. pelnai labai 
paaugo. Šiemet per pirmus 
9 mėnesius ji turėjo $55,- 
089,500 pelno. Gi 1963 me
tais per tuos pat mėnesius 
turėjo $46,450,000

La Paz, Bolivija.—Tūks
tančiai mainierių demons
travo Oruro srityje prieš 
dabartinę valdžią. Policija

Praėjusį ketvirtadienį bu- 
. vo labai išgąsdinta našlė 
Kenedienė. Ji gyvena 1040 
Fifth Ave., Manha 11 a n e.

juos užpuolė. Riaušėse 10 (Policijai buvo pranešta, kad 
žmonių buvo užmušta ir kas nors yra jos bute padė- 
apie 60 sužeista. jęs bombą. Policija pribu-

PHILADELPHIA, PA.

Mirus
Spalio 13 d., 1964 m., Tarybų Lietuvoje

Kostui Kačiuliui
Liūdną žinią gavo Bronė Ramanauskienė, į 

gyvenanti Sellersville, Pa., kad Tarybų Lietuvo- į 
je mirė jos brolis Kostas Kačiulis. |

Reiškiame gilią užuojautą Bronei, jos vyrui Į 
Antanui, broliams ir sesutei Tarybų Lietuvoje, 
ir kitiems giminėms. '
Angie Stašienė J. ir J. Belaskai
Ch. ir A. Zalners F. ir P. Walantai

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1964

vus bombos ieškojo per dvi 
valandas, bet nerado.

•

Didžiųjų laikraščių spaus
tuvių darbininkai ir vėl ruo
šiasi streikuoti. -Paliesti 7 
dienraščiai. Spaustuvinin
kai reikalauja, kad jų alga 
būtų pakelta ir kad darbo 
savaitė būtų sutrumpinta 

, iki 30 valandų. Dabar jie 
dirba 35 valandas. Bet 

-dienraščių leidėjai atsisako 
algas pakelti ir valandas 
sutrumpiriti.

Spaustuvininkai organi
zuoti į Typographical Uni
on Local 6.

Ant senosios Pennsylvani- 
jos geležinkelio stoties Man-

LAISVES

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

su Al. Daukšių.

KONCERTAS
Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 8 d., 3-čią Vai. Popiet

Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y

H

■

Victor Becker, baritonas 
Amerikoniškos kartos lietu

vis, kurio sielai mielos ir 
lietuviškos dainelės.

Ona B. Kubilienė, mezzo-sopranas, iš Chicagos

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

Augustinas Iešmantą 
baritonas, pasižymėjęs so

listas. Jis yra gerai prisi
rengęs šiam koncertui.

Al. Daukšys, tenoras 
iš Worcesterio, taipgi yra 

pasižymėjęs koncertų 
dainininkas.

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

worcesteriečiams

Mildred Stensler
Aido Choro dirigente, 

Ji yra puikiai prirengusi 
chorą šiam koncertui

B' ^3
1

Elena Brazauskienė 
sopranas, puikiai išsilavinu

si solistė, dalyvaus šio 
koncerto programoje

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

inr... .




