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KRISLAI
Vatikano susirinkime.
Trys iš Lietuvos.
L. Jcniko neleido.
P. Grigaitis “laimėjo.”

— Rašo R. Mizara —

Visuotiniame katalikų baž
nyčios susirinkime, vykstančia- 
čiame Vatikane, dalyvauja ir 
trys atstovai iš Tarybų Lietu
vos :

Kan. Juozas Stankevičius— 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jų valdytojas.

Kun. Česlovas Krivaitis — 
Vilniaus ir Panevėžio vyskupi
jų valdytojas.

Kun. Povilas Bakšys—Kai
šiadorių vyskupijos valdyto-

Vilniuje prasidėjo 
kilų žudikų byla

Vilnius. - — Spalio 10 d. j rėjai — fabriko inžinierė 
[Ona Šulinskaitė ir geležin- 
' kelių technikumo dėstyto
jas Balys Babenskas.

Kaltinimus perskaitė Lie- 
! tuvos respublikos justicijos 

Zenonas Kam- patarėjas Viktoras Galinai-

Kadangi jie ne vyskupai, tai 
susirinkime būsią tik stebėto
jais.

Žemaitijos vyskupijos val
dytojas vyskupas P. Maželis 
susirinkime nedalyvauja; ma
tyt, jis nedalyvauja dėl silp
nos sveikatos. Vyskupai Ste
ponavičius ir Borisevičius — 
neatstovauja jokių vyskupijų 
—taip pat nedalyvauja. Abu
du jiedu, kaip buvo skelbta, 
nusikalto tarybinei santvar
kai, todėl dabar gyvena ma
žuose Lietuvos miesteliuose; 
jokių valdų neturi.

Rodosi, jau laikas būtų, kad 
popiežius kanauninką J. Stan
kevičių įšventintų į vyskupus, 
bet vis delsia. Matyt, nenori 
jo įjadšryti vyskiipū dėl to, 

*kad Stankevičius keliais atve- 
jais dalyvavo taikos šalininkų 
judėjime.

ties fašistinių žudikų, hitle
rinių okupantų samdinių, 
buržuazinių nacional i s t ų 
viešas teismas.

Teisiami: Z_____  ”__ ___ ____________
zūra, Jonas Stankaitis, Juo-Įtis, o rėmė Lietuovs Moks- 
zas Knyrimas, Jonas Da- 
valga, Pranas Plančiūnas, 
Bronius Gaižauskas, Povi
las Tinteris, Liudas Kolka 
ir Juozas Ūselis. Dešimta
sis — Antanas Impulevi- 
čius — yra pabėgęs į JAV, 
tai jis teisiamas už akių.

1941 m. rugpjūčio 9 d.
Impulevičius buvo paskir- nytos bausmės, nes jie karo 
tas antrojo “pagalbinės po- pabaigoje įsigijo falsifikuo- 
licijos tarnybos bataliono”

lų akademijos narys Jonas 
Macebvičius.

i

Kaltinamųjų gynimui yra 
penki advokatai. Impulevi- 
čių sutiko ginti advokatas 
Petras Kiškis, o kitus kiti.

Kriminalistai ilgai galėjo 
slapstytis ir išvengti užpel-

liti jos tarnybos bataliono” tus dokumentus ir gyveno 
(vėliau 2—ojo ir 12-ojo ap-,po svetimais vardais, kaip 

•saugos bataliono) vadu.Tas tai: Zenonas Kamzūra — 
batalionas tik per du mėne- Petro Ramanausko vardu 
sius išžudė apie 46,000 tai-,ir pavarde, Juozas Knyri- 
kių gyventojų ir tarybinių mas — Josifo Knyremuzo, 
karo belaisvių. | Juozas Ūselis po Juozo Pro-

Teismui pirmininką u j a | kopavičiaus, o kiti irgi kito- 
teisėjas Juozas Žvirblis; ta-ūkiais vardais ir pavardėmįs.

Vakarai yra atsakomingi už 
įvykius Berlyne,— Gromyko
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New Jersey valstijos vajininkai .. .......... .
So. Boston, Mass......... . ......................................
Brooklyn, N. Y.....................................................
Great Neck, N. Y.................................................
Connecticut valstija ..........................................
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y.
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Shimaitis, Brockton, Mass. 108 Chicago, Ill................................

108 Pittsburgh, Pa............................
92 Miami, Fla.................................

- 0 —
Iš Los Angeles, Calif., gauta vėl nauja prenumera- 

To miesto vajininkai laikosi pirmoj vietoj.
Gražiai darbuojasi Antanas Stripeika, Elizabeth, 

J., jis prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. 
Rašo, kad dar daugiau aplankys skaitytojų.

Iš South Boston, Mass., gauta maloni žinia. Mary 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Gco.
Rochester, N. Y.
Scranton, Pa.......

72
48
36

ta.

N.

Monroe Doctrine ir 
Kubos respublika

pasiremdamos “Monroe

Įdomu tai, kad tasai susi
rinkimas Vatikane, kur daly
vauja apie 2,800 dvasininkų, 
oficialiai vedamas lotynų kal
ba, kurios mažai tūli vyskupai 
temoka! O jei kurie ir moka, 
tai jų “akcentas” (tarmė) 
toks, kad ir lotyniškai kalbė
damiesi, vienas kito nesupran
ta; dievas (gal šėtonas) su
maišė liežuvius!

Kai kurie susirinkimo daly
viai pradėjo prieš lotynų kal
bą protestuoti. Popiežius Jo
nas XXIII-čiasis jiems nusi
leido: dabar mažesniuose po
sėdžiuose bus naudojamasi ir 
kitomis kalbomis, gi plenu
muose — tik lotynų.

Tikra komedija!
(Smulkiau apie šį susirinki

mą skaitykite šios dienos edi- 
tcrialą.)

f P. Grigaitis savo laikraščiui 
p'raneša iš Washingtono:

“Washingtonan buvo atva
žiavęs ir ‘Vilnies’ redakcijos 
narys Jonikas. Jis bandė pa
tekti j konferenciją, bet jam 
buvo pasakyta, kad konferen- 
cijon priimami tiktai kviesti 
laikraščių redaktoriai. Jis ne
buvo pakviestas...”

Minima spaudos konferen
ciją šaukė Valstybės departa
mentas. Kvietė spaudos ir ra
dijo atstovus, kad galėtų juos 
informuoti apie Valstybės de
partamento politiką.

Oficialų kvietimą buvo ga
vęs ir “Vilnies” redaktorius L.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Andrius Gromyko, TSRS 
užsienio ministras, pirm jis 
išvyko iš Jungtinių Tautų 
asamblėjos, sakė kalbą.

Gromyko sakė, kad Va
karai yra atsakomingi už 
chuliganiškus vak arinio 
Berlyno išstojimus. Jis nu
rodė, kad jeigu Anglijos, 
Francūzijos ir JAV okupa
cinės jėgos to nenorėtų, tai 
jos pastatytų sargybą prie 
Berlyno perskyrimo sienos, 
neprileistų vakariečių dary
ti provokacijas ir ten būtų 
ramu.

TSRS ministras sakė, 
kad vakarinis Berlynas nė
ra Vakarų Vokietijos dali
mi, ir jeigu Vakarai siųs 
ten Vakarų Vokietijos mili- 
tarinių jėgų, tai tik dar 
daugiau pablogins reikalus.

Kas dėl taikos su Vokie- 
tijomis, tai Gromyko sakė, 
kad Antrojo pasaulinio ka
ro palikimas turi būti už
baigtas. Jeigu Vakarai neis 
prie taikos pasirašymo, tai 
Tarybų Sąjunga padarys 
atskirą taiką su Vokietijos

; vo kvietimą ir vyksiąs į kon- 
iferenciją. Jo politiniai prie
šai tuojau pasiuntė Ruskui 
skundus; Levukas turėjo su- 

Jonikas, na, ir jis ten nuvyko, prasti, kad šiandien visur pil- 
O kai nuvyko, jam buvo pa- na šnipų-donosčikų. 

Jau spalio 12 d. 
nose” Jonikas buvo 
kad jo konferencijon neįleis, 
nežiūrint, kad jis gavo kvieti
mą.

Jonikas turėjo atsiminti, Iš 
kokio molio sutvertas jo “se
nukas kolega.”

Turėjo jis prisiminti ir tai, 
kas andai buvo padaryta su 
waterburieciu P. Vileišiu, kai 
šis buvo užsimanęs pamatyti

sakyta: kvietimas buvęs pa
siųstas “per klaidą...”

Naujie- 
įspėtas,

Tiesa, Valstybes departa
mentas klaidų kupinas. Bet 
Joniko kvietimas į konferen
ciją nebuvo jokia klaida. Su
pažindinimas su savo politika 
laikraščio redaktoriaus, net 

A.jei šis kai kadri departamento 
^politiką ir kritikuoja, yra par-

• \6jga.

Demokratine Respub 1 i k a 
(Rytų Vokietija) ir be Va
karų, kaip Vakarai pasira
šė taikos sutartį su Japoni
ja be Tarybų Sąjungos.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė pareiškė, kad už visus 
taikai pavojingus įvykius 
Berlyne atsakomybė puola 
ant Vakarų okupacinių jė
gų komandos.

Dienraštis “Pravda” ra
šo, kad Vakarai žaidžia su 
ugnimi, jų diplomatai sako 
grasinančias kalbas, milita- 
ristai muša į -bugnus, tai 
taikos šalininkai turi budė
ti.

Dienr. “Krasnaja Zvezda” 
rašo, kad Varšuvos Apsigy
nimo Sąjungos militarinės 
jėgos baigė pratimus. Jie 
parodė, kad bet koks agre
sorių pasikėsinimas būtų 
naikinančia jėga atremtas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda ir radijas 
pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų spaudos, radijo ir 
prezidento tvirtinimai apie 
“artėjančią Berlyno krizę” 
neturi jokio pamato. Sako,' 
kad ta isterija yra keliama 
tikslu dar didesnio apsi
ginklavimo.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Nigerijoj delegacija reika
lauja, kad vakarinio Berly
no reikalus svarstytų Jung
tinės Tautos. Delegacijos 
pirmininkas, tarp kitko, pa
reiškė: “Vakarinis Berly
nas visgi yra ant Žemės, o 
ne ant Mėnulio... Laikas, 
kad Jungtinės Tautos ban
dytų išrišti tuos klausimus”.

Prancūzija spiria 
Monako nykštuką

Paryžius. — Virš 300 me
tų pietinėje Francūzijos 
dalyje, , prie Vidūržemio. jū
ros, 1 yra • "nepriklausoma” 
Monako kunigaikštystė. Tai 
tik Monte Carlo .* miestelis, 
su jį supančiais kalnais ir 
mažyte prieplauka. Mona
ko užima tik 368 akrų plo
tą ir turi 30,000 gyventojų.

Monako verčiasi iš gemb- 
lerystės, nes ten suvažiuoja 
iš viso pasaulio gembleriai, 
nemoka jokių taksų ir ne- 
atsakomingi už peštynes. 
Gemblerystės šėrų daugu
mą turi Romos popiežiai.

Prancūzija siekia pri
versti gemblerius mokėti 
muitą, kurie vyksta per jos 
teritoriją į Monako arba iš 
Monako. Ginčas didelis. Mo
nako kunigaikštis Rainier 
IlI-is kalba net apie “ka
rą”, bet jis neturi nei vieno 
kareivio.

JAV vartoja raketų 
malūnsparnius

Saigonas. — Pietų Viet
name Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų komanda 
nusprendė vartoti prieš 
partizanus “HjU-lA” ma
lūnsparnius, kurie yra ap
ginkluoti raketomis.

Tai geriausi JAV milita- 
riniai malūnsparniai. Ilgai 
komanda delsė juos varto
ti, nes tai pripažinimas, 
kad su paprastais ginklais 
negali įveikti partizanų.

Vėlesniais laikais parti
zanai vis dažniau nušauna 
JAV “H-21” malūnspar
nius, kuriais į frontą pri
stato Vietnamo valdžios ka
reivius ir jiems reikmenis.

I Alžyras tvirtai 
stovi su Kuba

Havana. — Iškilmingai 
buvo sutiktas Alžyro prem- į 
jeras Beų Bella.7 Kubiečiai 
jo atsilankymą atšaliu tavo 
iš 21 
Bellą 
jeras 
sybės 
dai.

Ben 
riečiai 
tos pagalbos, kurią Kuba 
jiems teikė kovoje už nepri
klausomybę, nors ir pati 
turėjo daug sunkumų. Jis 
sakė, kad Alžyras džiaugia
si Kubos laimėjimais, pada
rytu progresu ir tvirtai lai
kosi su Kuba bendroje ko
voje už taiką.

Havana. — Alžyro prem
jeras Ben Bella ir Kubos 
premjeras išleido bendrą 
pareiškimą, kuriame reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos pasitrauktų iš Guan
tanamo įlankos, Kubo j e, 
kur jos yra įsirengę karo- 
bazę.

karinote. Qrlaukyje 
pasitiko Kubos prem- 
Castro ir kiti vyriau- 
bei organizacijų va-

Bella sake, kad alžy- 
niekados nepamirš

I Vėliausios žinios
Washingtonas. — Po to, 

kai TSRS užsienio minist
ras Gromyko tarėsi su pre
zidentu Kenedžiu, tai čia 
daugiau eina kalbų, būk at
vyks TSRS premjeras 
Chruščiovas tartis vakari
nio Berlyno reikalais.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Indija nori gauti iš 
Jungtinių Valstijų lėktuvų, 
kuriais galėtų gabenti savo 
armijos dalinius į Kinijos 
pasienį.

Maskva. — čionai lanko
si Laoso liaudiėčių vadas 
princas Souphanouvongas.

Čia visiškai kitas dalykas: j prezidentą Kenedį!..
Jonikas, man rodosi, per Taip, broli Levuk, tikrai 
anksti pasiskelbė, kad jis ga-* turi genijalų kolegą!..

Roma. — Vyskupas J. A. 
Burke, iš Buffalo, N. Y., 
kuris atvyko į Visuotinį ka
talikų bažnyčios susirinki
mą, mirė no širdies smūgio.

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV karininkai iššovė 
“ICBM” raketą, bet ji paki
lus 6,000 pėdų susprogo. Jos 
deganti kavalkai nukrito 
ant įrengimų. Yra sužeistų 
žmonių.

New Yorkas. — Spalio 16
d. “The New York Times” Doktrina” pultų Kubą, tai 
išspausdino profesoriaus jos ne tik suardytų savo są- 
W. Friedmanno laišką apie jungą su kitomis Vakarų 
“Monroe Doctrine”. Profe- valstybėmis, bet iššauktų 
sorius eina direktoriaus Tarybų Sąjungos kontrvei- 
pareigas taptautinių teisių kimą 
mokyme Kolumbijos uni
versitete.

Profesorius Friedma n n 
atsako tiems, kurie, pasi
remdami “Monroe Doktri
na”, reikalauja pulti Kubą. 
Jis nurodo, kad 1962 metai, 
tai nėra jau 1823 metai, ka
da “Monroe Doctrine” bu
vo paskelbta.

Kas dėl pačios “Monroe 
Doktrinos”, tai jos nieka
dos nepripažino Europos ir 
kitų kontinentų valstybes, 
visada ją kritikavo Meksi
kos valstybės vadai, ir net 
prezidentas Wilsonas sakė, 
kad “Monroe Doctrine” nė
ra joks tarptautinis įstaty
mas.

Friedmannas sako, kad 
jeigu Jungtinės Valstijos,

Havana. — Kubos vy
riausybė įsakė savo kraštų 
apsaugos laivams labai at
sargiai veikti, nes jeigu jie 
nuskandintų pabėgėlių pi
ratišką “Allpha 66” laivelį 
toliau nuo krašto, kaip še
šios mylios, tai Jungtinės 
Valstijos tą panaudotų ka
rui prieš Kubą.

Laikraštis “Revolution” 
rašo: “Kol “Alpha 66” pira
tai skandina Kubos laive
lius, apšaudo mūsų kraštus, 
žudo civilius žmones, tai 
jie Jungtinėse Valstijose 
laikomi už Kubos pabėgė
lius, bet jeigu Kuba nu
skandintų “Alpha 66” laive
lį, tai tada JAV imperialis
tai skelbtų, kad nuskandino

Kubos pabėgėlių užpuolimai 
gali padegti didelį karą

I

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėlių karo laiveliai puola 
Kubos pakraščius ir grasi
na skandinti kitų šalių lai
vus, kurie gabena į Kubą 
arba iš Kubos prekes.

Pabėgėlių “Alpha 66” ka
ro laiveliai jau buvo užpuo
lę Anglijos laivą, kuris 
plaukė į Kubą.

| Londonas. —Anglijos vy
riausybė įspėjo Jungtines 
Valstijas, kad Kubos pabė
gėlių 'veiksmai jūroje su
daro pavojų ir protestavo 
prieš “Alpha 66” atakas ant 
anglų laivo.

Puošnus kalėjimas 
JAV kariams

Tokio. — Japonijoje ran
dasi apie 50,000 Jungtinių 
Valstijų karininkų, karių, 
lakūnų ir jūreivių. Po karo 
Japonija leido,JAV įrengti 
savo karines bazes.

Daugelis JAV militarinių 
žmonių Japonijoje elgiasi 
kaip okupuotoje šalyje. Bu
vo atsitikimų, kad girti 
JAV karininkai mušė civi
linius japonus ir išmėtė iš 
gatvekarių.

JAV miltariniams prasi
kaltėliams Japonijos vy
riausybė įrengė prabangų 
kalėjimą, kuriame yra ne 
tik įsigėrimo “baras”, bet 
net ir “pin-ups” teatras.

kiojanti į Kubą laivai pasi
stato save į pavojų.

Tuo pat kartu Washing
tone daugiau yra reikalavi
mų, kad Jungtinių Valstijų 
karo laivynas blokaduotų 
Kubą. Bet blokadavimas 
Kubos be oficialio karo jai 
paskelbimo yra priešingas 
tarptautinėms laisvėms jū
roje. Kylo klausimai: Ar 
susilaikytų nuo plaukimo į 
Kubą Tarybų Sąjungos lai
vai, kada jūroje to reika
lautų JAV karo laivai? Jei
gu JAV karo laivai jėga ne
leistų TSRS laivus į Kubą, 
ar tada Tarybų Sąjunga ne- 
prisiųstų savo karo laivus 
apsaugai prekybos laivų? 
Kaip į blokadą pažiūrėtų 
Anglija, Norvegija ir Grai
kija, JAV NATO talkinin
kės, kurios atsisako savo 
prekybos laivus sulaikyti 
nuo plaukiojimo į Kubą?

New Yorkas. —James B. 
Donovanas, Demokratų 
Partijos kandidatas į Sena
tą, kritikavo Jakobą K. Ja- 
vitsą, Respulikonų partijos 
senatorių ir kandidatą į tą 
pat vietą, už reikalavimą 
blokaduoti Kubą. . Donova
nas sakė, kad JAV karo lai
vyno blokada vestų prie ka
ro.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė da
vė suprasti, kad ji nesiren- 

 gia varžyti Kubos pabėgė- 
Teheranas. — Anglies ka- lių “Alpha 66 veiklos. Tuo- 

syklų sprogime žuvo apie mi duoda suprasti kitų ša- 
20 mainierių.

Berlynas. — čionai lan
kėsi Lenkijos liaudies vadas 
V. Gomulka.

lių valdžioms, kad jų plau-

TAR. SĄJUNGA ŠAUDO 
RAKETOMIS Už 8,000 M.

Maskva. — Per šešias sa
vaites TSRS bandys naują
sias raketas šaudydama už 
virš 8,000 mylių atstos , į 
Ramųjį vandenyną. Raketų 
kritimui nužymėjo 100 
ketv. mylių plotą, 1,000 my
lių į pietvakarius nuo Ha
vajų salų. 1960 ir 1961 me
tais TSRS darė panašius 
bandymus į tą sritį.
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Kataliku bažnyčios susirinkimas
VATIKANE PRASIDĖJO Antrasis visuotinis Ro

mos katalikų bažnyčios suvažiavimas — “Ecumenical 
Congress”. Skelbiama, kad dalyvauja tarp 2,700—2,800 
asmenų—kardinolų, vyskupų ir kitokių teologų bei že
mesnių katalikų hierarchijos šulų.

Kodėl popiežius Jonas XXIII-iasis sušaukė šį susi
rinkimą? Yra daug priežasčių, bet vyriausia bene bus 
ta, kad Katalikų bažnyčia nūnai gyvena krizę, tad po
piežius nori užbėgti jai už akių; jis, matyt, nori trupu
tėlį sumoderninti katalikų bažnyčios organizzaciją, kad 
ji galėtų ryškiau kovoti komunizmą.

Atsiminkime: nei popiežiui, nei kardinolams, nei 
arkivyskupams bei vyskupams nerūpi, kas darosi roju
je ar pragare, nors jie apie tai daug plepa. Siūlydami 
(už pinigus) eiliniams kalatikams rojų, jie bando juos 
palaikyti savo organizacijoje; bando juos gąsdinti pra
garu, kad daugiau iš jų pinigų išluptų. Jiems—katalikų 
dvasininkams — vyriausiai rūpi, kad katalikai darbo 
žmonės būtų nuolankūs savo išnaudotojams, kad ne
streikuotų, kad nekeltų revoliucijų, kad neverstų kapi
talizmo, kad nekurtų socialistinės santvarkos, kad būtų 
nusistatę prieš socialistines valstybes. Kitais žodžiais: 
katalikų dvasininkijai rūpi, kaip šiandien sėkmingiau 
kovoti prieš komunizmą.

Popežius Jonas XXIII-iasis, šaukdamas šį susirinki
mą, galvojo, gal bus galima “po savo sparnu” gauti ir 
kitas krikščionių bažnyčias—protestantus ir stačiati
kius. Bet atrodo, jog iš tų šiaudų nebus grūdų. Protes
tantai ir stačiatikiai nenori lysti į popiežiaus pastatytus 
spąstus. Jie juk nesutinka su visa eile Romos katalikų 
dogmų; jie nesutinka (o koks galvojantis žmogus su
tiks?!), pavyzdžiui, kad popiežius esąs neklaidingas.

Jeigu pavyktų popiežiui apvienyti visus krikščio
nius r prišlejoti visokias sektas prie Vatikano, aišku, 
tuomet ir kova pridš komunizmą, gal,-per kurį laiką, bū-? 
tų ryškesnę. Bet visa rodo, kad jam tai padaryti nepa
vyks. . > !

— O — < .

YRA ROMOS KATALIKŲ, kurie didžiuojasi savo 
bažnyčia. Girdi, žiūrėkite, kiek daug priklauso šiai baž
nyčiai! Žiūrėkite, kiek jie sudeda pinigų “bažnyčios rei
kalams”! Ana, matote, kiek bažnyčių, ir kokios jos pui
kios, brangios! Matote, kokios klebonijos, — ištaigios, 
erdvios, kaip palociukai. Ten gi gyvena mūsų “dūšių 
ganytojai”!

Taip, žinoma, gali džiaugtis daug katalikų, net ir 
dvasininkų, mažai nusimanančių apie “aukštesnius rei
kalus”. Bet ne taip galvoja Romos katalikų teologai, va
dovai ir pats popiežius. Jie mato bažnyčios nutukime— 
prabagotėjime daug moralių kirminų, kurie ėda ją, pa
laipsniui, tiesa, bet ėda. Buvimas dideliu dar ne viskas. 
Per didelis nutukimas juk greitina mirtį.

Toliau numatą teologai galvoja: tiesa, kad Romos 
katalikų bažnyčia turtinga, valdo bilijoninius turtus, bet 
kas darosi toliau? Štai net ir arti, pačioje Romoje, kur 
yra Vatikanas, kur gyvena popiežius, Italijos komunis
tų partija labai tvirta; balsavimuose ji gauna apie 600,- 
000 romiečių balsų. Arba, antai, Kuba: katalikiška šalis, 
o eina prie socializmo. Lotynų Amerikoje, kuri yra ka
talikiška, komunistinis judėjimas nesulaikomai žygiuo
ja pirmyn; bet kurią dieną toje ar kitoje Lotynų Ameri
kos šalyje gali kilti revoliucija, kuri pasuktų į kelią, ko- 
kiuo eina revoliucinė Kuba. Net ir katalikiškoje-fašisti- 
nėje Ispanijoje, kur vyrauja kruvinasis Franko reži
mas, neseniai įvyko milžiniški darbininkų streikai; Is
panijos Komunistų partija gyva, judri, nežiūrint to, 
kad tūkstančiai jos narių sėdi kalėjimuose.

Kitais žodžiais: toliau numatą katalikų bažnyčios 
vadovai aiškiai įžiūri, jog kapitalizmui pavojus vis di
dėja ir didėja, nes viena po kitos šalys gali bet kurią die
ną atsistoti į socialistinį kelią.

Tai ir privertė popiežių Joną XXII-jį šaukti šį su
sirinkimą, kad jis apsvarstytų, kaip, kokiu būdu būtų 
galima sėkmingiau kovoti prieš tuos, kurie kovoja prieš 
kapitalizmą, už naują visuomeninę santvarką. Seniau 
popiežiai dėjo visas pastangas išgelbėti monarchijas. 
Jų neišgelbėjo. Dabar deda pastangas išgelbėti kapita
lizmą.

Tenka priminti, kad popiežius Jonas XXIII-is yra 
apygudris žmogus. Jis visaip bando prisitaikyti prie ap
linkybių. Pavyzdžiui: matydamas pasaulio žmonių nusi
statymą ir kovą už taiką, jis, popiežius, taip pat dažnai 
pasisako už taikos pasauly išlaikymą. Kai kada jis be
veik net pritaria TSRS iškeltam dėsniui, kad komuniz
mas ir kapitalizmas gali gyventi greta kits kito, taikiai 
lenktyniuodami kultūroje ir ekonomikoje. Nežiūrint 
viso to, šiandieninė katalikų bažnyčia vyriausiu sau už
daviniu stato ne “dūšių išganymą”, bet kovą prieš 
komunizmą.

Pas JAV lietuvius tuo labiausiai sielojasi marijo
nai, kurie leidžia savo laikraštį Čikagoje.
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ĮVAIRIAIS 1’
JAV ir Tarybų Sąjungos 

atominiai bandymai
Nesunku bendrai pasmerk

ti tas valstybes., kurios 'tik 
bando savo atominius gink
lus. Juk Visi bandymai at
neša nuodingus kritulius ir 
kartu paruošia atominius 
ginklus naujam karui.

Dėl tos priežasties paci
fistai ir kiti visokių karų 
priešai bendrai pasmerkia 
Junūgtines Valstijas ir Ta
rybų Sąjungą, kam jos da
ro atominius bandymus. Jie 
gauna pritarimo ir pas tū
lus pažangiečius, susispie
tusius apie savaitraštį “Na
tional Guardian.”

Toliau numatą pažangie
čiai tačiau tokiam nusitei
kimui nepritaria. Jie išryš
kina didžiulį skirtumą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos atominių ban
dymų. J. P. Morray yra 
vienas tų, kurie nesutinka 
su “National Guardian” re
daktorių samprotavimu.

Apie J. P. Morray tenka 
štai ką pasakyti. Jis yra 
baigęs —AV karinio laivy
no akademiją ir Harvardo 
universiteto teisių skyrių; 
tarnavęs penketą metų A- 
merikoš ambasadose užsie
nyje kaip karinis laivyno 
atašė; prieš dvejus metus 
Kalifornijos universitete 
profesoriavo; dvejis metus 
išbuvęs Kuboje neseniai 
grįžo namo. Jis taipgi pa
rašė dvi svarbias knygas— 
“From Yalta to Disarma
ment” ir “Pride of State.” 
Dabar jis rašo knygą apie 
dabartinę Kubą. Tai žmo
gus, gerai pažįstąs užsieni
nę diplomatiją ir turįs toję 
srįįyję didpiulįt patyrimą. ..

Kritikuodamas tubs, ku
rie smerkia visur ir visus 
atominius bandymus, J. P. 
Mbrray nurodo, jog svar
biausias šiuo metu žygis — 
pastoti atominiam karui 
kelią yra visuotinis nusi
ginklavimas. Tai pagrindi
nis klausimas, kuris turi 
būti išspręstas pirma, negu 
atominis karas nusiaubs 
pasaulį.

Iš visų pasiūlymų, kaip 
nusiginkluoti, ir nusigink
lavimo konferencijų eigos, 
J. P. Morray esąs įsitiki- 
nbs, jog Tarybų Sąjungos 
planas ir jos tuo reikalu 
sąmojis yra praktiškiausi 
ir širdingiausi. Didžiausias 
nusiginklavimui kliūtis šiuo 
metu sudaro Jungtinės 
Valstijos, visokiais būdais 
m a n i e vruodamos, kad tik 
neprileMus prie nusiginkla
vimo. Kaip matoma, kiek
vienas JAV atominių gink
lų bandymas žymiai prisi
deda ne prie nusiginklavi
mo, bet prie atominių gink
lų tobulinimo ir atominio 
karo pavojaus artinimo. Sa
vo atominių ginklų bazėmis 
Amerika yra apjuosusi Ta
rybų Sąjungą ir kitas soci
alistines šalis. Atominio ka
ro pradžiai tik reikia ki
birkštėlės.

Tarybų Sąjunga irgi iš
bando savo atominius gink
lus. Tačiau jie daromi ne 
tam, J. P. Morray sako, 
ko kad karo pavojų padi
dintų, bet tam, kad privers
tų Jungtines Valstijas su
tikti su. visuotiniu pasauli
niu nusiginklavimu ir visų 
karų panaikinimu. Jeigu 
Tarybų Sąjunga ekonomi
niai, industriniai ir milita- 
riniai būtų silpna, tai impe
rialistai su ja lengvai apsi
dirbtų. Bet dabar kas kita. 
Su ja tenka vakarų valsty
bėms rimtai skaitytis ir 
atominio karo baimytis.

Taigi, kaip J. P. Morray 
nurodo, neišmintinga abie
jų didžiųjų valstybių atomi
nius bandymus lygiai smerk
ti. Jis pataria visiems pa
sukti savo protestus prieš 
tuos, kurie visokiais būdais 
didina karo pavojų, smar
kiai jam ruošiasi ir visokias 
provokacijas daro, kad kaip 
nors nenugalimą socializmą 
galėtų sumušti ir palaidoti. 
Tarybų Sąjunga kaip tik ir 
sulaiko atominio karo kurs
tytojų ranką.

Nauja nepriklausoma 
valstybė

Spalio 9 d. pasilieka 
Ugandai istorinė Nepriklau
somybės Diena, nes tą die
ną Anglijos vėliava buvo 
nuleista ir Ugandos vėliava 
iškelta, kaip nepriklauso
mos valstybės ženklas.

Ugandą šimtmečius valdė 
afrikiečiai karaliai. Ugan
dos teritorija seniau buvo 
padalinta į tris karalystes- 
Buganda, Bunyoro ir Toro. 
Jose buvo įsitvirtirię trys 
karaliai, kurie tankiai tarp 
savęs pešėsi, daugiausia 
nepasidalindami nuo varg
šų žmonių pagrobtu turtu.

Pirmieji europiečiai pa
siekė Ugandą 1862 m. Tai 
buvo religiniai misionieriai, 
atsiųsti atlikti svarbią mi
siją, būtent, praskinti kelią 
anglams kolonistams. Pas
kui' misionierius sekė diplo
matai ir militarinės jėgos. 
Iki 1893 mėtų visa Uganda 
jau buvo kolonistų rankose. 
Koloništai lengvai karalius 
pasuko savo pusėn, o kitus 
jėga privertė pasiduoti.

.-i -, i ■ n
; Visą laiką kova už nepri
klausomybę, , (tačiau, nesilior 
ve, bet smarkėjo. Tūkstan
čiai kovotojų žuvo, tūkstan
čiai kalėjimuose puvo. Pir
masis Ugandos premjeras 
Milton Obote iš kalėjimo 
paliuosavo apie 2,500 kovo
tojų už nepriklausomybę. 
Tai parodo, kokia žiauri bu
vo kova, bet ji dabar laimė
ta. Uganda jau nepriklau
soma ir bus 110-toji valsty
bė Jungtinėse Tautose.

Pavojai nepriklausomy
bei, tačiau, dar nėra nuga
lėti. Viena, Uganda pasilie
ka Britanijos bendruome
nėje, o tuo pačiu metu ang
lai kolonistai pasilieka val
dytojai fabrikų, kasyklų, 
turtingųjų žemės plotų. Jie 
geruoju iš ten nenorės pasi
traukti.

Trys karaliukai, jų šei
mos ir jų sekėjai irgi suda
ro tam tikrą pavojų, nes jie 
gali pasiryžti patys pasida
linę Ugandą valdyti, kaip 
seniau jų tėvai ir protėviai 
Ugandoje įšeimininkavo. 
Baisu, kad nepasikartotų 
Kongo respublikos tragedi
ja. \ Y z’ et ,

Naujos valstybės apara
tui taipgi stoka' lavintų jė
gų. Šiuo metų tik 230,00 
vaikį telanko-pradines mo
kyklas. Šalyje tąra viena 
kolegija, kurpnegali paten
kinti visų valstybės porei
kių. Palyginamai nedaug 
žmonių yra raštingų.

Uganda šiuo metu turi 
arti 7 milijonų gyventojų, 
tarp kurių 56,000 azijiečių, 
7,000 europiečių, o kiti neg
rų kilmes. Uganda randasi 
rytinėje Afrikoje, gamti
niai gražus kraštas, dauge
lio vadinamas “rojaus slė
niu.”

iV
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Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad ..Vakarų imperialis
tai suokalbiauja • nuversti 
Jemeno respublikos valdžią.

Iš laiškų
Laba dienelė, 
mielas drauge Rojau! i

Pagaliau džiaugiamės po 
taip lietingo ir sunkaus pa
vasario šlapios
ir šaltos vhisaros sulaukę 
gražaus orbjĮtmrs vėloką ru
denį. Jau : antra savaitė 
puikios ^aulėtoS dienos.

Tarp įvairių mano kelio
nių neseniai turėjau malo
nią kelionę į Rygą, brolių 
ir kaimynų latvių sostinę. 
Nuvykau ten pagerbdamas 
seną draugą ir įžymų lat
vių tautos veikėją Augustą 
Kirchenšteiną. Jis yra Lat
vijos TSR Mokslų Akade
mijos narys akademikas, il
gametis Akademijos vice 
prezidentas, o nuo 1940 me
tų keliolika metų buvo Lat
vijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas. A. Kirchenšteinas 
yra autorius daugelio moks
lo darbų iš biologijos, ve
terinarijos, medicinos sri
čių. Jis uolus vitaminų ša
lininkas, ir propagandistas, 
daug rašė apie vitaminų 
naudą.

Su A. Kirchenšteinu as
meniškai susipažinau 1940 
m., bet iš raštų vienas kitą 
pažinome daug anksčiau. 
Ypatingai daug bendra tu
rėjome karo metu, kai gy
venome Maskvoje. Paskui, 
jau sugrįžę į savo kraštus, 
irgi dažnai susitikdavome 
įvairiomis progomis.

Buvau jo sukaktuvėse, 
kai minėjo 70-metį, dar 
esant Maskvoje, 1942 m. 
Paskui aplankiau jį Rygoje 
75 metų proga. O dabar jis 
jau susilaukė 90 metų am
želio. Tad malonu buvo jį 
pasveikinti su tokiu retu 
j ubilie j ūmi. Svarbia u s i o s į 

iškilmės įvyko naujuose1 
Latvijos TSR Mokslų Aka
demijos rūmuose, kurie yra 
aukščiausias ■ Rygos pasta
tas, tikras dangoraižis, iš
kilęs toje vietoje, kur se
niau buvo visiems Rygą ži
nantiems pažįstamas senie
nų turgus, “tolkučka.” Da
bar ten iš esmės viskas pa
sikeitė. A. Kirchenšteiną 
sveikino daugybė mokslo, 
meno bei visuomenės orga
nizacijų,‘pagerbė jį Tarybų 
Latvijos vyriausybė, o 
TSRS vyriausybė apdova- 
jo jį Darbo Raudonosios 
žvaigždės ordinu.

Sveikinti buvo atvykusi 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos delegacija su prof. Gir
dzijausku priešakyje, dele
gacijos sudėtyje daktaras 
Kirlys, gyd. Karosienė ir L. 
Tarp daugybės telegramų 
nemažai telegramų buvo ir 
iš mūsų respublikos. Malo
nu buvo pasveikinti garbin
gą jubiliatą Tarybų Lietu
vos vyriausybės ir daugelio 
jo draugų vardu.

Norėtųsi visiems palin
kėti tokio amžiaus, tokio 
darbštumo ir žvalumo, kokį 
išlaiko A. Kirchenšteinas. 
Kartu su visais jis išlaikė 
ne tik ilgokai užsitęsusį iš
kilmingą vakarą, bet daly
vavo ir paskui sekusio j va
karienėj, kurią suruošė 
Latvijos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas J. Kalnaberzi- 
nis, o kitą vakarą buvo ma
loniu ir aktyviu šeimininku 
jo namuose suruoštose vai
šėse. Pagal tradiciją, jis 
dirigavo svečių sudainuotai 
jo mėgiamiausiai liaudies 
dainai “Pūsk, vėjeli,1 nešk 
laivelį.”

Ta proga aplankiau seną
ją Rygą, su kuria mane ri
ša taip daug atsiminimų, 
nes ten gyvenau ligi 1926

J. Kaškaitis

Iškilmingai

KrTeko man proga ir laimė | 
būti didingame Vilniaus’ 
šviesuomenės samb ū r y j e, I 
stebėtis ir gėrėtis iškilmin
go jubiliejaus procedūra. 
Tai vyko 1962 m. spalio 11 
d. vakare. Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto didžiulė aktų 
salė gausiai nušviesta 
įmantrių kandeliaubrų ži
buriais. Pakili šventiška at
mosfera!

Gėlėmis, palmėmis išpuoš
toje estradoje trimis eilė
mis susėdę universiteto va
dovai, profesoriai, dėstyto
jai, kultūrininkai. Pačia
me viduryje pats gerbia
masis šio pasėdžio pažiba— 
profesorius Bronius Prans- 
kus-Žalionis, šešiasdešimtų
jų gimimo metinių jubilia
tas.

Posėdžio prezidiume, gre
ta jubiliato — pats Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas Justas Paleckis, jo 
pa v aduotojas rašytojas J. 
Baltušis. Kitame jubilia
to šone — pats universiteto 
rektorius V. Kubilius, Moks
lų akademijos vicepreziden
tas J. Žiugžda, akademikas 
K. Korsakas. Čia pat kito
je eilėje, aukštėliau, Parti
jos istorijos instituto direk
torius R. Šarmaitis, Istori
jos-filologijos fakulteto de
kanas A. Bendžius, kitų fa
kultetų vadovai — Mokslų 
akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto, ru
sų literatūros, pedagoginio 
instituto ir kitų mokslo ša
kų vadovai, Vilniaus parti
niai darbuotojai, tarybiniai 
pirmūnai,' rašytūjai, moks
lininkai, visuomenės ' atsto
vai, seni revoliucinio judėji
mo dalyviai. Įstabi mokslo, 
meno, kultūros plejada!

Pačioje aktų salėje susi
telkę mokslo įstaigų dar
buotojai, rašytojai, meno 
veikėjai, studentai, seni re
voliucionieriai.

Apie prezidiumo pakylą 
sukiojasi fotografai, švys
čioja vaiskūs žibintai. 7 
vai. 15 min. garsi muzikos 
fanfara paskelbia iškilmin
go posėdžio pradžią, kurį 
atidaro Istorijos-filologijos 
fakulteto dekanas A. Ben
džius. Visų žiūrovų akys 
subestos į puošnųjį prezidi
umą. Dar energingiau klik- 
si f otograf istai, švys č i o j a 
reflektoriai. Prasideda pa
ti ta didingoji, iškilmingo
ji ceremonija.

Tribūnoje stovi Partijos 
istorijos instituto direkto
rius R. Šarmaitis, sklandžiai, 
detaliai nušviečia gerbia
mojo jubiliato gyvenimo ir 
veiklos istoriją. Tai spats 
pagrindinis pranešim aš 
apie nuoširdų, pasišventusį 
revoliucinio ’ judėjimo Lie
tuvoje ir Voroneže dalyvį, 
rašytoją, literatūros moks
lininką - profesorių Bronių 
Pranskų-žalionį.

metų, taigi, ištisus 27 me
tus savo amžiaus, visą jau
nystę.

Būkit sveiki abudu su 
mieląja Ievute. Atiduokit 
labai dienas Antanui su jo 
žmonele Ilse, o taip pat vi
siems . mieliems draugams 
laisviečiams, kurių jau ne
mažą būrį pažįstu iš susiti
kimų Lietuvoje. Labų die
nų nuo Genovaitės ir visos 
šeimos.

Viso geriausio,
Justas Paleckis 

Vilnius, 1962. ,X. 7.

aminėtas B. 
onio jubiliejui

Negaliu atsistebėti šito 
mielojo draugo patvarumu, 
ryžtu, energija. Koks sun
kus buvo jo gyvenimo ke
lias nuo pat jaunystės.! 
Skaičiau jo biografinius at- ' 
siminimus “Arti m i e j i to- 1 
liai.” Su pasigėrėjimu, at
sidėjęs perskaičiau tik tą 
pačią dieną “Tiesoje” tilpu- ( 
si R. Mizaros straipsnį: “B. 
Pranskus - Žalioms. — rašy- - 
tojas, kovotojas. 60-tųjų 
gimimo metinių proga.” 
Kaip gabiai, kaip pastabiai * 
mūsų akylasis literatas iš
dėstė gerbiamojo jubiliato 
gyvenimą, veikimo ir kovos 
takus. Skubu persiųsti ši
tą labai įdomų R. Mizaros 
rašinį, idant jis galėtų kuo > 
greičiau tilpti “Laisvėje.” 7 
(“Tilps š. m. “Šviesos“ num. 
4-ame. — Red.) Čia visa 
dabar vykusių iškilmių esen
cija, labai prieinamai, po- 
puliariai ir sklandžiai pa- ' 
tiekta.

Po drg. R. Šarmaičia pra
nešimo — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo sekretorius S. •' 
Naujalis (tai J. Paleckio 
dešinė ranka) iškilmingai •• 
perskaito dokumentą — įsa- : 
ką dėl nusipelniusio respub
likos mokslo veikėjo vardo . 
suteikimo gerbiamajam ju
biliatui, profesoriui B. . 
Pranskui-Žalioniui. Ir tuč 
tuoj au pakyla Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirmininkas . 
J. Paleckis, ryškiai ir iškil
mingai perskaito šitą raštą 
ir liudijimą apie šio garbin
go vardo suteikimą jubilia
tui, Lietuvos KP Centro Ko- • 
iųiteto,- respublikos Minist- ~ 
rų. Tarybos ir Aukščiausioj i- 
sios Tarybos Prezidiumo^ 
vardu, karštai, ’ nuoširdžiai* L 
ir broliškai pasveikina pro- ■ 
fesorių B. Pranskų-žalionį, <’ 
bučiuoja jį, linkėdamas ge- •’ 
ros sveikatos ir ilgų ilgų 
kūrybinių metų, įteikia jam .r 
kietais apdarais dokumentą L 
ir gėlių puokštę. Muzikos - 
fanfara pabriežia šios cere- ; 
monijos atlikimą. Aišku, - 
fotografistai ir švyturiai 
sukliuksi, sužaibuoja bent -• 
iš kelių fokusų.

Panašiu būdu, iškihnin- - 
gai, draugiškai ir broliškai 
prabyla universiteto rėkto- •. 
rius, profesorius J. Kubi
lius, skardžiai tenoriškai • 
perskaito kitą dokumentą- 
nuo seniausios aukščiausios • 
mokyklos (universiteto) ko- : 
lektyvo — įteikia jį gerbia- • 
majam jubiliatui, su širdin
gais sveikinimais, linkėji-v. 
mais, bučiniais. Kietais vir-^ 
šeliais dokumentas ir di
džiulė gėlių puokštė gula f 
greta. Muzikos fanfAra.

Ryškiai, raiškiai, tiesiog?,.> 
artistiškai kalba rašytojas j 
J. Baltušis, nuoširdžiai svei- ; 
kiną, bučiuoja jubiliatą. *. 
Vėl gėlės didina- krūvą. ;

Ir taip paeiliui seka svei- ■ 
kinimai, eulogijos, linkėji- ; , 
mai gal dar nuo bent 10 as- - 
menų, vis su gėlėmis, mu-7 
zika, fotonuotraukomis.,. •

Tikrai iškilmingos ir- 
draugiškos, šiltos, broliškos : . 
ceremonijos. Galų gale žo- ; 
dį taria pats gerbiamasis ’ 
jubiliatas. Kukliai pasisa- į 
ko apie save ir savo nuopel- « 
nūs, dėkoja visiems už 2 
sveikinimus, linkėjimus. į

• Muzikos himnas užbaigia į 
didingąją iškilmę, 9 v. 40 
min.

Skubiai mėžiu pėsčias na-Jr 
mo, kupinas mirguliuojan
čių įspūdžių.

į

- i ' •*.» M



IMPULEVIČ1AUS MIRTIES BATALIONO
Rašo Ksavera

(Tąsa)
Vėliau jis prisipažino, 

kad žudė žmones Kaune ir 
Kauno apylinkėse. Jis pa
dėjo naikinti taikius gyven
tojus Alytuje. Jis parvežęs 
4 lagaminus su sušaudytų
jų daiktais, kuriuos padėjo 
bataliono raštinėje. Jie tu
rėjo priklausyti leitenantui 
Norkui ir vokiečiams.

—Kiek jūs asmeniškai 
nužudėte žmonių?, — klau
sia Miežėnas.

—Negaliu žinoti.
—Ar tie žmonės padarė

—Ne.
—Kodėl gi jūs žudėte

—Negaliu žinoti.
Jis bandė kalbėti, kad 

jam tas darbas buvo nema
lonus ir kad bandė ištrūkti 
iš bataliono.

Teisėjas vėl klausia:
—Jums daugiau kaip 20 Į 

ni etų, Skablickai. pavyko 
slapstytis nuo tarybinio tei
singumo, nuo visos liaudies 
apmaudo ir paniekos. Kodėl 
okupacijos metais, kai jūs 
turėjote visiška judėjimo 
laisvę, buvote civiliai apsi
rengęs, i

Nenutils audra virš
>

gali kilti nauji dideli strei
kai, galintieji Įgauti masiš-

DALYVIŲ TEISMAS fašistinės Ispanijos

f

Tarėjai: “DailėsCentre pirmininkas, respublikos Aukščiausiojo Teismo narys L. Miežėnas.
kombinato medicinos punkto vedėja Aušra Gairilienė, iš kairės Kauno auto transporto kon

toros viršininkas Vaclovas Bagdonas.

M

—Tegu tai parodo, kurie 
ant velėnos gulėjo.

Pirmininkas klausia, ar 
'jis grobė sušaudytųjų rū- 
|bus. Mėgina paneigti, bet 
prisipažįsta, kad paėmęs 
keletą sudėvėtų daiktų iš 
sandėlio, kur buvo suvežti 
iš šaudymo vietų.

savo baisius darbus.
— šešiolika vietų perė-

— nemėginote dezer- iiau> — pasakojo kaltinama- 
tyruoti nuo dalyvavimo ba-, s^s- keitė vietas, nes bi-

jojo, kad gali ateiti baus
mės diena. Ir ji atėjo. Lai
kas neužgydė žmonių šir-

talione ir pasišalinti nuo 
kruvinų nusikaltimų?

—Negaliu žinoti.
Su savo “negaliu žinoti” 

buvo nutraukta šio žudiko 
veidmainystė.

Leonas Mečius
Tai kitas “nekaltasis.” [forte, kur žuvo apie 2,000 

Jis apsiskelbia “ligotu.” Jis I žmonių.
— dabartinis pensininkas. 
Jis nepritaręs Matiukui, 
^uris iki kelių braidęs krau
jyje sušaudytųjų duobėse, 

^ieškant aukso. Jis gi nie
ko nenuskriaudęs. Per visą 
laiką kokius tris ar keturis 
kartus šovęs į padangę. Ki
ti trečiosios kuopos nariai 
tai buvę budeliai. Tai tarp 
tokių jis buvo pakliuvęs, 
piktai kalba “nekaltasis” 
pensininkas. Jis neigia sa
vo kaltę, nežiūrint daugy
bės įrodymų.

Staigiai pašoka Matiukas, 
šaukdamas:

— Meluoji! Tamsta sto
vėjai šalia manęs ir šaudei.

Kitas kaltinamasis, Palu
binskas, patvirtina:

— Kartu su mumis šau
dei, ir drabužiu ėmei. Be 
to, iis šaudė dar VII, IV 
ir IX forte.

Neturėdamas ką daugiau 
sąkyti, jis reikalauja:

Susirinkusiųjų tarpe jis 
neranda pasigailėjimo. 
Kiekvienam aišku, kad jis. 
šaudė nekaltus piliečius VII

jantis Miežėnas atverčia ėjo tarnauti okupantams ir 
vieną bylos knygą. Čia su- jų geriems tarnams, lietu

viškiems buržuaziniams na
cionalistams. Jo rankos su
teptos nekaltų žmonių, nu
žudytų IV ir VII fortuose, 
krauju. Vėliau čirvinską 
pervedė į 2-ąjį pagalbinės 
policijos batalioną, kurį vė
liau pavadino dvyliktuoju. 
Ir vėl Čirvinskas dalyvauja 

! žudynėse Baltarusijoje. Žu-
Jis kalba i diku batalionas, kurio su- v C Z

Mano širdis dėtyje buvo ir Čirsvinskas,

dėtos ‘savisaugos” batalio
no fotografijų kopijos. Ro
do, kad čirvinskas skiria
mas į trečiąją kuopą. Pas
kui perkeliamas į Impulevi- 
čiaus naująjį batalioną 
(Mano pabraukta. — K.). 
Jis komandiruojamas Bal- 
tarusijon. Ten sudėtos da
tos, įsakymai ir tt. Čirvins
kas s u j ūda. 
teismo salę:
silpna, smarkiai plaka. Pa
tikėkite man, aš ten nebu
vau. Aš buvau Dusetuose 
padėti b r o 1 i a m s valstie
čiams, kur vienam sutai
siau duris, o kitam pagel- 
bėjau prikalti lentą.” •

žudė tarybinius pili e č i u s 
Minsko srities Dzeržinskio 
miestelyje. Čia buvo sušau
dyta apie 1,000 žmonių. Da
lyvavo batalionas ir žudant 
žmones Minske, operacijose 
prieš tarybines tautas. Į

-Jūs tvirtinate, kad Bal- Lietuv% si™tS t\tokius.iš'

Mečius žudė IV, puievičiaus
forte, kur buvo sušaudyta 
500 suimtųjų, dalyvavo su
šaudant 250 vyrų, moterų, 
vaikų ir senelių Rinkūnų 
kaime, netoli Garliavos. 
Šaudė bei saugojo pasmerk
tuosius ir IX forte, kuria
me vienos egzekucijos metu 
buvo nužudyta apie 2.000 
žmonių, atgabentų iš įvai
rių Europos šalių, o kitos 
apie 10 tūkstančių miesto 
gyventojų. Mečius, šiuos 
vaizdus prisiminės, stengia
si sukelti visuomenės pasi
gailėjimą, verkšleno, kad 
jis pasenęs, jis ligonis..

Boleslovas čirvinskas
Šis buvęs skyrininkas 

gi išsigandęs liaudies teis
mo. Jis bando atsiriboti 
nuo mirtininkų bataliono. 
“Niekur aš nebuvau, nie
kur netarnavau. Aš nekalta 
auka.”

Tuo tarpu pirmininkau-

tarusijoje nebuvote su Im
si batalionų?,— 

klausia Miežėnas.
... • I y ‘ • >< < I •.

—Tvirtinu, — atsako Čir
vinskas. Teisėjas skaito 
1941 metų spalio 6 d. įsaky
mą dėl siuntimo į Minską. 
Siunčiamų žudikų sąraše 
randasi Balys Čirvinskas. 
Teismo posėdyje skaitomi 
įvairūs dokumentai, liudy
tojų parodymai, kurių ne
galima užginčyti. Skaito

gamas, o lietuvišk uosius 
buržuazinius nacionalis tus 
siuntė žudyti į Baltarusiją. 
Čirvinskui ir ’ į'rJį panašiems 
buvo beveik vis tiek, kur 
jiems liepė žudyti.

(Skaitytojai savo laiškuo
se. teiraujasi apie padėtį Is
panijoje, apie Ispanijos dar
bo žmonių kovą prįeš fašis
tinį režimą. Žemiau spaus
dinamas straipsnis atsako į 
klausimus. — “Vakarinės 
naujienos”)

Taigi, Franko spauda ir 
radijas pirmą kartą prabi
lo apie tai, kas buvo nutyli
ma per 23 fašistinės dikta
tūros metus: apie streikus 
Ispanijoje. Prabilo, žinoma, 
ne darbo žmonių interesus 
gindama, o siekdama iš
kraipyti šių streikų pobūdį 
ir sustiprinti antikomunis
tinę isteriją šalyje.

Franko propagandai ne
seniai Asturijoje įvykę 
streikai — tai ne kas kita, 
kaip “komunistinių agentų 
manevrai”, o darbo žmonių 
solidarizavimasis su repre
suotais streikininkais, esą, 
“inspiruojamas iš užsienio”. 
Nė žodžio apie skurdą, apie 
baisų darbo žmonių išnau
dojimą, kurio dėka pasakiš
kai lobsta didžiosios kompa
nijos;, nė žodžio apie didė
jančias kainas; nė žodžio 
apie daugybę suimtų ir iš
tremtų streikininkų, apie 
tai, kad šalyje nėra net ele
mentarinių demokratin i ų 
teisių ir laisvių...

Franko spauda prabilo 
apie streikus Asturijoje, 
siekdama izoliuoti streiki
ninkus, sumažinti proletari
ato veiksmų įtaką kitiems 
ispanų tautos sluoksniams, 
o kartu sukelti įspūdį, tary
tum Franko režimas “de- 
mokratizuotųsi”, nes lei
džiama spaudoje ir per ra
diją kalbėti net apie “darbo 
konfliktus”.

Bet nepriklausomai nuo 
įtiksiu, kurių siekia Franko

riausybei buvo smogtas 
rimtas smūgis. Koks rimtas 
jis buvo, matyti iš to fąkto, 
kad netrukus po to, kai pa
sibaigė streikas, Franko 
buvo priverstas reorgani
zuoti savo kabinetą ir paša
linti iš jo labiausiai diskre- 

„ ditavusius save veikėjus, 
kaip pavyzdžiui, darbo mi
nistrą Sansa Orio ir infor
macijos ministrą Ariasą 
Salgąda.

Beje, pastarasis mirė 
gana keistomis aplinkybė
mis, praėjus vos kelioms die
noms nuo atsistatydinimo 
momento. Buvo sužinota, 
kad, būdamas ministru, jis

kesnį ir kovingesnį pobūdį, 
negu ’anksčiau, — sako Is
panijos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius

landžio ir gegužės streikai 
buvo tik pirmoji banga tų 
veiksmų, kurie galutinai su- 
žliugdys fašistinę diktatū
rą Ispanijoje”.

Neseniai Asturijoje įvykę 
streikai dar kartą patvirti
no, kad Ispanijos darbinin
kų klasė yra vadovaujanti 
liaudies kovos prieš fašiz
mą jėga, toji jėga, apie ku
rią buriasi ir bursis vis dau
giau ir daugiau Ispanų, tik
rai norinčių padaryti galą 
Ispanijos fašizmui.

Audra Ispanijoje nenuti- 
..—, ....... ~ .......Jo. Atėjo momentas, kai

pasisavino iš valstybės lėšųj liaudies masės pradėjo vis 
apie 300 milijonų pesetų, I geriau suprasti, jog neįma- 
Salgadas įsidėdavo į kišenę noma gyventi taip, kaip jos 
šešių šimtų neegzistuojan- gyveno iki šiol, o oligarchi- 
čių valstybinių tarnautojų Įa, kurios 
algas, fiktyviai įrašęs juos 
į savo ministerijos etatus. 
Brendo didelis skandalas, 
kuris galėtų trenkti fašis
tiniam režimui naują ant
ausį, todėl Salgadas, maty
ti, buvo “pašalintas”... Kar
tu Franko padidino kariš
kių skaičių savo vyriausy-

interesus gina 
Franko režimas, nebegali 
valdyti šalies, kaip valdė iki 
šiol. O kai šis momentas at
eina tautu istorijoje, radi
kalūs pakitimai darosi neiš
vengiami.

Isidi as R. Mendieta

ISti savOoSiSSs Sa- Redakciios Atsakymai

ir-

tus, kurie patvirtina, daly- 
vavi m ą žudikų gaujose. 
Teisiamasis viską neigia.

Per visą jo apklausinėji
mą salėje nenutyla pasipik
tinimas. Jis — užkietėjęs 
recidyvistas — vis meluoja, 
neigdamas net tai, ką prieš 
keletą minučių buvo prisi
pažinęs.

Nenuginčijami faktai at
skleidžia tikrą j į vaizdą. 
Čirvinskas, kaip ir Mečius, 
pirmomis karo dienomis at-

Paroda buržuazinių nacionalistų nusikaltimams demaskuoti. Įėjus į salę lankytoją sutinka 
Pirčiupio aukoms atminti nuotrauka. Parodos stenduose eksponuojama daug medžiagos, de

maskuojančios buržuazinius nacionalistus—žudikus hitlerininkus

3 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 19, 1962

Po karo Čirvinskas apsi- propaganda, aišku viena:
- - jjs tradicinis tylėjimo sąmoks-

ir ten nenurimo. Jis viso-. ryšium su ispanų tautos 
kiais būdais šmeižė kolūki- veiksmais j>rieš Franko dik- 
nę santvarką, grasino tary- Batūra sužlugdytas.

gyveno Dusetų- rajone.

biniams tarnautojams.
Miežėnas klausia:

. Jį su
žlugdė klasių kova, kurioje 
šių metų balandžio ir gegu-

—Jūs tvirtinate, kad Bal- ž!s mėnesiais dalyvavo pu- 
tarusi.ioje nebuvote su Iru-1®® milijono Isnaniios darbo
puievičiaus batalionu ?

Jis atsako:
—Tvirtinu.
Teisėjas tuomet skaito 

fotokopiją apie antrojo ba- , v _ v. 
taliono siuntimą į Baltaru- bo zmo"es 
siją. Jame 69 numeriu —■ 
Balys Čirvinskas.

—Jūs Impulevičių pažino
jote?,— klausia teismo pir
mininkas.

—Pažinojau, — atsako.
(Bus daugiau)

žmonių — darbininkai, vals
tiečiai, studentai, vidurinių 
sluoksniu ir nacionalinės 
buržuazijos atstovai.

Savo kova Ispanijos dar- 
į pava

sari sužlugdė darbo užmo
kesčio Įšaldymo politika. 
Daug kur vyriausybė ir 
įmonininkai buvo priversti 
vesti dervbas su pačių dar
bininkų išrinktomis komisi
jomis, o ne su falangininkų 
profsąjungomis. Tuo vy-

grečiai jis stengėsi sukelti 
Įspūdį, lyg jo politika būtų 
“liberalizuojama”.
‘ Koks tas “liberalizavi
mas”, rodo faktai. Birželio 
mėnesį šimtai darbo žmo
nių buvo suimti ir patrauk
ti teisman. Bet teroras neį
baugino didžiųjų įmonių 
darbininkų, kurie pareika- 
vo paleisti suimtus ir iš
tremtus draugus. Ciudad 
Realio provincijos guberna
torius buvo priverstas anu
liuoti pabaudas ir paleisti 
beveik visus suimtuosius 
Puertoljano šachtininkų 
mieste, kur streikuose daly
vavo net municipaliniai tar
nautojai ir namų darbinin- 
, i •"W’*kės.

Be dar tebekalinama ir 
tebetardoma daug pavasarį 
įvykusių streikų dalyvių.

Represijos nepalaužė As- 
turijos kalnakasių ir kitų 
Ispanijos sričių darbo žmo
nių kovingumo, 
dviem mėnesiams
landžio ir gegužės streikų, 
Ispanijoje vėl ėmė streikuo
ti darbo žmonės. Tai rodo, 
kad Ispanijos Komunistų 
partija teisingai vertino 
darbo žmonių judėjimo per
spektyvas. pareik š d a m a, 
kad “po balandžio ir gegu
žės įvykiu nebegali likti 
anksčiau buvusi padėtis”. 
“Susidarė sąlygos, kuriomis

J. Jaskevičiui. — “Vieš
nagę Lietuvoj” gavome; 
sunaudosime vėliau.

Pr. Stikliui, Kaune.—Apie 
1905 metų revoliucionierius 
straipsnis gautas; išspaus
dinsime vėliau.

Visiem bendradarbiams.— 
Kurių straipsniai ligi šiol 
laikrašty nepasirodė, nesi
rūpinkite, bus išspausdinti 
vėliau. Mums svarbu pir
miausiai spausdinti tuos 
r.ąšfųs, kurie turi “skubes
nį pobūdį.” Pirmiausia, aiš
ku, rūpinamės, kad korės-' 
pondencijos laiku būtų iš
spausdintos. O straipsniai, 
kaip atsiminimai, kelionės 
įspūdžiai Lietuvoje, ir kt.,— 
nebus pasenę, jei laikrašty 
pasirodys ir už mėnesio ki
to.

Pračius 
nuo ba-

TSRS MECHANIZUOJA 
ANGLIES KASYKLAS
Maskva. — N. V. Melni

kovas, TSRS kuro gamybos 
ministras, sako, kad spar
čiai eina mechanizavimas 
anglies kasyklų, idant pa
lengvinus angliakasių 
bą.

1961 metais Tarybų 
jungoje buvo iškasta 
500,000,000 metrišku Z 7 C

(po 2,205 svarus) anglies, o 
Jungtinėse Valstijose tik 
376,000,000 tonų.

dar-

virš 
tonų

žmones šte'bi parodoje išstatytus žudikų ginklus 
ir kitus eksponatus Buržuazinių nacionalistų aukos Kauno gete



Ar per dai 
yra pas

Imperializmas netilps t a 
savo kailyje. Atviri karo 
kurstytojai plačiai rašo ko
mercinėje spaudoje,- kad 
Jungtinės Valstijos turėtų 
pradėti “preventyvį” (apsi
saugojimo) karą prieš Ta
rybų Sąjungą ir vienu pasa- 
lingu užpuolimu sunaikinti 
apie šimtą miestų ir už
mušti iki 50 milijonų žmo
nių.

Kada prieš kiek laiko 
JAV karininkai ir gynybos 
sekretorius pradėjo kalbėti, 
kad gal nereikėtų vartoti 
atomines bombas prieš civi
linius žmones, tai Vakarų 
Vokietija pakėlė protestą.

Kiti prie pateisinimo ka
rų eina gudriau, “moksliš
kiau”. Jie įrodinėja, kad ka
rai, tai “paties dievo duoti”. 
Kad jeigu jų nebūtų, tai vi
si Žemės žmonės nukentė
tų, nes žmonių būtų “per 
daug”, jiems maisto ir kitų 
reikmenų neužtektų. Jie iš 
pučia mažą problemą į ne
išrišamą. Pastarais laikais 
JAV komercinėje spaudoje 
antros rūšies karų pateisi
nimas vis plačiau pasireiš
kia ir nemažai žmonių su
klaidina.

Marksistai į pasaulio at
eitį žiūri kitaip ir numas- 
kuoja karo kurstytojus. 
Štai kaip tarybinis moksli
ninkas V. Ščemeliovas at
muša aiškinimą, kad būk 
yra “per daug žmonių”.

“Kai kurie buržuaziniai 
sociologai teigia, būk karai 
esą reikalingi sumažinimui- 
žmonių skaičiaus pasaulyje, 
nes priešingu atveju visi 
Žmonės .neišsimaitinsią.
: Žinomo buržuazinio socio
logo T. Maltuso (Thomas 
Malthus) pasekėjai tvirti
na, jog pasaulio gyventojų 
skaičius auga geometrine 
progresija. Tuo tarpu žmo
nių egzistavimo priemonės, 
o svarbiausia maistas, didė
ja žymiai lėčiau, tik pa
prasta aritmetine progresi
ja. Būtent todėl, aiškina da
bartiniai neomaltusi e č i a i 
Pendelas, Fogtas, Kukas ir 
kiti, pasaulyje susi daro 
žmonių perteklius, kuris su
kelia badą, neturtą, ligas 
bei karus. Minėti buržuazi
niai mokslininkai “įrodinė
ja”, kad dabar Žemė kaip 
reikiant sugeba išmaitinti 
tik apie vieną milijardą 
žmonių, kai tuo tarpu da
bar gyvena Žemėje trigu
bai daugiau gy v e n t o j ų. 
Žmonių skaičius pasaulyje 
didėja gana greitais tem
pais. Apskaičiuota, jog kas 
sekundę pasaulyje gimsta 
apie 30, o miršta apie 20 
žmonių, arba kas sekudę 
padaugėja 10 gyventojų. 
Daugėjant tokiais tempais, 
po šimtmečio pasaulyje bus 
apie 12—14 milijardų gy
ventojų...

Kur gi išeitis? Ar iš tik
rųjų reikia apriboti žmonių 
prieauglį Žemėje, kad iš
vengus ligų ir bado mark
sistai teigia, kad, esant 
teisingai socialinei santvar
kai, Žemėje galima sutal
pinti ir pramaitinti dešimt 
kartų daugiau gyventojų, 
negu dabar gyvena.

Iš tikrųjų, argi todėl treč
dalis pasaulyje gyvenančių 
žmonių badauja, kad per 
daug gyventojų? Juk ir da
bar ’ kapitalistai, vaikyda
miesi pelnų, tūkstančius to
nų kviečių skandina vande
nynuose. Dėl visko kalta 
tik supuvusi kapitalistinė 
santvarka, grindžiama žmo
gaus išnaudojimu ir tarpu
savio neapykanta.

Mokslas, be to, įrodo, kad

ig žmonių 
aulyje?
panaudojant šiuolaikinį ag
ronomijos lygį, pasaulio že
mės, fl^is dabartiniuose plo
tuose. galėtų padidinti savo 
pr^4ųktyvumą apie 10 kar- 
t^o-fpąsąulio žemės ūkis 
pirmiausia kenčia nuo sto
kos trąšų. Pakankamai pa- 
tręšus dirvą, galima pakelti 
derlingumą 2—3 kartus.

Šiuo metu pasaulyje pa
gaminama apie 100 milijo
nų tonų dirbtinių minerali
nių trąšų, kuriomis gana ne
gausiai patręšiama tik apie 
šeštadalis • pasaulio dirba
mos Žemės. Tuo tarpu liku
sios 5-ios šeštosios žemės 
ploto dalys yra labai išseku
sios. Norint jas minimaliai 
patręšti, reikia pasaulio 
trąšų gamybą padid i n t i 
bent 6 kartus. Tai padaryti 
visiškai įmanoma. Pasauly
je yra daug stambių chemi
jos įmonių, kurios gamina 
sprogstamąsias ir nuodin
gąsias medžiagas. Jų galin
gumas matuojamas šimtais 
ir tūkstančiais milijonų to
nų. Visos šios įmonės po ne
žymių rekonstrukcijų galė
tų visiškai aprūpinti žemės 
ūkį mineralinėmis trąšo
mis.

Dabar žemės ūkio gamy
bai pasaulyje tenka vos 45 
milijonai kvodratinių kilo
metrų. Pakėlus vien tik 
naudojamų plotų derlingu
mą kelis kartus, mūsų pla
neta sugebėtų išmaitinti Že
mės rutulio gyventojus 
dar šimtą metų. O kiek Že
mėje rezervinių, ■plotų—dy
kumų, pelkių, ledynais ir 
jūromis užklotų žemių,;ku
rias įsisavinus, galima kele
riopai padidinti žemes ū- 
kio gamybą!

Reikia pabrėžti, kad 
maisto problemos sprendi- 
rųas ateityje bus vis dau
giau ir daugiau siejamas su 
naujais maisto gavimo bū
dais. Pavyzdžiui, šiandien 
plačiai vyksta “žemdirbys
tės dirvožemio” bandymai. 
Šio metodo esme surado tai, 
kad žemės ūkio kultūros iš
auginamos tam tikruose in
duose, pripildytuose maiti
namais tirpalais. Esant pa
lankiai temperatūrai ir ap
švietimui, tokiose sąlygose 
augalai keleriopai padidina 
derlin gumą. Pavyzdžiui, 
pašarines žoles galima 
šienauti vos ne kas die
ną. Tokiu būdu nedi
delis šiltadaržis sugebės at
eityje ištisus metus maitin
ti stambią gyvulių fermą.

Dideles perspektyvas pa
šarams ir žmonių maistui 
gauti siūlo dar nepaliestas 
jūrų augalijos panaudoji
mas. Dar daugiau mitybos 
srityje mums žada chemi
jos mokslas ir jūros gyvūni
ja. .

Šie negausūs pavyzdžiai 
rodo, kokie beprotiški yra 
minėtų buržuazinių sociolo
gų tvirtinimai apie gresian
tį gyventojų per t e k 1 i ų, 
maisto trūkumo pavojų. 
Tikrąjį pavojų sudaro ne 
gyventojų perteklius Žemė 
je, o imperialistinių šalių 
skatinamosios ginklavimosi 
varžybos, kurias nutrauku
si, žmonija galėtų panaudo
ti savo gerovei kelti visus 
mokslo ir technikos pasieki
mus.

MASKVOJE ĮRENGĖ 
NAUJĄ SUBVĘ

Maskva. — Su dideliu 
džiaugsmu maskviečiai pa
sitiko žinią, kad atidaryta 
6-ių mylių ilgio subvė (po
žeminių traukinių linija) 
nuo Oktiabriskaja stoties 
iki Čeremuškų miestelio.

LLD 10 kuopos susirinki
mas, įvykęs spalio 12 dieną, 
buvo našus, geras diskusi
jomis. Svečiai iš Camdeno 
LLD 133 kuopos kvietė phi- 
ladelphiečius dirbti bendrai 
spaudos vajuje. - Kvietimas 
priimtas. Darbas eis “Phi- 
ladelphijos ir apylinkės va- 
jininkų” vardu. Kamdenie- 
čiai pranešė, kad jie savo 
kolonijos senų skaitytojų 
prenumeratas išrinko ir tu
ri . šimtinę aukų. Philadel- 
phiečius atstovaus R. Mer
kis-, Šapranauskienė ir kiti. 
Paaukota $5 Urug vajaus 
“Darbui.” Nutarta pasiūly
ti LLD centrui surengti 
chicagiečiams rytinėse vals
tijose filmų rodymą, kuo
met jie turi įsigiję naują 
prožektorių. Pelnas, jeigu 
koks būtų, eitų knygų lei
dimų fondui.

Gauti du nauji nariai 
draugei Karosienei pasku
bomis rengtose prakalbose. 
Gailai kad išagrsinimui ne
buvo laiko. Ji pasakė gerą 
kalbą.

Philadelphijos spauda 
pranešė, kad spalio 10 die
ną Vilniuje prasidėjo Anta
no Dominiko Impulevičiaus 
teismas. Kaltinamas daly
vavime 50 tūkstančių civi
lių ir karo belaisvių nužu
dyme. Tarybų Sąjunga ant
ru kartu reikalauja Impule- 
vičių grąžinti į Tarybų Lie
tuvą kaip karo kriminalis
tą.

Astuoni Impulevičiaus 
sėbrai surasti kaltais ir nu- 
bauąti.^ Jų 'vadas gyvena A- 
merikoje, tikėdamasis, kad 
jo Tarybų^ Lietuvos - teisin
gumo įstatymai nepasieks. 
Kyla mintys, ar jo sąžinė 
duoda jam ramumo, kuo
met jo bendrakeleiviai, bu
vę jo vadovybėje, prisipaži
no prie kaltės? Jo šeima 
reporteriams pasakė, kad 
nesąs gavęs pranešimo apie 
jam ruošiamą teismą.

Spalio 12 dieną Adelphia 
viešbutyje kalbėjo komu
nistų vadas Gus Hali. Ame
rikos nacių partijos “trape
riai,”' atvykę iš Arlington, 
Va., uniformoje, bandė pi- 
kietuoti. Skaitlinga publika 
sutiko fašistus pralauždami 
policijos eiles. “Tūperiai” 
pasislėpė policijos globoje, 
kuri sukišo juos į policijos 
vežimą, bet du nesuspėjo, 
tapo apkulti.

Nuvežus traperius prie 
teisėjo E. David Kaiser, du 
jų padėti po $2,500* užstato 
ir laukia teismo už riaušių 
kėlimą. Philadelphijoje na
ciams nesaugu, jau kelintą 
kartą jie pasirodo su pikie- 
tu ir kieki veną kartą turėjo 
pabėgti nuo žmonių- jiems 
neapykantos.

Leningrado. Simfonijos or
kestras spalio- 13 dieną at
vyko į Philadelphiją.

ir * Tin If X

Library kompanija sako 
suradusi kopiją originalo 
1795 metais išleisto įstaty
mo Philadelphijoje, pasira- 
šito valstybės sekretoriaus 
Edwardo Randolpho, ku
riuo prezidentas' Kenedis 
iššaukė Mississippi valstijos 
miliciją tvarką palaikyti.

Publieker kompanija po 
ilgo streiko pasirašė sutartį 
su pakėlimu, ąlgų ,per< tris 
metus kiekvienais metais 
po tris centus valandai 
grąžindama 73 atlei s t u s 
darbininkus į darbą. D. W. 
lokalo 263 nariai sutartį už
gynė.

Pennsylvanijos ūkininkai

PIIIA. PA.
stato savo kandidatu į Kon
gresą Willard .Qurtiu.,  ̂ket
virtam išrinkimui su pagy
rimu, kad jis balsavo Kon
grese prieš pateiktą bilių 
sumažint pasėlių sėją. Ūki
ninkai sako: draudimas sė
jos pažeidžia ūkininkų eko
nominį gyvenimą, sumaži
nant pajamas. Tai neturė
tų būti daroma.

B. White Oglen Utah, 
direktorius Thickol Chemic
al korporacijos, kalbėdamas 
Pittsburghe, spėjo, kad Ta
rybų Sąjunga pasieks Mė
nulį pirmiau, negu Ameri
ka, ir bus tai padaryta ne
tolimoje ateityje.

Respublilkonų susivieniji
mas teismo keliu reikalavo 
rinkti konsilmaną į pasi
traukusio Tate vietą, kuris 
užėmė majoro vietą, tikė
damiesi išrinkti respubliko
ną. Valstijos aukščiausias 
teismas jų prašymą atmetė. 
Majoras Tate eina majoro 
ir konsilmano pareigas.

Spaudoje keliamas klausi
mas, kad mokyklų taryba 
būtų renkama piliečių. Da
bar ji skiriama valdininkų. 
Pataria partijoms parinkti 
bepartyvius kandidatus, ne
priklausančius parti joms, 
kurie neklausytų politikie
rių įsakymų. Dabar ski
riami tie, kurie tarnauja 
tai partijai, kuri juos pa
skyrė.

•

Keystone automobilistų 
klubąs. sako: JPe.u^į ^nįtai 
dViračižisf v^uojan^įų’^l? 
mušti,' didžiuma; jauname- 
čiai. Kaltina jaunuolius ir 
automobilių vairuotojus ne
atsargume., Ieškoma prie
monių nelaimių išvengimui, 
bet konkretaus plano nėra.

“Laisvės“ skaitytojai Phi
ladelphijoje, prisiminkite ei
nantį “Laisvės” vajų, gau
kite po naują skaitytoją,, 
paaukokite pagal išaglę 
laikraščio palaikymui, pa
siųsdami patys arba priduo
dami bet kuriam LLD 10 
kuopos nariui.

Pilietis

Mexico City, Me.
Spalio 6 d. ištekėjo Adelė 

Plioplytė už Edvardo- Ma
cio. Vestuvės įvyko Lietu
vių Piliečių draugijos sve
tainėje. Jaunoji yra Anės 
ir Juozo Plioplių, tai yra ir 
mano sesers dukra. Jauno
jo tėvas So. Bostone laikė 
kriaučių dirbtuvę, o vėliau 
persikėlė gyventi į Malden, 
Mass.

Adelė augo ir mokėsi mū
sų mieste, o kolegiją lankė 
Bostone. Buvo linksma, ge
ra šokėja, lankydavo įvai
rių tautų šokius ;

Mano sūnus Antanas nu
vežė ir m an e į vestuves. 
Seniai Adelę buvau matęs.

Kitas mano sūnus, Stasys, 
mokėsi Bostono universi
tete, gavo valdžios panamą, 
išmoko francūzų, vokiečių, 
rusų kalbas ir dirba valdiš
kus darbus. J. K.

pas Vilniaus studentus

Kenosha, Wis.
Antanas ir Marė Borde- 

nai paminėjo savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį spalio 6 d. Paminėjimas 
įvyko Thomsen’s įstaigoje, 
kur dalyvavo 50 svečių.

Bordenąį.furi du vaikus. 
Sūnus Hieųę-gyvena Keno- 
šoje, o duktė Violet Cyron 
Snyder gyvena San Car
los, Calif. Taipgi jiedu turi 
tris anūkus.

Paminėjimą tėveliams su
ruošė jų sūnus ir duktė. 
Tai buvo dideli, iškilmingi 
pietūs. Susirinko daug įžy
mių svečių. Taipgi jubilia
tai gavo daug gražių ir 
vertingų dovanų. Laiką vi
si praleido labai linksmai.

Mr. Frank Binder savo ir 
visų svečių vardu gražiai 
Bordenus pasveikino 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Jubiliatų 
senas draugas, advokatas 
Geo. Gulbakian, iš Racine, 
Wis., ne tik juos gražiai pa
sveikino, bet taipgi nurodė, 
kokį gražų ir garbingą gy
venimą juodu vedė. Jis lin
kėjo jiems geras sveikatos 
ir susilaukti 75-osios sukak
ties.

Antanai ir Maryte Bor- 
denai, mes visi linkime jums 
daug laimių, geros sveika
tos ir sulaukti deimantinės 
vedybinio gyvenimo sukak
ties ! A. S.

Pittsburgh, Pa.
Iš LLD 87 kp. susirinkimo, 

įvykusio rugsėjo 28 d.
Į susirinkimą atsilankė 

>gėras?!^iŽfu'Si- 
riūkimebtivtt daugi&ifšią 
diskusuota, kaip pasėkmih- 
giau pasidarbavus vajaus 
laike dėl “Laisvės” ir “Vil
nies.” Po apkalbėjimo buvo 
nutarta, kad vajus būtų ve
damas LLD 87 kp. vardu. 
Drg. J. Mažeika išrinktas 
vajaus vedėju, visi kiti na
riai prižadėjo pasidarbuoti 
“Laisvės” ir “Vilnies” va
jui ir ateiti į pagalbą drg. 
Mažeikai. Kaip atidarymui 
vajaus, 87 kp. padarė pra
džią,. paaukodama $25 — po 
$10 “Laisvei” ir “Vilniai” ir 
$5 “Liaudies balsui.”

Susirinkimui užsidarius, 
mūsų kuopos darbščios mo
terys tuojau stalą apdėjo 
maistu. Vakarieniaudami 
turėjome dar gražaus laiko 
pasikalbėti apie įvairius 
mūsų gyvenimo reikalus.

LLD 87 kp. susirinkimai 
visados bus laikomi pasku
tinį sekmadienį mėnesio, 3 
vai. popiet. Sekantis susi
rinkimas įvyksta spalio 28 
d., vieta žinoma: LDS 160 
kp. namas. Draugai, atsi
lankykite į susirinkimą; 
^apkalbėję mūsų organizaci
jos reikalus, linksmai laiką 
praleisime. Dabar, kiek ir 
kaip kas išgalime, pasidar
buokime mūsų spaudos nau
dai laike šio vajaus.

J. K. Mažukna,
LLD 87 kp. sekr.

Londonas. — Dr. R. Sob- 
leno pelenai bus pasiųsti į 
Jungtines Valstijas jo žmo
nai D. Dinai Soblenienei.

Subiuro gamta
Ant jankių tėvynės pri

lijo tiek daug vandens, lyg 
norėdama su jankiais ir 
mus visus paskandinti. Spa
lio 6-tos dienos ryte važiuo
jant į darbą palei Franklin 
parką mačiau keletą auto
mobilių iki šonų apsemtų, 
turėjau grįžti ir kitu keliu 
važiuoti.. Per tris dienas 
ant Naujosios Anglijos ge
rokai iš dangaus vandens 
iškrito. Tačiau nebuvo nei 
pusės tos baisenybės, kiek 
mūsų gatvinė angliškoj i 
spauda priplepėjo. Taip iš- 
gązdino mūsų žmones, kad 
net ir į svarbią pramogą iš 
Bostono ir apylinkės į Law- 
rencų niekas nebevažiavo, 
nors buvo daug žadėję. .

Mudviem su dr. Repšiu 
net akys pavargo bežiūrint 
į svetainės duris, belaukiant 
atvykstančių į Maple par
ką daugiau bostoniečių. Ge
rai, kad buvo malonių sve
čių iš New Yorko ir taip

ogi maloni aplink pasaulį ap- 
įkeliavusi viešnia iš Kalifor
nijos. Tai retkarčiais pa- 
-verždami nuo kitų smalsuo
lių raminomės įdomiais drg. 
;Ks. Karosienės kelionėje 
įgytų žinių pasakojimais.

Ta moteris tai tikras po 
pasaulį skrajojantis taikos 
{skelbimo angelas. Su kiek
vienu su ja susitikimu žmo- 

i gus įgyji ką nors naujo,

BOSTON, MASS.
kurie akstintų savo šalinę 
valdžią ruoštis prie užpuo
limo ant taikos trokštančių 
žmonių.

Klausiau apie alkoholio 
vartojimą Tarybų Lietuvo
je. “Taip, kaip ir čia,” bu
vo atsakymas. Žinoma, jei
gu mažiau pijokautų, dau
giau naudingo darbo atlik
tų. Iš anksčiau lankiusių 
mūsų gimtinę teko girdėti 
apie esančią už darbą mo
kesčio nelygybę. Tą Karo- 
sienė užginčija, sakydama, 
kad prasilavinusieji žmonės 
neuždirba kelis sykius dau
giau už paprastą darbinin
ką. Sakė: “Daug jaunų ir 
gabių daktarų prisimoki- 
nę.” Moksle, technikoje, 
statyboje bei kitose naudin
go darbo srityse esą daug 
atsiekta. Tačiau radusi ir*j 
apsileidimų. Mačiusi kolū
kiečius tik vienuoliktą va
landą, kai saulė jau beveik 
virš galvų, išsikraustančius 
į laukus.

Kalbant apie lawrencieciu 
rengtą banketą, galima sa
kyti, buvo skaitlingas, ne^ 
ne visi bijo lietaus. Žmo
nės buvo pietumis labai pa
tenkinti, nes patyrusių gas- 
padinių buvo labai gerai 
pagaminti, tvarkingai pri
ruošti ir kiekvienam atski
rai lėkštėje paduoti.

Pasivalgius, Penkauskas 
kalboms vadovavo, iššauk
damas tolimesnius svečius 

įdomesnio, svarbesnio negu 
nuo daugelio kitų jai lygių 
visuomenininkų. Iš su ja 
pokalbio ir iš jos spaudos 
spaudoš bankete pasakytos 
kalbos trumpai savaip at
pasakosiu,' '■ * •

Nuvykusi į Japonijoje 
prieš pora mėnesių vykusį 
pasaulinį už taiką kovoj an
čių organizacijų delegatų 
suvažiavimą, radusi labai 
daug įdomumų: tūkstanti
nio skaičiaus tradiciją ir 
kitką. Konferencija buvu
si skaitlinga. Ugningi joje 
delegatų prieš karų rengė
jus išsireiškimai. Bet kas 
ją daugiausia domino, tai 
tas faktas, kad pačioje JAV 
kolonijoje (japonai taip da
bar savo kraštą vadina) 
randasi apie 25 milijonai 
žmonių, įssitraukusių į už 
taiką veikiančias organiza
cijas. Nors japonų masės 
jankių nekenčia, tačiau esą 
priversti pripažinti, kad 
dabar jų šalis tapo JAV 51- 
oji valstija. Amerikiečiai 
ten jau esą įrengę virš pus
trečio šimto karinių bei ki
tokių bazių. Žinoma, tos 
bazės prigrūstos ginkluotų 
jėgų, yra pasirengę pulti 
Tolimuosiuose Ry tu ose 
skirtingose valstybėse besi
kuriančią liaudies santvar
ką.

Indijoje, kurią trumpai 
Ksavera aplankė, karvės 
esą “svarbesni” sutvėrimai 
negu žmonės. Dar kartą 
mano įsitikinimą patvirti
no, jog angliškojo pasaulio 
vadai žmonijos istorijos už
rašuose bus niekšų eilėse. 
Tik pagalvokime! Apie 150 
metų Anglijos valdymo In
dijoje kokioj baisioj tamsu
moj laikė liaudį, kur badu 
mirdamas žmogus bijo lais
vai gatvėmis vaikščiojančią 
karvę pasimelžti...

Apie Tarybų Sąjungą 
daug nepasakojo, nes jau 
mums visiems yra gerai ži
noma, kad jų progresas ir 
aklam duria į akis. Jų nau
joji santvarka neturi priva
čių amunicijos bei kitų ka
rui reikmenų gamintojų,

kai ką pasakyti. Žinoma, 
svarbiausia kalbėtoja buvo 
Ksavera Karosienė.

A. K-a
l------ i------------------- --- -----

New Britain, Conn.
Mirė J. Aukščiūnas
Kaip čia neseniai, kaip 

seniau buvusį “Laisvės” 
skaitytoją J. Savicką šalta? 
žemelė priglaudė. Dabar-* 
kitas laikraščio skaitytojas 
Jonas Aukščiūnas, senas 
vietos gyventojas, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė. Pa
liko žmoną Anną, dukteris 
Aldoną ir Anną, sūnų Joną, 
marčią, keturis nedidelius 
anūkus ir šiaip artimų ir 
tolesnių giminių. Jonas gi
męs Lietuvoje, Būdviečių 
parapijos apylinkėje.

Buvo darbštus ir drau
giškas žmogus, su visais 
gražiai sugyveno. Priklau
sė LLD 27 kuopoje ir kelio
se kitose draugijose. Mylė
jo pažangą, suprato politi
ką, paremdavo spaudą.

Palaidotas spalio 15 dieną 
šv. Marijos kapinyne. Gra- 
boriaus A. Venskūno duk
tė pavyzdingai tvarkė lai
dojimo reikalus. Tegul Jcb 
nui būna lengva ilsėtis A- 
merikos žemyne. Žmonai,,, 
vaikams, giminėms ir jo' 
draugams reiškiu užuojau
tą liūdesio valandoje nete
kus vyro, tėvo ir draugo.

Jau ir pas mus pasklido 
žinutė, kad Jurgiui ir Onai 
Šilkams yra rengiamas pui
kus pažmonys lapkričio 18 
d., jų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės. Būsią išduotos 
vaišės 1 vai. dienos metu, 
Laisvės choro salėje, 157 
Hungerford, Conn.

Laikraščių vajaus reika
lais lankantis pas žmones, 
Oną Mįckevičienę radau nu- 
siskundžiančią nesveikata. ' 
Ji su šeima dabar gyvena 
Kensingtone. Nesijaučiau^ 
ti gerai ir draugė Mažei
kienė.

Linkėtina tvirtos sveika-J 
tos abiems draugėms. jįr

Vikutis
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“LAISVES” VAJUS Norwood, Mass.
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

Paura, kuri visuomet darbuojasi vajuje, praneša, kad 
jifclabar ne viena darbuosis, šį sykį su savo vyru Pranu 
Kvietkausku, su kuriu neseniai susituokė. Daug laimės 
abiem Kvietkauskams jų vedybiniame gyvenime! Ir, 
žinoma, daug laimės abiem darbuotis vajuje. Jie pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Binghamton, N. Y., visuomet darbuojasi vajuje 
LLD 20 kp. Moterų skyrius. Praneša, kad šiais metais 
kuopa išrinko dvi geras darbuotojas vajuje—M. Kaz
lauskienę ir M. Kulbienę. Jos jau prisiuntė pluoštą at
naujinimų. Sėkmės šiom gerom vajininkėms.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė atnaujini
mų; jų taipgi atsiuntė ir L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 
Šie abu veikėjai yra gana gerai patyrę vajininkai ir 
galima tikėtis daug gražių rezultatų nuo jų.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI: 

Plymouth, Pa.
V. Žilinskas prisiuntė sąrašą ir $66. aukojo sekami:

LLD 97 kp................................. $20.00
LDS 60 kp................................... 15.00
V. Plymouthietis, ........................ 10.00
A. Globičius ............................... 5.00
K. Zambusevičius ........................ 5.00
F. Mankauskas .. . . ..................... 5.00
V. Žilinskas ............................... 5.00
E. Čereškienė ............................. 1.00

— o —
Nuo atskirų asmenų gauta:
J. ir M. Strižauskas, Bridgeport, Conn.........$25.00
Mrs. Jakelevičienė, E. St. Louis, Ill................ 6.00
D. Kasmauskas, Allendale, N. J........................ 6.00
A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y.................... 5.00
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y...................... 5.00
Rožė Waitkus, Los Angeles, Calif..................  5.00
George GendrėnaSj St. Petersburg, Fla...........5.00
P. Gumbulevičius, Ansonia, Conn...................... 3.00
Peter Cox, Roslindale, Mass............................. 2.00
J. Kreipavičius, McAdoo, Pa......................  2.00

Pittsburgh.) Pa.

Po $1: M. Dvareckienė, Lawrence, Mass.; Anne 
Blaize, Billerica, Mass.; Mrs. A. Bakūnas, J. Grayson, 
Pt. Pleasant, N. J.; J. Šalkauskas, Union, N. J.; A. Ver
telis, Brik Town, N. J.; J. Mack, Elizabeth, N. J.; A. 
žalis, Toms River, N. J.; B. Mikalauskas, Rochester, 
N. Y.; J. Krauch, Great Neck, N. Y.; A. Gabalis, Lyn
brook, L. I.

— o —
Aukų gauta $141. Anksčiau įplaukė $770. Viso $911. 

Balansas $4,089.
Galima sakyti, kad vajaus pradžia neblogai eina. 

Dar negauta žinių iš kitų gerų vajininkų, veikiausia 
jie darbuojasi ir savo rezultatus prisius.

Ą Ačiuojame viršminėtiems už pasidarbavimą ir pa
ramą laikraščiui.

“Laisves” Administracija

Pittsburgh, Pa.
Mūsų spaudos vajai 

ir nuoširdi auka
Lietuvių Lit eratūros 

Draugijos 87 kuopos susi
rinkime buvo plačiai kalba
ma apie “Laisvės” ir “Vil
nies” vajus. Po diskusijų 
vajininkais išrinkti J. Ma
žeika, U. Paich ir S. Paich. 
Gaila, kad po operacijos vis 
dar nesustiprėjo mūsų se
nas, patyręs vajininkas Jo
nas Purtikas, bet aš ma
nau, kad jis greitai galės 
stoti į darbą ir padėti.
. 'Suprantama, mūsų spau

dos palaikymas, tai visų 
mūsų bendras darbas. Mes 
laukiame pagalbos iš visų 
Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių. Vajus yra veda
mas L.L.D. 87 kuopos var
du.

Vajaus pradžia jau gera. 
Spalio 8 d. nuvykau į 
Bridgeville pas S. ir U. Pa- 
ichus. Nuvykome į Wash
ington, Pa., ir ten atnauji
nome “Laisvės” prenume
ratas.

Nuoširdžios draugės
‘ Radome sergančią L. Lu

koševičienę, gulint lovoje. 
Bet ji mielai “Laisvę” atsi
naujino. Sakė, kad jos am
žius jau gal neilgas, bet lin
ki, kad “Laisvė” dar ilgai 
gyvuotų. Ji yra LLD narė, 

^gena laikraščio skaitytoja ir 
žemėja. Linkiu jai greitai 
pasveikti.

Iš spaudos skaitytojai 
jau žino, kad Jokūbas ir 

Rozalija Strelčiūnai buvo 
nuoširdūs “Laisvės” ir dar
bininkiško judėjimo rėmė
jai. Turėjo nuosavybę, gra
žiai užlaikė, bet Jokūbas 
jau prieš 11 mėnesių mirė 
sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Liko tik jo draugė Rozali
ja, kuri irgi sulaukė 85 me
tų amžiaus.
. Likus našle Rozalija par
davė savo namus ir persi
kėlė gyventi pas gimines S. 
ir U. Paichus. Ten ją radau 
ir plačiai pasikalbėjome. Ji 
sakė, kad po Jokūbo mir
ties atskirai laikraščių ne
prenumeruoja, nes į namus 
ateina “Laisvė” ir “Vilnis”, 
tai visiems ir užtenka. Ta 
nuoširdi draugė vėl paau
kojo į “Laisvės” fdndą $100.

Didelė jai padėka! Lin
kiu geros sveikatos ir dar 
daug metų gyventi.

J. Mažeika

Cleveland, Ohio
Parengimas

Spalio 27 dieną L.L.D. 22 
kuopa ruošia šaunų vakarą, 
kuris įvyks LDS klubo sve
tainėje. Rengėjai kviečia vi
sus draugus ir drauges da
lyvauti. Parengimo pradžia 
6 vai. vakare. Vietą visiems 
yra gerai žinoma.

Rengėjai prašo ir dova
nėlių — kas tik galite, tai 
atneškite, paaukokite, tai 
bus galima daugiau padary
ti pelno ir paremti mūsų 
spaudą.

Kviečia Rengėjai 

šeštadienio vakarą, spa
lio 13 dieną, gražioje Už
davinio stuboje buvo su- 
rengta vakarienė*J. 
Niaurams, paminejimtii' jų 
25 metų vedybinio1 gyveni
mo sukakties.

Surengimu daug i a u s i a 
darbavosi RainstPdai ir nor- 
woodieciai.

Jubiliatai yra nepailstan
tys veikėjai, ne tik Norwoo- 
de, bet ir South Bostone ir 
Cambridge’uje. Visur juos 
matysi ir visur jie veikia.

Svečių buvo 46. Vakaro 
pirminin«ku buvo dr. J. 
Repshis. Jis iššaukė kai 
kuriuos draugus ir drauges 
tarti žodį kitą apie jubilia
tus. • Visi gražiai apie juos 
kalbėjo.

J. Niaura, dėkodamas vi
siems už jų gerbimą ir do
vanas, sakė: “Aš esu lai
mingas, kad apsivedžiau Ie
vutę. Ne tik esu jos vy
ras, bet ir ‘great grandfa
ther’.”

Ievutės duktė su vyru 
taipgi dalyvavo. Ji yra jau 
“grandmother,” bet atrodo 
kaip 25 metų mergina.

Vakaras baigėsi labai 
linksmai. E. R.

Philadelphia, Pa.
Įvyko staigmena

Spalio 10 dieną pas mus 
įvyko staigmena. Niujor
kiečiai J. Grybas ir K. Brie
dis atvežė į Philadelfiją žy
mią visuomenės veikėją ir 
prakalbininkę K. Karosie- 
nę, kuri ką tik sugrįžusi iš 
Tarybinės Lietuvos. Jau 
skaitytojams yra žinoma, 
kad Karosienė lankėsi ir 
kitose didelėse valstybėse 
—Japonijoj, Indijoj ir ki
tur. Jinai daug patyrė, 
daug matė ir girdėjo iš ki
tų šalių žmonių lūpų taria
mus žodžius išlaikymui pa
saulinės taikos.

Gerbiama viešnia seniau 
yra buvus filadelfietė. Ji 
pasakojo ilgai ir išsamiai 
apie savo nuotykius kitose 
šalyse. Josios pasakojimai 
neatrodė į prakalbą, bet 
daugiau į paskaitą, kurios 
visi atidžiai klausėsi. La
biausiai publika kreipė dė
mesio į pasakojimą apie 
Impulevičiaus ir jo bendrų 
žmogžudžių teismą Lietu
voje, nes prelegentė savo 
ausimis girdėjo Tarybų 
Lietuvos liaudies teisme tų 
dvikojų žvėrių prisipažini
mus prie nekaltų žmonių 
masinio žudymo hitlerinės 
okupacijos laikais.

Pabaigoje, pasipylė daug 
klausimų, į kuriuos kalbė
toja visiems tinkamai atsa
kinėjo. Gaila, kad šį kartą 
klausovų susirinko tiktai 
apie pusšimtis, nes per vie
ną savaitę laiko nebuvo ga
limybių plačiau išgarsinti. 
Bet, turėjome svečių pilną 
Katinių mašiną net iš Eas- 
tono. Aukų padengimui iš
laidų buvo surinkta $22.

Aukojo sekamai: Po $2: 
Gužienė, Kaspariūnienė ir 
Mr. ir Mrs. Behmer. Po $1: 
J. Bekampis, O. Šlapikienė, 
Griciūnienė, Misikanis, Ža
lis, A. J. Pranaitis, F. Va
lentas, L. Tilvikas, J. Sta- 
siukaitis, K. C. Straus, 
Briedis, Vaitkus ir M. Ur
ba.

Po 50 c.:P. Puodis, Rati
nis, Mulokaitė, Magie, Ba
ranauskas ir P. Valantienė. 
Didelis ačiū aukojusiems.

Philadelphijoje per ilgą 
laiką neturėjome prakalbų. 
Yra pageidaujama dažniau 
jų surengti.

i

“Laisvės” Reporteris j

Waterbury, Conn.
Vietinė LLD kuopa spar

čiai ruošiasi prie 3-čios ap
skrities konferencijos, ku
ri ’įVyks spūlio1 28-tą dieną, 
10 vai. ryto, 103 Green St., 
žemutinėj salėj.

Toj pačioj salėj 2-rą vai. 
po pietų Jonas Grybas ro
dys lietuviškus spalvotus 
filmus, meniškai padarytus, 
vaizduojančius Lietuvą. 
Prašome įsitėmyti, nes fil
mų rodymas ant greitųjų 
rengiamas ir nėra laiko il
gai garsinti, todėl būtų ge
rai jeigu Kiekvienas narys 
praneštų ir kitiems drau
gams apie šį parengimą, 
nes kartais žmonės nepa
mato laikraštyje praneši
mo.

Gaspadinės rengia dele
gatams pietus 12 valandą, 
bet žada tiek maisto priga
minti, kad bus galima vai
šinti ir nedeleagtus už la
bai prieinamą kainą. Mano- 
rai, jeigu kiekvienas narys 
matyti filmus norės ir pie- 
ma, kad kai kurie pribuvę 
tus pavalgyti, todėl užpra
šome.

Komisija

Worcester, Mass.
Iš L.S.D. Moterų veiklos
Vasara yra skaitoma or

ganizacijų narių “poilsio 
laikas”, bet L.S.D. moterys 
dirbo ir vasarą. Joms teko 
dirbti įvairių organizacijų 
piknikuose, o ypat ingai 
daug Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos trijų dienų 
jubiliejaus parengime.

Dabar jau prasideda žie
miniai parengimai, tai yra, 
svetainėse. Lapkričio 
(Nov.) 10 dieną moterys 
ruošia “Penny sale” paren
gimą, kuris įvyks . Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. 
Moterys praęo^isus dalyr 
vauti, taipgi paaukoti. tam 
parengimui reikalingų do
vanų. .,

Visus ir visąs kviečia
L.S.D. M.K.

Berlin, N. H. — Auto ne
laimėje susižeidė ir.vežama 
į ligoninę mirė Mrs. C. Ber- 
thiaume. Ligoninėje pusva
landis po jos mirties Dr. L. 
Beudoin išėmė iš moters 
kūno 8-ių svarų gyvą mer
gaitę ir mano, kad ji gy
vens.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir primosimą dokumentą ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608
3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887
217 E. HENNEPIN AVE., MINNEAPOLIS, MINN. TEL. FE. 2-4908

1236 — 9th AVE., SAN FRANCISCO 22, CALIF.

48 ¥2 EAST 7 th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J. ■ 
PHONE: MArket 3-1968

730 LIBERTY STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: LY. 9-9163

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO, 
PHONE: UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

EASTON, PA.

FILMAI IŠ LIEUVOS IR 
KONCERTAS

Sekmadienį, Spalio-Oct. 21
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, 
ir pasiklaūsysime gražių lietuviškų dainų.

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

Įžanga nemokama. —:— Pradžia 2 vai. dieną.

L. TILWICK ir K. STRAUKAS, rengėjai
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“ŽINGSNIAI NAKTĮ”
KAUNAS. — Aštuonio

lika metų praėjo nuo rudo
jo maro laikų. Ir štai...— 
Kauno gatvėse vėl galima 
pamatyti fašistų uniforma 
vilkinčius nykios praeities 
“vaiduoklius”/oi Ne, tai ne 
vaiduokliai, o Lietuvos ki
no studijos artistai. Baigu
si paviljoninius filmavimus 
Rygoje, naujo lietuviško 
filmo “Žingsniai naktį” kū
rybinė grupė vėl sugrįžo į 
Kauną sukti paskutinių fil
mo kadrų.

“Žingsniai naktį” — pa
sakojimas apie Kauno kom
jaunuolių žygdarbius Di
džiojo Tėvynės karo me
tais, apie didvyriškus žmo
nes, kurie ir ant mirties 
slenksčio stovėdami nenu
traukė kovos prieš neken
čiamą priešą — hitlerinius 
okupantus.

Šių metų pabaigoje įvyks 
filmo premjera.

870 PIRMAKURSIŲ
Senojo Vilniaus Valsty

binio V. Kapsuko vardo 
universiteto auditorijos vėl 
kup inos jaunatviško 
džiaugsmo ir klegesio. Ša
lia įdegusių saulėje, sutvir
tėjusių darbo stovyklose, 
sugrįžusių iš gamybinių 
praktikų studentų sukioja
si ir 870 pirmakursių.

Virginijus Polvaišas, pir
mo kurso geologas, trejus 
metus dirbo Tauragės au
tokelių valdyboje, būsimas 
geografas Pranas Abroma
vičius — Šakių rajono Že
mosios Panemunės aštuon
metėje mokykloje. Į uni
versiteto pirmąjį kursą 

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. Pirmu
tinis jvyks spalio 20 d.

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

Rengimo Komisija (83-84)

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)

šiemet priimti 256 gamybi
ninkai.

Universitete yra ir nau
jovių: biofizikos specialybe 
—gamtos mokslų fakultete, 
lietuvių kalbos ir bibliote
kininkystės — istorijos filo
logijos fakultete ir sanita
rijos — medicinos mokslų 
fakultete. Naująsias speci
alybes studijuos 65 ihergi- 
nos ir vaikinai. K; Puronis

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED—-FEMALE

Cook and light housework for 
2 adults, own room and bath, 
center effy apartment. Phone LO. 

4-2918 before 10 A. M. or after 
4 P. M. (3-84)

■ ■ , , .......  -L*. . ■. . ................................ .......
- - - - - - - - ------------------ -- -— ------------- ------------.................................. ■ ■■

Brockton-Montello, Mass.

South Boston, Mass.

Rengia ALDLD 7-toji Apskritis 
Paramai Tarptautinio Ateivių Gynimo Fondui

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

Spalio 21 October
Pradžia 1-mą Valandą Dieną

318 W. BROADWAY, SO. BOSTONE

Mūsų gabios gaspadinės pagamins skanius vištienos 
pietus. Kviečiame visus atsilankyti, paremti šį 

svarbų tikslą ir kartu pasilinksminti.
Rengimo Komisija

Auksinio Jubiliejaus
BANKETAS

Montello Moterų Pašalpinė Draugyste Birute mines 
savo (auksinį jubiliejų bei 50 metų gyvavimo sukaktį

<. i »I t ♦ < ». .

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 3 November

Lietuviu Tautiko Namo 
Viršutinėje Svetainėje

Kampas Main ir Vine Sts., Montello, Mass.

Narės privalo visos dalyvauti. Taipgi kviečiame ir 
visus kitus dalyvauti kartu su mumis. Vakarienė 
bus duodama 7-tą valandą vakare.

BUS GERI VALGIAI IR ŠAUNI MUZIKA

Rengimo Komisija



Taip man atrodo
“Draugo” priekaištams 

galo nėra
lietuvių tautą tėvynėje. 
Bet ir tai ats įžvelgiant 

n n a v- • ;vienuoliu spaudos keliamąPuldamas A. Ziemaus pa-v *- L ... . .. UTA „ triukšmą uz vilkinimą, sisakymą, “Draugas pila j
• i • i • v.. j LziclUį'O bell! let ~priekaištu priekaištus, ne-g. , ,, 1 . ...1 . j . k i . • • , • žįstas Pr. Gr. draudžia nau- atsakydamas betgi p^-, «terpininku>. TSR‘ 

Kaune, kad f rentininkų ak J f^ntūroms, bet sutinka 
tyvistų pirmosios valdžios. 
dienomis pasireiškė baisūs 
dalykai... “Draugas,” kaip! 
ir jam panaši lietuviškai ra-' . . .
šanti spauda kitur, težino “™JL»akIe ta 1 
tik savo skausmą... Ir 
“Draugas” net priekaištau-

B. Franskui sveikinimas
Niujorkas 
1962 m. spalio 17 d.

Prof. B. Pranskui-Žalioniui 
Vilnius, Lietuva
Didžiai gerbiamas rašytojau ir drauge!

Šių metų. spalio 14 d. mūsų Lietuvių Literatūros 
: Draugijos 1-oji kuopa suruošė dvi paskaitas: (1) D-ras 
1 A. Petriką paruošė paskaitą (skaitė dailininkas R. Fei- 

\ ’ . . , , ’ feris) apie poetą Maironį jo šimtametiniu gimimo proga,
kad sis tarpininkas butų' ^) p. Mizara skaitė paskaitą apie Jus, gerb. profeso- 

: naudojamas, kai siunčiami, I 
;dažnai per mūsų gimines, 

juodosios rinkos”

FILMAI-TEATRAI
“THE LONGEST DAY” | naujas divizijas į frontą, 
Šis filmas tęsiasi virš Į pasirodo, kad kaip tįlt 

tris valandas. Jame vaiz
duojama, reportažo formo
je, svarbus pasaulio istori
jos epizodas, t. y., aliantų 
įsiveržimas į Normandiją 
Antrojo pasaulinio karo 
metu.

Sakoma, kad šį filmą bu
vo galima padaryti iš tikrų 
dokumentalių filmų, kurie 
buvo rodomi kinoteatruose 
ir televizinėse programo
se, bet kadangi daugiausia 
buvo fotografuota naktį,

Lietuvoje žuvys 
žiemos namukuose

Žiema visada atnešdavo 
daug rūpesčių Lietuvos žu- 
vinihkąihs, au^in autiems 
žuvis tvenkiuiuose. Nuo 
temperatūros svyravmių ir 
ligų žiemos rtaetu tvekiniuo- 
se žūdavo d'ailg jaunos žu
vies.

Pirmieji pasipriešinti žie
mai nutarė Šalčininkų žuvi
ninkystės ūkio darbuotojai. 
Šiame ūkyje dabar statomi 
du namukai, kuriuose žie
mos žuvys. Juose įrengiami 
specialūs baseinai ir kros
nys patalpoms apšildyti.

■ Rudenį į namukus bus 
perkelti ūkyje auginami 
karpiai ir karosai.

Žuvų auginimas plečia- drama, arta < tiksliau 
mas ir kituose ūkiuose. 300 Į] 
hektaru tvenkiniu turės aliantų ’ataką ant nacių,j

Tincinc c f o i m* o a a 1

tuo laiku Adolfas miegojo 
ir niekas nedrįso jį prikel
ti. Pabudęs ir sužinojęs šią 
žinią, jis vis dar netikėjo ir 
ilgai delsė duoti įsakymą 
savo generolams mobilizuo
ti armiją. Tas delsimas, ži
noma, buvo labai geras ali- 
antams laiko laimėjimas. 
Pakol naciai susigaudę ir 
subūrė visas karo jėgas, ali- 
antai jau buvo užėmę kele
tą miestelių ir kaimų.

Filmo sąstatas susidaro 
į, ameri

kiečių ir v. vokiečių žymių-

riau ir rašytojau.
Susirinkimo dalyviai pasiūlė pasiųsti Jums Jūsų 60- 

; metinių gimimo proga sveikinimą ir padėką už Jūsų di
džiuli dėmėsi Amerikos lietuviams.

Mes žinojome, kad minėdami Jūsų 60-metinį jubilie
jų, taipgi minime ir Jūsų 40 metų darbą kaip rašytojo. 
Juk šiemet sukako 40 metų ir kai Jūs pradėjote bendra
darbiauti JAV lietuvių pažangiojoje spaudoje.

Mūsų senosios kartos žmonės, spaudos skaitytojai, 
puikiai atsimena Vacių Žalionį, kadaise savo eilėraščiais 
ir straipsniais įvairinusį mūsų spaudą.

Mes labai džiaugiamės, kad Jūsų, kaip rašytojo ir 
kovotojo nueitas kelias visuomet buvo šviesus, garbin
gas, ir kad Jūs šiuo metu gyvendamas Tarybų Lietuvoje, 
profesoriaujate senajame, garbingame universitete, kur 
mokosi tūkstančiai mūsų tautos sūnų ir dukrų. Jūsų 
paruošti veikalai apie lietuvių literatūrą, Jūsų paties 
originali kūryba yra kiekvienam lietuviui darbo žmogui 
ne tik pamolca, o ir įkvėpimas, nežiūrint, kur tas žmogus 
begyventų.

Mes linkime Jums, gerbiamas profesoriau, ir rašyto-

naštą laiškai.
‘Draugo” politinis melagis 

j ir veidmainis Pr. Gr. lai ima S, I
ir i rodo savo pastraipoj, 

; i kad kultūrinio bendradar-
• biavimo meškere laiko K, I •

kad' “Kremliaus rankos.” Jei jis 
to neįrodys, tai šios pastrai-

Ipos rašytojas įrodvs, kas 
slepiasi po “P. Gr.” slapv- 
varde ir kokias rankas jis 
laikė ir kada. Lietuviai me- 

j nininkai priklauso visai lie
tuviu tautai, o ne vien tik 
d a i n u oti “Darbininko” ir 
“Draugo” biznelių pikni
kuose. Jie atsakingi prieš 
savo tautą, kad juose su-1 jau, geriausios sveikatos, ilgai gyventi ir dar daug kū- 
kauptas lietuviu tautos ve-i i'ybinių darbų atlikti!

rašyti ir spausdinti ką no 
ri... Ar leido marijonai* 
vienuoliai pasisakyti nors j 
vienam, kuris manė, l.„„ 
raudomis ir aimanomis,! 
priekaištais ir skundais gy-1 
va tauta negali būti užga
nėdinta? Kad reikia žiūrė
ti gyvųjų darbo, o ne miru
sių — žmonių ir valstybių. 
“Draugas” — jo redakto
riai — ne tik kad turi cen
zūrą laisvoj Amerikoj, bet 
dargi nesibijo ir nesigėdina 
šantažuoti, kaip jame iš
garsėjęs gyd. Domas Jasai
tis. “Draugas” kviečia Zie- 
nių p a s i s t u d i juoti, kiek 
žmonių nukentėjo premje
rui C h r u š č iovui valdant, 
kiek jų “žuvo bebėgdami į 
laisve iš vergijos”... Ka
dangi “Draugo” slapukai | 
“viską žino”, .... . . _ „
bia duomenis, kaip ir kur, I ™.. <o^uni.^mo ,VGlfJcT 
faktais, kad tas ir tas bėgo, 
nebuvo kontrabandininkas, 
sakysim, ir Z i e n i u s tuos 
“Draugo” duomenis pa
skelbs šioj skilty, o mainais 
“Draugas” paims ir pirmą 
kartą paskelbs visus iki šiol 
metamus kaltinimus 1941 
metų aktyvistams, buv. Lie
tuvos kariuomenės karinin
kams, kaip Šimkus, Impule- 
vičius, Paškevičius, išspaus
dins nuotraukas, darytas 
SS karių, kur rodomi lietu
viškomis uniformomis ka
reiviai, šaudą į duobes su
guldytus nuogus žvdu kil
mės. niekuo nenuteistus ir 
neapkaltintus Lietuvos gy
ventojus... Baisus daly
kas. .. Laiko perspektyvoje 
visa tai tik baisėja.

be gerų techninių prietaisų, Prancūzų, anglų 
tai kai kurie filmai atrodo
neaiškūs. Tad sulyg šių do- h aktorių. Viso 40 asmenų, 
kumentinių nuotraukų ir neskaitant mažesniųjų 
kitų duomenų, padaryta šiR^’ kurių yra daug.

tai kai kurie filmai atrodo

ni jus išeitų viešumon. To
kie kaip Pr. G r. savo šmeiž
tais ir šantažu nieko nelai- ==================== 
mes. Lai Pr. Gr. išvar- i p vi 
dina, ka jis padarė dėl žmo- JUllUS nfllVcUtlS

, , , • 11 i'etuvošS7erovėsdgl Negani i ^UV0 OpCHlOtaS
s.>” slapukai 4 ,vo? plovės. Ne ,’am r
lai jie paskel-ls««beti _'?_al'°dytl. "

-Aciū|levue ligoninėje,
Pr. G r. dievui, Amerikoje .buvo ant gerklės operuotas! 
galime vadovautis didės-1 Julius Kalvaitis. Taip pra-i 
niais žinovais nei7 marijonai į nešė j0 žmona Marijona.'

Susirinkimo vardu
Valys Bunkus, pirmininkas

vienuoliai apie pasaulio vals- 
tvbes ir sistemas. Lai ma
rijonai geriau bando geriau 
suprasti patį Amerikos pre
zidentą Kenedi ir jo tikrąjį 
veidą, gal tada jie supras, 
kame glūdi Amerikos esmė.

a A. Gintarinis

Žvilgsnis į 
praėjusį sekmadienį

Gerai padarė ALDLD 1- 
oji kuopa suruošdama po
pietę, kurioje buvo atžymė
ta Maironio šimtametinė su
kaktis. Korektiškai pasiel- 

Operavimas tęsėsi apie tris gė ir Aido choras su savo 
valandas.

Tai rodo, kad ligoniui dar

Praėjusį trečiadienį Bel- 
Niujorke.

vodove Mildred Stenslerie- 
ne, dalyvaudamas parengi- 

teks ilgokai pabūti ligoninė-1 T; .. .v. < .• | Su meile lietuviškam dai-
' ■ ' niui atvyko ir ąidietė solis-

Linkime draugui Juliui tė Elena Brazauskienė.
sėkmingai pasveikti!

ro- 
Kiek-

i sa-!v^enos taut°s aktorius vai
kant, raportas apie minėtą!^na savo kalba ir bandyta 

’ • ! neišskirti jokio atskiro cha-
kuri, kaip žinome, įvyko rakterio su savo ypatingai 
1944 metais birželio 6 die- vaidyba, kad nenustelbus 
ną. pačios temos ir nesumaži-

Pradžioj filmo matome ;nus prasmės.
, I Pats įsiveržimas filme at- 

atakos, Britanijoj; kuomet i vaizduota gana gerai ir re- 
tuo pačiu laiku naciai Fran-!a^ai- Ypatingą įspūdį suda- 

Šį rudenį iš>cūzijoj nei nesapnuoja, kad-r? paleistos su parašiutais 
Arnenų žuvininkystės ūkio, tą naktį bus įsiveržimas į 1 dirbtinės žmogaus figūros, 
į jas perkeliama 15 tūks- Normandijos pajūrį. Tuo į kurios sumaišė naciams' 
tančių dvejų metų ir apie pačiu laiku taip pat mato-'pėd^kus ir suardė planus, 
pusę milijono šiųmečių A- me, kaip prancūzų partiza-l Kad tema būtų biskelį 
mūro sazanų. nai gaupa slaptus praneši-1 ^engvesnė, įterpta lengvo

prie Jiesios steigiamas
Šventupio ūkis. Čia bus au
ginami karpiai ir vaivo
rykštiniai upėtakiai. Kito-. ____ ................ .
se vietovėse bus įsteigti dar Į aliantų prisirengimą prie 
trys dideli ūkiai. Žuvų au- ‘ 1 .....................
ginimui bus panaudotos ir 
Kauno marios. ;

tuo pačiu laiku naciai Fran-

-- ~ ____ ! Kad tema būtų biskelį
7._______nai gaupa slaptus praneši- ^engvesnė, įterpta lengvo

Septynmečio pabaigoj e ;mus iš Anglijos per radiją i humoro, bet tas juokas kaž- 
Liaudies ūkio tarybos žuvi- ir laukia nusileidžiant ali- nesiderina su pačia
ninkystės ūkiai turės 2,300 
hektarų tvenkinių. Juose 
kasmet bus iš auginama 
apie 14 tūkstančių centne
rių — septynis kartus dau
giau, negu šiemet — aukš
tos kokybės žuvies} Respub
likos , miestai bus aprūpinti 
gyva žūvimį. ' ■ • ' *

antų parašiutininkų.
Šiurpas nukrečia žiūrovą 

matant kareivius leidžian
tis1 su parašiutais tiesiog į 
nacių žiotis. Daugelis tapo 
nušauti dar prieš nusilei-

situacija ir truputį žemina 
filmo verte, sakoma, kad ir 
statistika kai kur neatitin- 

jlka; bet visa tai dar visgi 
nenuvertina prasmę filmo, 
kuriame dar kartą primena

džiant, o jei kuris užkliuvo ponijai tą baisu istorinį 
- - faktą, tuos karo žiaurumus 

kabojo, pakol !r Peklą mūšio lauke, kur

Vagie, kepurė dega
O rugsėjo 22 “Draugas” 

paskelbė vedamąjį “Klaidin
gos Prielaidos — Pavojin
gos Išvados,” kuriame išsi
duoda kaip tas “vagie, ke- 
pusė dega.” Pastangas už- 
megsti su bet kokių įsitiki
nimų ir pasaulėžiūrų lietu
viais kultūrinį ryšį. Jie vi
sur įžiūri “komunizmą,” jo 
skverbimąsi. Jei kas nors ne
sutinka aviniškai nusilenk
ti vienuolių interesų politi
kai, tai jis tokių politinių 
šantažistų kaip “Pr. Gr.”, 
slapyvarde prisidengęs fron
tininkas, jau ir vadinamas 
“komunizmo gynėju.” Jie 
meluoja per akis, jie—vie
nuoliški samdiniai — net 
žino apie “siūlymus atsiųsti 
meninius ar sportinius vie
netus iš Lietuvos,” nors 
apie tai nežino net žmonės, 
bandą palaikyti tuo reikalu 
korespondenciją su Lietuvos 
žmonėmis. Jie iki šios die
nos nesugebėjo pasimokyti, 
kiek verti buvo jų samdinių 
posteringavimai, kad tokie 
Kapočius, Laurinčiukas ar 
Vaigauskas buvo bent per 
nago juodymą suinteresuoti 
išeiviais lietuviais, daugiau 
nei jų pačių lietuviškas 
smalsumas. Tik kultūrinių 
ryšių iniciatorių čia (JAV) 
pastangomis ir prašymu bu
vo iki šiol pažadėta sudary
ti sąlygas išeiviams meni
ninkams pasirodyti prieš

ĮVAIRIOS žinios
FILIPINUOSE YRA 
DAUG BEDARBIŲ

Manila. — Filipinų res
publikoje yra virš 1,000,000 
bedarbių, tai yra, 10 žmo
nių iš kiekvieno 100 darbi
ninku.

Filipinai randasi ant dau
gelio salų į rytus nuo Kini
jos. Jie užima 115,760 ketv. 
mylių plotą ir turi 25,000,- 
000 gyventojų. Jungtinių 
Valstijų kapitalistai valdo 
svarbiausias pramonės ša
kas.

PARTIZANAI NUŠOVĖ 
3 JAV LĖKTUVUS

Saigomis. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 3 
Jungtinių Valstijų k a r o 
lėktuvus ir žuvo trys kari
ninkai. Visi trys lėktuvai 
buvo nušauti toje, pat apy
linkėje.

amžiaus

SAKO: GYNIAUSI IR 
NUDŪRIAU VYRĄ

Policija areštavo Patricią 
Lawyer, 26 metų
moterį, kuri peiliu nudūrė 
savo vyrą Altoną, 29 metų 
amžiaus. Ji sako, kad vyras 
parėjo naktį girtas, ją mu
šė ir ėjo prie jos sakyda
mas: “Aš tave pasmaug
siu... Užmušiu”, tai ji besi
gindama ir nudūrė peiliu. 
Jie. turi du vaikus, vieną 2 
metų, o kita—5. Gyveno 
Bronx miesto dalyje.

VOKIETIJOJE TEISIA 
12 KRIMINALISTŲ

Coblenzas. — V a k ar ų 
Vokietijos teismas teisia 
dvyliką Antrojo pasaulinio 
karo kriminalistų - hitleri
ninkų, kurie yra kaltinami 
už 70,000 nužudytų žydų, 
čigonų ir bendrai Tarybų 
Sąjungos žmonių.

AEROJET CO. KELIA TAIKA 
ARRTNT'MKTT ATC2AQ iDARBININKŲ ALGAS

Washingtonas. — Aero
jet General Co. susitarė su 
International Ass’n of Ma
chinists unija. Kontraktas 
pasirašytas trejiems me
tams. Kiekvieneriais metais 
darbininkai gaus pakelti 
no 9 centus per valanda. Su
tartis liečia apie 100,000 
darbininkų.

TSRS STAČIATIKIAI 
NEDALYVAUJA ROMOJ

Maskva. — Stačiatikių 
(“pravoslavų”) bažnyč i o s 
vadai pareiškė, kad Romoje 
vykstamame katalikų baž
nyčios susirinkime nėra jų 
atstovų. Ten randasi pora 
stačiatikių vyskupų iš Va
karų valstybių, bet jie neat
stovauja TSRS stačiatikių 
bažnyčios.

“IšGIRSKITE BALSUS Už 
”, — POPIEŽIUS.

Roma. —Katalikų bažny
čios susirinkime popiežius 
Jonas XXIII sakė, kad jei
gu prie dabartinio apsigink
lavimo kiltų karas, tai jis 
sunaikintų žmo n i j ą. Jis 
kreipėsi į didžiųjų va 
vyriausybes: “Išgir s 1 
nuolatinį, šauksmą už 
ką”. Popiežius sakė, 
taikos išlaikymui visi 
daryti pasiaukavimų.

tai- 
kad 
turi

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas buvo pasišaukęs JAV 
ambasadorių F. D. Kohlerį 
ir tarėsi per tris valandas. 
Chruščiovas sakė, kad būti
nai reikia sureguliuoti va
karinio Berlyno reikalus ir 
pasirašyti taikos sutartį su 
Vokieti jomis.

Bet šis pobūvis manyje 
i iškėlė ir vieną klausimą, 
■būtent: kodėl jame nebuvo 
tų, kurie, mano nuomone, 
turėjo būti? Maironis—įžy
mus lietuvių tautos poetas; 
jo dainas dainuoja mūsų 
chorai, mūsų solistai; jis 
skaitomas plačiai; jis buvo 
budintojas mūsų tautos iš 
letargio. Tai kodėl tie, ku
rie skaitosi “apsišvietu
siais,” o kai kurie — net ir 
“spaudos bendradarbiais,” 
negalėjo atvykti į pobūvį, 
susipažinti su Maironio gy
venimu ir darbais, atžymė
tais d-ro A. Petrikos pa
skaitoje?

Kai kurie tokius teisina: 
buvo graži, saulėta diena, 
tai gal juos į užmiestį iš
traukė. Gražių dienų yra 
nemaža; graži diena kaip 
tik padeda žmonėms atvyk
ti į tokius mitingus. Dau
gelis tų, kurie galėjo (ir, 
mano nuomone, turėjo) bū
ti mitinge, jau pensininkai, 
fabrikuose nebedirba, jie 
gali kiekvieną dieną išvykti 
į užmiestį, jei tik nori.

Garbė Vytautui Zenke
vičiui, TSRS ambasados 
I-ajam sekretoriui, kad jis, 
kaip tikras lietuvių tautos 
patriotas, atvyko į šią kuk
lią iškilmę; atvykęs tarė 
pagarbos žodžius poeto 
Maironio adresu, taipgi pa
dėkos žodžius mitingo ren
gėjams ir programos atli
kėjams! V. Zenkevičius at
vyko iš Washingtono, o kai 
kurie, arti nuo mitingo vie
tos gyveną, negalėję atvyk
ti; “per daug graži diena 
mitingui buvo,” teisinsis 
jie.

Na tegu!..

Maskva. — Tarybiniai 
laikraščiai rašo, kad Visuo
tinis katalikų bažnyčios su
sirinkimas nesutvįrtihs rė- 
lig'ijoą.; Laipsniškai Ms- dau
giau žmonių nuo jos atsisa- 
ko,; - v : ' ' ! i

“Laisvės” Parengimas 
Lapkričio 4 Dieną
Juozas Bekampis rašo, 

kad iš Philadelphijos at
vyks didoka grupė žmonių 
į “Laisvės” parengimą lap
kričio ketvirtą*. Aišku, Juo
zas rūpinasi suorganizuoti > 
tą grupę. Mat, Bekampiai 
dabar gyvena arti Philadel
phijos. Eina kalbos, kad ir 
iš Connecticut! valstijos 
rengiasi atvykti n e m a ž ai 
svečių. Bus malonu pasi
matyti su visais svečiais, 
kurie atvyks pamatyti ir iš
girsti operetę “Lietuvaitę.”

Worcesterio Aido choras, 
kuris 
gerai 
eigas atlikti kuo puikiau
siai.
macijų skaitykite parengi
mo skelbimą.

tą operetę suvaidins, 
pasiruošęs sąvo par-

Dėl platesnių infor

OPERETĖ 
“Lietuvaitė” 

Rengia 
“Laisvės” Bendrovė

Įvyks

Lapkr. 4 Nov.
Pradžia 3 vai. popiet 

Suvaidins

Aido Choras
Iš Worcester, Mass.

vadovybėje Jono Dirvelio
Ns

Karakas. — Venezuelos 
prezidentas Betancourt a s 
sako, kad jis areštavo šim
tus komunistų.

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave. n

Brooklyn, N. Y. !

Įėjimas $1.50 Asmeniui

už medžio šakų ar bokšto 
tai taip jis ir •] 
atėjo aliantai. Kurie karei
viai išliko gyvi, atliko savo 
misijas ir laukė tolimesnių, 
įsakymų. ‘

faktą, tuos karo žiaurumus

Parytyj, ■ nacių žvalgai 
jau mato ‘ didžiausią f lotą ,. 
artinantis prie kranto. Lėk
tuvų eskadrilės lekia virš 
galvų. Jie šaukia centrali- 
nes'stotis, bet daugelis tele
fonų vielų jau buvo pran
cūzų partizanų nutraukta; 
o Su kuriais komandantais 
dar galėjo susišaukti, tai 
tie nacių generolai visai ne
norėjo tikėti, kad toks įsi
veržimas galėjo įvykti; 
anot vieno nacių generolo 
galvosenos: — Normandi
jos pajūrys visai ne strate
ginis taškas, o antra kliūtis, 
tai labai blogas oras, — jis 
netiki ir tiek.

Kuomet galų gale tapo iš
aiškinta nacių generolams, 
kad tai yra tikras aliantų 
įsiveržimas ir reikia greitai 
siųsti pagalbą į Normandi
jos pajūrį. — atsiranda ki
tas supuolimas. Reikia Hit
lerio sutikimo, kad pasiųsti

krito kareiviai kaip musės.
“The Longest Day” da

bar rbdomaš Warner Jdno- 
teatre Broadway ir 47 St., 
New Yorke.

Prax^Hu pamatyti.
H. F. X

TELEVIZIJOJE! BUS 
APIE TSRS

Antradienį, spalio 30 d., 
vakare nuo 8 iki 9 valandos, 
televizijoje kanalas No. 5, 
bus rodomas Anglijoje pa
gamintas filmas “The Rise 
of Soviet Power”.

Manchester, Mass.—Sulau
kęs 93 metų amžiaus mirė 
piešėjas Charles Hopkin- 
son.

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 ,

BROOKLYN, N. Y.

FILMAI IŠ LIETUVOS
Penktadienį Spalio-Oct. 26

:— Pradžia 7 vai. vak.

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

Įėjimas kaip auka $1.

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)—Penktad., spalio (Oct.) 19, 1962
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