
Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park 17, N. Y.
Tel. Michigan 1-6887

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.) 510.00
Kanadoje ..... ........     $10.00
Kitur užsienyje ..............   $12.00
Jungtinėse Valstijose .....__________  $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų 
% ..................

Ozone Park 17, N. Y. Antrad., spalio (Oct.) 16, 1962

PRICE 10c A COPY

No. 83 •««..» » ♦ ♦ ♦ ♦ METAI 5I-ji

KRISLAI
Baisi istorija.
Kaip ir tikėtasi.
Kanauninkas ir šėtonas.

Popiežius ragino visus 
krikščionis vienytis

Blogėja santykiai 
dėl vakarų Berlyno

Anglija nesulaikys savo 
laivų plaukiojimo į Kubą

Ir šiam sostui kaleina. 
Už žmonas, už moteris. 
Pavojingi žodžiai, 
javais greitais reikalais.

— Rašo A. Bimba —

Tai, ką atidengė fašistinių 
žmogžudžių bylos Kaune ir 
Vilniuje, yra baisi istorija. 
Skaitydamas teismų eigos ap
rašymus, mintimis nulėkiau į 
šaltą 1945-46 metų žiemą. 
Lankiausi Kaune, lankiausi 
Vilniuje. Kalbėjausi su žmo
nėmis. Klausiausi jų baisių 
pasakojimų. Ir nuo to laiko 
niekas manęs nebegalėjo įti
kinti, kad tik vieni naciai sker
dė Lietuvoje nekaltus žmones, 
kad visiškai sužvėrėjusių lie
tuvių, kurie padėtų naciams 
tas skerdynes pravesti, nebu
vo.

Girdėjau, iš lūpų tų, kurie 
kurie savo akimis matė, 
kaip lietuviškieji dvikojai gir
ti žvėrys vokiečių įsakymu ir 
komanda šaudė vyrus, mote
ris, vaikus. Skerdė juos šim
tais, skerdė juos tūkstančiais.

Kauno ir Vilniaus teismų ei
ga visai tai tik patvirtina, pa
liudija.

Šitie pabaisos, šitie žmogėd-
ros n e p a s i t enkino nekaltų 
žmonių skerdimu Lietuvoje. 

.Dar jie buvo nuvykę į Balta- 
’rusiją taip pat susidoroti su 

► tūkstančiais ir tūkstan č i a i s 
nekaltų aukų!

Bet ar žinote, kad šituos 
sutvėrimus tuojau puolėsi tei
sinti ir ginti mūsiškiai kleri
kalai, menševikai ir smetoni- 
ninkai? Ar žinote, kad “Drau- 
gac,” “Darbininkas,” “Nau
jienos,” “Keleivis,” “Dirva” 
tuojau pasileido keikti ne tuos 
ž m o g ž udžius, bet Lietuvos 
veikėjus, Lietuvos vyriausybę, 
kam ji juos sugaudė ir nubau
dė?

Matote, kas dedasi. Tai 
matote, kokie sutvėrimai tuos 
laikraščius leidžia, tuos laik
raščius redaguoja, toms sro
vėms vadovauja. Juk jie tei
sindami žmogžudžius patys 
susitepa rankas. Ir jie tai pui
kiai žino!

Juk tie nuteisti ir nubaus
ti žvėrys dar turėjo tą “pa-
siteisinimą,” kad jie darbavo
si karo metu, karo aistroje, 
$ad jiems buvo nacių įsakyta 
nekaltus žmones masiniai, 
skersti, bet kuo gi gali pasi

ni teisinti klerikalų, menševikų 
ir smetonininkų vadai, smerk
dami ne tuos žvėris, bet tuos, 
kurie juos suėmė ir nubaudė?

Sunku tikėti, bet tai faktas, 
jog, štai, Chicagos kunigų 
“Draugas” (spalio 4 d.) edi- 
toriale prakeikė kanauninką, 
kuris pasirašė kauniečių rei
kalavimą, kad tų žmogžudžių 
vadas, kuris randasi Ameriko
je, būtų sugrąžintas Lietuvon 
nubaudimui. “Draugas” tie
siog šaukė:

“šėtonas čia sumanė pa
jungti kanauninką, kad komu
nizmo melai įgautų pasauliui 
labiau priimtinesnes spalvas.”

Vadinasi, šėtonas pasidar
bavo, kanauninkas tapo šėto
no agentu ir pasirašė reikala
vimą. Nė žodelio pasmerkmui 
žmogžudžių! Nė žodelio pa
smerkimui žmogžudžių vadų, 
kurie pabėgo į užsienį ir susi- 

^rado šiltą prieglaudą Dėdės 
rišamo namuose.
S

' Kaip dar ilgai laikysis po
piežiaus sostas? Ar pavyks

'(Tąsa 6-tam pusi.)

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII-čias, atidarydamas 
21-jį Visuotinį katal i k ų 
bažnyčios sus i r i n k i m ą, 
kreipėsi į visus krikščionis, 
visokių sektų pasekėjus, 
kad jie vienytųsi.

Katalikų bažnyčios susi
rinkime dalyvauja apie 
2,600 kardinolų, vyskupų ir 
arkivyskupų, kurie atsto
vauja apie 500 milijonų ka
talikų. Ten dalyvauja ir 
apie 200 kitų krikščioniškų 
sektų vadų, kaip apžvalgi
ninkų. Numatoma, kad 
bažnyčios vadų susirinki
mas baigsis prieš kalėdas.

Kas yra Vatikanas?
Katalikų bažnyčios susi

rinkimas vyksta šv. Petro 
Bazilikoje, Vatikane. Vati
kanas yra savotiška tvir
tuma — apvestas storomis 
ir aukštomis sienomis. Po 
to, kai Italija apsivienijo ir 
panaikino svietišką Romos 
popiežių valstybę, popiežiai

Varšuvos valstybių sąjunga 
pasiruošus gynybai

Varšuva. —Lenkijos, Ta- gynimo Sąjungos komen- 
rybų Sąjungos ir Vokietijos idierius maršalas Andrejus 
Demokratinės Respublikos Grečko ir kiti vadai.
gynybos jėgos baigė rude
ninius pratimus. Jie įvyko 
Rytų Vokietijoje ir baigėsi 
militariniu paradu Szceci- 
ne, prie Baltijos jūros.

Militariniame parade da
lyvavo mechanizuotos jė
gos, jų tarpe ir įrengimai 
šaudymui raketomis. Para
dui vadovavo generolas Ma
rianas Spychalskis, Lenki
jos gynybos ministras.

Paradą stebėjo Lenkijos 
premjeras J. Cyrankiewicz, 
lenkų liaudies vadas ,W. 
Gomulka, Varšuvos Apsi-

Taiso biblišką 
pasaką

Philadelphia, Pa. — Se
nojoje Izraelio istorijoje yra 
pasaka, kad būk Maižius 
išvedė žydus iš Egipto. Sa
ko, kad jis mostelėjo ir 
Raudonoji jūra prasisklei
dė: žydai perėjo, o kada 
juos vijosi Egipto kariai, 
tai jūra vėl susiliejo ir juos 
nuskandino. Ta pasaka 
įtraukta ir į krikščionių po
terius.

Dabar tokia pasaka ma
žai kas tikės. Todėl Dr. 
Harry M. Orlinsky sako, 
kad Maižiaus užrašai buvo 
klaidingai išversti. Būk žy
dus išvedė ne. per Raudoną
ją jūrą, o prie Viduržemio 
jūros per balas, kur augo 
raudonų žolių ir sritis va
dinos Raudonųjų žolių jūra.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai sako, kad jie iš sa
vo karo laivelio nuskandi
no Kubos sargybos laivelį. 

supyko ir užsidarė Vatika
ne.

Vatikanas užima 109 ak
rų plotą. Ten yra milžiniš
ka Šv. Petro Bazilika ir 
prieš ją aikštė. Vatikanas 
yra savo rūšies valstybė: 
nors plotu maža, bet labai 
turtinga.

Vatikane randasi milži
niškas muziejus, kuris uži
ma 13 akrų plotą. Vatika
nas turi savo spaustuvės rū
mus, paštą, pinigus, gink
luotą sargybą, astronominę 
observatoriją, elektros ga
minimo jėgainę, radijo ir 
televizijos stotį, mokyklą, 
teismą, biblioteką ir gra
žiausiai įrengtus sodus-par- 
kus.

Vatikano muziejuje yra 
sukuopta geriausiųjų pa
saulio piešėjų šimtai pa
veikslų. Bibliotekoje yra 
apie 800,000 tomų knygų ir 
70,000 senovinių rankraš
čių.

Generoias Spychalskis sa
ke kalbą, kurioje, tarp kit
ko, pareiškė: “Mes trokšta
me taikos ir jos išlaikymui 
dirbame, bet Vakarų impe
rialistai pavojingai sutirš
tino tarptautinę atmosfe
rą... Užtenka tą jau maty
ti vien iš Jungtinių Valsti
jų politinių vadų isterijos 
Kubos klausime”.

Kiek militariniu jėgų ma
nevruose dalyvavo, tai ne
žinia. Bet numatoma, kad 
ne mažiau šešių divizijų.

JAV pakėlė pašto 
persiuntimo kainą

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasirašė 
Kongreso nutarimą — pa
kelti pašto persiuntimo kai
ną.

1963 m. su sausio 7 diena 
bus sekama kaina už per
siuntimą: už laišką 5 cen
tai, oro paštu laiškas 8 cen
tai, atvirukas 4 centai, o 
“special delivery” 30 c.

Yra pakeliama kaina už 
persiuntimą knygų, laikraš
čių ir kitokių siuntinių. Nu
matoma, kad tas duos JAV 
valdžiai $600,000,000 meti
nių priedinių įplaukų ir ji 
galės pakelti pašto darbi
ninkų algas.

Detroitas. — 11962 metais 
automobilių gaminimo 
kompanijos pagamino 6,- 
800,000 naujų automobilių. 
Bet gamintojai sako, kad 
pardavyklose yra apie 1,- 
700,000 jų dar neparduotų.

Washingtonas. — Prezi- Ruskas taip pat labai “už- 
dentas Kenedis sako, kad imtas”, nes jis New Yorke 
artinasi išsprendimas vaka-t tariasi su kitų šalių užsie-
rinio Berlynio reikalų. Iš' nio ministrais, kurie daly- 
Tarybų Sąjungos spaudos (vauja Jungtinių Tautų
aišku, kad socialistinės ša
lys eis prie likvidavimo Ant
rojo pasaulinio karo paliki
mu. Prezidentas išreiškė 
susirūpinimą, kad tarp Va
karų didžiųjų valstybių nė
ra bendros nuomonės.

Tuo kartu JAV gynybos rinės Vokietijos karo jėgos, 
sekretorius R. McNamara'nes V. Berlynas yra NATO 
tarėsi su JAV ir NATO karo bazė, o vokiečiai suda- 
aukštais karininkais. JAV ro svarbiausias NATO mi- 
valstybės sekretorius D. litarines jėgas.

Stiprėja Jemeno 
respublika

Sana. —Rugsėjo 26 d. Je
meno militarinės jėgos nu
vertė karaliaus valdžią ir 
paskelbė respubliką. Kara
liaus šalininkai, su užsienio 
imperialistų pagalba, bandė 
organizuoti jėgas monar
chijos atsteigimui, bet ne
pavyko. Sąkojua, Jkad res
publikos šalininkai ginklais 
ir patarėjais gavo pagalbos 
ir iš Jungtinės Arabų Res
publikos.

Jemeno karininkai pasi
keisdami sėdėjo karaliaus 
soste, traukėsi paveikslus ir 
siuntė saviškiams įrodymui, 
kad jau karaliaus nėra.

Jemenas užima 75,000 
ketv mylių plotą ir turi 5,- 
000,000 gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — Tarybų Są-| Istanbulis. — Dabartinė 

junga įsakė, kad JAV am-1 Turkijos vyriausybė ruošia- 
basados pirmasis sekreto- si paleisti iš kalėjimo eilę 
rius K. S. Midhunas tuojau Mendereso šalininkų. Virš 
išvažiuotų. Jį kaltina šni-, 5,000 studentų demonstra- 
pavime. Tai antrą JAV am-lvo ir šaukė: “Negali būti 
basados narį TSRS išvaro amnestijos šalies išdavi- 
bėgyje savaitės laiko. Ikams!”

Varna, Bulgarija. — Ta- Manila. — JAV admiro- 
rybų Sąjungos šachmatis- lui H. D. Feldui nepatinka, 
tas Michailas Botvinikas kad Indonezija tvirtina sa- 
laimėjo varžybas prieš ame-'vo jūrines gynybos jėgas.
rikietį Bobby Fisherį.

Saigonas. — Pietų Viet
namo armija, su pagalba 
JAV malūnsparnių ir ma
rininkų, pradėjo didelį par
tizanų puolimą.

Dallas, Texas. — Prakiu
ro debesys. Tiek daug buvo 
vandens, kad gatvėmis stū
mė automobilius. Du žmo
nės žuvo.

Praga. — Susidaužė če
kų lėktuvas. Nelaimėje žu
vo 11 žmonių ir 31 buvo su
žeistas.

Oslo. •— Sulaukęs 68 me
tų amžiaus mirė rašytojas 
T. Gulbransenas.

Belgradas. — Gruodžio 
mėnesį Jugoslavijos prezi
dentas Tito vyks į TSRS.

i asamblėjos sesijoje.
Bona. — Vakaru Vokieti- i «•

i jos kancleris Adenaueris 
(reikalauja JAV nenusileisti 
Tarybų Sąjungai. Yra kal
bama, kad į vakarinį Berly
ną bus siunčiamos ir Vaka-

Sako, kad užmušė 
7,000 partizaną

Saigonas. — Pietų Viet
namo generolai ir Jungti
nių Valstijų karininkai tvir
tina, ka(d nuo 1962 m. pra
džios jie jau užmušė apie 
7,000 Pietų Vietnamo par
tizanų. Partizanai energin
gai priešinasi. Pietų/ Viet
namo valdžios Septintoji di
vizija užmuštais neteko 
virš 2,000.

Dabar žiauriausios kovos 
eina penkiose provincijose, 
Mekongo upės slėnyje, kur 
yra ryžių laukai.

Pietų Vietnamo valdžios 
armija ir žandarai sudaro 
apie 400,000 vyrų jėgą. 
Jiems gelbėja apie .10,000 
JAV lakūnų, karininkų ir 
marininkų.

Feldas yra komandierius 
JAV karo laivyno Ramiaja-
jame vandenyne.

Varšuva. — Lenkija ir 
Vokietijos Demokratinė 
Respublika daugiau plės 
prekybą ir bendradarbiaus 
technikos srityje.

Roma. — Italijos polici
ja dės pastangų apsaugai 
katalikų bažnyčios susirin
kimo dalyvių, o ypatingai 
popiežiaus Jono XXIII-jo.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
reikalauja JAV, kad jos 
Tarybų Sąjungai nedarytų 
nusileidimų.

Atėnai. — Policija puolė 
namų statėjų demonstraci
ją. Kovoje sužeista 12 dar
bininkų ir 17 policininkų.

Londonas. — Laikė posė
dį Council of the British 
Chamber of Shipping. Po 
susirinkimo Tarybos prezi

dentas D. M. Robinsonas 
pareiškė, kad anglai ap
svarstė Jungtinių Valstijų 
pareiškimą, kad jos neleis 
savo prieplaukose sustoti ir 
prekių paimti tiems lai
vams, kurie pirm to bus į 
Kubą nuvežę prekių. Ro- 

jbinsonas pareiškė, kad ang
lių laivu savininkai atmetė 
tą JAV politiką. Anglai 
kritikavo ir Jungtinių Vals
tijų laivų savininkus, kurie 
kreipėsi į viso pasaulio sa
vininkus. kad “jie liuosano- 
riai” nusitartų ir jų laivai 
netarnautų prekybai su Ku
ba.

Robinsonas neužginčijo 
to, kad šiemet 78 anglu lai
vai gabeno prekes į Kubą, 
bet jis sakė, kad laivai ne
gabeno ginklų ir amunici
jos, bet tik žmonių gyveni
mui reikmenis.

Jungi. Valstijos iššovė 66<, 
žvalgybinius satelitus

Jungtines Tautos, N. Y.— I Plimptonas sakė, kad sa- 
P. D. Morozovas, Tarybų'telitai yra keturių rūšių: 
Sąjungos delegacijos narys,•“Midas” ir “Discoverer” 
skundė Jungtines Valstijas satelitus iššauna karinis or- 
ir Angliją, kad jos slaptai laivynas, o kitokius — kiti 
šaudo šnipiškus satelitus, 'gynybos skyriai ir civili- 

Jie yra vadinami “Eye niai specialistai. Kaip ilgai 
in the Sky” arba “Spy in tie satelitai skraido ir kiek 
the Sky”. ;iš jų patiria, tai yra milita-

Jungtinių Valstijų dele- rinė slaptybė.
gacijos narys Francis T. P. 
Plimptonas kaltinimo ne
ginčijo. Jis sakė, kad iki 
1962 m. rugpiūčio 15 dienos 
Jungtinės Valstijos yra iš-' 
šovę 66 žvalginius sateli
tus. Civiliniai : x 
iššovė 25 satelitus, o milita-, sako, kad tam tikslui pini- 
riniai — 41. I gų pakankamai duoda.

Pentagono viršin inkai 
protestuoja, kad būk “nepa
kankamai skiria pinigų-” 

.tokių satelitų gamybai. Bet 
ma &ČLLC11- J°bn K- Rubel, gynybos 
specialistai sekretoriaus pagalbininkas, 

_ _____ lonbn Vnrl 4-<awi I-ilzaliii nini-

Blogėja Kinijos ir 
Indijos santykiai

New Delhi. —Įvyko žiau
rus susikirtimas tarp Indi
jos ir Kinijos pasienio sar
gų. IŠ abiejų pusių buvo už
mušta ir sužeista apie 50 
sargų. Indija pasiuntė pa- 
drūtinimų į Kinijos pasie
nį.

Pekinas. — Indusai buvo 
(įsiveržę į Kinijos teritori
ją. Kinijos pasienio sargai 
juos išmušė atgal. Kovoje 
užmušta 6 indusų kariai ir 
apie 20 sužeista. Kinai tu
rėjo 22 užmuštus ir sužel
tus.

VENEZUELOJEI EINA 
KOVA

Karakas. — Reakcinis 
prezidentas Betancourt a s 
giriasi, kad jis “išvalys ko
munistus”. Jis tuojau pra
dėjo pulti visus demokrati
jos šalininkus. To sėkmėje 
Vėnezueloje prasidėjo strei
kai ir demonstracijos.

Stockholmas. — Švedijos 
vyriausybė įteikė JAV am
basadoriui pranešimą, kad 
ji nesutinka su JAV pasiū
lymu sulaikyti laivų preky
bą su Kuba. Švedija sako, 
kad JAV pasiūlymas yra 
pasikėsinimas ant prekybos 
laisvės jūromis.

New Yorkas. — Spalio 12 
d. “The New York Times” 
redakciniame rei k a 1 a v o 
JAV vyriausvbės sulaikyti 
pavojingą veiklą Kubos pa
bėgėlių, kurie pasivadinę 
“Alpha 66” užpuldinėja Ku
bos pakraščius ir laivus. 
Laikraštis žymi, kad jie 
kriminaliai pra s i k a 1 s t a 
prieš JAV įstatymus ir su
daro taikai pavojų.

Miami, Fla. — Grižo iš 
Kubos advokatas J. Dono- 
vanas. Jis įteikė Kubos val
džiai sąlygas iškirkimui in
vazijos imtinių. Dabar lau
kia Kukos atsakymo.

Sukako 570 metą nuo 
Amerikos atradimo
New Yorkas. — Spalio 12 

diena buvo Kolumbo diena, 
tai yra, minėjimas Ko
lumbo pasiekimo Amerikos.

Lygiai prieš 570 metų, 
būtent 1492 spalio 12 dieną, 
po virš dviejų mėnesių 

įplaukimo, Kolumbas ir jo 
sankeleiviai pasiekė salą, 
kurią jie pavadino San Sal
vador (šventasis Išganyto
jas). Ši sala nedidelė ir ran
dasi Bahama salų grupėje, 
į šiaurę nuo Kubos.

Nuo San Salvador Ko
lumbas ir jo sandraugai pa
siekė Kubą. Tai buvo di
džiausias sausynas, kuris 
savo gamtinias turtais nu
stebino europiečius.

Karakas. — Venezuelos 
valdžia įvedė griežtą cen
zūrą.

. Maskva. — Alžyro prem
jeras Ben Bella apsilankys 
Tarybų Sąjungoje.
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Nedalyvaus
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybės pareiškimas, 

kaip pranešė TASS, kad TSRS nedalyvaus 1964—1965 
metų pasaulinėje parodoje Niujorke, daugelį amerikie
čių nuteikė labai pesimistiškai.

Jeigu tarybinės tautos parodoje nedalyvaus, tai 
kokia čia bus pasaulinė paroda? Nedalyvaus penkiolika 
tarybinių respublikų, nedalyvaus gal būt ir eilė socia- 
listinių-liaudiškų respublikų, o Kinijos Liaudies Res
publika, savaime suprantama, nedalyvaus, tai kas daly
vaus? Galima pridėti ir tai, kad nedalyvaus ir daug 
naujų Afrikos respublikų, kadangi jos yra tik neseniai 
įsikūrusios, jos biednos. Vadinasi, daugiau kaip trečda
lis žmonijos parodoje neturės savo paviljonų.

Iš tikrųjų, mes tikrai nežinome, kodėl Tarybų Są
junga atsisakė dalyvauti parodoje. Galimas daiktas, jog 
atsisako ir dėl to, kad šiuo metu JAV pradėta žiauri 
prieš ją kampanija; jau skelbiama, jog tarybiniai laivai 
nebūsią įsileisti į JAV uostus. Iš kitos pusės, laivakro- 
vių (ILU) unija jau skelbia, kad jos nariai atsisakytų 
tarybinius laivus aptarnauti, jei jie įplauktų į JAV uos
tus. Kodėl? Todėl, kad Tarybų Sąjunga teikia pagalbą 
Kubai!

Na, visa tai ir parodo, kaip reakcionieriai žlugdo, 
kas svarbu žmonijai ir mūsų kraštui!

Dėl to, atrodo, pasaulinė paroda, kuri kadaise žadė
jo pasirodyti labai didele, plačia ir iškilminga, gali nu- 
sismailinti taip, kad ji atstovaus tik “rinktiniausias” 
kapitalistines šalis.

Gaila, bet ką tu žmogus, siautėjant šaltajam karui, 
padalysi!

Stuart Hughes—kandidatas
JAV senatoriaus vietai

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE šiemet j JAV 
senatorius kandidatuoja, be kitų, Stuart Hughes.

Kadangi Kongreso rinkimai jau visai arti—lapkri
čio 6 dieną,—tai tenka tarti keletą žodžių apie šį vyrą.

. Stuart Hughes—46 metų amžiaus, Harvardo univer
siteto profesorius, šešių 'knygų autorius, visuomeninin
kas, energingas veikėjas. Jis priklauso visai eilei organi
zacijų, tarp kitų ir American Civil Liberties Unijai. Jis 
nepriklauso jokiai politinei partijai. Į JAV Senatą jis 
kandidatuoja kaip nepriklausomas jokiai partijai asmuo.

Mr. Hughes—uolus kovotojas už nusiginklavimą, 
už taikos pasaulyje išlaikymą. Savo pareiškime, kuris 
plačiai paskleistas tarp Mass, valstijos piliečių, jis, be 
kitko, sako:

“Mes išvystėme atomines bombas, paskui hydroge- 
nines bombas, dar vėliau karines raketas, ir dabar, pir
mą kartą mūsų istorijoje, mes patys randamės sunai
kinimo pavojuje. Jei branduolinis karas prasidės, mes 
nepasieksime pergalės; mes negalėsime apsaugoti mū
sų vaikų, mūsų namų, mūsų idealų. Mūsų ginklai gali 
sunaikinti pasaulį; jie negali išgelbėti mūsų šalies...”

Jis net cituoja kadaise pasakytus žodžius genero
lo ir buvusio prezidento Eisenhowerio: “Karas patapo 
ne tik tragišku, o ir beprotišku. Su turimais moderniš“ 
kais ginklais nieks negali pasiekti pergalės.”

Ir Stuart Hughes prideda: “Mes randamės vis di- 
dėjančiame, o ne mažėjančiame pavojuje,,..”

Gana aišku!
Stuart Hughes stoja už nusiginklavimą, už nustū- 

mimą karo pavojaus į šalį, už gerinimą Amerikos žmo
nėms gyvenimo, už civilinių teisių suteikimą negrams, 
žodžiu, šis profesorius, šis vyras pateikia savo rinkimi
nę platformą su labai aiškiu turiniu ir forma, kurią 
kiekvienas gali suprasti.

— o —
MASS VALSTIJOJE į JAV senatoriaus vietą yra 

trys kandidatai: Stuart Hughes, George Cabot Lodge— 
respublikonas, ir Edward M. Kennedy—demokratas. 
Pastarieji du kandidatai, aišku, yra finansuojami kapi
talistinių partijų; jų pažiūra—Demokratų ir Respubli
konų partijų pažiūra į gyvenimą. Jiedu priklauso tų 
partijų mašinoms ir direktyvoms.

Aną dieną buvo suruošti visiems trims kandida
tams debatai John Hancock salėje, Bostone. Debatai 
buvo transliuoti ir per televiziją. Deja, į debatus nepri
buvo Kennedy; jam turbūt atrodo per žema debatuoti 
su Harvardo profesorium, su buvusiojo JAV Aukščiau
siojo teismo pirmojo teisėjo sūnumi. Bet tai nieko!

Debatų eigoje Stuart Hughes drąsiai gynė savo po
ziciją.

Sunku šiam profesoriui kovoti prieš stambiųjų 
partijų kandidatus. Jis neturi išteklių propagandai ves
ti ! Jam nelengva su savo žodžiu pasiekti valstijos pilie
čius. Bet jis drąsiai kovoja už savo įsitikinimus, ’ kurie, 
pasakysime, yra milijonų amerikiečių įsitikinimai, pa
žiūra.

Būtų gerai, kad Mass, valstijos pažangieji lietuviai 
visomis jėgomis padėtų Stuart Hughes pravesti propa
gandą tarp platesnių piliečių masių, kad jie, sulaukę 
lapkričio 6 dienos, paduotų savo balsą už taiką, balsuo
dami už Stuart Hughes.

formas praves, ar bandys 
kiek nors pagerinti varguo
menės ekonominį gyveni
mą.. Jeigu junta nieko liau
dies naudai nedarys, tai ga
lima tikėtis revoliucinių 
įvykių, kokius Kuba pergy
veno.

Peru respublika turi apie 
11 milijonų gyventojų; ran
dasi Pietų Amerikoje.

Monarchistąį teberanda 
savo praeities

Anglijos mieste ■ Edinbur- 
ghe įvyko tarptautinis mo- 
narchistų “kongresas”, ku
riame dalyvavo 20 buvusių 
karalių, kunigaikščių, mar
kizų, baronų ir vienas be
nediktinų zokoninkas.

Visi jie daug plepėjo apie 
geruosius praeities laikus. 
Nusiskundė, kad bolševikų 
veikimas atnešė jiems di- 
džiausiių nelaimių, dėl ku
rių ir dabar jie kenčia. Šau
kė jie: “Tegūl gyvuoja ka
raliai, tegu gyvuoja kara
liškos teisės”. Į ' ■’

Vienas gudragalvis sura
do, kad Oliyer /Cromwell 
buvęs “pirmiitinisįį bolševi
kas”, kurio sukerta prieš 
Anglijos karalių revoliucija 
paplito po visą pasaulį. Bū
damas vyriausiu teisėju, 
Cromwell 1649 m... pasirašė 
karaliui Charles I mirties 
bausmės nuosprendį. Tada 
Cromwell patapo Anglijos 
valdovu. Jam valdant 
Angliją kapitalizmas ėmė 
viršų ant feodalizmo. Bet c ,

monarchija Anglijoje atsi
gavo ir pasiliko.

Šiuo’ metu mažai * beliko 
sostuose besėdinčių monar
chų, kurių irgi nebe ilgas 
viešpatavfmas.' 'Monarchist 
tų < susirinkimas nebegrą- 
žins nei vienam sostą pra
radusiam’ karaliui gerųjų 
praeities laiku.

Kuo saugiau keliauti
Daugelis sako, kad lėktu

vu pavojingiausia keliauti. 
Tokie daugiausia ' pasiren
ka automobiliu keliauti.

Robert J. Serling, spau
dos reporteris,: tačiau su 
tuo nesutinka. Jis tai išban
dęs ir štai ką patyręs:

Iš Bethesda, Md., jis savo 
automobiliu važiavęs 40 
minučių į Washingtona. 
Važiuodamas atidžiai laikė
si visų keliavimo reguliaci
jų ir tuo pačiu metu susižy
mėjo, kaip kiti važiavo. Jis 
užrekordavo 49 automobi
lius, kurie nesilaikydami re
guliacijų jo automobilį ap
lenkė; 3 automobiliai per
važiavo raudonas šviesas; 
du busai važiavo daug 
smarkiau, negu taisyklės 
įleidžia; 26 važiavo lėtai ir 
susikimšimą padarė; 5 nesi
laikė 15 mylių važiavimo 
prie mokyklos; 6 nesustojo, 
kur yra sustojimo iškaba; 
3 neturėjo sustojimo švie
sų; 5 nenaudojo sukimosi 
signalų.

Tai tik per 40 minučių 
vienas reporteris užrekor
davo apie šimtą automobi
lių prasižengimų įvairioms 
važinėjimo reguliacijo m s. 
Štai kur pavojinga kelionė.

Peni militarinė junta tarp 
kūjo ir priekalo

Žurnalistas Cedric Bel- 
frage šiuo metu lankėsi Pe
ru respublikoje ir parašė 
savo kelionės įspūdžius.

Neseniai militaristai ten 
laimėjo bekraujį sukilimą. 
Amerikos kapitalui parsi
davusi valdžia greitai su
smuko. Multimilijonierius 
prezidentas Manuel * Prado 
neteko šiltos vietos. Taipgi 
susmuko ir jankių machina
cijos falšyvų rinkimų pa
galba pastatyti prezidento 
kėdėn marksistinį renega
tą Victor Haya de la Torre, 
kuris pasimojęs teroriziuoti 
tvirtą pažangųjį judėjimą.

Dabar militaristų junta 
(taryba), Perez Godoy va
dovaujama, žada pravesti 
reikalingas reformas ir se
kančiais metais visuotinus 
rinkimus turėti. Beveik visi 
politiniai kaliniai jau lais
vi. Junta pasisakė prieš 
jankių imperializmą. Juntos 
programa artima Jungtinės 
Arabų respublikos prez. 
Nasserio programai.

Peru respublikos liaudies 
simpatijos yra revoliucinės 
Kubos pusėje. Plačiai vei
kia Nacionalinis Išsilaisvi
nimo frontas, kurį visos 
progresyvės jėgos remia. 
Jis tikisi sekamus rinkimus 
laimėti.

Dėl reakcijos per daugelį 
metų negalėjusi laikyti sa
vo suvažiavimo, dabar Ko
munistų partija turėjo su
važiavimą, kuriame priimta 
programa kviečia liaudį sa
vo kovoje naudoti visas le
gates priemones konstituci
nėms teisėms ginti. Kviečia 
kovoti jankių imperializmą 
ir ginti revoliucinę Kubą.

Amerikinis trustas ir vie
tiniai reakcionieriai nepa
tenkinti militarinės juntos 
politika, kodėl ji nenaudoja 
jėgos pažangiajam judėji
mui slopinti. Reakcionieriai 
apšaukia pažangiojo judėji-: 
mo dalyvius “Fidelio komu
nistais”, Kubos vado Fide
lio Kastro šalininkais. Kad 
išprovokuoti juntos terorą, 
komercinė spauda skelbia, 
jog pažangiajam judėjimui 
vadovauja slaptai iš Kubos 
ir Maskvos atvykę komu
nistai, atsivežę “milijonus 
rublių”. Žinoma, mažai kas 
tuo tiki.

Kaip matosi, militarinė 
junta randasi tarp kūjo ir 
priekalo. Ji bando susikal
bėti su reakcionieriais ir 
tuo pačiu metu toleruoti pa
žangųjį judėjimą. Tačiau 
šis vidurio kelias labai sli
dus. Valdžios vežimas gali 
lengvai apvirsti.

Didžiausias nepasitenki
nimas jaučiamas tarp že- j 
mės ūkio darbininkų, ypač 
smulkiųjų valstiečių, kurie 
tebegyvena vergiškose sąly
gose. Hacendado (dvarpo
nis) dar ir dabar verčia 
smulkiuosius valstiečius ne
mokamai jam dirbti po 120 
dienų į metus. Žemės ūkio 
darbininkų metinės paja
mos tesiekia apie $27, kuo
met didžturčių pajamos sie
kia iki $400,000. Apie 800,- 
000 vaikų neturi galimybės 
mokyklą lankyti.

Smulkiųjų valstiečių ma
sę sudaro seniau garsios ir 
narsios inkų (Inca) tautos 
indėnai. Jie kovingai nusi
teikę. Jų žmonos irgi ko
vingai veikia. Visa jų sim
patija randasi revliucinės 
Kubos pusėje.

Viskas dabar priklausys, 
kaip militarinė junta orien- 
tuosis, ar ji savo pažadus 
ištesės: ar reikalingas re

MIKROMEGAS

PROF. B. PRANSKAUS 
MEMUARAI

' Šių/ (1962) metų spalio 11 
d. prof. B. Pranskus-žalio- 
nis minėjo savo 60-tųjų me
tu sukaktuves; Jis dėsto 
lietuvių literatūrą Kapsuko 
vardo univeršitete Vilniuje. 
Šios sukakties atžymėjimui 
Valstybinė literatūros lei
dykla išleido jo gana didelį 
memuarinį tomą — “Arti
mieji toliai”.

B. Pranskaus-Žalionio at
siminimai liečia ne vien jo 
biografinius duomenis, bet 
ir platų visuomeninį-politi- 
nį barą, kurį jam teko išva
ryti. O tasai baras gana 
įdomus. Jo tikras vardas- 
pavardė—Vacius Anskaitis, 
kilęs iš vidutinių ūkininkų 
Juodupėnų sodžiuje, Žalio
sios valse,. Suvalkų kraš-. 
te. Jis baigė Realinę sep- 
tynklasę gimnaziją Mari
jampolėje (dabar Kapsu
ke). Pirmojo pasaulinio ka-Į 
ro metu, kai Lietuvą užplū
do kaizeriniai vokiečiai, jo 
gimnazija turėjo keltis į 
Vilnių, o vėliau net į Voro
nežą, Ukrainą. Ten besi
mokydamas, jis įsitraukė į 
visuomeninį darbą, kuriam | 
vadovavo kairiosios orien
tacijos moksleiviai. Jų va
das buvo žinomas poetas 
Julius Janonis, 1917 m. ge
gužės 30 d. tragiškai žuvęs 
T. Rusijoje. Spalio revoliu
cijos raida 1917 m. rudenį 
Rusijoje neabejotinai vei
kė ir susibūrusius lietuvius 
(karo pabėgėlius) Vorone
že: diferencijavosi partijos, 
srovės, formavosi šūkiai, 
politinės programos ir kt. 
Tarpusavio kovoje grūmėsi 
ateitininkai, aušrininkai, 
visuomenininkai ■ (kairieji) 
ir įvairios jų atplaišos.

Grįžęs po karo į Lietuvą, 
B. Pranskus-Žalionis gyve
no savo tėviškėje, kaime, ir 
povaliai įsitraukė į pogrin
džio revoliucinę kovą prieš 
savąją buržuaziją. Vėliau 
jis tęsė studijas Marijam
polės gimnazijoje. 1920 m., 
daugiausia B. Pranskaus 
pastangomis, minėt osioS 
gimnazijos mokiniai išleido 
vienkartinį darbininkiško 
jaunimo žurnalą “Kolekty
vą” (apie 60 egzempliorių). 
Ten pirmą kartą Anskaitis 
pasirašė po savo eilėraš
čiais V. žalioniu. B. Prans- 
kum (sekdamas savo tėvo 
vardu-Pranciškum) jis pa
sivadino kai vėliau (1922 
m.), Lietuvos žvalgybos 
persekiojimas, slapta bėgo 
į T. Rusiją ieškoti prieglau

JEMENO ŠALYJE 
YRA RAMU

Sana. — Nors Vakarų 
imperialistai, kurie bendra
vo su nuversto karaliaus 
valdžia, skelbia apie nera
mumą, bet tai yra tik jų 
pageidavimas. Jemeno res
publikoje. ramu. L i a u i s 
diaugiasi nusikračiusi kara
liaus valdžios.

Netoli Kapsuko yra puikūs Suvalkijos senelių ir invalidų 
namai — vieni iš respublikoje veikiančių 45 tokių Įstaigų, 
kuriose .pilnai valstybės išlaikomi gyvena apie 6,000 senų ir 
dėl ligos bei kitų nelaimių dirbti negalinčių žmonių. Dau
guma senelių-invalidų namų įkurta buvusiuose dvarininkų ir 
turtuolių rūmuose, kur seneliams šiandien sudarytos puikiau
sios sąlygos laimingai ir ramiai gyventi.

Nuotraukoje: svečiai iš Amerikos Jonas ir Petronėlė Pet
ruškevičiai drauge su Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijos pirmininku L. Kapočiumi ir in
validų namų direktoriumi J. -Rudzįnsku prie naujai pastatyto 
Suvalkijos senelių-invalidų namų rūmo.

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 16, 1962

akinius
tį” ir “Kovų poemos”. 1953k. 
m. išteista didoka knygd 
apie lietuvių literatūrą, pa
vadinta “Lietuvių literatū
ros gretos”. Paskutinė kny
ga, kaip jau minėjome, išė
jo šiemet, tai jo atsiminimų 
pirmasis tomas —“Artimie
ji toliai”. Atsiminimai bus 
tęsiami ir toliau.

Prof. B. Pranskus yra 
gana produktyvus rašyto
jas. Jis reiškiasi ne tik kny
gose, bet ir periodinėje 
spadoje. Lietuvos Rašytojų • 
Sąjungos savaitraščio “Li
teratūra ir mes” š. m. nr. 
36 išspausdinta jo labai 
įdomus straipsnis “Litera
tūra ir ateistinė mintis”, 
kuriame jis ragina kūrybi- * 
nius Lietuvos rašytojus 
daugiau dėmesio kreipti į v 
laisvamanybės klausimus. ' 
Straipsnio pat pradžioje au
torius visai teisingai paste- 
bi, jog:

“Kovojant prieeš religi
nius prietarus žmonių są
monėje, labai didelį vaid
menį gali ir turi vaidinti^ 
grožinė literatūra. Juk bū
tent literatūra, turėdama 
plačiausias galimybes at
skleisti žmogaus sielą, gali 
akivaizdžiai parodyti tiek 
religinių pančių blogį, tiek 
ir išsivadavimo iš jų proce
sus.”

Jis bara T. Lietuvos ra
šytojus ir knygų leidėjus, 
kad ligi šiol permaža buvo 
parašyta ir išteista ateisti
nės literatūros ir teigia, 
kad:

“Dar mažiau mūsų pada
ryta, kritiškai nušviečiant 
ir išryškinant antireliginius 
motyvus to meto lietuvių 
literatūroje, b e t a r p iškai 
perteikiant tų raštų idėjas • 
ir vaizdus tarybinei visuo-.^ 
menei. Vis tai neatidėlio- 
tini mūsų literatūros darbo n 
uždaviniai, susiję su ateis
tinės propagandos vysty- ■ 
mu.”

Visai teisingai pasakyta! 
Tai paskatinimas ir ki
tiems Lietuvos rašytojams 
daugiau dirbti antireliginės 
krypties dirvoje.

Reikia tikėtis, jog netru
kus gerbiamasis autorius 
mums pateiks ir antrą savo 
Įdomiu atsiminimu tomą. O 
šiuo tarpu sveikiname jį jo 
60-ties metų sukaktuvių . 
proga ir linkime jam ener
gingai darbuotis literatūros 
dirvoje!

dos. Pranskaus slapyvar
dis pagaliau tapo jo tikrąja 
pavarde, kuria ir dabar te- 
besivadina. Jo partinis sla
pyvardis Lietuvoje buvo — 
Protazas.

Įstojęs į Lietuvos komjau
nimo gretas, B. Pranskus 
dirbo su tokiais žinomais 
veikėjais, kaip Karolis Po
žėla, Juozas Greifenberge- 
ris (kuriuos Lietuvos fašis
tai po 1926 m. gruodžio per
versmo sušaudė), Elena 
Kaunaitė, Eugenija Taut- 
kaitė (Požėlienė), P. Var
kalius, Balys Mickevičius ir 
kiti. Kauno mieste jam 
talkino Zigmas Valaitis 
(Pavilas), kuris ten skurs
damas nelegaliai gyveno ir 
buvo LKP Centro Biuro na
riu. (Vėliau—1923 m. — Z. 
Valaitis, nepakeldamas per
sekiojimų Lietuvoje, slapta 
perėjo į T. Rusiją ir ten 19- 
42 m. tapo tuo laiku siautė- 
jusio Stalino-Berijos asme
nybės kulto auka). Maskvo
je B. Pranskus dirbo kartu 
su V. Mickevičium-Kapsu
ku ir kitais' to laikotarpio 
revoliucijos vadais. Jis re
dagavo Maskvoje einantį 
žurnalą “Priekalą” ir ben
dradarbiavo kituose leidi
niuose.

Nemaža laiko B. Prans
kus praleido “laisvos” Lie
tuvos kalėjimuose. 1921 m. 
pavasarį, bebaigiant gim
naziją, buvo įkalintas Mari
jampolėje ir išvežtas į Kau
no kalėjimą. Tas jam su
trukdė baigiamuosius egza
minus laikyti. Kelis mėne
sius (1923 m.) jis išsėdėjo 
ir “socialdemokratinės” Vo
kietijos kalėjime Karaliau
čiuje, kur jis buvo išsiųstas 
slaptam literatūriniam dar
bui. Karaliaučiuje būdamas 
B. Pranskus daug rašė. Ne
maža jo eilėraščių ir publi
cistikos dalis 1922-23 m. til
po Škotijoje ėjusiame 
“Rankpelnyje”, amerikiečių 
“Laisvėje”, “Vilnyje” ir ki
tuose.

Prof. B. Pranskus yra iš
leidęs keletą savo poezijos., 
grožinės prozos ir visuome
niniais klausimais knygų. 
Viena ypatingai žymėtina, 
išėjusi 1958 m., “Lietuvių 
literatūros istorija,” II to
mas. Ten jo parašyta kone 
visa su virš 600 pusi, knyga, 
kurioje jis pasižymėjo kaip 
literatūros kritikas ir jos 
vertintojas.

1932 m. Minske išteista 
pirmoji jo knyga. Vėliau iš
ėjo B. Branskaus dvi peozi- 
jos knygas: “Į šviesią atei- Durnadagilis

Durnadagilis lietuviams 
yra gerai žinomas. Augaj^. 
daržuose, patvoriuose ir už
kampiuose. Amerikoje auga j 
visur, išskiriant šiaurines ir 
vakarines valstijas.

Durnadagilis turi neska
nų kvapą. Liemuo yra gels
vai žalias, nuo 2 iki 5 pėdų. 
aukščio. Lapai iš viršutinės 
pusės yra tamsiai žali, apa-' 
tinė pusė šviesiai žalia. Dur
nadagilis žydi baltai, nuo 
gegužės iki rugsėjo mėne
sio. Kada išdžiūsta žiedai, 
viduryje randasi grūdai, ku
rie yra juodi, raukšlėti ir ' 
panašūs į inkstar^Grūdai* 
yra nu o dingi.| Užvalgius : 
durnadagilio žmogui pąsidi- “ 
dina akių lėlelės ir~įasida-: 
ro kaip girtas. Švieži lapai, 
yra vartojami iš viršaus pa-.: 
šalinimui paviršutinių: 
skaismų.

Bet dažnai besigydydamr 
durnaropių taip “įsilinksmi- 
na,” kad patenka į ligoninęA 
Geriausiai tų “vaistų” veng-; 
ti.
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Rašo Ksavera
(Tąsa)

“Tuomet apie tai negalvo
jau. Dabar gailiuosi,” at
sako Palubinskas.

Užklaustas, ką veikė po 
karo, jis niekur nedirbęs. 
Girtuokliavo. 1951 m. bu
vo areštuotas ir nuteistas, 
kad žvėriškai mušdavo žmo
ną ir tyčiodavosi iš savo 
vaiku, v

Pranas Matiukas
Tai neužginčijamas sadis

tas, buvęs provokatorius, 
smetoninės žvalgybos agen
tas. Matiukas daugiau kaip 
kiti kaltinamieji užkietėjęs 
Žudikas. Jis su pasididžia
vimu kalba apie žudymą. 
Publika labai nerimauja sa
lėje. Jai sunku išsilaikyti. 
Moterys kukčioja. Šiurpu 
žiūrėti, o dar šiurpiau 
klausytis jo. Jis ir išvaiz

—Kokiu tikslu jūs pasi- 
Isavinote laikrodžius, žiedus 
ir kitus vertingus daiktus?

—Mainydavau į snapsą, 
Alga buvo nedidelė — 140- 
150 markių. O išgerti po 
tokio darbo reikėdavo. 
Laikrodėliai buvo lyg ir 

i priedas prie algos..
Jis su dideliu išdidumu 

aiškina, kur dalyvavo ir ko- 
į kioje “operacijoje” — Kau- j 
no fortuose, Babtuose, i 
Ariogaloje ir kitur. Tik 
apie Krakes, kur žuvo 500 ■ 

! žmonių, jis negalįs prisi-1 
Į minti, nes buvo taip prisi- 
I gėręs, jog šiandien jam vis- 
i kas miglota. Atsimena tik, 
j kaip padėjo vienam iš bata-l 
liono puskarininkui atrink

ai ir sukrauti sušaudytųjų 
; daiktus.

Apie IX fortą jis kalba:
—Apgaulės būdu mes kal

bėjome IX forte į pasmerk-
da ir kalba pralenkė ges
tapininkus. Prieš areštą bū
vi) dantų technikas.

Pirmininkaujantis Miežė- 
nas klausia: “Savo dalyva
vimą. nusikaltimuose jūs 
laikote darbu?”

—Taip. Mes parsisamdė- 
me Šiam darbui. Įsigijome, 
taip sakant, tokią specialy- 
)>ę.

—Jus. gi jau turėjote dvi 
specialybes — raidžių rin
kėjo ir dantų techniko?

— Batalione aš įsigijau 
trečiąją specialybę...

—Žudiko?
—Ne, naikintojo.—Toliau 

tęsia: — Mes supyškinome 
visus iki vieno VII forte. 
Babtuose nuvarėme į miš
kelį ir visus sutratinome. 
Ariogaloje buvo biskį dau
giau publikos. Ten vietinė 
^valdžia mums gerai užfun- 
dino už “nuopelnus,” mies
telio sutvarkymą. Iš mano 
pusės sušaudytų 500 ar 1,- 
000, koks kirtumas! Dėl šo
vinių bėdos nebuvo.

Jis sadistišku pasididžia
vimu prisipažįsta prie to
kių darbelių. Rankomis 
gestikuliuodamas aiškina, 
kaip “pykšt, pykšt, brr, brr, 
ir nėra jų.” Dėlei apiplė
šinėjimo jis nenori prisipa
žinti. Pasmerktieji, jis aiš
kina, patys kišdavo jam į 
rankas auksinius laikrodė- 

! tuosius, tvirtindami, jog jie 
i siunčiami i darbus. Atrinko 
I daugiau kaip 10 tūkstan- 
| čių Kauno Kauno geto vy- 
I ru, moterų ir vaiku ir se- 
nių. Dar nespėjus pajudė

ki iš vietos kolonai, Vilijam- 
! polėje suburzgė sunkveži
mių motorai. Jie organizuo
tai išvežė šaudomųjų tur- 

j tą. Mes varėme iš geto vie- 
( ną. grupę paskui kitą į su
šaudymo vietą. Šis varinė- 

Ijimo darbas man nelabai 
. patiko.

Miežėnas užklausė, ar jis 
I buvo žmonių šaudymo mė- 
'gėjas?

—Mėgėjas, — su pasidi
džiavimu atsakė Matiukas.

Greta jo, prisimena Matiu
kas, — Šaudė žmones Ben- 
zius ir Mečius. Sušaudy
mui vadovavo karininkas 
Barzda. O ten dalyvavo 
“patys aukščiausieji visuo
menės sluoksniai,” buvę lie
tuviškosios buržuazinės 
kariuomenės karininkai ir 
net pats Hitlerio vietinin
kas Lietuvoje generalinis 
komisaras Rentelnas. Ne
retai hitleriniai okupantai 
žiūrėjo iš tolo į tas žudynes 
ir baltomis pirštinaitėmis 
apmautas rankas trindavo 
pasigardžiuodami naciona
listų darbeliais. O naciona- 
liai fašistiniai banditai

liūs, žiedus. Jis tik vieną 
kartą nuavęs lavoną ir pats 
užsimovęs aulinius batus.

Pirmininkas Miežėnas 
klausia:

stengėsi parodyti savo šei 
m in inkams visa, ką jie gali 
Nespėjus užpilti žeme lavo
nų, prie griovio privaryda
vo kitą grupę. Taip pasa

Teismo salė. Kairėj prie stalo prokuroras su pagalbininkais, priekyje teisėjas ir pagalbi
ninkai. Dešinėj prie stalo advokatai-gynėjai. Toliau į dešinę kaltinamieji.

kojo apie savo veiklą 'Ma
tiukas. H

Kuomet buvo užklaustas, 
ar visuomet pavykdavo iš 
pirmo šūvio užmušti savo 
auką ir ką sakydavo pa
smerktieji, Matiukas atsa
kė:

—Iš griovių sklido aima
nos, prakeikimai. Aš šau
džiau prie dviejų griovių. 
Pašaudau trupučiuką, nuei
nu į šalį, o paskui vėl pri
einu ir šaudau.

Jis smulkmeniškai pasa
kojo, kaip dalyvavo sušau
dyme 2 tūkstančių Čekoslo
vakijos piliečių IX forte, 
kaip s u š a u d ė beginklius 
valstiečius Jonavoj.

— Pasakykite, Matiukai, 
kiek jūs asmeniškai sušau- 
dėte?, — klausia Miežėnas.

—Nežinau, ant pirštų ne
skaičiavau. — ciniškai 
ko.

—Turbūt pritruktų 
tų.

Matiukas atkerta:
—Turbūt.
Miežėnas aiškina, kad 

daugiau kaip 20 tūkstančių 
žmonių buvo nužudyta “ak
cijų” metu, kuriose akty
viausiai dalyvavo Matiukas. 
Pats teisiamasis p a r o d e , 
kad jis žudė žmones tain 
dažnai, kad “kai kurie iš 
masinių šaudymų man iš
blėso arba jų aplinkybės 
susimaišė, todėl aš negaliu 
apie juos tiksliau parody
ti.”

Visuomeninis kaltintojas 
N o v o d v o r s k i s klausia:

— Jūs pateisinate savo 
nusikalt i m u s būtinumu 
vykdyti įsakymus. Nejau
gi jūs nežinote Ženevos 
konvencijos ir kitų tarptau
tinių susitarimų, pagal ku
riuos kategoriškai drau
džiama kariams dalyvauti 
baudžiamose ekspedicijose 
prieš taikius gyventojus?

Matiukas atkerta:
— Šią konvenciją aš ži

nau ir žinojau. Bet aš ka
reivis.

—Bet ar jūs galite prisi
minti tokią armiją žmoni
jos istorijoje, kuri, neskai
tant hitlerininkų, taip susi
teptų nekaltų vaikų, senelių 
ir moterų žudynėmis?, — 
klausia Novodvorskis.

—Kodėl gi? O hunai, — 
atkerta Matiukas.

Vėl klausia Miežėnas:
—Ką tie visi sušaudyti 

žmonės jums blogo padarė? 
Ar nesigaili nieko?

—Taip, gailiuosi, kad ne
pasprukau į Vakarus,—at
sako Matiukas.

Aišku, nuo Matiuko dar
buotės krito daug Lietuvos 
sūnų, dukru, kurie kovėsi 
prieš okupantus. Jis juos 
žudė su pasigardžiavimu. 
Žmonės piktinosi tuo, kad 
jis sakėsi “mėgėjas šaudy
ti” ir save statėsi profesio
naliu.

Juozas Kopūstas
Tai kitas sadistas, vagis 

ir religingas žmogus. Jis 
dar net prieškariniais me
tais sėdėjo kalėjime tris 
kartus už vagystę. Jis pri
sipažino, kad įsirašė į bata
lioną vien tik dėl to, kad 
čia nebaud ž i a m a s galė j o 
plėšikauti. Jis kalba apie 
save:

—Aš buvau smulkus vagi
šius. Dirbti neteko. Buvau 
palaidus kaip šuo. Mane 
užaugino bobutė. Buvau 
neprižiūrimas. Mane nuo
latos areštuodavo. Aš pa
vogdavau tai svetimą pini- 

! ginę, tai lagaminą nu
kniaukdavau.

Tai taip vagis praplėtė 
savo amatą — tapo žudi
ku. Toliau jis tęsia:.

—Vieną vakarą leitenan
tas Norkus nuvedė kuopą 
į VII fortą. Mane paliko 
sargyboje Archyvo gatvėje. 
Mačiau, kaip vyko šaudy
mas. Kitą rytmetį masiš
kai šaudėm pasmerktuosius 
forto duobėje nuo šlaitų ir 
kalvelių. O trečią dieną ant 
vyrų lavonų buvo suguldy
tos moterys. Jas irgi sunai
kinome. Iš teisiamųjų ten 

j mačiau Palubinską ir Ska- 
bicką. Ėjom per lavonus, 
nuiminėjom žiedus, plėšėm 
dantis.

Čia pašoka Matiukas ir 
įrodinėja Kopūstui, kad jis 
klysta, kad moterų nešau
dė.

—Šaudėm ten visi,—sako 
Kopūstas. — I IV fortą iš 
kalėjimo nuvarėm kelis šim
tus vyrų ir įsukėm nusi
rengti, bet jie nepaklausė 
ir šaukdami puolė ginkluo
tus vyrus. Davėm ugnį. 
Suašudę juos, pasidalijom 
drabužiais. Aš paėmiau dvi 
poras batų, dvejas kelnes, 
švarką. Vėliau tuos daiktus 
pardaviau. Prie Karmėla
vos leitenantas Norkus įsi
sodino į mašiną vieną kai
mo gyventoją. Pavažiavus 
Kauno link, mašina susto
jo. Norkus įsakė žmogui 
bėgti, ir nušovė jį.

Jis pasakojo, kaip buvo 
o r g a n i z u o jami masiniai 
šaudymai VII ir IV fortuo
se. Jis “gailisi savo nusi
kaltimų” ir net 1941 metų 
pabaigoje pabėgo iš batali
ono. Beje, netrukus paaiš
kėjo, kad Kopūstui teko nu
traukti karinę “tarnybą” 
dėl to, kad jis buvo suim
tas už vagystę. Jis vogti ne
siliovė. Apvogė kaimynę, 
gavo pusantrų metų kalėji
mo. Bet okupantai ■ savo 
ištikimą tarną paleido.

Jis statė hitlerininkams 
tiltus ir darbavosi pafron
tėse. Po karo vėl vagiliavo 
ir už tai du kartus sėdėjo 
kalėjime. Iki suėmimo da
bar gyveno Tomsko srityje 
ir dirbo miškų pramonės 
ūkyje.

Aleksas Raižys
Jis kilęs iš valstiečių. Jis

mirties batalioną kiek vė-! “jagdkomandą,” v y k d ž ki
liau už kitus. Jis kalba lė- ;sią bjauriausius ir kruvi- 
tai. Jis daug žino apie mir- niausius darbus. “Prieš at
ties batalioną. “Kai aš atė- įsitraukimą mes degindavo-
jau, jie buvo jau visur ap-
šaudę. Aš dalyvavau ‘di
džiojoje akcijoje’. Tai bu
vo IX forte. Mus vadova
vo majoras Šimkus. Žmo
nės guldavo duobėse veidu 
į žemę. Privary d a v o m e 
kaip silkių ir šaudydavome. 
Kiek nušoviau, aš nežinau. 
Po šaudymų pas Matiuką 
mačiau auksiniu dantų.” 4 C-

Matiukas pašoka, lyg 
kąstas:

—Meluoji!,—jis rėkia.
—Tu pats rodei. Aš ma

čiau ant delno,—kalba Rai
žys.

—Kaip jie atrodė?,— vėl 
šūkauja Matiukas.

Raižys paaiškina, ’kain 
jam atrodė auksinės dantų 
karūnėlės.

—Aš ir kitų paklausiau, 
kam Matiukui reikalingi ši
tie dantys. Jie man atsakė, 
kad tau, girdi, gal ir nerei
kalingi, o Matiukui kaip 
dantų technikui tai gali 
prireikti.

Jis toliau .aiškina apie IX 
forte sušaudytus Čekoslo
vakijos piliečius. “Su žilom 
galvom maišėsi ir švarios. 
Mus aprūpindavo degtine. 
Aš vėl išvykau baudžiamo
sioms ekspedicijoms į Psko
vo srities D e d o vičių kai
mą. Ten mes žudydavome 
ir degindavome.”

Jie žudydavo tarybinius 
partizanus ir taikius gyven
tojus. Jie degindavo kai
mus. Jis pasakojo apie

me namus, paleisdavome |grobikų pasibaisėtinas pik-
ugnimi ištisus kaimus.”

—Už ką jūs žudėte žmo
nes?,—klausia Miežėnas.

—Nežinau, ir apie tai ne
galvojau, — atsako Raižys.

—O kokio tikslo siekėte, 
stodamas į batalioną?,—to
liau klausia Miežėnas.

— Ir apie tai negalvo
jau, — atsako Raižys.

—Jūs kovojote prieš ta
rybinius partizanus. Ar su
pratote, kad tuo pačiu ko
vojote prieš didžiąją savo 
tautos daugumą?f

—Tuomet aš bendrai nie
ko negalvojau. O batalio
ne man mokėjo markes.

Klemenas Skabickas
Dievobaimingasis budelis. 

Jis. sėdi atsitolinęs nuo kitų 
kaltinamųjų, dvilinkai susi
lenkęs, galvą panarinęs ir 
retkarčiais virpa lyg dru
gio krečiamas.

Pirmininkaujantis Miežė
nas kalba, kad jo namuose 
daugybė šventųjų paveiks
lų.

—Kaip suderini piktada
rystę su penktuoju prisaky
mu “nežudyk”?

—Negaliu pasakyti, — at
sako Skabickas.

—Kodėl įstojai į batalio
ną?, — klausia teisėjas.

—Buvau silpnos sveika
tos, tai todėl.

—Vadina,si, ieškojai leng
vesnio darbo?, — vėl klau
sia teisėjas.

Skabickas kažką sumykia. 
Jis stengiasi išsiginti, nors 
vėliau prisipažįsta, kad pa
ėmęs paltą ir parsinešęs 
namo. Jis tik bailys. Dau
giausia atsako “neatsime
nu, nežinau, negaliu pasa
kyti. Aš. tik ėjau sargybą. 
Aš įstojau į batalioną ieš
kodamas lengvesnio dar
bo.” Prisipažįsta dalyvavęs 
masiškai žudant žmones ne
toli Garliavos miestelio ir 
IV forte. Sako: “Buvo 
pradėtas Vykdymas. Vary
davo m prie duobių ir šau
dėm. Garliavoje atvažiavo
me sunkvežimiais į mieste
lį. Paskui pasmerktieji bu
vo varomi apie porą kilo
metrų už miestelio. Jų bu
vo kokia 150-200.”

—Koks amžius, lytis?”— 
klausia teisėjas.

—Vyrai. Atrodo, buvo ir 
1 motei‘u.

—O vaiku ten buvo?
—Vaikų gerai neprisime- 

I nu.
—Ar jūs ką paėmėt Gar

liavoje?
—Nieko nepaėmiau. Vis

ką vietiniai sutvarkė.
—Tai jums nieko neteko?
—Nieko, — apgailestau

damas. atsako Skabickas.
—Kodėl jūs taip kratotės 

!vaikų?, — klausia teisėjas. 
I Juk akte apie faši s t i n i ų

i tadarybes, atkasus masi
nius kapus, aiškiai nusta
tyta, kad kartu su suaugu
siais buvo žudomi ir vai
kai ?

Teismo salėje žmonės su
juda, moterys pradėjo verk
ti. Teisiamasis tyli. Juk jis 
turi ir savo vaiku, nuo ku-

C 7

rių tikriausiai slėpė savo 
kruvinus darbelius.

Toliau jis prisipažįsta, 
i kad aktyviai dalyvavo IV 
I forte.

—Atvykom prie kalėjimo. 
[Vokiečiai perdavė gal 300, 
gal 400 pasmerktųjų. Juos 
varėme per Nemuno tiltą į 
fortą. Prie duobiu varėme 
dalimis po 15-20 žmonių. 
Prie duobių varė ir šaudė.

—Degtinės davė?,— klau
sia teisėjas.

—Davė. Butelį duodavo 
ir šaudymo metu. Kurie bu-, 
vo laisvi, tie gėrė, paskui 
pasikeisdavo.

Jis bandė užsiginti, kad 
šaudė IX forte. Matiukas, 
Palubinskas ir Raižys jau 
buvo pasakę pirmiau juos 
tardant, kad šaudė visa eilė 
jų ir sykiu buvo Skabickas.

—Tai ką jūs darėte sar
gyboje?, — klausia teisėjas.

—Saugojome duobes.
—O ką turėjote daryti, 

pamatę bėgant iš duobės?
—Nežinau, negaliu paša- 

kyti. i
(Bus daugiau)

sakosi, kad šiandien nepa
žįsta raidžių. Jis įstojo į

Advokatai-gynėjai: Alfonsas Šarkus, Adolfas Urbsevičius, Tamara Mandrovskaja, Juigis 
Vilimas, Jonas Jakutis
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Jonas Petruškevičius

IŠ TĖVŲ ŽEMES SUGRĮŽUS
(Pabaiga)

TARYBŲ LIETUVOS 
KULTŪROS LAIMĖJIMAI
Pasakoja respublikos 
kultūros ministro 
pavaduotojas
Vytautas Jakelaitis

Per plyginti neilgą Tary
bų Lietuvos gyvavimo lai
kotarpį nepaprastai sukles
tėjo jos nacionalinė kultūra. 
Respublika .įnešė svarų in
dėlį į bendrą tarybinės kul
tūros lobyną, jos literatūra 
ir menas pasiekė aukštą iš
sivystymo lygį. Tarybiniais 
metais pilniausiai išsisklei
dė rašytojų Petro Cvirkos 
ir Salomėjos Nėries, kom
pozitorių Stasio Šimkaus ir 
Juozo Gruodžio, dailininkų 
Stepo Žuko ir Zigmo Petra
vičiaus bei daugelio kitų 
įžymių lietuvių kult ū ros 
veikėjų talentas. Išaugo jų 
verta šių dienu pamaina.

Apie aukštą lietuviškos li
teratūros išsivystymą pa
kankamai ryškiai byloja 
vien tas faktas, kad jos at
stovui poetui Eduardui Mie
želaičiui paskirtas aukš
čiausias apdovanojimas — 
Lenininė premija. Geriausi 
mūsų • rašytojų veikalai iš
versti į daugelį kalbų. Kom
pozitoriaus Juliaus Juze
liūno baletas “Ant mariu 
kranto“ pastatytas Ukrai
nos, Latvijos, Estijos sceno
se, o jo kolega Balys Dva
rionas su autoriniais kon
certais apvažiavo kone visą 
šalį, su pasisekimu gastro- 
liava Bulgarijoje. Neturi 
sau lygių Sąjungoje Lietu
vos dailininku - vitražistu 
darbai, šios dailės šakos 
atstovui Algimantui Stoš
kui neseniai paskirtas TSRS 
Dailės akademijos sidabro 
medalis. Aukšto įvertinimo 
susilaukė ir kitos vaizduo
jamojo meno šakos, ypač 
grafika ir skulptūra.

Dešimt profesionalinių 
teatrų

Respublikoje šiandien dir
ba dešimt profesionalinių 
teatru. Ju žiūrovu sales už
pildo darbininkai, tarybine 
inteligentija.

Gražių laimėjimų pasiekė 
ir jaunos lietuviškos kine
matografijos d a r b u otojai, 
jau išleidę penkiolika pilna- 
metražiniu meniniu kino 
filmų. Čekoslovakijoje, Kar
lovy Varų tarptautiniame 
konkurse vienas iš jų — 
“Gyvieji didvyriai“ pažy
mėtas prizu.

Bibliotekos
Respublika turi tankų I 

bibliotekų tinklą. Ir viso 
šiuo metu Lietuvoje pri- 
skaitoma apie 7 tūkstančius; 
įvairių profilių šių kultu-; 
ros-švietimo įstaigų. Vien! 
valstybinių bibliotekų skai
čius nuo 114 buržuaziniais 
metais šoktelėjo iki 1,800. 
Jas lanko 1 milijonas 40 
tūkstančių skaitytojų, ki
taip tariant, skaito kas ant- 
ras-trečias žmogus respub
likoje ir visi iki vieno mo
kyklinio amžiaus vaikai. 
15-16 milijonų knygų — štai 
kiek perskaito per metus 
Lietuvos skaitytojai!

O skaityti mūsų žmonės 
tikrai turi ką! Niekad lie
tuviškos leidyklos nesiūlė 
skaitytojui tokio plataus ir 
visapusiško pasirink imo, 
niekad knygos neišeidavo 
tokiais dideliais tiražais. 
Vien pereitais metais Tary
bų Lietuvos leidyklos išlei
do 1,100 leidinių bendru 11 
milijonų 783 tūkstančių eg
zempliorių tiražu..

Karolio Požėlos vardo 
spaustuvė, esanti Kaune, 
plačiai garsėja puikia išlei
džiamos produkcijos koky
be. Nežiūrint to, knygos 
Lietuvoje pigios, labai pi
gios. Tie, kurių sūneliai ar 
dukrelės šiemet pirmą kar
tą peržengs mokyklos 

i slenkstį, gerai žino, jog ke
turis pirmaklasiui reikalin
gus spalvotus vadovėlius 
'galima įsigyti už 70 kapei- 
I kų.

Masiniu reiškiniu tapo 
meno saviveikla, kurioje da
lyvauja kas vienuoliktas 
respublikos gyventojas. At
skiruose rajonuose, tokiuo
se kaip Ramygala, Rieta- 
tavas, Kėdainiai artistu - 
mėgėju yra kas šeštas-sep- 
tintas žmogus. Jeigu bur
žuaziniame Kaune, laikino
joje Lietuvos sostinėje, bu- 
Ivo 4400 saviveiklininkų, tai 
‘dabar mieste jų priskaito- 
ma 21 tūkstantis. N e p a - 
prastai išaugo ir saviveik- 
lininių kolektyvų meninis 
lygis.

Kapsuko rajono Černiachovskio vardo kolūkis garsėja ne 
; tik puikiais derliais, bet ir gyvulių gausumu, čia yra -apie 
1,200 kiaulių, tiek pat galvijų, stambi paukščių ferma.

Nuotraukoje svečiai iš JAV prie kolūkio fermų.
Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

Nuolat gražėja Tarybų Lietuvos kaimas. Kolūkiečiai ap- 
' leidžia senas vienkiemių sodybas, statosi šviesius, jaukius na- 
i mus gražiai išplanuotose kolūkių gyvenvietėse, kur įvesta 
j elektra, dirba kultūros namai, veikia kinas.

Nuotraukoje: Kapsuko rajono Černiachovskio vardo gy
venvietė.

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

Ona Janulaitienė ir jos vyras Algis Janulaitis—Kapsuko 
rajono Černiachovskio vardo kolūkio gyvulininkystės fermos 
darbuotojai. Kaip ir daugeliui kitų kolūkiečių, ūkio vadovy
bė pinigais, medžiagomis, transportu padėjo jiems pasistatyti 
gyvenvietėje naujų gražų namą, šviesiuose, saulėtuose kam
bariuose — moderniški nauji baldai, įvesta elektra, virtuvė
je — duju plytelė, greitai į gyvvenvietę bus įvestas vanden- 
tiekis. ‘

Vyras išvalė paskutines skiedras iš kiemo, mylinčios mo
teriškos rankos apsodino gonkas gėlėmis... Dar vienas nau
jas kolūkinis namas atsistojo į ilgą namų rikiuotę šioje akį 
džiuginančioje Černachovskio vardo kolūkio gyvenvietėje.

Nuotraukoje: Amerikos lietuviai Jonas ir Petronėlė'Pet
ruškevičiai kalbasi su jaunąja namo šeimininke Ona Janulai
tiene ir jos sūneliu Gediminu prie naujojo pastato, f

Dainuoja
Moka mūsų kolūkiečiai 

gražiai pasilinksminti ir sa
vo tradicinėse šventėse, ku
rios dabar gavo naują turi
nį, tapo masiškesnėmis, iš
raiškingesnėmis. Linksmai 
ir įspūdingai praeina der
liaus šventės, paprastai ly
dimos karnavalų, nuotai
kingos žiemos, pavasario 
šventės.

Įėjo į paprotį liaudiškos 
vestuvės, vardynes (vardo 
suteikimo šventė). Paskai
čiuota, kad vien tradicinėse 
dainų šventėse kasmet pa
buvoja pusė milijono žmo
nių. Daugiatūksta n t i n e s 
žiūrovų auditorijas sutrau
kia operų spektakliai po at
viru dangumi.

Didelį kultūrinio darbo 
barą išvarė ir respublikos 
muziejai — pereitais metais 
lankytojų skaičius juose 
viršijo vieną milijoną. Kas
met 130-140 tūkstančiu 
žmonių pabuvoja Kauno de
vintojo forto muziejuje, ne- 

mažesnio populiarumo susi
laukė ir muziejai, atidaryti 
Trakų pilyje, Gedimino 
bokšte. Daug la^ytojų pri
traukia turtinga VilHidus 
paveikslų galerijos ekspozi
cija.

Muziejai
Lietuvių tauta šventai 

saugo praeities kultūros 
veikėjų atminimą. Netru
kus Palemone, ant Kauno 
marių kranto, bus atidaryti 
S. Nėries, Druskininkuose- 
M. K. Čiurlionio muziejai. 
Saugomi, tvarkomi memori
aliniai Žemaitės, Povilo Vi
šinskio, V. Krėvės-Mickevi
čiaus, K. Būgos, B. Sruogos 
namai. Didelis darbas nu
veiktas kultūros paminklų 
registravimo ir apsaugos 
srityje.

šeši respublikos kolūkiai 
turi savus dailės muziejus.

Savaime aišku, kokia di
delė kultūros darbuotojų ar
mija reikalinga turint tokį 
tankų k u 11 ū r o s - š vietimo 
įstaigų tinklą. Reikia pri
pažinti, kad kadrų pas mus 
vis dar trūksta, nors juos 
ruošia dvi aukštosios mo
kyklos — Konservatorija ir 
Dailės institutas, biblioteki
ninkystės skyrius- Universi
tete, Kultūros-vietimo tech
nikumas, penki muzikos, du 
taikomosios dailės techni
kumai, Valstybinė vidurinė 
meno mokykla. Rimčiausias 
dėsnys skiriamas kadrų 
kvalifikacijos kėlimo klau
simui.

Įvairiuose kursuose, semi
naruose šiemet mokosi apie 
4 tūkstančius žmonių. Vei
kia 27 metiniai kursai,, (ku
rie išleidžia chorvedžius, 
bibliotekininkus, pučiamųjų 
orkestrų dirigentus ir kitų 
profilių kultūrinio fronto 
darbuotojus. Jie veikia ne 
tik Vilniuje ar Kaune, bet 
ir žymiai mažesniuose mies
tuose, kad besimokantiems 
netektų toli važinėti.

Norisi pasidžiaugti ir nau
jomis didelėmis statybomis. 
Neseniai Vilniuje atvėrė 
lankytojams duris “langas į 
Visatą“ — planetariumas. 
Gražioje vietoje, Jaunimo 
sode pradėjo veikti puikiai 
įrengta garsų įrašų studija. 
Baigiama respublikinės bib- 

j liotekos statyba. Čia bus 16 
'specializuotų salių skaityto
jams, saugykla dviem su pu
lse milijono tomų knygų, 
i Suprojektuotas naujas ope- 
jros ir baleto teatro rūmų 
pastatas, planuojama atida
ryti muzikinių įrašų teatrą. 
Klaipėdoje, Skaudvilėje, 
Skuode, Elektrėnuose auga 
nauji puikūs kultūros rū
mai.

Nepatenkina mūsų porei
kių ir kino teatrų tinklas. 

|Nors lyginant su buržuazi
niais metais kino įrengimų 
skaičius išaugo nuo 65 iki 
pusantro tūkstančio, o kino 
žiūrovų skaičius pernai pa
siekė 36 milijonus, bet šioje 
srityje tebevyksta Stambios 
statybos. Iki septynmečio 
pabaigos kiekvienas rajono 
centras turės modernų pla- 
čiaekraninį kino teatrą. Da
bar jie statomi Utenoje, 
G a r g ž duose, Švenčionyse, 
Raseiniuose, Plungėje ir ki
tose vietose. Dar šiemet du 
nauji kino teatrai bus ati
daryti Vilniuje ir du—‘Kau
ne.

Pažvelgus atgal, matyti, 
kad Tarybą Lietuvoje tik
rai nemaža nuveikta kultū
rinės statybos srityje. Bet 
daug dar teks ir padirbėti, 
priartinant kaimo gyvento
jų kultūrinį lygį prie mies
to, įgyvendinant galutinį 
kultūrinės revoliucijos eta- 
P^
Vilnius, rugpjūtis *

ATVIRAI KALBANT St. Petersburg, Ha.
Amerikos lietuvių spaudo

je nemažai yra rašoma ir 
ginčijamasi dėl bendradar- 
biavimb' kultūrinėje srityje 
Amerikoje gyvenančių lie
tuvių su tėvynės jau plačiai 
išsišakojusiomis kūrybinė
mis jėgomi'l —tuomi palai
kant 'užsieniečius lietuvius 
lietuvybės įtakoje, kad duo
tų jiems progą bendrai puo
selėti lietuviškąją kultūrą.

Mano supratimu, iš tų pe
lų nebus grūdų. Viena, kad 
senoji karta, kuri jau bend
radarbiauja, tai ir bendra
darbiaus, o kurie ne, tai ir 
bus ne.

Pokariniai atvykėliai — 
didžiumoj e lietuvybei ir Lie
tuvai jau yra mirę ir jų 
niekas neprikels. Lietuva 
jiems buvo tas “asilas,“ ant 
kurio nugaros jie galėjo jo
ti, bet kaip greit tas “asilas“ 
-Lietuvos liaudis- tuos jo
jikus nuo savo nugaros nu
spyrė, taip greit jiems Lie
tuva jau nebe Lietuva. Jie 
ją prakeikė ir jos liaudį ka- 
capais apkrikštijo. Rankas 
nusimazgojo, ir viskas baig
ta!

Tiesa, jie reiškia preten
zijas, tik bėda, kad tos 
pretenzijos yra sapnų pre
tenzijos. Mes dar neužmir
šom, kad caro laikais, kiek 
tai buvo priveikta, prisisie- 
lota: dėl priespaudos, netei
singumų, išnaudojimo, žiau
rumų ir kankinimų, bet kaip 
greit į caro žandaro kėdę 
atsisėdo lietuviškas žanda
ras, taip greit Lietuvos liau
dis dešimteriopai sudejavo:

JA V-jų ekonomiją auga, bet 
lėčiau negu tikėtasi

Prezidento Kenedžio Eko
nomijos Patarėjų Taryba 
balandžio mėnesio pradžioje 
dar kartą peržiūrėjo Ame
rikos ekonominę padėtį. Jie 
pranešė, kad JAV-jų ekono
mija auga vidutinišku spar
čiu, bet ne taip sparčiai, 
kaip jie anksčiau tikėjosi.

Šalies produkcija yra apie 
10% aukštesnė negu prieš 
metus, tačiau tikėtasis sep
tynių bilijonų dolerių padi
dėjimas yra iš tikrųjų tri
mis bilijonais Žemesnis. As
meninės žmonių įpla u ko s 

. yra aukščiausios už visus 
kitus metus. Tačiau varto
tojai pinigų taip laisvai ne
leidžia, kaip kad buvo tikė
tasi.

Yra kelios priežastys ne- 
sparčiam ekonominiam au
gimui. Viena jų yra blogas 
oras. Kraštas pergyveno ga
na žiaurią žiemą ir audrin
gas oras privertė nutraukti 
produkciją daugelyje indus
trijų ir žemės ūkyje.

Kita rimtesnė priežastis 
yra ta, kad vartotojai "ne
perka tiek, kiek administra
cija tikėjosi, nors ir asme
ninės įplaukos pakilo ligi 
rekordinio aukštumo. Fak- 
tinai jie išleidžia daugiau 
pinigų negu pereitais me
tai^ o tačiau perka mažiau 
automobilių, namams reika
lingų dalykų ir kitų ilgalai
kių gėrybių negu administ
racija buvo numačiusi, kai 
ji padarė savo optimistinį 
pramatymą 1962 metams— 
produkcijos rekordą 570 bi
lijonų dolerių vertės.

A d m i nistraci j a tikė j osi, 
kad vartotojų pirkimas duos 
ekonominį pagrindą žiemai 
ir pavasariui, kad vartoto
jų pinigų leidimas pakels 
manufaktūrinę veiklą ligi
pat viršaus ir tada manu- 
f aktoriai užsisakys daugiau

kariama, šaudoma ir sadis
tiškai teriojama.

Lietuvos ūkininkus plėšė, 
kiek tik pajėgė iš jų išplėš
ti ir prie to dar didžiausioj 
paniekoj juos laikė, tyčiojo
si iš jų. Vakar buvę pri
spaustieji šiandien patapo 
dešimteriopai didesniais 
prispaudėjais.

Didžiojo karo laiku tas 
visas avantiūristinis ele
mentas visai prarado savo 
galvas, atsidavė visokioms 
judošystėms, išdavystėms ir 
net brolžudystėms, ir tuo 
sudegino visus tiltus į liau
dį, į Lietuvą. Dori lietuviai, 
kurie buvo suvedžioti, kurie 
turi norą veikti kūrybinia
me darbe lietuvybės labui, 
jie ir be didelio raginimo 
ras kelius ir būdus, kaip su 
Lietuvos kultūrininkais su
sisiekti ir dirbti. Bet tie, 
kurie daugiausia šaukia ir 
priešinasi, tai jau savaime 
aišku, kad po jų padais že
mė dega, ir jie tuo riksmu 
nori užmaskuoti pėdsakus 
savo gal nelabai švarios 
praeities.

Aš netikiu, kad Lietuvoje 
jų pasigestų, nes Lietuvoje 
pabėgėlių vietas jau seniai 
užpildė nauji, doresni, pa
jėgesni kadrai.

Lietuva gyvena pavasario 
nuotaikomis ir laikas labai 
arti, kada ji pražys visu sa
vo žiedų puošnumu ir aro
matu.

Arėjas
(Mums rodosi, kad ger

biamas Arėjas per daug jau 
žiūri į visą reikalą pesimis
tiškomis akimis.-^Red.)* j

mašinų ir statys daugiau 
fabrikų.

Tačiau ir vartotojų pirki
mas ir kapitalo investavi
mas atnešė nusivylimą. In
dustrija padidino savo 
veiklą ant tiek, kiek varto
tojai padidino pirkimą, ta
čiau ne tiek, kiek administ
racija tikėjosi.

Prezidentas ir jo patarė
jai manė, kad industrija pa
didins savo veiklą ir maši
nų pirkimą 14%. Šiais me
tais tačiau neseniai padary
ta valdžios apžvalga nuro
do, kad šie kritiškai svar
būs pirkimai pakils tik 8%. 
Kur administracija tikėjosi 
vartotojų pinigų leidimo pa
grindinių fondų per pirmąjį 
pusmetį palaikymui, ji tikė
josi padidinto pagrindinių 
gėrybių pirkimo, kad galėtų 
palaikyti ekonomiją per 
paskutinius šešis metų mė
nesius.

Prez. Kenedis sausio mėn. 
pažadėjo, kad jis pasiūlys 
pridėtinius būdus valdžioje 
ekonomijai stimuliuoti, jei
gu biznio veikla bus nusi
vilta. Jis dabar padarė sa
vo pirmą žingsnį ta krypti
mi, prašydamas Kongreso 
suteikti 600 milijonų dole
rių sumoje viešų pastatų 
statymo programai.

Šie pinigai bus naudojami 
ligoninių, bibliotekų staty
mui, vandens, kanalizacijos 
ir kitų reikalingų sistemų 
įtaisymams ir duos darbo 
bedarbiams darbininkams. 
Pinigai bus nukreipti į ben
druomenes, kur bedarbė 
yra didesnė, negu kur kitur 
krašte.

Taigi, krašto ekonomija 
auga mažesniu greičiu negu 
administracija tikėjosi.

American Council sugrįžo.
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Iš LLD 45 kuopos » 
susirinkimo

Spalio 7 d. susirinkimas 
įvyko gana skaitlingas ir 
gyvas. Komisija rodymui 
Lietuvos paveikslų pranešė, 
kad d. Grybas neatvažiuos 
dėl to, kad Miamiečiai ne
rengia, o dėl mūs vienų bū
tų per daug iškaštinga. Tai 
mes vistiek nutarėm rodyt 
tuos filmus kada vėliau, 
parsitraukiant filmų iš ki
tur, kur bus jų galima gaut.

Draugas Metelionis pra
nešė, kad jis yra ‘Laisvės“ 
vajiningas. Sakė, jei kas no
rit atsinaujinti ar naujai 
užsiprenumeruoti “Laisvę“, 
galite kreiptis pas jį, o jis 
mielai visiems patarnaus. 
Taipgi jis pranešė, kad da
bar eina “Laisvės“ vajus 
sukėlimui 5 tūkstančių doA. 
Įnešta, kad ir mūsų kuopa 
prisidėtų sukelt tą sumą. 
Beveik vienbalsiai nutarta 
paskirt 3 Šimtus iš mūs 
gausaus iždo tam svarbiam 
apšvietos darbui.

Viena iš ilgamečių gaspa- 
dinių, kuri dirba parengi
muose beveik per ištisus 16 
metų, paprašė draugijos, 
kad mūs kuopa užrašytų 
“Laisvę” į Lietuvą į Ukmer
gės biblioteką ar kokį klu
bą, kur žmonės susirenka 
pasiskaityt.

Dar vienas draugas pa
prašė užprenumeruoti ir 
“Vilnį“, nes mes žinome, 
kaip mielai jie skaito mūs 
amerikiečių spaudą. Visi 
draugai mielai sutiko, kad 
reikia užrašyt tuos du laik
raščius. Tai yra labai pa-
girtinas mūs draugų toks 
darbas.

Labai linksma matyt, kad 
nekurie mūs ligoniai jau 
pradeda po biskį sustiprėti 
ir praėjusiame susirinkimą 
jau matėsi dalyvaujant, tai 
draugė Kelienė ir draugas^ 
Jonas Simans, kuris išbuvo 
virš poros savaičių ligoni
nėj, bet sakė, kad dar vis 
nesijaučia visiškai sveikas. 
Sakė, gal dar reikės vėl jam 
eiti į ligoninę, nes dar esąs 
po gydytojo priežiūra.

Taipgi jau sugrįžo iš Chi- 
cakos d. Verutė Grigienė, 
palaidojus savo žmogelį ir 
pati buvus ligos pritrenkta, 
išgulėjus porą savaičių li
goninėj, bet dabar jau gra
žiai atrodo. Girdėjau, kad 
ir Onutė Greblikienė turi 
pasigavus įkyrų šaltį ir jau 
pora mėnesių jos niekur ne
simato. Gyk greičiau, Onu
te!

Mes visi velinam mūs vi
siems ligoniams būt svei
kiems ir stipriems, kad ir 
vėl galėtumėt kartu su mi^ 
mis veikti draugijos labui.

Grįžkit atgal į savo na
mučius, jei dar kas negrįžo- 
te dėl baimės miegamos li
gos. Galite jau nebijoti, ka
dangi Sveikatos departa
mentas pranešė, kad jau 
per pastarąsias porą savai
čių nebuvo naujų susirgimų 
nei mirčių. Kaip matote, li
ga likosi nugalėta. Ir turis
tai, ir savieji jau galite sau
giai važiuoti į St. Peters
burg, Fla. Oras pas mus 
dar vis gražus ir šiltas, dar 
galima Gulf of Mexico ge
rai pasimaudyt.

Natalie

Miami, Fla. — Kubos pa- 
bėgėlliai sako, kad jie įvyk-
dė užpuolimą Kuboje prie z 
Isabela de Sague prieplau
kos. Jie sakosi, kad jie ten. y 
užmušė 20 žmonių, padare’ 
nuostolių, o pabėgėliai visįh



Worcester, Mass.
Iš Aide choro veikimo

/Aido choras jau ruošiasi 
šio^ruclens sezono darbams. 
Su lapkričio 4 diena prasi
dės mūsų gastroliavimas po 
kolonijas, su operete “Lie
tuvaitė.” Pirmiausia vyk- 
sim ilgon kelionėn į New 
Yorką — į “Laisvės” meti
nį parengimą. Ten atliksi
me visą programą. Suvai
dinsime operetę “Lietuvai
tę,” kuri turi gražių dainų. 
Ten dalyvaudami praleisite 
vieną iš gražiausių savo gy
venime momentų ir galėsi
te pasididžiuoti, kad buvote 
“Laisvės” meti n i a m e pa
rengime.

Lapkričio 11 d. vyksime į 
Montello, Mass. O lapkri
čio 17 d. vyksime į Law
rence, Mass.

Aš manau, kad šių kolo
dijų mūsų meno mylėtojai 
nepatingės ateiti — mūsų 
nesuvils.

Į New Yorką lapkričio 4 
d. ruošiamės važiuoti busu. 
Yra užtenkamai vietos pa
šaliniams, nechoristams su 
choru šiuo busu važiuoti į 
“Laisvės” metinį parengi
mą. Kelionė iš Worcesterio 
į New Yorką ir atgal tik 
$6 asmeniui. Sustosim pa
imti hartfordiškių.. Hart- 
fordiškiams bus $5 į abi pu
ses.

Kurie važiuosite iŠ Wor
cesterio, užsiregistr u o k i t 
pas Juozą Bakšį, 29 Endi
cott St.

Busas išeis 7:30 ryto, nuo 
29 Endicott St., nes turi
me būti New Yorke 12 vai. 
dieną.

Nepamirškite šios progos 
vykti su choru, nes bus 
smagi kelionė. O ir chorui 
reikia padėti šiame gražia
me darbe. Juk mes visi ži
nome, kad choristai yra vi
si darbo žmonės, kurie įde
da daug laiko ir pastangų, 
kad choras gyvuotų. Mūsų 
mokytojas Jonas Dirvelais 
sako: “Be dainos nei vie
nos nepraleisime dienos.”

Nepamirškite lapkričio 4 
dienos. J. M. L.

'pageidauja, idant jo palai
kai būtų krematuoti. Bet 
dukterys palaidojo į kapi
nes.

Paliko dukras Bronę, Ro
žę, Mildretę ir keturis anū
kus. Ilsėkis, Jonai, ^įį^sią: 
me kalnelyje! ...kalnelyje!

ligos

klau- 
prasi-

Rumford, Me
Mirė J. Grušas

Po ilgos ir sunkios 
mirė Jonas Grušas. 
11 mėnesių. Neteko 
sos, vėliau kraujas
mušė, tapo paralyžuotas. 
Buvo senas žmogus. Ameri
koje išgyveno 62 metus. 
Trumpai gyveno Lisbon, 
Me., Lewiston, Me., bet nuo 
1905 metų, tai yra, per 59 
metus—Rumf orele.

Buvo laisvas. Senais lai
kais prisidėjo prie organi
zavimo socialistų kuopos, 
ruošdavo prakalbas. Svei
kesnis būdamas sakė, kad

Miami, Fla.
’?(( ■ Y

Viename Lietuvių Socialio 
Klubo piknike draugo Že- 
konio sode susitikau su 
Marcellla Stankus, su kuria 
draugiškai pasikalb ėjome 
dienos klausimais. Ji užsi
mokėjo prenumeratą už 
“Laisvę,” nors dar buvo ne
pasibaigusi. Ji man išme
tinėjo, kad aš taip retai pa
rašau žinių į “Laisvę.” Jai 
patinka tiktai tokios žinios 

(ir korespondencijos, po ku
riomis pasirašoma pilna 
pavarde, ne slapyvardžiu. 
Atsakiau, kad mes Miamė- 
je turime virš pustuzinį ko
respondentų, kuriems aš ne
noriu užlįsti už akių. Bet 
vis tiek ji nebuvo patenkin
ta. Tai pasižadėjau pasi- 
provyti — kai ką parašyti.

Bridgeport, Conn.
Iš susirinkimų

Spalio 7 d. įvyko LDS 74 
kuopos susirinkimas. Narių 
atąįį^Įeė s^itlingai. Pada
ryta nutarimų.

Nutarta suruošti Dr. 
Stanislovaičiui , paskaitą 
sveikatos klausime. Taipgi, 
kad tuo pat kartu jis paro
dytų slenkamus paveikslus, 
kuriuos nutraukė Tarybų 
Lietuvoje, kada ten lankėsi. 
Surengimui to išrinkta ko
misija.

Pasibaigus susirinkimui 
dalyviai buvo pavaišinti. 
Moterys suruošė va i š e s, 
kad kuopos nariai turėtų 
progą susipažinti su atsikė
lusiais čia gyventi J. M. 
Strižauskai. Širdinga pa
dėka moterims!

Po vaišių įvyko LLD 63 
kuopos susirinkimas. Buvo 
išrinkti delegatai į LLD 
3—Čios apskrities konfe
renciją, kuri įvyks spalio 28 
dieną, 103 Green St., Wa
terbury je.

J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Banketas

Išvykimai į piknikus, plia
žus bei miškus jau užsida
rinėja. Taigi kraustyki- 
mės prie sueigų svetainėse. 
Spalio 21 d. yra rengiamas 
banketas persekiojamų žmo
nių gynimo naudai. Pietus 
valgysime 1-ą vai., 318 W. 
Broadway, So. Bostone. 
Gaspadinės žada visą mais
tą labai skaniai gaminti ir 
gerai išvirti ar iškepti, nes 
joms yra du nauji pečiai 
įrengti. Kviečiame visus 
atvykti į šią pramogą.

Whist pares
Kaip kitais metais., taip 

ir šiemet klubas nutarė tu
rėti šeštadieniu va k a r a i s 
sueigas. Pirmoji pare bus 
spalio 20 dienos vakare, 
viršutinėje svetainėje.

A. K—a

Los Angeles, Calif. —Su
laukus 80 metų amžiaus 
mirė komedijų artistė Lulu 
McConnell.

Tokio. — Japonai studen
tai demonstravo protestuo
dami prieš JAV atominių 
bombų bandymus.

BROCKTON, MASS.
Liūdnas Prisiminimas mano mylimos sesutės

Brockton, Mass
Puiki Naujiena! Atvyksta Pas Mus

Worcesterio Aido Choras
vadovybėje Jono Dirvelio suvaidins

Operetę “Lietuvaitę”
Vaidinimas Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 11 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuvių Tautiško Namo 
Didžiojoje Svetainėje

668 N. Main St., Kampas Vine St., Montello

Įėjimas tik $1.50 Rengia LLD 11 Kuopa
Prašome vietinius ir iš apylinkės atsilankyti, nes 

Operetė “Lietuvaitė” yra nepaprastai įspūdingas 
veikalas ir labai gražios dainos.

Rengimo Komisija

Prieš pora metų buvo 
baigtas statyti vieškelis 
Express Skyway virš 36-os 
gatvės ir Le Jeune Rd. į' 
orlaivių stočių laukus. Tuo! 
vieškeliu automašinos neva-Į 
žiuoja, bet šaute šauna I 
kaip patrakę, lyg proto ne-. 
tekę. O kas lėčiau bando 
važiuoti, tai tą visi lenkia, 
keikdami tokiais žodžiais, 
kurie spaudai netinka. Dėl j 
to dažnai pasitaiko katas-| 
trofiškų aksidentų ir mirti
nų nelaimių.

Spalio 10 d. 19 metų nėš
čia moteriukė, Mrs. Lana 
Rose, nuvežė savo mamytę 
Diana Zablo į orlaivių stotį 
kelionei? į New Yorką. Ji 
grįždama namo tuo iškel
tuoju keliu sutiko mirtį. Ki
ta automašina žaibiškai lė
kė, trenkė į jos automašiną, 
kuri per barjerą nukrito 
žemyn 52 pėdas ir buvo 
momentališkai užmušta.

Antrosios automa š i n o s 
vairuotoja taipgi buvo mo
teris — Gladys Smith, 361 
metų. Paaiškėjo, kad ji bu-1 
vo girta. Tapo areštuota i 
ir paimta į daboklę. I

J. Stankus į

Vientiane. — Laoso vy
riausybė skundžiasi, kad 
Vakarų agentai daro suo
kalbius.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
pradės rengti pobūvių vakarus, ku
rie vyks kas šeštadienį, 7:30 vai. ! 
vakare, Klubo kambariuose, 318 W. , 
Broadway, South Bostone, 
tinis jvyks spalio 20 d.

Mylintieji smagiai laiką praleisti 
malonėkite ateiti. Bus duodama 
kavutės ir pyrago.

Rengimo Komisija (83-84)

Pi rm u -

EASTON, PA.

PHILADELPHIA. PA.
■ & VICINITY

HELP WANTED—FEMALE

Cook and light housework for 
2 adults, own room and bath, 
center city apartment. Phone LO. 
4-2918 before 10 A. M. or after 
4 P. M. (3-84)

Izabele Temikas
Mirė Spalio-October 17, 1959.

Jau treji metai, kai Tavęs, mieloji sesute, nėra. 
Aš niekados nepamiršiu Tavo, brangi sesute, geru
mo dėl manęs.

Ilsėkis, brangioji, ramiai šaltoj Amerikos žemelėj.
Tavo sesuo,

JULIA WERNER
Cleveland, Ohio

ĮSPŪDINGAS METINIS “LAISVES” PARENGIMAS
Vietoje Rengiamų Tradicijinių Koncertų Šįmet

AIDO CHORAS IŠ WORCESTER, MASS.
Vadovaujamas Jono Dirvelio, SuvaidinsOPERETE “LIETUVAITĖ”

4

į Bus Naujenybe Didžiojo New Yorko ir Apylinkės Lietuviams

yics SekmadieaiiF ILapkriži© 4 Wov
Pradžia 3-čią vai. popiet.

FILMAI IŠ LIEUVOS IR
KONCERTAS

Sekmadienį, Spalio-Oct. 21

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos Apskrities metinė 

konferencija jvyks Lapkričio 4 Nov., 
12 vai. popiet, 318 Broadway. Vi
sos kuopos Apskrities ribose pra
šomos prisiųsti skaitlingas atstovy- 

. bes.
Turėsime daug reikalų apkalbėti 

• —apie šių ir ateinančių metų veik
lą. J. Jaskevičius, 7 Apskr. sekr.

(83-84)

Įžanga $1.50 (taksai įskaityti).

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE, 631 WALNUT ST.
Filmus rodys J. Grybas, o koncertinę dalį atliks

Aido Choro Oktetas
, vadovybėj Mildred Stensler

Visi Dalyviai Programoje iš New Yorko

Pamatysime nepaprastai įdomių, kiekvienam lietuviui 
• arti prie širdies filmus iš mūsų senosios tėvynės Lietuvos, 
I ir pasiklausysime gražių lietuviškų dainų.

Kviečiame vietiniuns ir iš apylinkės dalyvauti. Tai pir- 
I mas toks įvykis mūsų mieste.

BROCKTON, MASS.

Birutės Pašalpinė Draugystė ’švęs 
savo Auksinį Jubiliejų šeštadienio 
vakare, Lapkričio-Nov. 3 d., su ban
ketu, Lietuvių Tautiško Namo vir
šutinėje svetainėje, kampas Main ir 
Vine Sts. Visos narės privalo la- 
lyvauti. Taipgi kviečiame visus 
draugus ir drauges dalyvauti sy
kiu su mumis. Vakarienė bus duo
dama 7 vai. Bus muzika.'

Rengimo Komisija (82-83)

Worcesterio Aido Choras — mokytojas Jonas Dirvelis

Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
OPERETĖS TURINYS

Įžanga nemokama. Pradžia 2 vai. dieną.

L. TILWICK ir K. STRAUKAS, rengėjai

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 16, 1962

LDS 1-MOS APSKRITIES 
METINĖ KONFERENCIJA

Įvyks lapkričio 4 d., 11 vai. ryto, 
318 Broadway, So. Bostone. Kiek
viena LDS kuopa pasistenkite pri
siųsti atstovybes į konferenciją, nes 
svarbius dalykus turėsime aptarti 
organizacijos reikaluose. Visi de
legatai malonėkite pribūti laiku, nes 
popietiniu laiku tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj įvyks kita konfe
rencija, būtent LLD 7-tos Apskri
ties konferencija.

LDS I Apskr. Pirm. D. G. Jusius
(82-83)

Prie gražios kaimo merginos meilinasi du jaunikaičiai: girkšnojantis kaimietis ir biedniokas stu
dentas. Šeimos posmuoja intrigas—sutraukyti gražuoles ryšius su studentu ir sutuokti ją su tamsuoliu, 
šnapsu “besišviečiančiu” kaimiečiu. Šeimų intrigos doros merginos santykius su studentu sudrumsčia. 
Užeina pas kaimiečius keliaujantis kromelninkas ir padėtį patiria. Jam pagaila malonios merginos ir 
studento, ir jis stengiasi jai padėti. Studentas, nežiūrint intrigų, pamylėtos merginos neužmiršta ir pa
siryžta ją aplankyti. Tuo tarpu intrigantė kaimietė paruošia neva mirusios merginos kapą, kad bent tuo 
būdu studentu nusikratyti. Radęs kapą, vaikinas 'giliai jos liūdi. Mergina praeidama pamato jį sielvar
taujantį. Ir čia įsimylėjusios porelės meilė nušvinta trykštančiu džiaugsmu.

Vaidyba vyksta žavingomis dainomis, choro mokytojo gerb. Jono Dirvelio vadovybėje.

Iš anksto pasirūpinkite tą diena turėti laisvą ir ateiti j šį parengimą, nes čia turėsite sau daug malonu

mo. Pakvieskite ir savo draugus pamatyti ir išgirsti šį nepaprastai įdomų koncertą.
Rengėjai



Taip man atrodo
Nebesibarsiu

Šis rašytojas bando pasi-
Vis įdjmėja

“Tėvynės balsas”
Išeiviams per Berlyną žadėti, kad jis tikrai nustos 

siunčiamas LTSR laikraštis į rietis. Tačiau pabaigai 
“Tėvynes balsas” vis jdoJdar reikia kai ką išrėkti: 

;” rašė ir rašys — 
į šitokia antrašte marijonų 
laikraščio “Spaudoje ir Gy
venime” skiltyse vėl nei šio, 
nei to, prisidengus slapy- 
varde “Pik”, kas reiškia, 
kad tai galėjo būti ir tėvai 
vienuoliai Prunskis ar Bag-

Jau gana
to-i

rašė ir rašys —mėja savo turiniu, laužymu, “Draugas 
nuotraukomis. Labai gerą 
įspūdį daro “TB” kalendo
rius, kur enciklope d i š k a i 
aprašomi lietuviški “who is 
who” Lietuvoj — dailinin
kai, muzikai. Gražūs skyre
liai vaikučiams, jau geriau;
atrenkamos žinios ir nuo- ■ donavičius, ar pats Leonar- 
traukos apie pramonės au-:^»s Šimutis, krikščionių de-

(Redakto- ’• uiokratų buvęs politikas, ar
ba kuris iš narsiųjų fronti-

girną Lietuvoj.
riai, matvt. suprato, kad 
nustebinti išeivius lietuvius, i 
dirbančius Amerikos pra
monės kolosuose, ne taip jau 
lengva.) Tenka kartoti 
daugelio “TB” su mažais 
saikais prašymą. kad “Vy-i 
tukas Mokosi 1_________
būtu būtinai išleista atskira 
knyga.

namasi prie A. Zieniaus, 
skliauteliuose nei šio nei to 
minint ir Algimanto .Šal
čiaus pavarde. Prie ko čia 
tai? Gal tai Algimantas 

Lietuviškai”!balčius, sūnus Povilo, kuris 
11 e i t i n i n k u ir jiems 

i panašių prikalbintas iš pa- 
isalų puolė žygiuojančius 

Skandalas? |karą laimėjusius galy-
. ,-bės karius ir buvo vietoje 

Tai butų skandalas, Jei|nudėtas prie Panemunėlio? 
Amerikos spaudoje būtų pa- ganus t0 pačio Povilo, Kau- 
cL-olht-uc ytminenis npspniniI ri;v,AUni.:n11c.skelbtas straipsnis, neseniai Į 
išspausdintas “Komunisto” 
žurnale. Juomi kaltinama, 
kad išgauti Pabaltijo vals-;
tybių pripažinimą Jungti- j* miško atėjusiu banditu? 
nių Amerikos. Valstijų vy-, marijonų bailiai samdi-

no “Maisto” direktoriaus, 
Tūbelio švogerio, kuris ke

bliais mėnesiais vėliau buvo 
■miegantis sukapotas kirviu

riausybėje — Naruševičius,1 
Balutis, Klimas, ir Rozen-

niai slapukiškai kabinėjasi 
prie tu A. Šalčiu.. . Jie to-

baumas _ 1919 m. rugsėjo jjau savo skaitytojus įtiki-
15 d. posėdyje Nr. 82 suta
rė kongresmanui Chandle- 
riui kas trys mėnesiai mo
kėti po $5,000 (dolerio ver
tė tada buvo žymiai aukš
tesnė), o pripažinus — $50,- 
000!. Už tai ši praktika, 
gyvai naudojama komerci
nių interesų, pastaruoju 
metu yra neva tyrinėjama marijonų “Drauge” ir “Dar- 
dabartinės Amerikos vy- bįnįnke” rašė net generolu 
riausybės. Bet abejojama, bUVęS Grigaliūnas - Glovac- 
ar pasiseks ką nors rėlkš-.j^g^ ar neįek0 girdėti apie 
mingėsnio atsiekti. Kitur ši' žudymus be teismo jo įsa- 
praktika vadinama kyšinin- kymu? Q Suvalkijos ūkinin
kavimu. . . - - _

nėja, kad “komuni s t i š k a 
“Laisvė” ruošiasi palaidoti 
“laisvąjį pasaulį.” “Drau
gas” atsisako tikėti, kad 
dabartinė TSRS sistema pa
sikeitė nuo asmenybės kulto 
laikų. Girdi, “žudymai ir 
skerdynės” Budapešte ar gi 
nėra liūdymas”... Neseniai i kvietė

Puikios buvo paskaitos
Praėjusi sekmadienį tu

rėjome tikrai nepaprastą 
popietę. Didžiai nusiskirau
dė tie, kurie nepasirūpino 
joje dalyvauti,
seniai buvome turėję 
kias turiningas paskaitas, | 

| kokias išgirdome LLD 1 
i kuopos suruoštame pobūvy
je paminėjimui šimto metų 
sukakties nuo įžymiojo lie
tuvių tautos poeto Mairo- 

'nio gimimo ir pagerbimui 
šių dienų Tarybų Lietuvos 
poeto rašytojo profesoriaus 
Pranskaus - Žalionio proga 
net dviejų jo gyvenimo su
kakčių —60-ojo gimtadienio 
ir keturiasdešimt dvejų me-1 
tų nuo pradėjimo bendra
darbiauti Amerikos lietuvių 
pažangiajai spauda—“Lais- 
veoi,” “Vilniai.”

Dr. A. Petrikos paruoš
tojoje, o Roberto Feiferio 
perskaitytojoje paskaitoje 
buvo labai puikiai apibūdin
ta Maironio kūryba, o Ro
jaus Mizaros paskaitoje bu
vo plačiai nušviesta prof. 
Praskaus-Žalionio veikla ir 
pasiekimai ne tik kaip po
eto, rašytojo, kritiko, bet ir 
kaip vieno žymiausių kovo
tojų už Lietuvos darbo liau
dies išlaisvinimą, kaip vieno i 
iš komunizmo statytojų mū
sų senojoje tėvynėje. Nors 
kiek platesniam šių puikių 
paskaitų turinio pateikimui 
reikėtų keleto skilčių, todėl 
nė nepradėsiu. Tiek žinau, 
kad abidvi paskaitos tilps 
artimiausiu ose žurnalo 
“Šviesos” numeriuose. Ten 
su jomis galėsite nuodug
niai susipažinti. Gavę “švie
są” būtinai skaitykite!

Šioje popietėje turėjome 
nepaprastą svečią. Jį pa- 

paskaitų ruošėjai. 
Tai buvo Tarybų Sąjungos 
ambasados Wash i n g t o n e 
darbuotojas ir įžymus Lie-

Sutelktomis jėgomis nugalėsime 
pragaištingąjį makaranizmą

Tokia mintis, tokia dva

KRITIKAVO UNIJU 
VADUS

New Yorkas. — “The 
New York Times” spalio 10 
d. redakciniame kritikavo 
laivakrovių unijos vadus, 
kurie pasisakė, kad boiko
tuos, laivus, kurie plaukia 
į Kubą. Laikraštis nurodo, 
kad toks unijų vadų elgęsis 
yra kišimąsis į valstybės 
santykius su kitomis šali
mis.

Negražu, nedraugiška, ne- 
diplomatiška ir nekaimyniška 
kreiptis į Kubos žmones ir 
jiems sakyti: Nuverskite sa
vo valdžią, tai mes jus vislA|2 
apdovanosime!

Bet kaip tik taip kalba mū
sų Valstybės sekretorius Mr. 
Rusk.

Labai abejotina, ar Kubos 
žmonės ims ir užsikabins ant 
tokios aiškiai provokatoriškos 
ir kvailos meškerės.

Turėkime mintyje “Laisvės” 
vajaus reikalus. Reikia, kad į 
jį vienoje ar kitoje formoje 
įsitrauktų visi skaity tojai. 
Ypač kiekvienas galėtų dole
riu kitu prisidėti prie sukėli
mo penkių tūkstančių dolerių* 
fondo.

Taip pat rūpinkimės, kad 
lapkričio 4 dieną Brooklyne 
įvykstąs “Laisvės” metinis pa-r 
rengimas būtų gyvas ir skait-, 
lingas. Patys ruoškitės daly-l 
vauti. Kalbinkite kitus atvyk
ti i Schwaben salę.

yal W. France, šis moksli
ninkas labai šiltai pagerbė 
profesorę Louise Pettibone 
Smith, aukštai įvertinda
mas josios įsitraukimą į 
kovą, prieš pragaištingąjį 
makaranizmą, už pilietines 
žmonių laisves.

Dr. Paul Lehman nušvie
tė jubiliatės profesorės 
Smith veiklą ir tą garbingą 
visuomenei kelią, kurį jinai 
prieš daugiau kaip dešimt 
metų pasirinko, patapdama 
Komiteto sveturgiamams 
ginti garbės pirmininke.

Kalba pati profesorė 
Louise Pettibone Smith. 
Kukliai, bet griežtai ji pasi
sako už tai, kad iš pasirink
tojo kelio neišstos; ji ragi
na ir visus amerikiečius, 
kuriems rūpi jų krašto at
eitis, kovoti prieš makara
nizmą, kol nėra per vėlu.

Paskiausiai kalba Nor
man Thomas, socialistų va
dovas. Jis irgi jau senas, 
pražilęs, bet jo balsas dar 
tvirtas. Neiš k ę s d a m a s,

Žnybtelėjęs kartą kitą 
tiems, kurie gyvena “ana
pus geležinės uždangos,” 
Norman Thomas visvien 
amerikiniais klausimais 
muša į tą patį tašką: 
kovoti prieš makaranizmą, 
leisti JAV Komunistų par
tijai veikti viešai, o tai reiš
kia: kovoti ir prieš Smitho 
įstatymą, pagal kurį jau 
daug komunistų veikėjų 
buvo sugrūsta į kalėjimus.

Programos viduryje, Frank 
Wilkinson, po savo bran
džios kalbos, atsikreipė į 
banketo dalyvius, kad jie 
ne tik patys dalyvautų ko
voje prieš makaranizmą, 
bet’ padėtų (finansiškai) ir 
kitiems Vesti kovą, kuri 
daug ’kaštuoja1. • ■ ' 1

Bankete būvo žmonių, au
kojusių po $500j po $200, o 
po $100 — daug. Nuo viso
kių žmonių grupių gauta 
po daugiau1 ir po mažiau. 
Lietuviai įteikė $100. Ne
žinau, kiek iš viso buvo su
dėta, tačiau galėčiau tvir
tinti, kad ne mažiau $10,- 
000. Tai pinigai kovai už 
žmonių pilietines laisves 
vesti, makaranizmui nuga
lėti.

Žymėtina, kad kiekvienas 
kalbėjęs (apart socialistų 
vadovo Norman Thomaso) 
primygtinai priminė, jog 
šiandien kovų už JAV žmo
nių laisvę priešakyje stovi 
komunistai; jiems tenka ei
ti į pirmąją ugnį; jie žiau
riausiai puolami, persekio
jami. Todėl — komunistų, 
kaip piliečių, teisių gyni
mas susiveda į gynimą visų 
JAV žmonių teisių, pabrė
žė kalbėtojai.

Daug, daug, kaip sakiau, 
šiame bankete buvo įžymių 
svečių. Buvo čia ir šiuo me
tu puolamieji: Benjamin J. 
Davis, Wm. L. Patterson, 
Betty Ganett Tormey; bu
vo Elizabeth . Gurley FĮynn 
ir kiti, perėję reakcijos Ug
nį. Jie sėdėjo prie stalų, 
kaip ir kiti vakaro dalyviai.

Bankete buvo ir kelioli
ka lietuvių.

Įdomus dalykas: mes, de
šimt lietuvių, buvome apsė
dę aplink vieną stalą; mūsų 
padavėja — moteris, malo
ni, paslaugi padavėja: Stai
ga ji prisipažįsta, kad — 
lietuvaitė: gimusi Pennsyl- 
vanijos valstijoje, jau seniai 
gyvenanti Niujorke, ištekė
jusi už airių kilmės vyro, 
turinti net anūku, bet lie
tuviškai kalbėti dar nepa- 
miršusi. Padavėjos profe
sijoje ji dirbanti jau apie 
30 metų. Nadyras

sia, toks, pagaliau, ryžtas 
buvo jaustas spalio 12 d. 
vakarą niūjorkiškio Astor 
hotelio didžiojoje salėje. 
Tai buvo sambūris - banke
tas, kurio kiekvienas jame 
dalyvavęs ilgai nepamirš!

O dalyvavo ten apie tūks
tantis svečių — vyrų, mo
terų, intelektualų, visuome
nininkų, dvasininkų, darbi
ninku.

Vakaro tikslas buvo dve
jopas:

(1) ’ Prisiminti- pagerbti 
š. m. liepos mėnesio 10 d. 
mirusį įžymųjį amerikietį, 
kovojusį už JAV žmonių ci
vilines (pilietines) laisves— 
Royal W. France.

(2) Pagerbti įžy m i ą j ą 
amerikietę, kovojančią už 
tas pačias žmonių pilietines 
teises, ypatingai už svetur- 
gimių teises, — profesorę 
Louise Pettibone Smith — 
jos deimantinio jubiliejaus 
proga.

Abudu šitiedu asmenys— 
kovotojai prieš makaraniz
mą, prieš McCarran įstaty
mą, pagal kurį šiandien 
JAV. valdžia puola kai ku
rias organizacijas ir pavie
nius asmenis, pirmiausia 
komunistus.

Taigi, žmonės, eidami į 
banketą, gerai žinojo, kad 
jie eina ne tik pagerbti pa
minėtuosius, vertus pagar
bos asmenis, o ir prisidėti 
prie kovos už panaikinimą 
McCarrano įstatymo, už su
turėjimą valdžios organų 
rankų, kad nečiuptų ir ne
siųstų į kalėjimus nekaltų 
žmonių, k a d nekryžiuotų 
nekaltų organizacijų, kad 
apgintų Teisių Bilių—JAV 
žmonių teisę susirinkti, kal
bėti, išreikšti-,’ savo nuomo
nę per spaudą!- '-' ■ < •

Programa
Pirmiausiai tenka pasa

kyti, kad banketas buvo 
spalvingas , ir kultūringas. 
Buvo svečių,; kurie pirmą 
kartą gyvename. įkėlė į šią 
salę savo koją.

Programą s u d are įdo
mios, turiningos kalbos įžy
mių intelektualų, įsitrau
kusių į bendrą kovą prieš 
makaranizmą, už pilietines 
teises ir pilietines žmonių 
laisves.

Pirmininkavo protestantų 
vyskupas Edgar A. Love.

Vienos minutės atsistoji
mu buvo pagerbtas mirusis 
Royal W. France, o įžymu
sis advokatas Leo Linder, 
iš Advokatų gildijos, pasa
kė apie mirusįjį kolegą ir 
kovotoją prieš makaraniz
mą R. W. France kalbą. Mr. 
Linder priminė, kad ir Ad
vokatų Gildija kadaise bu
vo Justicijos departamento 
nuskirta būti “subversyvių” 
organizacijų sąraše, bet ji 
kovojo, jai talkon stojo mi
rusis advokatas France., na, 
ir su liaudies talka Gildija 
savo kovą laimėjo!

Joseph Forer, advokatas 
iš Washingtono, ginąs Ame
rikiečių komitetą sveturgi- 
miams ginti (American 
Committee for the Protec
tion of Foreign Born) pa
sakė kalbą apie tai, kaip 
šiuo metu Justicijos Depar
tamentas dar vis ryžtasi 
“užregistruoti” viršminėtą 
organizaciją, taipgi Ispani
jos karo veteranų organi
zaciją ir American - Soviet 
Friendship draugiją ir kaip 
vedama kova (teismuose ir 
jų išlauky) prieš Justicijos 
departamento pasiryžimą.

Skaitytas laiškas įžymaus 
Anglijos mokslininko Bert- 
rando Russellio. Pagarbiai 
prisimindamas mirusįjį Ro

1961 M. GAISRUOSE 
ŽUVO 11,000 ŽMONIŲ

Bostonas. —National Fire 
Protection Ass’n skelbia, 
kad 1961 metais Jungtinėse 
Valstijose gaisruose žuvo 
11,000 žmonių. Didesnė pu
sė jų sudegė savo gyveni
mo namuose. Gaisrų nuo
stoliai siekė $1,250,000,000.

KRISLAI
I

(Tąsa iš 1-jo pusi.) 
dabar į. Vatikaną suplauku
siems k a r d i nolams, vysku
pams ir kitiems aukštiems ka
talikų bažnyčios tėvams tą 
sostą taip sustiprinti, jog jis 
dar labai ilgam laikui pasiliks 
saugus prieš naujų laikų, nau
jo gyvenimo, naujų mokslo 
laimėjimų audras? Įdomus 
klausimas. Įdomi tema ateis
tams.

Vienas dalykas lai būna vi
siems aiškus: Šitie į Vatikaną 
suvažiavę bažnyčios didžiūnai 
yra bebalsiai ir beteisiai reli
ginių monų šinkoriai.

Va jums pranešimas “N. Y. 
Times” korespondento (sp. 11 
d.). Jokie suvažiavimo nuta
rimai, jis sako, nepaveiks po
piežiaus galios nė per nago 
juodymą. Jam nebus leista 
nė kalbėti apie tai, ką popie
žius nebus leidęs. Tik popie
žius ir tik jis vienas “išspren
džia visus doktrinos, discipli
nos ir politikos klausimus.”

Joks pasaulyje monarchas 
nėra turėjęs tiek galios ant 
savo pavaldinių, kiek turi po
piežius ant katalikų.

Monarchų sostai griūva ir 
eina iš mados. Kas nors pa
našaus turės anksčiau ar vė
liau atsitikti ir su popiežiaus 
sostu.

Jį, žinoma, turės nuversti ne 
kardinolai ir vyskupai, bet 
žmonių apsišvietęs protas.

Jungtinėse Tautose svarsto
mas reikalas apsaugoti mote- 
ris-žmonas. Daugelyje kraštų 
jos tebėra beteisės.

Kas nors turėtų būti pada
ryta. Pasaulinės organizacijos 
opinija daug reikštų.

Pataisa )
Praėjusio penktadie n i o 

“Laisvėje” buvo parašyta, 
kad Jurgio Tamulyno palai
kai bus palaidoti Cypress 
Hills kapinėse, o turėjo bū
ti šv. Jono kapinėse. Atsi
prašome. .

Taipgi pranešime api® 
Julių Kalvaitį buvo paduo
tas klaidingas Bellevue li
goninės adresas. Ligoninė 
randasi ant 1st A've., Man- 
hattane, tarp 27-tos ir 
28-tos gatvių.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
TSRS reikalauja, kad šios 
organizacijos sekretoriatą 
sudarytų trys žmonės: po 
vieną nuo Vakarų, Rytų ir 
neutrališkų valstybių.

PRANEŠIMAS
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 19-tą, 7:30 vai. 
vakaru Laįsvės patalpoje. 
Dabai’ naktis ilgėske^ dau
giau laiko lieka gąlvojimuL 
Prašome visus narius 'susi
rinkti. Bendrai pasitai’sim^

Valdyba

Zenkevičius. Jis padėkojęs 
kuopai už pakvietimą daly
vauti poeto Maironio pa
gerbimui, trumpai mums 
papasakojo, kaip a u k š t ai 
šiandien Tarybų Lietuvoje

ikų skerdynės? O pasaulyje 
negi dėtos “Baltramiejaus 
naktys” dar prieš naciams 
užimant Lietuvos miestus?

Tikrieji lietuviai išeiviai1 “Draugo” i------- ----------- , v._ . . x ,
ir žemaičiai” buvo, matomai, radarbių tarpe, ir net re- etme kurYba, nežiūrint to, 
sujaudinti, kai jiems buvo dakcijos narių tarpe, ran- . . . -
parodytas “Tėvynės balsas” clasi žmonės, buvę aktyvis- je socialistinei Lietuvai yra 
antrašte “Tėn Jūsa Broleitais tada. O kaip būtų ei-
Žemaitiška Šnek.” Numeris I gęsis Leonardas Šimutis - y— ------ — 
gausiai iliustruotas žemai- Budapešto metu, jei jis sveikinome uz dalyvavimą 
tijos nuotraukomis. Po “Že- butų buvęs TSRS premje-

Rasei- ras ir Budapešte “aktyvis- 
iš pasalų būtų žudę jo

žemaitiškas 
“Tėvynes balsas”

redakcijos bend-I vertinama Maironio po-

ran- kad ne viskas toje kurybo-

mes svečią nuoširdžiai pa-

maičio” skulptūra
niuose rašoma: “Pasirėmęs tai”
į mešką stėpre stuov Rasei- partijos žmones ir karius?
nių Žemaitis. Per kara iš 
tuo miestą būva lėkė tik 
plienys, bet Žemaitis tvirta 
stovioje. Dabar api anon 
viel baltou nauje mūra iš- 
statyte.” Žemaitiškas pus
lapis baigiasi: “Če ir baig- 
sem keliuonę po Žemaitių 
kratšą. Dar daug puikių 
veitų lėka neaplonkyta, bet 
ar vėsor besuspiesi. Saulė 
leidas už kalnelė... Gir- 
diet kaip kolūkė mergelės 
kažkuor dainou... Pasie- 
diekėm da pakelie ir pasi- 
klausykem dainelės”...

mūsų pobūvyje.
Pasiklausę paskaitų buvo

me gražiai palinksminti dai
nomis. Mūsų mylimoji Ele- 
nutė B r a z a u s kienė labai 
puikiai padainavo keletą 
dainelių, kurių tarpe buvo 
dvi Maironio — “Lietuva 
brangi” ir “Už Raseinių 
ant Dubysos”. Paskui visas 
Aido choras, mūsų Mildre- 
dos Stensler vadovybėje, 
davė kelias dainas, viena

“Draugo’" priekaištams 
galo nėra

Puldamas A. Zieniaus pa
sisakymą, “Draugas” pila 
priekaištų priekaištus, ne
atsakydamas betgi į prie
kaištus masinių mitingų 
Kaune, kad frontininkų ak- . . 1 
tyvistų pirmosios valdžios Į^unų buvo. taipgi Jabai po- 
dienomis pasireiškė baisūs

A. Gintarinis

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški švedų Įvairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kokteliai
324 E. 57th St., New York City 

PL. 9-6260
Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles, 

ir kitų

Motery Klubo mitingas
Spalio 17 d., trečiadienį, 

įvyks Moterų Klubo mitin
gas, — 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” name. Kviečiame 
visas nares.

V. Bunkienė jau pasiren
gusi duoti mums pranešimą 
iš savos taip malonios ir 
įspūdingos kelionės Lietu
voje šią vasarą. Verutė sa
kė, bandys nukreipti visą 
savo kalbą apie moteris 
Lietuvoje ir jų veiklą.

O Irena Levanienė ren
giasi mus palinksminti po 
susirinkimo su vaišėmis.

Taigi — dalyvaukime vi
sos! Valdyba

Iškilo jaunas lietuvių 
dailininkas

Marijonų vienuolių dien
raštis “Draugas” jau kuris 
laikas įtikinėja iš Čikagos, 
kad ten iškilo ir ūmai pa
garsėjo jaunas lietuvis dai
lininkas Kęstutis Zapkus. 
Pirmoji jo paroda susilan
kiusi sensacingo pasisekimo 
—iškart jis buvęs priskirtas 
prie įdomiausių Amerikos 
jaunųjų dailininkų. Visi jo 
darbai buvo bematant iš
parduoti, o jaunasis daili
ninkas keliauja po Europos 
meno muziejus ir galerijas, 
ruošiasi tęsti savo studijas 
Paryžiuje.

Susitarė Kolumbijos 
upės reikalais

Portlandas, Ore. — Sep
tynių valstijų (Oregono, 
Washingtono, Idaho, Wyo
ming©, Montanos, Nevados 
ir Utah) atstovai susitarė 
Kolumbijos upės reikalais.

Dabar planingai bus įren
giamos elektrinės 
ir užtvankos.

Kolumbijos upė 
1,200 mylių ilgio 
blausias prėsko
š a 1 ti n i s ' šiaurvakarinėje 
JAV dalyje.

Į Kolumbijos upę įteka 
Snake, Salmon, Owyhee ir 
kitos upės.

Ipuliari Maironio “Kur bė- 
i go Šešupė”.

Pasibaigus šiai šauniai 
programai aš labai, labai 
pasigedau tik vieno dalyko, 
būtent — daug skaitlinges- 
nės publikos. Nejaugi per 
gražus oras pažan
giečius, kurie, paprastai pa
našių parengimų nepamirš
davo, išviliojo į laukus bei 
pajūrį? Sunku tikėti, bet 
veikiausiai taip atsitiko.

Koresp.
jėgainės

yra virš 
ir svar- 
vandens

LENKIJA1 PATI SAU 
GAMINASI GINKLUS
Varšuva. — Generolas J. 

Bordzilowski, 1 viršininkas 
Lenkijos gynybos, sako, 
kad pati Lenkija gaminasi 
sprūsminius (“jet”) lėktu
vus, tankus, raketas ir ki
tokius ginklus. Jis sakė, 
kad lenkų tankai yra ap-

Kairas. — JAR preziden- saugoti nuo atominių špro
tas Nasseris vyks į Alžyrą, girnų.

BROOKLYN, N. Y.

FILMAI IŠ LIETUVOS
Penktadienį Spalio-Oct. 26

Lietuvių Piliečių Klubo Salėje
280 Union Avė., kampas Stagg St.

Įėjimas kaip auka $1. —:— Pradžia 7 vai. vak.

Broli lietuvi! Ar nori savo akimis pamatyti Lietuvą? 
Tad ateikite į viršminėtą salę. Matysite tris puikius, tik, 
neseniai gautus iš Lietuvos filmus:
1. “Viename kolūkyje” —;— 2. “Nemuno žiotys” 

3. 1955 metų “Dainų šventė” Vilniuje
Visi trys spalvoti, meniškai sukurti, vaizduoja mūsų 

gimtosios žemės žmones, jų gyvenimą, jų užsiėmimą. 
Matysite mieląją mūsų Lietuvą, josios žavingą gamtą ir 
klestinčius miestus.

Filmus demonstruos Jonas Grybas
Kviečia Rengėjai

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 16, 1962
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