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METAI 5I-ji

KRISLAI
Kvailos pasakos.
Ar Chruščiovas atvyks?
Teismai dėl išteisinimo.

LIETUVOS TEISMAS A. IMPULEVICIŲ PASMERKĖ MIRTI■». v:

Taip, labai blogi.
Tik jau ne per koliojimąsi.

► — Rašo A. Bimba —

Iš visų diplomatinių pasakų Į 
kvailiausia tokia: girdi, tary-I 
biniai diplomatai siūlo paau- ! 
koti Jungtinėms Valsti joms 
Kubą, jeigu Vakarai jiems 
atiduos visą Berlyną.

Kuba nepriklauso Tarybų 
Tarybų Sąjungai, todėl ši jos 
Jpiekam paaukoti negali. Ber
lynas jai nereikalingas, nes ji 
turi Maskvą.

Tai kam kvailomis pasako
mis maitinti pasaulį ir apgau
dinėti Amerikos liaudį? čia į 
reikalingas šaltas, 
blaivus protas.

Kubai turi būti palikta tei
sė nekliudomai kurtis naują 
gyvenimą. Ji niekam nekliu
do. Niekam nestovi skersai 
kelią.

Vakarinis Berlynas turi 
buvęs intrigų ir provo- 
židiniu. 
kur išeitis iš šių prob-

liautis 
kacijų 

štai 
lemų.

Ir vėl kaip iš gausybės ra
go pasipylė gandai apie prem- 
j e r o Chruščiovo atvykimą į 
Niujorką. Dar šiemet, gal 
tuoj po mūsų kongresinių rinL 
kimų, gal lapkričio mėnesį jis 

^pribūsiąs į Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesiją.

k Taip pat atlėksiąs ir Angli
jos premjeras Makmilanas, ir 
čia jiedu turėsią pasitarimą 
su prezidentu Kenedžiu.

Mums tie gandai patinka. 
Gerai būtų, kad jie pasitvir
tintų.

“Trijų didžiųjų” susirinki
mas daug gero padarytų.

Kubos respublikos 
reikalai ir JAV

J B—

Amerikinė spauda—Niu- piliečius; nužudė jų keletą* 
jorko “Daily News 
laikraščiai 
Vilniuje praėjusią savaitę 
tęsęsis dešimties žud i k ų 
teismas nuteisė devynis 
mirti.

Visi jie buvo kaltinami, 
kad karo metu dalyvavo vo- 

promituoti Tarybų Sąjun- kiškų fašistų suorganizuo- 
gą.

Dienraštis rašo, kad Ta- žydė civilinius tarybinius

Havana. — Labai pakėlė tarti su JAV Kubos klausi- 
kubiečių ūpą atsilankęs Al- mais, jeigu JAV nusileis va- 
žyro premjeras Ben Bella. 
Jis savo kalboje smerkė 
Jungtinių Valstijų agresy- 
vę politiką link Kubos, blo
kadą ir sudarymą taikai pa
vojaus. Bella sakė, kad Al-jrybų Sąjunga niekados ne- . 
žyro liaudis stovi su Kuba,; bandė ir nebandys bent ko- 
kad Kubos reikalais ne ma-1 kį klausimą išspręsti kitos 
žiau įdomauja, kaip vakari- valstybės ar šalies kaina.

Berlyno klausimas turi

karinio Berlyno reikalais, 
yra skleidžiami tikslu kom-

sveikas, j nj0 Berlyno.
Alžyro ir Kubos premje-jbūti sprendžiamas skyrium 

rai išleido bendrą pareiški- nuo Kubos, 
mą, kuriame sako, kad .lai
kas baigti imperialistų ko
lonializmą, laikas jiem pasi
traukti iš kitų šalių, likvi
duoti karines bazes, jų tar
pe ir Jungtinių Valstijų ba
zę Guantanamo įlankoje, 
Kuboje.

Maskva. — TSRS vyriau
sybės organas “Izvestija”

Washingtonas. — Liberi
jos vyriausybė pasižadėjo 
veikti, kad po jos vėliava 
plaukiojanti laivai negaben
tų prekių į Kubą. Liberija, 
maža šalis. Ji savo laivų 
mažai ir turi, bet Anglijos, 
JAV ir kitų šalių laivų sa
vininkai, kad išvengus mo
kėjimo darbininkams uniji- 

rašo, kad Washingtone, su nių algų, tai virš 80 laivų, 
valstybės departamento ži- 17,000,000 tonų įtalpos, yra 
nia, skleidžiami paskalai, užregistravę Liberijos lai- 
būk TSRS pasirengus susi-,vais.

- paskelbė, kad
ir kiti dešimtų tūkstančių, šaudė; iŽaDI® ITlclUĮUS l^^VldUS

Berlyne reikalais
šiandien gyvena Washingtonas. — And- susisiekimo su vakarais po

tam?. Mirties batalione ir

Iš Vokietijos, iš miesto Cob- 
lenzo praneša, kad ten vyksta 
byla prieš dvylika nacių kri
minalistų. Jie kaltinami nu
žudyme 70,000 nekaltų žmo
nių.

Gerai, kad tie žmogžudžiai 
tapo sumedžioti. Bėda tik ta
me, kad juos teisia tokie pat 
kriminalistai: Vakarų Vokie
tijos teisėjai, kurių, kaip ži
nia, dvyniasdešimt procentų 
yra buvę naciai.

Iš tos žmogžudžių 'grupės 
tūlas Heuser jau paleistas. 
Per vėlai jis buvęs paimtas 
nagan. Panašiai veikiausia bus 

< ^išteisinti” ir kiti žmogžu
džiai.

fKada nors turi baigtis Kon
go problema. Amžinai ten 
Jungtinių Tautų armijai sėdė
ti negalima, per daug kaštuo
ja, varo o r g a n i z aciją prie 
bankruto.

Panašiai ginkluotos policijos 
laikymas ant rubežiaus tarp 
Izraelio ir arabiškų kraštų fi
nansiniai smaugia organizaci
ją.

Kodėl neinama prie protin- TTr . . .
■gos išvados? 5 Washingtonas. — Bethle-

Abidvi tos operacijos turė- hem Steel Co., kuri turi fa-
tų būti kuo greičiausiai baig-ibrikų karo laivų statybai, 
tos. ’pateikė planus Jungtinių

Kaip moters “akys” 
nuvijo policininką

Miami, Fla. — Policinin
kas pasivijo moteriškę, grei
tai važiuojančią automobi- 
liumi ir pareikalavi važiuo- 
žiuotės leidimo. Leidime 
buvo pažymėta, kad mote
ris vairuodama turi būti 
su akiniais.

—Kur tavo akiniai? — 
klausė policininkas. .Moteris 
atsakė: Jie įdėti prie akių. 
Policininkas paži ū r ė j o į 
moters akis ir sako: Leidi
me nurodyta, kad jūsų akys 
mėlynos, o tavo “rudos”.

Moteriškė supyko, pirštu 
paspaudė stiklą, išsiėmė iš 

j po blakstienų plėvelių ir pa- 
Įrodė savo mėlynas akis. Po
licininkas nustebo, pamiršo 
duoti ir prasikaltimo “ti- 
kietą”, šoko ant motociklo 
ir nudūmė.

Ginklų gamintojai 
moka veikti

Al. Gimantas savo ašaroji
mams “Vienybėje” (sp. 12 d.) 
uždėjęs antraštę “Ar jau mes 
tokie blogi?”

Vargšas skundžiasi, kad jis 
tarp savo kolegų neberandąs 
nei nuoširdumo, nei artimo 
meilės. Vieni prieš kitus jie 
“visu įtūžimu atidarė ugnį iš 
pačių didžiausių patrankų,” ir

"j Iš to išplaukia mano atsa
kymas į Gimanto klausimą.

Broliai, jūs visi, kurie pasipio- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Valstijų laivynui pagami
nimui naujos rūšies naikin
tojų (eskadrinių mininkų).

Jie sako, kad šie laivai 
būtų aprūpinami sprūsmi- 
nės jėgos varykliais ir pus
antro karto būtų greitesni 
už dabartinius. Ypatingai 
jie būtų naudingi “naikini
mui pr i e š o submarinų”. 
Kiekvieno tokio naujo laivo 
pastatymui reikalinga 
$160,000,000.

ir

Radijas 
Arabi-

Arabiški karaliai 
Jemeno įvykiai

Sana. — Jemeno 
pranešė, kad Saudi
jos karališki daliniai buvo 
įsiveržę į Jemeną, bet buvo 
išvaryti atgal.

Kubos respublika jau pri
pažino Jemeno respublikos

• 1 1 V • Inaują valdžią.
Ar-rijadas. —t Saudi Ara

bijos karalius Saudas nusi
gando revoliucijos laimėji
mo Jemene, paleido minist
rų kabinetą ir savo antra
jam sūnui-Faisalui įsakė 
sudaryti naują ministrų ka
binetą.

Kairas. — Jordanijos ka
ralius Husseinas bijosi re
voliucijos. Jis pasiuntė da
linius prie. Irako sienos, kur 
prieš keleris metus liaudis 
'nuvertė jo pusbrolio vai-

JAV PARDUOS ATOM.
SUBMARINŲ

Washingtonas. — Čionai 
plačiai kalba, kąd Jungti
nės Valstijos, patraukimui 
arčiau Francūzijos, par
duos jai Atominių submari- 
nų “Nautilus” rūšies.

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ 
SU 10,000 ŽENKLŲ

New Yorkas. — Radio 
Corporation of America pa
gamino naują elektrikinę 
kinų rašomąją mašinėlę. Jo
je yra 10,000 chorakterių- 
ženklų. Per vieną minutę ja 
galima surinkti 100 ženklų.

Tokio. — Virš 100,000 ja
ponų darbininkų pikietavo 
Jungtinių Valstijų karo ba
zes ir reikalavo jas uždary
ti.

Prezidentas, studentai ir 
uLojaiiškumo priesaika”

Washingtonas. — Prezi- teisės prašyti federalinės 
dentas Kenedis pasirašė bi- finansinės pagalbos.
liu, pagal kurį, panaikina-’ Bet ir naujasis įstatymas 
ma antikomunistinę Loja- ;kriJnacijų. jame yra du 
liškumo priesaika tiems punktai, prieš kuriuos de- 
studentams, kurie n o r ė s mokratinių teisių gynėjai 
gauti federalinės valdžios kovos ir toliau. Vie n a s 
finansinės paramos. Kene- punktas nusako: . $10,600 
dis pasirašydamas įstatymą finansinę Jr penkerių metų 
sakė, kad jis tą mielai daro, i 
nes būdamas senatoriumi 
priešinosi Ui „ diskriminaci-, 
jai.

Prieš “Lojališkumo prie- tinei 
saikos” įstatymą kov o j o (pagal 
American Civil 
Union, American Associa-j ruoti. Antras punktas lei- 
tion of University Profes- džia Office of Education 
sors ir eilė kitų organizaci- and the National Science 
jų; 32 universitetai, jų tar- Foundation viršininkams, 
pe ir Harvardo, ir kolegi- “vadovaujantis gerais rei- 
jos, taipgi kovojo prieš “Lo-kalais Jungtinių Valstijų”, 

• jališkumo priesaiką”, ir to-’—atšaukti suteiktą studen- 
dėl jų studentai neturėjo ,tui pagalbą.

Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Jų vadas buvo A. Impulevi- 
čius, kuris pabėgo “į Vaka
rus” ir
JAV. A. Impulevičius buvo rius Gromyko, TSRS užsie- pasirašymo taikos 
teistas už akių.

Apie tai smulkesnių duo- su prezidentu Kenedžiu va- Respublika, 
menų bus pranešta seka- karinio Berlyno, taikos su 
muose “Laisvės” numeriuo-; Vokietijomis ir kitais svar- 
se. ibiais reikalais. Bet po pasi-

I tarimo nebuvo išleista pa
reiškimo. Spaudos kores
pondentai spėlioja, kad pa
sitarimas nedavė teigiamų 
rezultatų.

Londonas. —Jeigu TSRS 
■ premjeras Chruščiovas 
i vyks į Jungtines Valstijas 
tartis tarptautiniais klausi
mais su prezidentu Kene
džiu, tai į Washingtoną 
vyks ir Anglijos premjeras 
Macmillanas.

Berlynas. — čionai dar
bininkų susirinkime, kuria
me dalyvavo 25,000, kalbėjo 
Lenkijos liaudies vadas Go
mulka. Jis sake, kad Rytai 
nevaržys vakarinio Berlyno

kalėjimo bausmę tiems stu
dentams, kurie prašydami 
JAV federalinės valdžios fi
nansinės pagalbos nuslėps, 
kad jie priklauso “komunis- 

” organizacijai, kuri 
_ Į Activities Control 

Liberties Board, privalo užsiregist- 
l\ •> L A Z-W i -» w I r4- n n I ZM

Vėliausios žinios
Pekinas. — Indijos mili- 

tarinės jėgos vis veržėsi į 
Kinijos teritoriją ir įreng- 
dinėjo apsidrūtinimo pozi
cijas. Kinijos pasienio sar
gai ir gynybos daliniai bu
vo priversti išvaryti indu- 
sus Ladakhos ir Tibeto sri
tyje. Įvyko žiaurių kauty
nių. Nuostoliai dideli iš 
abiejų pusių.

Martinsville., Va. — H. 
Ruth Adams, 17—kos metų 
amžiaus, negrė mergina, 
jau atsisakė eiti į Virgini
jos universitetą, nes baltų
jų šovinistų nusistatymas 
neleistų jai mokytis.

Pekinas. — Kinijos vy- Į

nio ministras,
su Vo-

Demokrtine Res-

Vakariniame Berlyne 
lankosi Walt W. Rostowas, 
viršininkas JAV valstybės 
departamento planav i m o 
tarybos. Rostowas yra šali
ninkas “kietos politikos” 
linkui socialistinių valsty
bių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
perkėlė dvyliką sprūsminių 
lėktuvų į Key West, Fla., 
bazę. Iš šios bazės sprūsmi- 
niai lėktuvai į Kubą gali 
nuskristi tik per keturias 
minutes.

JAV laivyno vadai ati
dengė, kad Guantanamo ka
ro bazėje, Kubos teritorijo
je, jau randasi apie 350 Ku
bos pabėgėlių.

i i.i m i..i. . . . .... . ................ , . . .... ........ —

Moteris su sūnumi Baisi tragedija
čekų šeimoje

Jungtinės Tautos. — Kol

New Delhi. — Tūkstan
čiai Kinijos kareivių ataka
vo 18-ką indusų apsidrūti- 
nimų ir įvyko žiaurių kau
tynių. Indijos militariniai 
daliniai buvo - pri v e r st i 
trauktis.

Lutcher, La. —Mississip
pi upėje Norvegijos 
tankeris “Boheme”, 13,500 
tonų įtalpos,, susidūrė su ki
tu laivu ir nuskendo. Žuvo 
apie 20 žmonių.

Oslo. — Norvegijos lai
vas “Sanct Svitum”, 2,200 
tonų įtalpos, užėjo ant sek
lumos ir nuskendo. 30 žmo
nių išgelbėta, ro apie 60 žu
vo.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė paskyrė $1,000,- 
OOOpagalbai Oregono vals
tijos gyventojųj kurie nu
kentėjo nuo audrų.

nužude jos vyrą
Corpus Christi, Texas.— 

Kaimynai girdėjo,kaipMal-Įkas smulkmenų dar nėra 
vin B. Graningas, 6.1 metų 
amžiaus, šaukė: “Gelbėki
te... Jie mane žudo!” Bet jis 
pagalbos negavo. Sekamą 
dieną jo kūną rado Neches 
upėje.

Suimta jo žmona, su ku
ria Graningas vedė tik 
prieš 6 savaites, ir jos sū
nus, prisipažino, kad jie 
mušė Graningą, įgrūdo į 
automobilio baksą, nuvežė 
ir išstūmė į upę. Graningas 
buvo dar gyvas, šaukė 
galbos, bet jo žmona ir 
nūs laikė jį panardinę, 
jis prigėrė.

Graningienė policijai

pa- 
sū- 
kol

sa-
riausybe įspėjo Indiją, kad kg, jog jj siūl§ trims asme- 
jos lėktuvai laikytųsi nuo- riims nuo $i)000 iki $1,800, 
šaliai nuo ginčijamos _teri-|ka(] jįe “per nelaimę” auto-
to rijos, nes bus nušauti.

Naha, Okinawa. — JAV 
Septintasis karo laivynas ir 
orlaivynas daro pratimus, 
Jie vyksta netoli Kinijos 
krantų. Dalyvauja 160 karo 
laivų, 200 lėktuvų, apie 20,- 
000 žmonių.

Roma. — Kairiųjų Socia
listų partijos centro komi
teto nariai smarkiai kriti
kavo Pietro N'ennį už deši
niuosius nukrypimus ir su
ardymą bendro fronto su 
komunistais.

Berlynas. — Lenkijos ir 
Rytų Vokietijos respubli
kos susitarė praplėsti pre
kybą.

Istambulis. —Turkija 
liuosavo iš kalėjimo 
diktatoriaus Mendereso 
lininkų.

pa- 
260 
ša-

mobiliumi užmuštų jos vy
rą, bet jie nesutiko.

32 PATARIMAI TAISYTI 
“A. PROGRESS” PLANĄ

Washingtonas. — D. Dil- 
lonas, JAV iždo sekreto
rius, sako, kad neveikia Ke
nedžio. “Alliance for Pro
gress” planas “pagalbai Lo
tynų Amerikos”. Jis sako, 
kad gavęs net 32 patarimus, 
kaip pataisyti tą planą.

AUGA TABAKO KO. 
PELNAI

New Yorkas. — Trečia
me ketvirtyje 1962 metų ta
bako kompanijos turėjo di
delių pelnų. R. J. Reynolds 
Tobacco Co. pelnė $30,462,- 
000; P. Lorillard Co. —$7, 
641,000; “Kent”, “Old 
G o 1 d”, “N e w p o r t” ir 
“Spring” papirosų gaminto
jai net $385,000,000.

apie tragediją Čekoslovaki
jos atašės Karolio Zizkos ir 
jo žmonos Veros. Policija 
sako, kad K. Zizka automo- 
biliumi važiavo 110 mylių 
New Jersey valstijoje. Poli
cijos vejamas jis pervažia
vo tiltą į Easton, Pa., ir nu- 
sivertė.

Policininkai T. Dutkus ir 
J. Uditis, kurie jį vijosi ir 
šaudė, sako, kad kada Udi
tis priartėjo, tai Zizka jam 
grasino. Policininkas šovė 
ir Zizkai sužeidė petį, o pats 
Zizka paleido sau šūvį į 
galvą. K. Zizka buvo paim
tas į Bethlehem ligoninę, 
kur jis mirė.

Po šių įvykių New Yorko 
policija nuvyko į Zizkų 
apartmentą ir ten rado ne
gyvą Verą. Sako, rado ir 
Karolio raštelį, kuriame jis 
rašęs, kad nužudė žmoną ir 
pats išvyko nusižudyti.

Ekstra
Washingtonas. —Kuomet 

Jungtinių Valstijų karo lai
vynas, orlaivynas ir mari- 
ninkai manevruoja Kubos 
srityje, kur dalyvauja apie 
20,000 JAV militarinių žmo
nių, tai Baltajame Name 
Kenedis laiko pasitarimą su 
aukštais karininkais.

Saigonas. — 5,000 Pietų 
Vietnamo kareivių su pa
galba JAV malūnsparnių ir 
lėktuvų bandė apsupti par
tizanų dalinius, bet nepavy
ko. Kautynėse valdžios jė
gos turėjo nuostolių. Parti
zanų užmušta apie 40.
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Kas ką rašo ir sako
DVYLIKA VYRŲ 
NEŠĖ POPIEŽIŲ

Brooklyno pranciškonų or
ganas rašo, kaip buvo pra
vestos ceremonijos atida
rant katalikų bažnyčios vi
suotiną susirinkimą. Vati
kane; jis,, kąip, žinia, tęsia
si ir tęsis ilgoką laiką.

Palei Šv. Petro bažnyčią 
įvyko parada s-procesija, 
trukusi daugiau nei valan
dą. Pasiskaitykite:

Pabaigoje pasirodė šv. 
Tėvas, pop. Janas XXIII, 
nešamas soste dvylikos vyrų. 
Pradėjo gausti didysis bazili
kos varpas, minia plojo ran
komis. Popiežius laimino vi
sus. Daugelio stebėtojų akyse 
suspindo ašaros.

Bazilikoje, gal pirmą kartą 
............ :, šv.. Tėvas paprašė 
sustoti. Nulipo nuo nešamojo 
sosto ir ėjo pėsčias.

Popiežių nešė net dvylika 
vyrų! Kodėl jį nešė? .Ne
jaugi jis, — toks tvirtas se
nis, — negalėjo pats paeiti? 
Galėjo, bet, mat, pas katali
kus tokia jau “mada”: po
piežius turįs būti žmonių 
nešamas. Joks despotas nie-

NETOLI NIUJORKO MIESTO Ilgojoj saloj, Nas
sau apskrityje, yra nedidelis miestas Hicksville. Šiomis 
dienomis spaudoje pasirodė žinia, kad Hicksvillio mo
kyklų taryba rūpinasi žmonių švietimu. Labai naujo
viškai! . * • |’j

Ši mokyklų taryba atsikreipė į Kongresinį ne-ame- 
rikinės veiklos komitetą, prašydama, kad jis duotų jai 
sąrašą visų pro-komunistinių rašytojų ir leidyklų, kad 
ji, taryba, galėtų išspręsti, kurias knygas ir žurnalus istorijoje 
galima laikyti mokyklose!..

Taryba prašo vardų ir pavardžių rašytojų, skaito
mų “komunistais, pro-komunistais, marksistais, pro- 
marksistais, komunistų sankeleiviais bei komunistiniais 
frontininkais...” rašo “The New York Times” spalio 17 d.

Kai ne-amerikinis komitetas suteiks tarybai sąra
šą, tuomet, ji, matyt, ryšis sijoti mokyklų bibliotekas, 
“numatytų” rašytojų knygas iš ten išmes ir, galimas 
daiktas, jas sudegins.

JAV visuomenė gerai žino, kas yra tasai kongresi-L . -i i • i i& • ! kad nereikalauja, kad jj ne-
■ šiotu žmonės.nis-neamerikinis komitetas. Tai komitetas, kurio 

stangomis buvo išėsta iš vietų nemaža profesorių, 
maža mokytojų: nemaža kitų žmonių prarado d: u 
Tai komitetas, kuriam 
jei ne komunistas, tai

buvęs

me
Popiežius, sako katalikų I kaip pusė 
iioksLs” — Kristaus' vie- 
-.inžas. Gerai, bet niekui

prozininkais. Dabar aš turėsiu 
daugiau gerų draugų.

O štai ką pasakoja Vla
dislavas Nedvedškis:

Kartu su savo draugais lie
tuvių rAšytpjais* mes tylėdami 
stovėjome priešais paminklą, 
pastatytą Pirčiupio kaime, kur 
fašistai• nužudė 119 žmonių. 
Su širdgėla mes skaitėme žvė
riškai nukankintų ir daržinė
se sudegintų Vyrų, moterų, se
nelių ir vaikų vardus. Jie, šie 
vardai, iškalti akmenyje. Jie 
priminė mums tas rūsčias die
nas, kai dešimtys tūkstančių 
tarybinių piliečių buvo fašisti
nių išgamų ir jų pakalikų nu
kankinti ir Baltarusijos žemė
je* . <

Pokario metais ^pian daž
nai teko būti tose Baltarusi
jos vietose, kur siautėjo ese
sininkai ir Impulevičiaus gau
jos žudikai. Slucke ir Kopy- 
lyje, Borisove ir Dukoroje — 
visur, kur tik jie buvo pasi
rodę su ginklu rankose, liko 
tylūs kapai —- nebylūs siau
bingų fašistų ir jų pagalbinin
kų piktadarybių liudininkai.

Rachovičių kaime, Polesėje, 
taip pat yra broliški kapai. 
Juose palaidoti mano tėvai, 
brolis ir. sesuo. Jie žuvo nuo 
fašistų rankos 1943 metų va
sario mėnesį. Lygiai kaip ir 
Pirčiupyje, tuomet mano kai
me buvo išžudyta d a u g i a u 

gyventojų, j 
ginti visi namai ir pastatai 

.'Rūstaus atpildo susilaukė tie 
kurie piešė, žudė ir degino Į

J. Grigiškis

P AIKIAIS KLAUSIMAIS
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mokyklų tarybai.
Minėtos tarybos speciali km Gi 

rinti” susideda iš septynių asmenų. 
William A. Bruno, Jr., kuris, kaip sako “The New York 
Times”, neseniai smarkiai palaikė tūlą respublikonų po
litikierių, priklausantį John Birch draugijai!

Jeigu šiai tarybai pavyks “ant savo pastatyti”, tai, 
galimas daiktas, neužilgo matysime liepsnose pleškan
čias knygas. Prie ko gi tai veda? Nereikia nei aiškinti!

Negarbingą, pavojingą užmojį Hicksvillio miesto 
taryba daro. Toks darbas nėra patriotizmas—tai fašiz
mas.

< " n y 'oii.V' t >-i i j 
•Jos pirmininkas—
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)usčias, o kai pavarg- 
pajodinėjo ant asilo.

Ci j H) 
davo,
To jam ir užteko.

Bet vis viena, kai popie
žių Joną dvylika vyrų jau 
įvilko į bažnyčią, tai jis, 
“gal pirmą kartą istorijoje,” 
paprašė juos nenešti. Nu-

žmones.
;: • v 11 a <a; iš Imp- 

kuiie dabar 
tai bus teisinga 

bausmė už jų kruvinus

!e \ iciau 
teisiami

Del Vakaru Berlyno

Cleveland, Ohio
Iš Moterų Klubo veikimo

Jeigu kartais kas norsS^ 
pasimotų moteris pralenkti^ 
veikimu, tai turėtų dėti 
daug pastangų. Štai, kad ir 
jų pereitas susirinkimas, 
įvykęs spalio 11 d., daug 
kuo pasižymėjo.

Klubo sekretorė perskai
tė “Liaudies Balse” tūpusį 
aprašymą apie tarptautinį 
Moterų suvažiavimą, įvyku
sį Montreale, kuriame daly
vavo daug žymių moterų, 
kurios deda visas pastan
gas taikos išlaikymui#- Vė
liau klubo narės susirūpino 
mūsų LDS Klubo svetainės . 
pagražinimu ir nutarė tam 
reikalui iš ižfio paaukoti vi
są šimtinę. Be to, dar nuta
rė po sekančio susirinkimo, 
kuris lapkr. 8 d., paruošti 
pietus po $1.25 ypataiGr vi
są pelną atiduoti LDS klu- \ 
bui virtuvės reikmenų su- 
pirkimui. Tai, matoma, vė
liau turėsime gražų pažmo- 
nį, o mūsų augesnioji publi
ka kaip tik ir myli sueigas 
dienos laiku. Jų susirinki
mas prasideda 11 vai., o ■ 
pietūs bus kaip 1-mą va- ’ 
landą. Į šį pažmonį kviečia- 'A 
mi moterys ir vyrai, tai ne- - 
pamirškite lapkr. 8 d., visi ' 
atsilankykite.

Šiame susirinkime kilo 
klausimas, kad reikia turė- ■ 
ti po susirinkimų paskaitas • 
ar diskusijas. J. Ž. pasiūlė ' 
joms keletą “Vilniaus Tie
sos” numerių, kuriuose tel
pa 8 žudikų teismo proce
dūra. Susirinkimas sutiko 
sekančiuose susirinkimuose : 
tuos aprašymus skaityti.

J. žebrys .

Nelengva pasiekti |ahįY& 
k Pietų AfrikOš respuhjįkos 
didmie|tjij(ė! Johameshurg^ 
kovingi lh^gįr,Ai ir bąltieji 
pikietudja '^Valdiška# įstai
gas. Jie rSiWfituja išlais
vinti iš kalėiiiho pasižymė
jusį negrą kovotoją Nelso
ną Mand'ėią. !|p

Mandela jau nebe pirmu 
kartu šiame kalėjime sėdi. 
1952 metais jis buvo areš
tuotas ir teismas tęsėsi net 
ketvertą metų. Buvo kalti
namas kaip respublikos iš
davikas, nes jis priešinosi 
vien tik iš baltųjų žmonių 
sudarytai valdžiai, taipgi 
jos paskelbtiems rasinės 
diskriminacijos įstatymams. 
Vos spėjo išeiti iš kalėjimo; 
ir vėl jis areštuotas, ir vėl 
išdavystėje kaltinamas. Da
bar jo gyvastis yra pavo
juje.

Afrika sujudo. Daugelio 
valstybių prezidentai ir 
premjerai reikalauja Nelso
ną Mandelą išlaisvinti.

Nelsonas Mandela jau daug- 
ką pergyveno. Jo tėvas bu-1 

sude- vo Transkei provincijoje di-: 
- džiulės .Tembu genties vy- 
’ ; riausias valdovas. Sūnus 

; taipgi iš mažens buvo ruo'-' 
šiamas, tėvui mirus, per
imti savo genties vadovybę. 
Tam jis buvo pasiųstas į 
af rikiečių k o 1 e g i j ą Fort 
Hare mieste. Jis kolegijo
je suorganizavo studentų:: 
sąjungą ir išvede juos strei
kam Dėl to jis- buvo’ iš ko
legijos išmestas. Atvyko 
Johannesburgan1 ir t£p įsto
jo universit e t a n. Pusba
džiai gyvendamas, gauda
mas kur nors padir^ėtį 
Mandela patapo advokatu.

Kai tėyui .mirus jis buvo 
; pakviestas grįžti į savo gim
tinę ir patapti genties vy
riausiu valdovu, Mandela 
atsakė, jog jis nenori val
dyti pavergtų žmonių, jis 
pasiryžęs kovoti Už visos 
liaudies laisvę.

Jis buvo iniciatorius su
kurti Jaunimo Lygą jr Af
rikos Nacionalinį Kongresą, 
kuriuos vėliau valdžia už
darė ir daugelį narių areš
tavo. Kongresas persiorga
nizavo į slaptą veikimą.

Iš pradžių Mandela buvo 
siauras nacionalistas, anti- 
komunistas, visų baltųjų 
priešas. Bet laikui bėgant 
jis persiorientavo. Jis sura
do baltųjų tarpe gerų kovo
tojų už liaudies laisvę; su
prato, kad komunistai yra 
pasišventę kovotojai už 
liaudies reikalus. Dabar 
jau veikia su visais, kurie 
tik sutinka bendrai kovoti 
už tuos pačius siekius.

Kalėjime jis valdžiai ir
gi pavojingas^ Jam pavy
ko kalinius suorganizuoti ir 
iškovoti geresnes sąlygas 
kalėjime. Jis- paruošia juos 
išėjus iš kalėjimo įsijungti 
į -liaudies kovas. Už kalė
jimo sienų, taipgi plečiasi 
veikimas, reikalaująs išlais
vinti visus politinius kali
nius, kurių dabartiniu hietu ■ 
pilni kalėjimai.-

Pietų Afrikos valstybė tu
ri arti 15 milijonų gyvento
jų, kurių tarpe randasi’.-tik 
apie 3 milijonai b a LtU j ų. 
Bet pastarieji, paveldėję eu
ropiečių kolonistų galią, ap
sistatę ginklais, ir fhšlštf- 
niais įstatymais; s m tirtu 
valdo kraštą. . . .

, •____ ’ 1 t

Ką amerikiete mate vteįUje 
Kinijos komunoj įį

Amerikietė rašo laikraš
čiui “National' Guardian,” 
jką ji matė aplankiusi Ki
nijos liaudies respublikoje

dar-
bus.

GINTARAS
IMPORTERS, INC.

Tūli čikagieciąi lietuviai 
sumanė pradėti prakybą, su 
Tarybų 'Lietuva. Jie šuo r-lipo nuo neštuvų ir ėjo peš-

Tur būt susigėdijo Saillziiv«...Je^‘’otvę’ Pava’čias.'
bažnyčioje esančių kardino
lų ir vyskupų, tarp kurių 
buvo labai seno* amžiaus. . .

Kvailus, tiesiog;:; nežmo-VAKARŲ BERLYNAS'- dar vis sopulys< tarp-j niškus. d^lykuS atlikinėja
tautinės politikos kūne. Tam sopuliui išgydyti siū
loma daug visokių vaistų, ypatingai pastaruoju metu, 
nes bijomasi, kad nereikėtų daryti pavojingą operaci
ją—ginklo pagalba Vakarų Berlyno klausimą spręsti. 
Yra vilties, jog nereikės.

Šiuos žodžius rašant, Washingtone tariasi TSRS už
sienio reikalų ministras Gromyko su prezidentu Kene
džiu. Prieš keletą dienų Maskvoje Chruščiovas tarėsi 
su JAV ambasadoriumi. Berlyne. Lenkijos vadovas Vla
dislavas Gomulka tarėsi su Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vadovais.

Spėjama, kad dar šiemet į Washingtoną atvyks 
Chruščiovas tartis su prezidentu Kenedžiu, o po to ga
li įvykti višūnių konferencija. Atrodo, jog Tarybų Są
junga yra pasiryžusi neužilgo daryti su Rytų Vokietija 
taikos’ sutartį.

Kuo greičiau Vakarų Berlyno klausimas bus iš
spręstas, tuo bus sveikiau, ramiau.

Kai kurie “ekspertai” neseniai buvo paleidę gandus, 
būk Tarybų Sąjunga “nusileistų” Kubos klausime, jei 
JAV “nusileistų” Vakarų Berlyno klausime. Pasirodo, 
tai buvo eiliniai biznieriški plepalai. TSRS vyriausybės 
organas “Tzvestijos” pareiškė, kad Tarybų Sąjunga to
kiais bizniais neužsiima, ir jokių “mainų” nedarys.

Reikšmingas vizitas
ALŽYRO PREMJERAS Ben Bella, kaip jau žino

ma, apsilankė Kuboje. Jis ten buvo priimtas entuziastiš
kai. Jo vizitas buvo reikšmingas tuo, kad tarp Kubos ir 
Alžyro buvo padaryta nepuolimo sutartis, kad Ben Bel- 
lą pakvietė Fidelį Kastro atvykti į Alžyrą.

Bet svarbiausias dalykas buvo tas: Bendrame abie
jų vyriausybių pareiškime buvo atvirai, griežtai pasi
sakyta už tai, kad JAV ištrauktų iš Kubos (iš Guanta
namo iškyšulio) savo militarinę bazę. Reikabiu 
kad ši Kubos teritorija būtų grąžinta tam, kam j 
klauso—Kubai!

Be abejonės, reakcionieriams 
tokį jo drąsų žygį. Bet tai

katalikų bažnyčios hierar
chija, ir pranciškonų orga
nas nesigėdi juos skelbti!

BALTARUSIAI
APIE LIETUVA

Neseniai Lietuvoje lankė
si grupė Baltarusijos- rašy
tojų. Jie buVo pakviesti ry
šium su “Baltarusijos kny
gų savaite Lietuvoje.” 
Prieš išvykdami, jie parašė 
spaudai atsisveikinimo žo
džius. Spausdiname dviejų. 
Štai Nilas Gilevičius sako:

Aš žinojau, kad dalyvavi
mas Baltarusių knygos savai
tėje Lietuvoje praturtins ma
ne naujais įspūdžiais, ir kad 
šitie į s p d ž i a i bus puikūs. 
Bet tai, ką aš pergyvenau ir 
jaučiau šiomis dienomis, vir
šijo visus mano lūkesčius.

Nesusilaikysiu ir pasakysiu 
keletą žodžių. Pirimausia — 
lietuvių skaitytojų meilė kny
gai. Ji iš tikrųjų nepapras
tai didelė ir sukelia šviesiau
sią pasigėrėjimą.

Antra — nuostabusis Čiur
lionis. . . Man atrodo, kad aš 
niekados neišėjau iš meno mu
ziejų toks sujaudintas ir savo
tiškai įkvėptas, kaip tai įvyko 
Kaune.

Be to, aš džiaugiuos ir esu 
laimingas, kad susipažinau su 
puikiais lietuvių poetais ir

dintą Gintaras Importers, 
Inc., kuri tub blžniu užsi- 
imines. ‘ Maciau.'. apife tai' 
rašo S. J. Jokubk^ “Vilny.w

Praeitą pėrik'tadienį Mildos 
teatro salėje džiugi: diena. Va
kare ne tik prasidėjo filmų 
festivalas, o įęj visų džiaugs
mui “Vilnies” redaktorius L. 
Jonikas pranešė, kad Čikago
je valdžios leidimu įsikūrė 
Gintaras Importers, Inc., biz
nio organizacija. !

Organizacijos tikslas: im
portuoti iš Tarybų Lietuvos 
įvairių prekių, produktų, ci
garečių, likerių. .. atidaryti 
krautuvę ir plėsti biznį su Ta
rybų Lietuva.

Reikia laukti, kad ateinan
čius 1963 Naujus metus svei
kinsime dauždami sklidines 
stiklines lietuviško putojančio 
vyno, užkąsdami konservuoto
mis lietuviškomis žuvimis, už
traukdami lietuviškų tarybi
nių cigarečių dūmą.

Gaila, tik, kad Gintaras Im
porters, Inc., biznio organiza
cija ne visiems galės -patar
nauti. Dauguma mes esame 
darbo žmonės, ir importuotos 
prekės iš Tarybų Lietuvos, 
dėl jų aukštų kainų, ne vi
siems gal bus priein a m o s . 
Muitai tarybinėms Lietuvos 
prekėms, kaip atrodo, nesvie
tiškai aukšti. J’,.

Tačiau, fiėįū'rint visa to, 
Gintaras Importers; Inc., da
lininkus reikia įveikintį už jų 
pastangas A'ųifeiHkos lietuvius 
aprūpinti tarybinėmis' Lietu
vos prekėmis įt^aip1 ja’ii daik
tais. \

Linkiu šiai, biznio organiza
cijai geriausios -sėkmės.

vieną komuną (kooperaty- 
vinį ūkį>.

Jinai senokai Kinijoje gy
vena, ten ištekėjusi ir sūnų 
augina. Ji dirba vieno vals
tybinio1 ūkio pieninėje. Bu
vo jinai nuvykusi komunon 
aplankyti savo draugę, kuri 
ten ŠIUO' metu dirba.

Minima amerikietė toje 
komunoje lankėsi prieš pen
ketą metų. Tuo metu ji 
matė skurdų gyvenimą, pri
mityviai-žemdirbius dirbant. 
Jų vaikai irgi tadaz atrodė 
skurdžiai maitinami ir už
laikomi. Namuose tik alie
jinėmis lemputėmis pasi- 
šviesdavo.

Dabar padėtis pasikeitusi 
geroj on pusėn. Visi komu
nos nariai atrodo1 gerai pa
valgę, šiltai apsirengę. Ne
mažai naujų namų pasta
tyta. Komunoje veikia 7 
elektriniai motorai, sutei
kiu komunai elektros šviesą 
ir jėgą. Vandens šuliniai 
paruošti, elektrinės pum- 
pos (siurbliai) įrengtos va
ryti vandenį laukų irigaei- 
jai, kuri dabar veikia 100 
procentu.

Komunos nariai entuzias
tingai darbuojasi. Visi jie 
turi savo žemės sklypus, 
kurie bendrai mašinomis 
apariami ir apsėjami. Tik 
derlių patys- nusiima. Dar
žovių jie savo sklypuose 
neaugina, nes komuna turi 
didelius daržovių laukus, iš 
kurių- jie gali pakankamai 
jų įsigytk

Pirmiau stokodavo trąšų, 
bet dabar jau gauna iš 
miesto fabriko mineralinių 
trąšų, tai derliui daug gelbs
ti.

Sunkumų ir trūkumų dar 
nemažai turi. Bet, kaip ko
munos nariai sako, sunkiuo
sius laikus jau pergyveno, o 
dabar kasdien gyvenimas 
eina šviesyn.

o

m ■

Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su' užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas L. Kapočius su Vilniaus studentais

Kaip sekasi, draugai
MŪSŲ SPAUDOS vajus prasidėjo. Jau žinome, kad 

visa eilė vajininkų pradėjo darbą. Kaip sekasi, draugai 
vajininkai ?

Mes pagaliau žinome ir tai, kad, jei mūsų skaityto
jai nestos vajininkams talkon, tai jiems bus labai sunku 
darbuotis. Todėl prašome kiekvieną skaitytoją: padėki
te mūsų vajininkams gauti naujų skaitytojų. Padėkite 
jiems išrinkti už laikraštį prenumeratas, kurios baigė
si. Padėkite sukelti $5,000 fondą, kad laikraštis sėkmin
gai galėtų eiti per sekamus metus.

Knyga* apie evoliuciją
Tie, kurie myli geras 

mokslines knygas skaityti, 
dabar gali įsigyti tik ką iš 
saudos išėjus i ą knygą 
“Mart and Evolution.” Ją 
parašė John Lewis, atspaus
dino International Publish
ers*,- 381 Park Ave. So., New 
York 16, N. Y. Kaina $2.95.

Evoliucijos klausimas 
šimtmečiais rišamas. Viso
kios religijos paneigia evo- 
liuciją. Jos mokina, kad 
dievas viską sukūręs, jis su
kūręs- ir tobulą žmogų. E- 
volitfcijos šalininkai, žino
ma, su tokiu mokinimu ne
sutinka. ■ Tarp: evoliucijos 
šalininkų ir religinių fana
tikų kova nuolat verda.

Mokslininko Darvino teo- 
Tija suteikė daug davinių, 
parodančių, kaip aukštes
nieji gyvūnai (ir žmogus) 
išsivystė iš žemesniųjų gy- 

; vūnų. * Ši teori j a sudavė 
š k a u d ųr smūgį religiniam 
mokinimui kaip ne tu r i n - 
Čiam jokio pagrindo absur
dui. Nedyvaf, kad religiniai 
fanatikai taip s m a-r k La i 
Siunta prieš darvinizmą, ta
čiau sudaužyti Darvino mo
kinimą jie niekaip nepajė
gia. •

Minima knyga kaip tik ir 
iryškina Darvino teoriją ir 
^suteikia daug naujų davi- 
inių iš evoliucijos mokslo.

. Lpiufortas. - 
mas nuteisė keturis prieš
akyje su Qoliii. Jordan, nau- 
Juš nacius -į kalėjimą po. 9 
.mėnesius. ’ . 
< ’

Anglų teis-

Holyoke, Mass. >
• ' • . r

. Mirė P. Zalockąs ; r 
čiotitiaPmirė senas- “Lais-^- 

vės” skaitytojas Petras Za- ;! 
leckas. Buvo pasidavęs ope- * 
racijai, ligoninėje išbuvo 
penkias savaites. * Kiek su
tvirtėjo, grįžo į namus, bet 
sveikatos neatgavo.

Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse, greta jo žmonos, 
kuri mirė prieš dvejus me
tus. Velionis buvo gero bū
do, gražiai su žmonėmis su
gyveno, tai ir į. kapines jį 
skaitlingai palydėjo.

Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Stasį, dukra Nellę 
ir Mėgę, visi vedę ir auklė
ja šeimas. Reiškiu jiems 
užuojautą nuliūdimo valan
doje.

Anthony Rask

Waterbury, Conn.
Jau nedaug Įtaiko iki Jono 

Grybo atsilankymo su lie-^ 
tuviškais filmais, tai pra-/ 
šome mūsų narių neužmirš
ti šios svarbios dienos. At- y 
minkite,, kad' galėsite toj 
pačioj salėj ir pietus paval
gyti. Lauksime ir kitiY 
miestų svečių. ' r

Filmų rodymas įvyks po 
LLD' 3-čios apskrities koii-’ 
ferencijos spalio 28 d./2 vali.* 
po pietų, 10 Green St., Wa- į 
terbury, Conn.

Nuo spalio 3 iki lapkričio 
15 yra išstatyti parodai 14 
K. Stanislovaitienės pieši
nių. Paroda daroma sykiu 
su kitos piešėjos, — Anna 
Feld, kuri taipgi 12 pieši
nių išstatė. Šitie kūriniai 
-randasi patalpose Conn. 
State Employment Service, 
ant Prospect St., Waterbu
ry, Conn. Publikai durys at
viros nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų. i
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MIRTIES BATALIONO 
DALYVIŲ TEISMAS

Su kryžium aplink 
aukso verš|

Rašo Ksavera
(Pabaiga)

Po to bando pataisyti, 
kad “nuo senesnių laikų.” 
Jis ne kartą painiojosi. Bet 
melas neapsaugo nusikaltė
lių, o tik dar labiau demas
kuoja jų niekšiškus darbus.

Stasys Benzius
Jis bandė mėtyti pėdas ir 

išsisukinėti. Jis buvo tre
čiosios kuopos raštininkas. 
Jis pats stato klausimus sa
vo sėbrams kalt i n a m ų j ų 
suole. Jis bando save pa
teisinti, pasirodant nekaltu. 
Sadistas Matiukas ironiškai 
atsako:

—Buvote ir jūs su šautu- 

galėjo

bi skutelį.
si šaudė, jei ne čia, ten.

—Buvau jaunas, nesupra-j 
tau, — kalba Benzius.

Žudyti nekaltus žmones, 
moteris, vaikus, senelius ir 
nesuprasti to baisumo, to 
žvėriškumo!
Benzius nesuprasti, ką jis 
daro? Juk jo amžiaus žmo
nės buvo partizanų eilėse ir 
kovojo už savo tėvynės 
laisvę, ir nors daug jų su
silaukė mirties, bet savo tė
vynės neišdavė.

Teisiamasis Benzius pir
momis karo dienomis atėjo 
į mirties batalioną. Drau
ge su kitais bataliono da
lyviais šaudė tar y b i n i u s 
žmones Kauno VII, IV ir 
IX fortuose.. Vilkijos mies
telyje, kur buvo nužudyta 
apie 400 tarybinių piliečių; 
Ponavos rajono Užusalio 
miestelyje, kur suša ūdyti 
48 aplinkinių kaimų gyven
tojai.. 1942 metais Benzius 

batalionu buvo išsiųstas^su

TEISIAMŲJŲ SUOLE

Moteris verkia Matiuko tardymo metu
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Man teko asmeniniį Pskovo srities Dedovičių
Čia dalyvavo ko- klausyti teisiamųjų apklau

są. Šiurpingi nusikaltimai, 
kuriuos įvykdė šie, astuoni 
teisiami žudikąį, — ,

Bet greta jų./'nebuvo jų

miesteli. <
vose su tarybiniais partiza
nais, degino kaimus, žudė 
žmones.

Tarybinei armijai didvy-j . T . .v.• v. . i , ] . v. . vadovu — Impulevičiaus,riskai puolant, vokiečiai c i * ,
panikiškai traukėsi. Tačiau J

i Benzius ir tada nepasitrau-
I kė. Tik 1945 metais Ben
zius užbaigė savo “tarny
bą” — prie K u r š o b u v o ' 
paimtas į nelaisvę..

Pats Benzius

kurie siuntė budelius atlik
ti baisius nusikaltimus.. Jie 
rado prieglobstį Vakaruo
se...

i Man teko asmeniškai da
lyvauti toje pačioje profsą- 

pasakojo jungų salėje, kurioje vyko 
apie bataliono operaciją teismas, dideliame susirin- 

Kaltina-Į kime. Tas susirinkimas pa- 
Ten buvo siuntė laiška JAV valdžiai 

ir atsišaukė į Philadelphi- 
jos gyventojus, kad reika
lautų išduoti Impulevičių 
liaudies teismui Vilniuje.

Impulevičiaus, Šimkaus ir 
Butkūno (už akių) teismas

Užusaliu kaime... 
masis ten buvo..
nužudyti 48 žmonės.. Pir
mininkaujantis skaito su
šaudytų pavardes.. Niekuo

•rte. Prisišaudei nekalti žmonės, jų tarpe se- 
Mūsų kuopoj vi- niai, viena moteris.

Paklaustas, teisiam a s i s 
į “užmiršo,’’ ko jis vaikščio- 
Ijo tarp nužudytųjų aukų

U j lavonų su pistoletu ranko-, ninkai, kurie Lietuvoje bu-
je. Už tai gerai prisime
na jo bendrininkai.. Jie 
i rodė, kad kaltinamasis su 
keletu karininkų pistoleto 
šūviais pribaigdavo pa
smerktuosius. Benzius vi
suomet buvo vyr e s n i ų j ų 
kompanijoje. Jis mėgo pasi
plėšti užmuštųjų turto. Jo 
bendrai parodo, jog pas tei
siamąjį visuomet būdavo 
daug įvairių brangių daik
tu — laikrodžiu ir kitokiu k- V t
auksinių dalykų..

Pirmininkaujantis rodo 
nuotraukas, kurias iki, pat 
suėmimo pagarbiai saugojo 
Benzius. Iš jų žvelgia vo
kiečių uniforma teisiama
sis. Jo klausia, ar jis jas 
saugojo parodyti kada nors 
savo šeimai? Benzius 
ko neatsakė.

nie

Šimkaus, Butkūno. ir kitų, krikščioniška partija. Todėl pritarė fašistų politikai tuo

kiu teisiami jų sėbrai kari- 

vo areštuoti. .
Šio bataliono dalyviai iš 

viso Tarybų Lietuvoje nu
žudė apie 40 tuk s t a n č i ų 
žmonių. c

Tuose pačiuose profsą
jungų kultūros rūmuose 
buvo atidaryta paroda, by-, 
lojanti apie buržuazinių na
cionalistų padarytus nusi
kaltimus liaudžiai.. Tiegau-
sus eksponatai akivaizdžiai ;ra^_°įe’ vei>ta atskirai pa- 
pasakoja apie išdaviku “ak- ■ . _ .... _
tvvistų” veiklą, apie jų kru- Pokanne Poht“e . . p .. 

duoda Pagrindo lyginti j}
; ;'su... Hitleriu.
, Pasaulyje, kuriame įpras

ta viską — pradedant daik
tais ir baigiant žmonėmis— 

| laisvai pirkti ir parduoti, ir 
s pa-

vinus nusikaltimus — nusi
kaltimus, kuriuos padarė 
karo ir pirmaisiais pokario 
metais..

Berlynas. — Iš Rytų Vo-,kurį' turtuoliai patys pa
klėti jos išplaukė į Kubą 500 krikštijo “laisvuoju pasau-

' turistų.

Bonos buhdeštago stam
biausios frakcijos — KDS- 
SKS partijos —•. salėje kabo 
kryžius. Deputatai negali jo 
nepastebėti — toks jis dide
lis. Kryžius — šios partijos 
simbolis, ji vadina save 

nemaža Vokiečių Ifederaty- metu, kai 
vinės Respublikos piliečių protestavo prieš XX 
jau ne kartą yra balsavę už 
Adenauerio vadavauj a m ą 
krikščionių demokratų są
jungos — socialinės krikš
čionių Sąjungos partiją.

Kam gi bundestage kaba 
kryžius? Ar jis iš tiknijų 
simbolizuoja krikščionišką 
partiją, > kuriai vadovauja 
geri krikščionys? Ar ji iš 
tikrųjų remiasi savo politi
nėje veikloje vadinamai
siais dievo įsakymais, ar ta
po jie šios partijos progra
ma? Ar valdo pagrindinė 
Bonos partija krikščionių 
labui, ar laikosi ji krikščio
nių principų?

Sena politinė išmintis mo- paskutiniojo karo pasekmės 
ko, kad apie partiją spren- mus dar slegia”. 1949 m., 

kai Vokietija buvo jau su
skaldyta, o Vakarų valsty
bės nutarusios “trizoniją” 
paversti atskira kapitalisti
ne valstybe ir ją apginkluo
ti, Adenaueris šventvagiš
kai paskelbė: “Aš esu prin- 
cipialiai prieš apsiginklavi
mą.”

Tačiau praėjo nedaug 
laiko, ir Adenaueris 1956 m. 
išdrįso atvirai pareikšti: 
“Tarybų Sąjunga yra mū- 
sų mirtinas priešas”. 0 me
tais vėliau jo krikščioniš
kasis karo ministras Štrau
sas panoro “nutrinti Tary
bų Sąjungą nuo žemėlapio”. 
Tapęs kryžiuočių ordino 
garbės nariu. Adenaueris 
dar uoliau ėmė svaičioti 
apie revanšą. Jam, kaip ir 
viduramžių magist rams, 
kaip ir Hitleriui, neduoda 
ramybės Gdanskas, Vroc
lavas, Klaipėda, kiti Rytų 
Europos miestai ir terito
rijos. Aštuoniasdešimt šeše- 
rių metų kancleriui jau ne
svarbu istorijos pamokos — 
nei Žalgiris, nei vokiškojo 
imperializmo sutriušk i n i- 
mas dviejuose pasauliniuo
se karuose. Jis, Matyt, tiki, 
kad tai. ko nepasiekė teuto
nu kryžius, fašistinė svas
tika, pasieks kryžiaus ir 
dolerio sąjunga.

Dievobaimin g a s v e i d- 
mainiškumas niekados ne
iškilo aikštėn taip ryškiai, 
kaip 1958 metais, kai bun
destage vyko diskusija dėl 
apsiginklavimo atominiais 
ginklais. Dar kovo 20 d.

džiama ne pagal tai, ką ji 
pati apie save sako, o pagal 
tai, kieno interesus ji gina 
ir kas jai vadovauja. Kokių 
tikslų siekia KDS-SKS par
tija, žino visas pasaulis. Bet 

'apie jos vadovą Konradą 
Adenauerį, kurį matome 
nuotraukoje su gryžiumi

kalbėti. Juo labiau, kad jo 
veikla

liu”, Adenaueris kartais 
vadinamas didžiuoju politi
ku. Gal už tai j kad jis į sa
vo politinę veiklą visada 
žiūrėdavo tik kaip į pirki
mo - pardavimo operacijas, 
kurios turtingesnius dar 
daugiau praturtina, o varg
šus dar labiau nuskurdina. 
Tai kuo gi jis vis tiek di
dis? Nebent savo dideliu 
užsispyrimu aklai eiti tuo 
pačiu šunkeliu, kuriuo Hit
lerio laikais Vokietija 
nuėjusi į katastrofą.

Ypatingai stebėtis 
netenka, žinant, kad 
naueris visada simpatizavo 
Hitleriui. Jis dargi bandė 
“trečiajama reiche” daryti 
karjerą, tik naciams neįti
ko. Vis dėlto hitlerininkai 
ištisus dvyliką metų mokė
jo jam stambią 1000 markių 
pensiją. Dar daugiau — 

buvo

tuo
Ade-

12-ojo bataliono pakarti žmones Minsko miesto 
teatro sodelyje

Adenauneriui jie paklojo 
ant stalo 280.00 markiu už 
du nusavintus namus Kel
ne. Netrukus gestapas iš
braukė jo pavardę iš įtarti
nų asmenų sąrašo-’ kadangi 
Adenaueris visa širdimi

visas pasaulis
am

žiaus barbarų žvėriškumus. 
Dvilika metų ilsėjosi Ade

naueris nuo politinio gyve
nimo audrų ir augino savo 
malonumui rožes. Užtat po 
karo, Vakarų agresyviųjų 
sluoksnių įkeltas į valdžios 
balną, jis ryžtingai ėmėsi 
darbo. Rekomendavusieji jį 
žinojo, ką daro. Adenaueris 
tapo uoliu antikomunisti
nės vidaus politikos ir anti
tarybinės užsienio politikos 
tęsėju.

1933 m. lapkričio mėnesį 
Hitleris, dėdamasis nekaltu 
avinėliu, pareiškė: “Kaip 
aš galiu norėti karo, jeigu 

Adena u e r is pareiškė:' 
“Mes esame nuolat sakę, 
kad dar nėra reikalo galuti
nai apsispręsti. Tam dar 
turime laiko...” O lygiai po 
penkių dienų jo diriguoja
ma parlamentinė dauguma 
atmetė pasiūlymą sudaryti 
Vidurio Europoje atominio 
ginklo neturinčią zoną, ir 
vietoj to, prieš liaudies va
lią, pritarė ginklavimuisi 
atominiais ginklais.

Gal ir Adenaueris, kaip 
kadaise Hitleris, tebesvajo- 
ja pareikalauti iš istorijos 
patvirtinimo, jog yra daug 
nuveikęs vokiečių tautos la
bui? Ko vokiečiai susilaukė 
iš Hitlerio—aiškinti neten
ka. Kai dėl Adenaurio. šito 
monopolistų išrinktojo jų 
politikos vykdytojo, ginklų 
fabrikantų, prie kurių ir jo 
šeimos nariai priklauso, nu
mylėtinio, žmogaus, kuris 
sekmadieniais meld ž i a s i 
kryžiui, o šiokiadieniais — 
aukso veršiui, tai jo daine
lė bus anksčiau sudainuota, 
negu jis sugebės įvelti dalį 
Vokietijos į tokią avantiū
rą, į kokią visą Vokietiją 
buvo įvėlęs io pirmtakas ir 
mokytojas Hitleris.

M. Jackevičius

Kavos medžiai
Dabar Brazilija savo ka

va beveik visą pasaulį aprū
pina. Bet prieš 500 metų 
kavos medžiai augo tik 
Abisinijoje (Ethiopijo j e), 
Pietrytų Afrikoje. Iš ten 
jie buvo nuvežti į Arabiją 
ir kitas šalis. Hollandai ka
vos medelių nuvežė į Javos 
salą, dalį dabartinės Indo
nezijos, anglai ją nuvežė į 
Jamaicos salą, ispanai į 
centrinę ir Pietinę Ameri
ką.

Trejų ar ketverių metų 
kavos medelis jau duoda 
vaisių. Tas tęsiasi per kokį 
40 metų, o vėliau seni išker
tami ir naujais pakeičiami. 
Per vienerius metus kavos 
medelis-medis duoda nuo 5 
iki 7 svarų kavos.

Ar galima grąžinti 
klausą?

Išorinė ausies landa pra
leidžia garsus iš aplinkos 
iki būgnelio. Garso bangos 
suvirpina būgnelį, o būgne
lio virpėjimas toliau per
duodamas klausos kaule
liams ir vidinei ausiai. Iš 
vidinės ausies nervai signa
lą perduoda pail g o s i o m s 
smegenims. Iš čia tam tik
rais laidais nervinis sudir
ginimas patenka į klausos 
centrus smegenų žievės 
smilkinių srityse, kur jis 
virsta garso jutimu. Mes 
girdime.

Sumušus ausį, gali trūkti 
ausies būgnelis, iš ausies iš
silieti kraujas. Gana dažnai 
ausies būgnelio trūkimas 
sukelia vidurinės ausies už
degimą, dėl kurio ir pablo
gėja klausa. Tačiau, užgi
jus būgneliui, gali likti ran
das arba sausas plyšelis. 
Esant sužeistam ausies būg
neliui, ausyse ūžia, klausa 
susilpnėja. Jei pakenkta 
viena ausis, ta ausimi ligo
nis negirdi, tačiau antrąja, 
sveika ausimi jis gerai gir
di.

Rimtesniais ausų arba gal
vos sutrenkimo atvejais pa
kenkiamas ne tik ausies 
būgnelis, bet ir vidurinė bei 
vidinė ausis. Ligonis ap
kursta. Tokiais atvejais 
sugrąžinti klausą yra žy
miai sunkiau, o kartais ir 
visai neįmanoma.

Blogai girdintiems taiko
mi klausos aparatai. Prieš 
taikant klausos aparatą,

Nauji raštai
V. KAPSUKO RAŠTŲ 

4-ASIS TOMAS
Valstybinė grožinės lite

ratūros leidykla Vilniuje 
tik ką išleido V. Kapsuko 
Raštų tomą 4-tą. Tai dau
giau nei 440 puslapių kny
ga, iliustruota, dailiai iš
leista.

Kaip žinia, Partijos In
stitutas Vilniuje renka vi
sus V. Kapsuko raštus, se
niau apsirodžiusius knygo
se, brošiūrose ir tebesan
čius pageltusiuose spaudos 
puslapiuose. Šis tomas jau 
yra ketvirtas iš eilės. Kiek 
jų bus iš viso, tikrai neži
nau, bet kadaise Partijos 
istorijos direktorius R. Šar
maitis galvojo, kad susida
rys iš viso apie dešimt to
mu.

Ketvitajame tome vy
riausią vietą užima V. Kap
suko išgyvenimai kalėji
muose. Iš tikrųjų, čia per- 
sausdinta knyga “Caro ka
lėjimuose,” kurią 1929 me
tais išleido ALDLD Brook- 

jlyne. Bet jos kalba “patai- 
I syta,” truputėlį “sumoder
ninta” ir prie knygos pridė
ti paaaiškinimai, kokių JAV 
laidoje nebuvo. O tai labai 
padeda skaitytom.

Knygoje telpa ir kai ku
rie V. Kapsuko grožinės li
teratūros kūriniai: “Didy- 

Į sis nusikaltėlis,” “Ponas 
viršininkas,” ir kt., taipgi 
straipsnis apie grožinę lite
ratūrą. V. Kapsukas, kaip 
žinoma, buvo vienas pirmų
jų lietuvių proletarinių ra
šytojų ir kritikų.

Be to, telpa kai kurie V. 
Kapsuko laiškai iš tremties, 
iš Sibiro. Knygos gale gau
su išsamių pastabų, pada
rytų redakcijos, taipgi dau
gelio, knygoje minimų as
menų pavardžių ir slapy
vardžių rodyklė; periodinių 
leidinių rodyklė.

V. Kapsuko raštų redak- 
jcinėn kolegijon įeina I. Gaš- 
;ka, R. Maliukevičius (ats. 
redaktorius), R. Šarmaitis 
ir J. Zinkus.

Tarp V. Kapsku laiškų, 
pirmą kartą viešai paskelb
tų, yra iš tremties laiškas., 
kuriame minimas jo kvieti
mas, kad “Laisvei” bendra
darbiautų. Skaitome:

“... Kviečia Al. ra š y t i 
“Laisvėn”; mokėsią po 2 
kap. už eilutę. Tuomet aš 
galėčiau gyventi. Bet vie
nas dalykas suturi mane: 
per mažai žinau ■ “Laisvę” 
ir, kiek ją žinau, jos pa
kraipa neišturėta; be to, 
turi mažai prenumerato
rių... Vis tik reikės ra
šyti.” (puslp. 361).

Minimas “AL,” aišku, bu
vo Prūseika—Albertas Va
balas. Prašydamas V. Kap
suką “Laisvei” p a ra š y t i, 
Prūseika pasiuntė jam ir 
penkinę, kas, anuo metu, 
buvo šokia tokia tremti
niui paspirtis. Tačiau bend
radarbiauti tuomet “Lais
vei” V. Kapsukui neteko, 
kadangi po kelių mėnesių 
jam pasisekė iš tremties 
pabėgti į užsienį.

Rojus Mizara

reikia ištirti ligonio klausą. 
Klausos aparatai ne visada 
duoda gerus rezultatus. Tai 
priklauso nuo išlikusio po 
pakenkimo klausos procen
to.

Nurodytus vaistus ir klau
sos aparatą, esant reikalui, 
tegali paskirti ausų - nosies- 
gerklės ligų gydytojas, nuo
dugniai ištyręs ligonį ir nu
statęs apkurtimo priežastį.

Gyd. A. Ratkienė



J. Gerdis-Gerdauskas

Iš mano atsiminimų
Kai buvau dvylikos metų 

amžiaus, tėvų mintis buvo 
Jonuką leisti į kunigus. 
Jau tada aš galėjau rašyti 
ir skaityti rusiškai ir lietu
viškai. Padavė mane į pri- 
vatišką vokišką mokyklą, ir 
po mokyklos valandų neku
rtomis dienomis eidavom į 
bažnyčią, kur kunigas duo
davo pamokas apie religiją. 
Aš tuo įdomavausi, ir se
kiau kunigo “aiškinimus”. 
Vieną kartą kunigas pasa
kojo, kaip dievas viską su
tvėrė — vieną dieną dangų, 
antrą—žemę, trečią — žmo
gų ir į senatvę jau viskas 
buvo sutverta. Matydamas, 
kad nebus patogu jam vie
nam ant žemės gyventi, pa
ėmė šmotą žemės ir nulipi
no žmogaus kūną, kurį pa
statė prie tvoros, kad iš
džiūtų. Aš klausiu, kurią 
dieną dievas sutvėrė tvorą? 
Kunigas, lyg užgautas, ta
rė: apie tai pakalbėsime ki
tą kartą. Vėliau pabarė me
ne ir liepė, einant namo, 
sukalbėti penkis poterius. 
Aš tariau: sukalbėsiu tik 
vieną, nes, jei dievas yra 
toks, kaip mano tėvas, tai jis 
nemylės. Kunigas klausia, 
ko tavo tėvas nemyli? Aš 
tariau, kad jei mes prašo
me tėvo ko daugiau, kaip 
vieną kartą, tai jis sako, ne
lokite kaip šunys, kartą pa
prašėte, tai ir užtenka. Tė
vas važiuodavo į Šakių baž
nyčią ir užeidavo į kleboni
ją pasikalbėti su kunigais.

Kartą jam mano krikšta
tėvis kun. Katilius tarė: Iš 
tavo sūnaus nebus kunigas. 
Tėvas klausia, kodėl? Jis ta
rė: iki jis dasigaus į semi
nariją, atsidurs Sibire. Jau 
dabai’ per daug nori žinoti, 
o tokius valdžia sekioja. Ge
riau leisk mokytis kokio 
amato. Tai tėvas padavė 
mane mokytis sliesorystės. 
Išdirbau metus pas slieso- 
rių. Senas vokietis tik kai
miečiams spynas taisydavo 
ir pamestus raktus padary
davo, bet išdirbau du metus 
ir gavau daug praktikos 
prie sliesoriaus. Nuvežė ma
ne tėvas į Aleksotą, paliko 
didelėj sliesarnėj dirbti, 
kur padavė man keletą 
šmotelių geležies ir liepė 
padaryti spyną. Truko virš 
dienos, bet pabariau. Tada 
tarė, kad turiu veltui, tik 
už pragyvenimą dirbti me
tus laiko, o tada suteiks 
man “diplomą” ir būsiu 
sliesorius, nes ten jau buvo 
keletas mokinių. Bet kai 
mane pasodino su mokiniais 
kuknioj valgyti, tai jau bu
vo per daug, nes kitame 
kambaryje valgė bosai. Po 
pietų pasiėmiau savo įran
kius ir nuėjau į Kauną ieš
koti darbo.

Tėvas pirkdavo nekuriuos 
ūkiui padargus Kauno Ro- 
kušos dirbtuvėje, todėl aš 
pirmiausia nuėjau į Rokušos 
dirbtuvę, ieškodamas dar
bo. Parodžiau raštelį, ką 
gavau nuo sliesoriaus. Ro- 
kuša pagyrė, kad jaunas 
vaikinas mokinausi slieso
rystės, ir pažadėjo duoti 
darbą. Paklausiau, kokį už
mokestį gausiu. Pažadėjo 
45 kapeikas ant dienos. 
Pažadėjau ryte ateiti į dar
bą. Nueinu į kitą dirbtuvę, 
Tilmano; ten užklausė, ar 
moku vokiškai kalbėti, nes 
visi kalba vokiškai. Atsa
kiau, kad moku. Pažadėjo 
mokėti 65 kapeikas dienai 
ir liepė ateiti ryte į darbą.

Kaip buvo smagu apsigy
venti Kaune! Nuėjau į tur
gavietę sekmadienį, nusi
pirkau pora obuolių už ka-| 

speiką ir, grauždamas, 
klausau, kaip gražiai kau
niečiai kalbasi.

Aštuoni mėnesiai, praleis- 
,ti KaaĄe, mane pilnai pa
tenkino. Bet dalykai pasi
keitė.
' ‘VyrąSj gyvenęs Ameriko

je virš ° 10 metų, parsivežė 
virš 5,000 rublių, nusipirko 
didelį apleistą ūkį, apsivedė 
mano seserį, ir po kiek lai
ko pamatė, kad verstis su 
apleistu ūkiu—tai ne ame
rikonui, gaunančiam kas 
savaitę dolerių. Todėl nuta
rė dar keletui metų grįžti į 
Ameriką, ir man tėvas pra
nešė, kad žentas važiuos į 
Ameriką, ir jei aš noriu 
matyti Ameriką, tai ir duos 
pinigų ir galėsiu kartu va
žiuoti, ir jei patiks, galėsiu 
pasilikti, o jei ne, galėsiu 
kartu sugrįžti.

Kai gavau žinią, tai ant 
rytojaus atsakiau darbą ir 
parvažiavau į tėviškę. Su
tikęs švogerį aš klausiu, 
kiek aš galėsiu Ameri
koje ant dienos uždirb
ti? Atsakė: mažiausiai do
lerį. Bet kai gavau pirmą 
darbą, tik 6 centus ant va
landos temokėjo, bet prade
dant turėjau būti patenkin
tas.

Apsigyvenau pas lietuvius, 
kurie neskaitė lietuviškų 
laikraščių. Paprašiau vieną 
įnamį, kad man gautų lietu
višką laikraštį. Man par
nešė “Saulę.” Tuo laikinai 
pasitenkinau — turėjau pa
siskaitymo. Bet pilnas na
mas - b u r d i ji g torių, kurto’ 
man pradėjo išmetinėti, kad 
neprisidedu prie “dinerkių.” 
Tai aš pripratau po vaka
rienės eiti į bažnyčią pasi
poteriauti. Patėmijo kun. 
Žebrys, kad jaunas vaikinas 
dažnai ateina į bažnyčią ir 
stovi ant gatvės kampo. Pa
sišaukė mane į kleboniją ir 
išklausinėjo, kaip, kada ir 
iš kur atsiradau New B ri
tame, ir patarė, kad tik ka
da matysiu jį prie lango sė
dintį, užeičiau į kleboniją. 
Aš prisipažinau, kad mane 
tėvelis norėjo leisti į kuni
gus, bet pasitaikė proga at
vykti į Ameriką, tai bandy
siu prisitaikyti prie aplin
kybių. Jei nesiseks, tai grį
šiu į Lietuvą. Jo klausda
vau man tuo tarpu daug ne
suprantamų dalykų.

Kartą klausia mane, gal 
turiu patraukimą eiti į dva
sišką stoną? Jis man pa- 
gelbėsiąs ir į pora metų aš 
jau galėsiąs prigelbėti.

Trys metai atgal man ku
nigas Katilius liepė, einant 
namo, sukalbėti penkis po
terius. Aš atsisakiau, ma
nydamas, kad gal dievas ne
geidžia, kad to paties daik
to melstume keletą kartų, 
gal dėl to tėvas manęs ne
leido į kunigus. Ką reiš
kia kalbėjimas rožančiaus, 
“sveika Marija” šimtą pen
kiasdešimt kartų? Kur ir 
kaip tie skaičiai yra veda
mi? Kunigas Žebrys man 
patarė nesigilint per daug 
į religijos reikalus. Tarė, 
kad laikas, praleistas ant 
poteriavimo, daugeliui daro 
gero. Žiūrėk, tos moterys 
eina iš bažnyčios, jos pil
nai pasitenkinusios, kaip 
antukės, išsimaidžiusios ba
loje, eina namo prie lesalo.

Tada aš jau pradėjau 
mislyti kitaip. Jau pradėjau 
maišytis tarp lietuvių. Pri
sirašiau prie lietuviškos Šv. 
Juozapo pašalpinės draugi
jos, tapau išrinktas turto 
raštininku. Ji buvo pilnai 
religiška, nariai turėdavo 
atlikti metinę išpažintį, Šv.

Juozapo dienoj UzpirkHavo 
mišias ir visi nariai turėda
vo būti bažnyčioj šeštą vai. 
ryte.

Tai man nepatiko. Kur 
aš dirbau, daugiausia šve
dai gyveno netoli lietuvių 
bažnyčios. Ryte keikia, kad 
paliokai juos anksti pribu
dina. Sekantį metą aš su
sirinkime įnešiau, kad mes 
turėtume tik skait y t i n e s 
mišias, nes aplinkiniai gy
ventojai mus keikia, kad su 
muzika juos anksti išbudi
na. Valdyba pranešė ku
nigui, ir atsisakė laikyti 
skaitytines mišias. Ir drau
gija daugiau mišių neturė
jo.

Verstine velykine
Būdamas raštininku, tu

rėdavau suteikti kunigui 
narių vardus ir buvo didelis 
darbas išrinkti draugijos na
rių vardus iš visų vyrų, at
likusių “velykinę.” Kartą 
pasirodė, kad daug narių 
dirbo plytinėse ir reikėjo 
susirašinėti. Nenariai gau
davo kortelę už $2, o drau
gijos nariai be šešių dolerių 
negaudavo. Ir dėl to pri
verstinė “velykinė” tapo 
panaikinta. Nenariai juok
davosi iš Šv. Juozapo drau
gijos narių, kad jie turį mo
kėti $6 už “velykinę, kuo
met anie gaudavo už $2.

Po metų gaunu iš Bichops 
Banking House lietuvišką 
kalendorių, kuriame kunigo 
Žebrio aprašyti Connecticut 
valstijos lietuviai, kiek viso 
jų yra ir kuo daugiausia už
siima, kur yra kokios orga
nizacijos. Suminėta Šv. Juo
zapo draugija New Brjtai- 
rie,’ kad buvo gera, didelė 
draugija, bet kai panaikino 
priverstinę išpažintį, tai 
jau griūva, puola nariais ir 
finansiniai bankrutuoja.

Matydamas, kad praėju
siais metais draugija gerai 
paaugo, nusinešiau kalen
dorių į susirinkimą, paro
džiau nariams, kaip kuni
gas mūsų draugiją blogai 
aprašo. Dabar bus sunku 
gauti naujų narių, reikia 
per laikraštį pranešti apie 
tai. Nutarta paduoti į “Vie
nybę Lietuvninkų” apie tik
rą draugijos stovį. Aš, kaip 
raštininkas, turėjau tai pa
daryti. , ,

Pasirodžius raštui laik
raštyje, kunigas per sekan
čio sekmadienio pamokslą 
pranešė, kad mes turime 
tarp savęs vieną jaunikaitį, 
kuris moka gerai nukalbėti, 
bet jo pasielgimas yra kaip 
gyvatės, kuri kanda krūtis, 
kurios ją žindo. Aš jį pra
keikiu prieš šventą altorių, 
—tai yra Jonas Gerdauskas.

Po pamaldų aš nuėjau j 
kleboniją, nes aš tada baž
nytiniame chore giedojau, 
ir klausiu, kodėl jis taip pa
darė? Atsakė, kad šventa 
religija to reikalauja, ir pa
tarė, jei aš noriu ir ant to
liau būti geras bažnyčios 
narys, tai turiu ateiti se
kantį sekmadienį į bažnyčią 
ir po mišių atsiklaupti 
prieš šventą altorių, prašy
ti aukščiausiojo atleidimo už 
įžeidimą šventos religijos. 
Aš tave palaiminsiu, ir vis
kas bus gerai.

Reiškia, aš tapau bažny
čioj prakeiktas. Ką reiškia 
toks prakeikimas? Reiškia, 
man netinka lankytis name, 
kuriame tapau prakeiktas. 
Sugrupavau savo spėkas 
veikimui, nemaišant religi
jos.

Kartą skaitau spaudoj 
skelbimą, kad Chicagoj yra 
mokykla, kuri laiškais duo
da pamokas, ir į šešis mė
nesius gali tapti advokatu. 
Pasiteiravau, kad kainuos 

trisdešimt; dolerių,’ mokant; 
po penkis dolerius mėne
siui. Nusiunčiau penkinę ir 
gavau pirmą lekciją, ir taip 
kas savaitę lekcijas pildžiau. 
Gavau atsakymus su patai
symais, ir po šešių mėnesių 
gavau pranešimą, kad aš 
pavyzdingai lavinausi, ir jei 
noriu tapti advokatu, tai 
turiu pribūti į Chicagą, kad 
gaučiau praktiškas pamo
kas ir setą knygų, kas kai
nuotų šešiasdešimt dolerių 
ir truktų apie mėnesį laiko.

Bandžiau lankytis pas 
vietinį advokatą ir teirau
tis, kaip ir kiek ima už pa
tarnavimą. ,

Nuėjau pas vietinį advo
katą, kuris mane daug kar
tų vartojo teisme už per- 
kalbėtoją. Parodžiau savo 
raštus. Peržiūrėjęs, tarė: 
Esi jaunas vyras ir turi ži
nių apie tiesas; nesiskubink 
tapti advokatu, bet gauk 
notaro paliudijimą, tapk 
notaru, laikinai užmiršk 
advokatūrą, gauk darbą, 
kur notaras yra reikalin
gas. Advokato patarimas 
man patiko ir nieko nekai
navo. Pradėjau dirbti Pru
dential Insurance Co. už 
agentą; dirbau aštuonis me
tus. Buvimas notaru man 
negelbėjo.

Kai suėjo dvidešimts vie
ni metai, tapau piliečiu, įsi
rašiau į L i e t u v i ų Ūkęsų 
klubą. Tada į tą klubą tik 
JAV piliečiai galėjo prigu
lėti. Tuomet ūkėsų klubas 
buvo tvirta organizacija, in
teresavosi politika. Prieš 
rinkimus surengdavo politi
kieriams politinius susirin
kimus, .ir visokiais ' būdais 
prigelbėdavo’ lieu t u vi a m s 
tapti piliečiais. Pagaminau 
ir atspausdinau “Politiško 
katekizmo” knygelę, kaip ir

Sen ir ten pasidairius

50 *asme-‘ rikos

Praėjusiais metais Fila
delfijoj pašto pareigūnai 
susekė slaptą draugiją ap
sikeitimui žmonomis (“wife 
swapping”). Pašto inspek
torius suėmė apie 
nų abiejų lepių. Apklau- 
sinėjant išryškėjo, kad 
draugija susideda daugu
moje iš vidurinės klasės as
menų — biznierių, profesi
onalų ir mechanikų — viso 
apie 300. Vyrų kiek dau
giau negu moterų. Jie per 
paštą apsikeisdavo nuogo
mis fotonuotraukomis ir su
siradę viens kitam patinka
mus, susitikdavo į jiems ži
nomą slaptą vietą. Vyrai 
apsimainydavo savo pačiu
tėmis. ..

Pašto inspektoriai, dary
dami kratą, konfiskavo 
daug laiškų ir nuogiį foto
nuotraukų.

Kartais tie ištvirkėliai su
ruošdavo orgijas. Siakoma, 
kad pirmame areštįe visi 
buvo tik lengvai nubausti. 
Bet teisėjas davė pastabą: 
jeigu antrą kartą bus su
čiupti, tuomet bus nubausti 
5 metams kalėjimo ir $5,000 
pinigine bausme.

Nepaisant aukštos baus
mės, komercinė spauda at
sargiai vėl kužda apie at
gijimą tos ištvirkėliu kulto 
organizacijos.

•

Praėjo penkeri metai, kai 
Washingtono vyr i a'u s y b ė 
sumanė ir savo sumanymą 
įvykdė, kad išlavintų speci
aliose mokyklose apie 5,000 
asmenų “taikos kįorpusą” 
ir išsiuntinėtų juos į atsi
likusias ir "biednas pasaulio 
šalis. • į

Kodėl mūsų vyriausybė 
tuos specialistus siun čia? 
Todėl,: kad tose valstybėse

kada tapti piliečiu, ir kiek 
galėdamas dariau lietuvius 
piliečiais. Daugiausia be jo
kio atlyginimo vesdavausi 
kartu po keletą.

Atsitikdavo įvairių įvykių. 
Kartą teisėjas klausia kan
didatą, kas yra prezidentas. 
Jis parodė į mane. Visi teis
me nusijuokė. Teisėjas pa
tarė kandidatui toliau la
vintis. Aš išsitariau, kad iš 
to žmogaus nėra reikalo 
juoktis, nes jis gal žino ir 
vardą Jungtinių Valstijų 
prezidento. Tada teisėjas 
tarė: Pasakyk vardą Jung
tinių Valstijų prezidento. 
Jis tai lengvai atsakė, ir ga
vo popierius. Aš tada ban
džiau padaryti klubą tvirta 
organizacija, ir klubas poli
tikierių buvo aukštai laiko
mas. Prieš rinkimus su
rengdavome prakalbas. Kar
tą, būdamas klubo pirmsė- 
džiu, daug prigelbėjau vie
nam tapti miesto majoru, ir 
po to mane paskyrė sveika
tos prižiūrėtoju. Tai reiškė 
švaros inspektoriaus darbą.

Lietuviškos draugijos lai
kydavo parengimus ir susi
rinkimus už karčiamos ma
žoje svetainėje, ir nariai, 
eidami į susirinkimą, dau
giausiai eidavo per karčia- 
mą ir užmiršdavo užsimo
kėti duokles.

(Bus daugiau)

KELIAUJANTI KRABAI
Jungtinėse Valstijose il

gai buvo manyta, kad mė
lynasis krabas veisiasi tik 
jų rytų pakreštyje. Bet 1930 
metais tas krabas surastas 
ir prie Urugvajaus, Pietų 
Amerikos yaiidėhyšėį ■ o1 - 
liau prie Bermudos salos. 
Gi 1948 metais jų sugavo ir 
.Viduržemio jūroje. Reiškia, 
kad tie krabai keliauja.

liaudis pradėjo nerimauti 
ir krypti prie socializmo. 
Todėl Amerikos mokslinčiai 
stengiasi perauklėti liaudį, 
įkalbėdami jiems, kad Ame- 

kapitalistinė valdy- 
mosi sistema ir kultūra 
esanti geriausia pasaulyje. 
Bet čia iškyla klausimas: 
Kodėl mūsų valdininkai ne- 
pasiunčia tų “taikos moky
tojų” į pietines valstijas — 
į Mississippi, Arkansas, 
Georgia ir kitas?

•

Per prabėgusius 18 metų 
Kongrese buvo įnešami bi- 
liai pravedimui įstatymo 
mokėti moterims lygias al
gas kaip ir vyrams už vie
nodą darbą įmonėse, rašti
nėse arba kur kitur. Bet 
nelaimė tame, kad mūsų 
Kongrese dar vis reakciniai 
atstovai nuvertina moterį 
daug žemiau už vyrą. Pav., 
bankuose, raštinėse ir kito
kiose įmonėse moterims at
lyginimas už darbą žemes
nis nuo 5 iki 10 dolerių už 
vyrų darbą. Bet įvairūs 
taksai atimami vienodai 
nuo uždarbio vyrams ir 
moterims. Praėjusį mėnesį 
atstovų butas šiaip taip 
pravedė užmokesčio suvie
nodinimo bilių. Bet sena
tas jį “užmušė.” Gėda! Mū
sų įstatymų leidėjai atsili
kę daugeliu metų nuo kul
tūringų kraštų.

Filadelfijos miesto abiejų 
didžiųjų politinių partijų 
šulai verkšlena, kad per 
praėjusius aštuonerius me
tus miesto gyventojų skai
čius sparčiai mažėja. Sako
ma, kad Filadelfijos mies
tas jau sumažėjo net dau
giau kaip 300,000. /

Pregresas 1

Žinios iš Lietuvos
OBELIS MILŽINĖ

Nepaprastas medis auga 
Kazliškų kaime, Kauno mė
sos kombinato pagalbinio 
ūkio teritorijoje. Jo aukš
tis — 19 metrų, kamieno 
diametras — 3.26 metro. 
Tai laukinė obelis, beveik 
kasmet duodanti vaisius.

Kada jinai išaugo, net 
aplinkinių kaimų patys se
niausieji žmonės negali pa
sakyti. Ką gi, juk obelei- 
milžinei skaičiuojama apie 
300 metų! Kelios žmonių 
kartos pasitraukė, o jinai 
vis tebestovi vėjų pagairė
je ir glėbesčiuojasi su pa
čiomis stipriausiomis vėt
romis.

Apie obelį-milžinę vietos 
gyventojai pranešė gamtos 
apsaugos komitetui, kuris 
įtraukė ją į įstatymu globo
jamų medžių sąrašą.

Pr. Merkininkas

PIRMAS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Panevėžio Linų kombina
te baigiamas įrengti pirma
sis šalyje balintų lininių 
audinių marginimo cechas. 
Įmonės dailininkė Ina Ka- 
ziukaitytė drauge su desi- 
natore Margarita Kancevi- 
čiene paruošė 20 margintų 
lininių audinių pavyzdžių, 
kurie patvirtinti masinei 
gamybai. Savo išvaizda šie 
audiniai nė kiek nenusilei
džia štapeliniams, o už juos 
žytniai būs pigesni ir pa
tvaresni. Iš margintų lini
nių drobių moterys galės 
siūdintis vasarines suknu
tės^ kostiumėlius, vaikiškūs 
rūbus.; Jos taip pat tiks du
rų užuolaidoms,i langų 
portjeroms.

Pirmą produkciją cechas 
išleis ketvirtame šių metų 
ketvirtyje. Sekančiais me
tais bus išausta daugiau 
kaip 200 tūkstančių metrų 
gražių ir pigių margaspal
vių lininių drobių.

R. Ližaitis

ANGLIJOS FIRMOS 
UŽSAKYMAS

VILNIUS. — Dešimtyse 
tarptautinių parodų ir mu
gių eksponavo savo , gami
nius Vilniaus elektrinio su
virinimo įrengimų gamyk
la. Vilniečių prietaisai susi
laukia gero įvertinimo. 
Vienoje parodoje Anglijos 
firmos “Raberi Ouen” at
stovai ypač įdėmiai apžiūri
nėjo prietaisus, kuriuose 
įmontuoti valdymo trans
formatoriai.

Ir štai atplaukė užsaky
mas. “Raberi Ouen” firma 
prašo vilniečių pagaminti 
jiems distancinio valdymo 
transformatorių.

Užsakymas priimtas.
“V. N.” senas.

Tūkstančiai geriausių lietuvių liaudies sūnų ir dukrų kri
to kovose už tai, kad šiandien Lietuva klestėtų, augtų ir žy
dėtų. Respublikos darbo žmonės šventai saugo jų atminimą, 
ant kovotojų už laisvę kapų niekada nevysta gėlės.

Kapsuko miesto kapinėse ilsisi trys seserys-komunistės, 
kovotojos už lietuvių liaudies laisvę, kurios žuvo nuo buržua-, 
žinių nacionalistinių ir hitlerininkų rankos. 1

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)
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PRIE MOLBERTO <
KAUNAS. —... Tamsaus 

nakties dangaus fone, prie 
geležinkelio bėgių palinku
sios dvi figūros. Trečiasis, 
su automatu budriai saugo
ja draugus. Partizanai mi
nuoja geležinkelį. Žmonių 
veidai rūstūs, susikaupę... 
Tai liaudiesdailininko Pet
ro Sitikovo paveikslas 
“Partizanai”

—Visą laisvalaikį Kauno 
garvežių depo mašinisto 
padėjėjas Petras Sitikovas 
skiria pamėgtam užsiėmi
mui — dailei... Su molbertu 
rankose jį dažnai pamaty
si prie Kauno marių, Rau
dondvario apylinkėse. O 
kambaryje ne tik pakaunės 
vaizdai. Čia ir Dzūkijos 
kalneliai bei Nidos kopos ir 
Aukštaitijos ežerėliai, Kau-^ 
kazo ir saulėtosios Armėni
jos vaizdai. Ir kur tik teko 
pabuvoti Petrui, jis parsi
vežė mūsų gamtos grožį 
apdainuojančias drobes. Jis 
kuria ne tik peizažus, bet 
ir tematines kompozicijas. 
Kambaryje prie sienos, vie-, 
nas šalia kito sustatyti es
kizai... Stambią drobę Pet
ras numato užbaigti iki šio 
rudens.

Artimiausiu laiku su sa
vo kūriniais Petras supa
žindins Kauno geležinkeli
ninkus — savo bendradar
bius. Garvežių depo Raudo
najame kampelyje bus ati
daryta jo kūrinių parodėlė.

. P. Kareiva

ŠYPSENOS
Rašo Migrantas

Du draugai
Ignas Vaiksnys: E, Pa

jau! girdėjau, buvai ant 
veiksnių skodo. Na, kaip 
ten viskas atsibuvo ? Papa-< 
šakok.

a
Pajus Grigaitauskas: Aš 

jiems išdrožiau spyčių ir 
pasakiau tiesiai į akis, kad 
jie grupė pusgalvių avinų.

Ignas Vaiksnys: O ką jie 
tada darė?

Pajus Grigaitauskas: Jie 
vienbalsiai priėmė mane 
garbės nariu.

IŠTEISINO NACĮ
BUDELĮ

Bona. — Vakarų Vokie
tijos teismas išteisino hitle
rininką Willį Dusensehoe- 
ną. Kaltino, kad jis būda
mas stovyklos viršininku 
kankino Dr. Solmitzą, bu
vusį dienraščio redaktorių, 
kuris, nepakęsdamas kan
čių, nusižudė. Teismas nacį 
išteisino, nes būk “nėra įro
dymų, kad Dusensehoena^ 
daktarą asmeniniai kanki- 
no”, o antra, dalykas jau i

i



BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
'UJDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko spalio 1 d. Lietu
vių svetainėje. Į šį susirin
kimą narių atsilankė vidu
tiniai. Žinoma, galėjo būti 
daug daugiau.

Finansų sekretorė prane
šė, kad drg. W. Šimkus dar 
vis serga ir yra po gydy
tojo priežiūra. Linkime drg. 
Šimkui sėkmingai ir greitai 
pasveikti. Ji taipgi prane
šė, kad šiuo kartu daugiau 
neturi pašalpon užsimalda- 
vusių narių. Tai geras da
lykas, kad visi kuopos na
riai yra sveiki. Kitaip ir bū
ti negali. Keli nariai yra 
šiek tiek užvilkę duoklių 
mokėjimą. Veikiausiai iki 
metų pabaigos ir jie pasi
rūpins sumokėti savo duok
les už šiuos metus. Lauk
ėsime.

Teko sužinoti, kad du mū
sų kuopos nariai — Jonas 
ir Veronika Tinkūnai—ap
leido Binghamtoną ir išvy
ko į vakarus, kur šiltesnis 
klimatas, dėl sveikatos. 
Kur jie apsistos ir pasto
liai apsigyvens, dar nė jie 
patys nežino. Linkiu jums, 
draugai, laimingai įsikurt 
naujoje vietoje. Jie yra už
simokėję duokles iki sausio 
mėnesio 1963 metų.

Sekantis LDS kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, lapkričio 5 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai esate kviečiami 
dalyvauti šiame susirinki
me ir išgirsti pilną, gražiai 
paruoštą raportą iš ką tik 
įvykusios vakarienės ir fil
mų iš Lietuvos rodymo va
karo. Svarbu kiekvienam 
žinoti, kas veikiama mūsų 
LDS 6 kuopoje ir kokios 
pasekmės iš tos veiklos.

A Tai buvo baisi naktis
Iš spalio 10 dienos į 11-tą 

Binghamtoną nelauktai už
puolė smarki audra. Per
kūnija, žaibai ir smarkus 
lietus pripylė vandens tiek, 
kad tūlose vietose gatvėse 
stovinčios mašinos tapo pa
skandintos vandenyje. Šis 
lietus savo smarkumu su
kėlė daug rūpesčio ir bai

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

vę ir pasirieję tarp savęs vie
nu balsu niekinate, šmeižiate, 
plūstate savo tautą, savo gim-' 
tąjį kraštą, esate labai, labai 
blogi. Blogesnių sutvėrimų is
torija dar nėra mačiusi.

Tos pačios gazietos leidėja 
Valerija irgi tebeklaidžioja 
Monotoniniais šuntakiais. Tiesa, 
jr bara tuos, kurie nė kalbėti 
nenori apie kokį nors bendra- 
darbiavimą su nūdiene Lietu 
va. Bet kokį bendradarbia
vimą ji pati turi mintyje? Su 
kuo ji norėtų bendradarbiau
ti? a

Ogi su “pavergta Lietuva,” 
su “pavergtais tautiečiais,” su 
“pavergtais lietuviais.”

Valerija, niekas iš tokio 
“bendradarbiavimo” neišeis. 
Jame nėra nė krislelio nuo
širdumo.

Kai jūs sakote, kad “Lie
tuva pavergta,” kad joje “tau
tiečiai lietuviai pavergti,” jūs 
juos įžeidžiate, apšmeižiate, 
užgaunate. Tai negražu. Tai 
nedora. Tai nesuderinama su 
jokiu bendradarbiavimu, o ką 
jau bekalbėti apie kultūrinį 
bendradarbiavimą. Kultūrinis 
bendradarbiavimes reikalauja 
kultūrinio susikalbėjimo.

Ar galima susikalbėti su 
žmogum, kuris tave pirma 
apšmeižia, apmeluoja, išnieki
na, pažemina, o paskui apsi- 

A^ukęs sako: na, tai dabar mu- 
Tdu kultūriniai pabendradar- 
Ubiaukime ?!

5 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 23, 1962

mės vietos žmonėms. Nu
traukė elektros vielas, daug 
žmonių per kelias valandas 
neturėjo šviesų. Skiepus 
pripildė vandeniu. Žvyrumi 
ir akmenimis užvertė kie
mus ir kelius.

Perkūnija ir žaibai per 
ištisą naktį baugino gyven
tojus. Kai kas manė, kad 
jau atominis karas prasidė
jo.

Ši gamtos rūstybe pasiė
mė penkių jaunuolių gyvy
bes. Skaudžiai nukentėjo ir 
daug lietuvių, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų, ir LDS 

16 kuopos narių. Draugas 
Al. Marčiuška, LDS 6 kuo
pos narys, bekovodamas su 
audra, susižeidė koją. Gy
dytojas su tvarstė ją ir pa
sakė, kad per 6 savaites ar 
ilgiau negalės dirbti. Jis 
prašė užmalduoti dėl pašal
pos. Linkiu drg. Al. Mar- 
čiuškai sėkmingai ir grei
tai išsveikti. Taipgi ir vi
siems nuo žiaurios audros 
nukentėjusiems linkiu gerai 
susitvarkyti. Šis įvkyis pa
siliks ilgai neužmirštas.

Onyte Wellus, fin. sekr.

Worcester, Mass.
Dar vienas pobūvis 

vasarnamyje
Spalio 14 d. atsibuvo ga- 

j na skaitlingas Olympia Par
ko uždarymo banketas, tai 
jau tradicinis dalykas. Į 
parko uždarymo pokylį at
vyksta ir toliau gyvenantys 
nariai, pavyzdžiui, Gustai
čiai iš New Haven, Conn., 
kas metai pribūna. Taip 
pat ir keli kiti ir keletas 
kitataučių atsilanko. Ban
ketui šeimininkės vis tos 

i s e n o s i o s kartos draugės, 
tik prie patarnavimų prisi
deda ir jaunesnioji karta.

Šią vasarą parko gaspa- 
doriais buvo A. Naruševi
čius ir P. Sadauskas. Jie 
jaučiasi dar nenuilsę, ir su 
pagalba savo draugų ir 
draugių surengsią taip va
dinamą “bartenderių parę,” 
kuri įvyks spalio 28 d., 1 v. 
dienos laiku, parko patalpo- 

I se. Jie žada gausiai visus 
pamylėti įvairiais valgiais 
ir gėrimais, ir bus galima 

: pasišokti prie duetinės mu
zikos, kuri gražiai patar- 

:naus veltui Draugijos la- 
1 bui, tai M. Meškienė pianu 
ir Kulieša armonika. Tad 
galutinose vasarinių sueigų 
užbaigtuvėse mal o n ė k i t e 
dalyvauti visi. Nesigailėsi
te. D. J.

Miami, Fla.
Amerikiečiai labai pasi

piktinę, kad Kubos bėgliai 
statomi pirmoj vietoj. Kaip 
kur atleidžiami vietiniai iš 
darbo, o kubiečiams duoda
mi darbai, jei kuris nori 
dirbti. Bet gi jiems nėra 
reikalo dirbti, nes jiems 
duodama po šimtą dolerių 
dėl asmens mėnesiui. Apart 
to, gauna daktarus, gyduo-' 
les ir ligonines dykai ir dar 
maisto, kaip tai milltų, ry
žių ir kitokio grūdinio 
maisto po kelias dešimtis 
svarų, kurio jie nenori, nes,, 
sako, jie papratę geresnį 
maistą naudoti. Tai tuos vi
sus nepageidaujamus pro
duktus jie meta laukan. Jų 
gyvenviečių srityse išmatų 
bačkos prikrauta tų pro
duktų — visai nei neatida
ryti maišeliai, kenai. Gau
na ir drabužius.

Man tek kalbėtis su viena

Šlepetys—nusikaltėlis 
prieš lietuvių tautą

Spalio 5 dienos “Vieny
bėje” skaitau pijaMešimą 
apie pabėgėlių “Lietuvių 
Teisininkų Draugijos” Cen
tro valdybos veiklą. Valdy
ba skelbia naujus, rinkimus 
ir sako, kad ^Rinkimams 
vykdyti sudaroma Rinkimų 
komisija: Birutė Novickie- 
nė, Jonas Šlepetys, Vytau
tas Vaitiekūnas”.

Atsiverčiu Miche 1 s o n o 
knygos “Lietuvių išeivija 
Amerikoje” 177-tą' ] 
ir skaitau apie “Lietuvių 
Bendruome nes” veiklą.. 
Randu, kad 1955 metais i 
įvyko “Bendruomenės Ta
rybos” rinkimai “Tarybon, 
sako, “buvo išrinkti 27 as
menys. Jie susirinko į pir
mąjį posėdį tų pačių metų 
liepos mėnesyje ir išrinko 
savo prezidiumą: pirminin
kas J. Šlepetys; vicepirm. 
prof. J. Puzinas; sekr., M. jo Europos kultūrą ir civi-

i 1 \ i i 11 rx >> 11 ^Z 0.01 1 o

žinioje buvo policija ir 
baudžiamieji’ Organai.

kiti 
Šle

petys pasirašė' ’’žydų padė
ties nuostatus”, davė kon
krečius nurodymus visos 
Lietuvos respublikos mastu 
steigti getus, suiminėti žy
dų tautybės žmones, juos 
uždaryti į getus, apiplėšti ir 
masiškai naikinti.

Kad nebūtų abejonės apie 
tai, iš kokiu mirtinu lietu- / C

, J.|Vių tautos priešų ir krimi- 
pus apį naJįsįų susidėjo tasai “Lie- 

,11V1U jtuvių aktyvistų frontas”, 
’ užteks jų vieno atsišauki- 
|mo, išleisto‘ir paskelbto jų 
laikraštyje “Į. laisvę” 1941 
m. birželio 24 d.* Jame skai- 
aome:

“... Artėja visų Lietuvos 
žemių išvadavimo valanda.

Vokiečių tauta su savo 
šaunia kariuomene išgelbė-

Gimbutienė..."
Vadinasi, Jonas Šlepetys 

yra vienas iš veikliausių ir 
žymiausių “Lietuvos vaduo
tojų”. Yra, matyt, žmonių, 
kurie su juo susieina, svei
kinasi, kalbasi, draugauja.

Bet kas jis per vienas tas 
Jonas Šlepetys? Su juo is
torija tokia.

Hitleriniam s ž m o g ž u- 
džiams okupavus Lietuvą 
1941 metais, Jonas Šlepetys 
buvo nacių 5-tosios kolonos 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 
sudarytos “vyriausybės” su 
St. Žakevičium priešakyje 
Vidaus reikalų ministras. Jo

Broliai Lietuviai! Imki
tės ginklo ir padėkite vo
kiečių kariuomenei krašto 
vadavimo darbe.

aire senuke, kuri gyvena iš 
Social Security $65 mėne
siui. Ji turi labai mažą kam
bariuką, kuriame kaip tik
tai maža lovelė telpa, moka 
$35. Na> o už likusius reikia 
pavalgyti, apsirengti ir, su
sirgus, gydytoj ą, gyduoles r 
gauti. Sake, dažnai einanti 
valgyti į tūlą vietą, kur ko
kie ten labdaringi “broliai” 
duodą kavos puoduką ir 
duonos riekelę. Sako, vieną 
dieną buvo suėję tokių, kaip 
ji, net keturi šimtai. Bet, 
girdi, ten nebuvo kubiečiai, 
bet amerikiečiai. Kubie-' 
čiams nereikia stovėti kelias 
valandas eilėje iki gaus 
puoduką kavos. i

Saulutė

Bethlehem, Pa.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 80 (spalio1 
5 d.) žinutėje apie Adelės | 
Zavis (Prairo žmonos) mir-i 
tį buvo parašyta, kad Ade
lė “kilusi nuo Darsūniškio,1 I 
Sekionių kaimo”, o turėjo i 
būti nuo Jiezno, Pelekonių 
kaimo.

P. M. š.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Olympia Parko bartcnderiai ren
gia paskutinius šio sezono pietus 
kilbasų ir silkių.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
banketo ir linksmai laiką praleis
ti tyrame ore.

įvyks Spalio 28 Oct. Pradžia 
1:30 P. M.

Kviečia bartcnderiai. (85-86)

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

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

Turėsimo daug reikalų apkalbėti 
—apie šių ir ateinančių metų veik
lą. J. Jaskevičius, 7 Apskr. sekr.

(83-84)

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, Lapkričio 11 Nov., 

Lietuvių Tautiško Namo didžiojoje 
salėje, 668 N. Main St., Montellojo, 
Worcesterio Aido choras, vadovybė
je Jono Dirvelio, suvaidins operetę 
“Lietuvaitę/* Vaidinimo pradžia 2 
vai. popiet. Rengia LLD 6 kuopa.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti. Rengimo Komitetas.

(85-86)'

Su pasitikėjimu ir dėkin
gumo džiaugsmu sutikite 
žygiuojančią vokiečių ka
riuomenę ir teikite jai viso
keriopą paramą.

Tegy vuoj a draugiškiausi 
ryšiai su Didžiąja Vokieti
ja ir jos Vadu Adolfu Hit
leriu!”

Tai šito Aktyvistų fronto 
vidaus reikalų ministeriu 
buvo Jonas Šlepetys. Jis 
priklauso prie karo nusikal
tėlių. Jis priklauso prie tų, 
kuriuos lietuvių tauta am
žiais keiks.

Brockton-Montello, Mass

Auksinio Jubiliejaus
BANKETAS

Montello Moterų Pąšalpinė Draugystė Birutė minės 
savo auksinį jubiliejų bei 50 metų gyvavimo sukaktį

JAV RAKETŲ UGNIS 
BUVO KAIP PRAGARO

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų “HU-1A” malūn- 
sprniai, k u r i e ginkluoti 
prietaisais šaudyti raketo
mis, jau “turėjo pirmąjį 
krikštą”. Jie apšaudė miš- j 
ką, kuriame buvo partiza
nai. Miškas liepsnojo, tar
tum patekęs į pragaro ug
nį, v

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.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Uganda padavė prašymą 
priimti ją į šią organizaci
ją. Uganda jau bus 110-tas į 
Jungtinių Tautų narys. 1

BUS GERI VALGIAI IR ŠAUNI MUZIKA

Rengimo Komisija

ĮSPŪDINGAS METINIS “LAISVES” PARENGIMAS
Vietoje Rengiamų Tradicijinių Koncertų Šįmet

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

'W h k ...

Bus Naujenybė Didžiojo New Yorko ir Apylinkės Lietuviams

Iryles Sekmadieo^ lapkričio 4 Nov
Pradžia 3-čią vai. popiet. Įžanga $1.50 (taksai įskaityti).

$

Worcesterio Aido Choras — mokytojas Jonas Dirvelis

Scliwabeu Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
OPERETĖS TURINYS

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

Vaidyba vyksta žavingomis dainomis, choro mokytojo gerb. Jono Dirvelio vadovybėje.
Iš anksto pasirūpinkite tą dieną turėti laisvą ir ateiti į šį parengimą, nes čia turėsite sau daug malonu

mo. Pakvieskite ir savo draugus pamatyti ir išgirsti šį nepaprastai įdomių koncertą.
' ’ 7 x Rengėjai

N »



IŠ LAIŠKU Taip man atrodo
Iš sport? dailėnVilnius, 1962. X. 12

Brangus Rojau,
Šiuo metu pas mus Vil

niuje vyksta Impulevičiaus 
ir jo sėbrų byla. Kai tik 
turiu laisvesnio laiko, nuei- pirmoji originali Tomo nu laiku plaukimo čempio- 

kaip ir daugelis kitų (Venclovų sūnaus.— Red.) nas, dailininkas Krasauskas 
jis jos nega- pirmaisiais darbais nustebi- 
: polėkiais,

stu- i vidiniu intelektu, giliu pat
riotizmu. Pirmai užduočiai 

iliustravo M. Sluckio 
1 Namai,” “Kaip mil-

sų kalba Maskvoje 50,000 
egz. tiražu išleido mano ro
maną “Draugystę” (tai jau i 
penktas šio romano leidi- ■ vienas iš įdomiausių kultu- 
mas). rininkų šiandieninėj Lietu-

Neseniai išėjo iš spaudos ■ v°j- Atletinės išvaizdos, vie-

Stasys Krasauskas yra

nu, J 
žmonių, į teismo salę pasi- i knyga.
klausyti. Kraujas stingsta ' Įėjo Jums užrašyti’ nes. šiuo no savo plačiai 
gyslose, klausant pačių metu jis Maskvoje — '
žmogžudžių pasakojimų, dijuoja kibernetikos pritai- -r 
Jų nusikaltimus Jus jau, kymą literatūros ir kalbos jis 
tur būt, žinote iš laikraščių. ’ moksle. Tačiau aš jo knygą “G 
Ir kai kurie jų, ’ * ~ ........... '*'*
nenuneigiamų 
mų, s 
jie žudė moteris, vaikus, se
nelius, 
“kurti naująją Europą.” 
Kasdien teisme vis labiau 
išryškėja šiurpūs lietuviš
kųjų nacionalistų nusikalti
mai. O juk už šių banditų 
pečių stovėjo tie, kurie 
jiems tai leido vykdyti, net
gi kurstė, ragino ir šias pa
sibaisėtinas ramių gyvento
jų žudynes, vadino “kova 
dėl Lietuvos laisvės.” Ir 
baisu pagalvojus, kad šie 
žvėrys turi žmonas, vaikus, 
kad dar neseniai jie laisvi 
vaikščiojo tarp žmonių, pa
keitę pavardes ar kitaip 
užsimaskavę. Mūsų žmonės, i 
prakeikę fašizmą, amžiams i 
prakeikia ir visus jo tarnus 
žudikus — ir tuos, kurie sė
di kaltinamųjų suole, ir 
tuos, kurie teberėkia begė
diškiausiu būdu apie savo 
“tėvynės meilę” emigrantų 
spaudoje. Mes giliai tiki
me, kad net dori žmonės 
emigrantai pagaliau atsiri
bos nuo žudikų, suteršusių 
mūsų tautos gerą vardą, at
siribos ir nuo tų, kurie apie i

prispirti, Jums išsiunčiu — gal įdomu žinai nenorėjo karaliais bu- 
įrody- bus pavartyt ir pažiūrėti, I ti” “Kaip saulė sudužo.” 

įtvirai pasakoja, kaip kaip rašo
Dabar iš lenkų kalbos jis premijas. Diplominiam dar

musų jaunimas.
i saule sudužo, 

darbais jis gavo

padėdami Hitleriui baigia versti garsią T. B rė
žos knygą apie Vatikaną— 

“Bronziniai vartai,” 1__
išeis šių metų gale ar atei
nančių pradžioje.

bui jis pasirinko Vaižganto 
“Dėdes ir Dėdienes” iliust- 

kuri modamas ksilografiškai, J.
J. Baltušio “Parduotas Va- 

; sąrąs” iliustravo vėl kįtaip, 
vėl kūrybiškai ieškodamas.

pažįstami. gyvuoja skaitytoja Krasauskas ga-
gerai.
damas 
išleido apsakymų knygą 
“Ryt bus gražu.” Korsakas 
atidavė spaudai k n y g o s i 
“Literatūrų draugystė” I 
stambų tomą (bus du to
mai). Baltušis ruošia nau-1

J. Šimkus, nežiūrė- 
silpnokos sveikatos,

bėtojų Kasulaitis, “politinės 
(o gal ir religinės?) valios 
r e i š k ėj a s... ” Ir v a r gas 
jums Lietuvoje, kurie neži
note, jog pagal ateitininką 
Kasulaitį, “tauta (VLIKas) 
jį priėmė kaip tokį ir sutei
kė jam tam tikras teises ir 
pareigas, kurias jis ir da
bar turi,” įtikinėja Kasulai
tis, “ir kurių jis negaįi at
sisakyti.”

A. Gintarinis

Harry H. Purvis—taikos 
kandidatas į JAV Kongresą

, UŽPUOLIKAI NUŽUDĖ 
j RABINĄ

Ketvirtadienį Willia m s- 
burge virš 1,000 žydų de^ 
monstravo ir reikalavo da^' 
giau policijos. Demonstra
vimas įvyko laike laidotu
vių rabino Bėrio Eedorfe- 
rio, kurį užpuolikai gatvėje 
mirtinai sumušė.

Laike laidotuvių kalbėto- 
skelbia, dėl kurių kovoja, Liai sakė: “Nėra tos dienos, 
kuriuos jis gins Kongrese,1 kad-nebūtų mieste užpuoli- 
jei bus išrinktas. mų... New Yorko miestas

Harry Purvis—47 m.vyras, darosi pavojingas gyventi”.
baigęs Princetono universi
tetą, partnerystėje su ktais 
turįs nedidelį fabrikėlį 
(mašinšapę) Brooklyne. Jis 
turi penkis jau suaugusius skundė kriminaliniam teis- 
vaikus — tris sūnus ir dvi ’mui New York Telephone 
dukteris. Purvis—energin- Co. 
gas vyras.

Ne tik Massachusetts vals
tijos žmonės turės p r o g ą 
balsuoti už taikos kandida
tą—Stuart Hughes, kandi
datuojantį į JAV senatą; 
tokią pat progą turės ir 4- 
tojo kongresinio distrikto 
Niujorko valstijoje, Nassau 
apskrityje, balsuotojai. Čia 
į House of Representatives 
(Kongreso žemesnįjį butą) 
kandidatuoja Harry H. Pur
vis.

Nastau County (apskri
ti^) prie pat Niujorko mies
to, Long Islande. Ketvirta
me kongresiniame distrikte 
į Kongresą kandidatuoja A. 
Daley, iš Wantagh,—demo
kratas, ir Harry H. Purvis, 
iš Northport, — nepriklau
sąs jokiai partijai.

Respublikonų ir Demo
kratų partijos — stambaus 
kapitalo partijos, na, tai ir 
jų išstatyti kandidatai į 
Kongresą yra stambaus ka
pitalo atstovai. Jie šoka su- 
lyg tų partijų muzika.

Na, o Harry H. Purvis 
ryžtasi veikti nepriklauso
mai, savystoviai.

Jo rinkiminė platforma
Harry H. Purviso rinki

minė platforma yra tokia:
(1) Tuojau, sulaikyti bran

duoliniu ginklų bandymus- 
sulaikyti juos besąlyginiai;

tinių Tautų priežiūrai.
(4) Visuotinis nusiginkla

vimas, kurį turi prižiūrėti 
Jungtinės Tautos.

Tokie svarbiausieji Pur- 
viso dėsniai, kuriuos jis

mų... New Yorko miestas

SKUNDŽIA TELĖFONŲ 
KOMPANIJĄ

Fire departamentas ap-'
LLD 1 kuopos žinios

1

Literatūros Dra u g i j o s 
pirmosios kuopos susirinki
mas atsibuvo spalio 19-tą, 
“Laisvės” patalpoje. Susi
rinkusieji nariai, atlikę ati
darymo mitingo formalu
mus, ėjo prie raportų ir ap
tariamųjų klausimų.

Valdybos narių raportas 
buvo glaustas ir įdomus. 
Kuopos narių stovis geras. 
Deja, mirtis retina mūsų 
gretas. Atpildyti jas nau
jais nariais nėra lengva. 
Pastaruoju laiku serga trys 
nariai: Julius Kalvaitis, Pi
jus Petrauskas, Juozas Ste
ponaitis.

Sveikieji nariai nepamirš
kime jų. Palankykime juos. 
Sergantieji labai vertina 
pasimatymus su draugais, 
bičiuliais.

Skaitytas dienraščio Vil
nies prašymas darbuotis jo 
vajuje. K. Aleksynas pasi
žadėjo būti vajininku. V. 
Bunkus įstoja į laikraščio 
“Laisvės” vajininku gretas^ 
Lankių abiem sėkmių vaji
ninku pareigose.

Šis ir praėjusis susirinki
mai paskyrė po $15 svar
biem visuomenės reikalams.

Padėki
Parengimų1 komisija ra

portavo iš buvusio pobūvio 
spalio 
side jo 
kalbu.

Dr.
labai vertingą referatą apie 
poetą Maironį, o skaitė -jį 
dailininkas R. Feiferis. Ra
šytojas R. Mizara skaitė sa
vo referatą apie poetą 
Pranskų ir jo kūrybą.

Elena Brazauskienė sudai
navo keletą Maironio kūry
bos dainų. Aidiečiai išstojo 
su dainomis vadovybėje 
Mildred Stensler.

Referatai ir dainos vyku
siai atlikta. Klausovai šiltai 
visus sveikino.

Mūsų laimei, parengime 
dalyvavo svetys V. Zenke
vičius iš Washington, D. C. 
Jis irgi tarė žodį ir nurodė, 
kaip dabar Lietuva vertina 
Maironį ir Pranskų.

Rengėjai yra didžiai dė
kingi ir skolingi visiems 
programoje dalyviams. Pa
dengti parengimo lėšoms A. 
Giedra davė $10, o kiti pri
sidėjo su mažesnėmis su
momis ; Kuršėniškis, nega
lėdamas kartu dalyvauti, 
atsiuntė dovaną — $10.

Didelis ačiū visiems už 
paramą ir vertinimą mūsų 
pastangų ruošti tokios rū
šies kultūrinį pobūvį.

Vienas Jūsų

už apsileidimą. Mat, 
šios komp. pastato skiepe 

Galima suprasti, kaip sun-: spalio 3 d. įvyko baisus
ku jam darbuotis, — pa-i sprogimas, kur buvo 23 
siekti balsuotojus. Jo opo-^ žmonės užmušti ir 94 su- 
nentai turi užnugary par
tijas, turtingas, leidžian
čias milijonus dolerių pro
pagandai už savo kandida
tus. Tos partijos įeina ir į 
radiją, ir į televiziją, ir į 
spaudą. Ne taip kandida
tui, kuris veikia nepriklau
somai.

Bet Harry Purvis vilties 
nenustoja. Jam tik svarbu, ................. ,
kad juo daugiau žmonių jo |Fedorovas,

žeisti. x
Yra davinių, kad žuvusių) 

ir sužeistų šeimos - skųs 
teismui kompaniją, reika
laudami atlyginimo.
TARSIS T. SĄJUNGOS IR 

JAV MOKSLININKAI
Į JAV atvyko šešiolika, 

Tarybų Sąjungos moksli/ 
ninku, jų tarpe Dr. J. K.

, sekretorius 
žodis pasiektų; jo draugai .TSRS Mokslų akademijos, 
ir bičiuliai jam ištiesia ran- Jie ir JAV mokslininkai lai
ką, taikau j a, padeda.

Reikia džiaugtis, kad at- svarbiais tarptautiniais 
siranda tokių vyrų, kurie reikalais.

turi sulaikyti juos visos'pradeda nepriklausomai 
valstybės. !
. (2) Visą Centrinę Euro- j kelti taikos pasaulyje išlai- Tarybą užsienio reikalais, 
pą demilitarizuoti—-tai yra.kymo reikalą, kurie, savo profesorius Paul M. Doty, 
palikti ją be armijų, neut- įsitikinimų paveikti, su jais iš Harvardo universiteto ir

tutinai sau palenkė Justino 
Marcinkevičiaus “Kraujas 
ir Pelenai” poemos iliustra
cijomis. Rašo G. Galginaity
te : “gal pristigo stiliaus 
vientisumo, bet... iliustra- 

i cijose jis žmogaus kūno for- 
imaciją jau naudoja minties 

i vardan. Ne
paprastai gilus šių iliustra- 

! ei jų poveikis. Jos drauge su 
i poeto žodžiais smogia į šir
dį, emocionaliai akcentuoja 
ryškiausias poemos vietas.” 
Stasio Krasausko darbštu
mas stebėtinas — beveik su 
tuo pačiu metu išėjo No- 
ruševičiaus knyga “Į Saulę,” 
papuošta lengvomis, grakš
čiomis iliustracijomis,... vi
sai skirtingu žanru, liudi
jančiu plačius dailininko su-

i ją knygą “Apsakymai apie : eksplJ.eSįumo 
.meilę.” Naujas knygas is-1 „,;1
'leidžia Mieželaitis, ir kt. Di- j • ■
Įdėlį skaitytojų susidomėji-! ..........
mą sukėlė “Pergalėje” iš
spausdinta JAV-ose gyve
nančio A. Morkaus apysaka 
“Pabėgėlė” — ją daug kas 
skaitė ir komentavo. Dabar 
laukiame išeinant šio talen
tingo, iki šiol pas mus ne
žinoto rašytojo 
knygos.

Štai, berods., 
brangus Drauge, 
jau Jums šiuo tarpu para-

juos tyli arba kurie netgi Tiesa, su lietuviais, u ,
stengiasi juos pateisinti,|kurie iš JAV šiemet lankėsi A. Venclovos knygos Ginn- 
tartum galima būtų nu- Lietuvoje, buvau susitikęs, I mo Diena iliustracijose 
plauti savosios tautos irki- bet, deja, neilgai. Palangoj IKrasauskas jau išeina di- 
tų krauju suteptas rankas! mačiau drg. Marazienę ir,dėsniu stilistiniu ,vientisu-

pirmosios

ir viskas, 
ką gale- gebejimus.

Galginaityte randa, kad

kitus, kurie važinėjo drau-|mu- 
ge su ja. Vilniuje RašytojųRašau Jums tai šviežiame

įspūdyje, neseniai grįžęs iš Sąjungoje teko susipažinti 
teismo salės, ir Jūs supra- su iabaj miela ir įdomia mo
site mano susijaudinimą. |terim _ Ksavera Karosie- 

Yra pas mus ir daug ma-'ne, kuri įdomiai papasako-
lonesnių naujienų. Šiomis 
dienomis pas mus vieši bal
tarusių rašytojai. Su jais 
mes ruošiame bendrus lite
ratūros vakarus, skaitome 
vieni kitų kūrybos verti
mus. Vakar vedžiau bend
rą mūsų literatūros vaka
rą, kurį transliavo Vilniaus 
ir Minsko televizija. Abiem 
kalbom skambėjo mūsų po
etų kūriniai, kupini meilės 
savo tėvynei, gamtai, pilni 
svajonių apie ateitį.

Atšventėme
Žalionio 60 m. jubiliejų iš 
pradžių Rašytojų Sąjungo
je, o vakar Vilniaus uni
versitete. Labai gerą įspū
dį visiems padarė Jūsų 
straipsnis “Tiesoje,” skir
tas jubiliatui. Jubiliatui su
teiktas Nusipelniusio meno 
veikėjo vardas. Visi džiau
giamės šio labai doro, darbš
taus ir kuklaus revoliucio
nieriaus ir rašytojo pager
bimu ir įvertinimu.

Maironio jubiliejus bus 
paminėtas ir pas 
proga išeina jo 
kūrinių rinktinė 
(su mano įvadu) 
kalba. Jūs žinote, kad šį di
delį poetą mes vertiname 
už tai, kas jo kūryboje yra 
tauraus ir pažangaus, ir at
metame visa, kas susiję su 
jo pažiūrų ribotumu, su jo 
kaip dvasininko pažiūromis.

Dėkoju už Jūsų šiltą žodį 
^Laisvėje” apie mano naują 
knygą “Epochos vėjas.” 
Lietuvoje ji gerai perkama 
ir skaitoma daugiausia, at
rodo, jaunimo. Neseniai ru-

jo apie pažangiųjų lietuvių 
gyvenimą pas Jus, o taip 
pat apie savo kelionę po 
Japoniją ir Indiją. Ji, be
rods, buvo ir pirmojoj hit
lerinių žudikų byloj Kaune 
ir apie ją 
šakoti ar

Vasara 
paprastai 
Dabar jau kuris laikas gra
žus, gana šiltas ir giedras 
ruduo. Kolūkiečiai stengia- 

j si iš laukų paimti viską, kas 
Pranskaus-

pati galės papa- 
parašyti.
buvo tikrai ne- 

lietinga ir šalta.

ten dar liko.
Prašau perduoti kuo nuo

širdžiausius linkėjimus nuo 
visos mano šeimos mielajai 
Ievai, kuri mums paliko la
bai šiltą atsiminimą. Taip 
pat pasveikinkite mieląjį A. 
Bimbą ir A. Petriką. Abu 
juos labai tikimės pamaty
ti pas mus ateinančią vasa
ra, v

Daug laimės,
Jūsų

A. Venclova

kys konferenciją ir tarsis

r x ______ i Iš JAV dalyvaus Dr. P,
Į nuo kapitalistinių partijų j E. Mosely, kuris atstovaus 

i reikalais,

ralia.
(3) Berlyną pervesti Jūng-

bando įeiti į Kongresą!
Ns.

visa eilė kitų mokslininkų 
i ir visuomeninių veikėjų.

mus. Ta 
geriausių 

lietuvių 
ir rusu c

Per 3 dienas rusai ruošia 
bazarą. Jis įvyks penkta
dieni, šeštadieni ir sekma
dienį, spalio 26-28 dd., Rusų 
centre, 61 Rivington St., 
New Yorke.

Bazare bus vyrams, mo
terims ir vaikams drabužių 
ir daug kitų dalykų. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti.

New Yorkas. — Crown 
Zellerbach Corp., kuri ga
mina laikraštinį popierių, 
1962 m. trečiame ketvirtyje 
pasidarė $10,650,000 pelno.

6 p.—Laisve (Liberty)—Ant rad., spalio (Oct.) 23, 1962

. Sekančios Krasausko 
i iliustracijos jau buvo skir
tos rusų jauno poeto R. Rož- 
destvenskio knygai “Reųui- 
um,” kur iliustracijomis 
lietuvis dailininkas “kūry
biškai įkūnijo poeto minčių 
taurumą ir grožį,... api
bendrina platesne kalba, gy
vai atsišaukdamas į poeto 
išgyvenimus.” Ypač atsa
kinga užduotis buvo iliust
ravimas Eduardo Mieželai
čio knygai “Žmogus.” Kra
sauskas ieško i o būdo “vaiz
du, lengvu linijos piešiniu 
atkartoti muzikini eilėraš
čių ritmą.” Knygos apdova
nojimas didžiausia premija, 
anot Galginantytės, “pasa
kojo ne tik apie tarybinės 
lietuvių .literatūros sužydė
jimą, bet ir aukštą Lietuvos 
knygos iliustravimo kultū
rą.” Po to Krasauskas jau 
suėjo išleisti darbu aplanką 
“Lyrinė Poezija,” bei iliust
ruoti M i e ž e 1 a i čio knygą 
“Kardigrama.” O šiuo metu 
jau dirba prie estampo cik
lu “Moteris” ir “Rankos.” c-

Kasulaitis viską žino
Išeivijoje karts nuo karto 

atsiranda keistų fenomenų. 
Vienas jų, tai jaunų, Ame
rikos karinę prievolę atliku
sių vyrų, Amerikos piliečių, 
įsijungimas į tokias “atgy
venas,” kaip sakoma Lietu
voj, VLIKą. Kas tas Vlikas, 
tai pasiskaitykite Amerikos 
karo veterano Kasulaičio, 
ateitininko ir fanatiško ide
ologo : “Konstatuojame, kad 
VLIKas niekuomet nebuvo 
ir nėra jokia emigrantų or
ganizacija, klubas ar drau
gija!” Kaip narsiai jis šau
kia: “Jis ir šiandien yra 
mūsų tautos politinė atsto
vybė ir jos (tautos)” — pa
brėžia vienas iš save pasi
skelbusių tautos vardu kai-

14-tą!. Programa įsu-? 
iš referatų, 1 dainų,

A. Pdtrika paruošė

New Yorkas. — Beveik 
100 metų sulaukęs mirė ku
nigas F. D. Greene. Jis se
niau veikė New Yorko ligo
ninių fondo reikaluose. Bu
vo gimęs Brusoje, Turkijo
je*

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški švedų (vairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

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

PL. 9-0260
Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles, 

it; kitų

Dėl užprašiusiojo 
sekmadienio

Ne, nė vien tik “per gra
žus orąs” buvo < ąįsakingas 
už tai, kad dalis publikos 
nuklydo kur nors.

Paskaitos buvo puikios. 
Žinant autorius, tokių pa
skaitų, ir tikėtasi, prelegen
tai dalyvių nesuvylė. Tai dėl 
!ko daugiau žmonių nesusi
domėjo jas girdėti ?

Matomų priežasčių buvo 
kelios. Štai pora jų:

Popietė įvyko per arti po 
kitų svarbių masinių ii’ po 
eilės mažesniųjų sueigėlių.

Dėl įvairių priežasčių pa
skaitų data turėjo būti kai-, 
taliojama — ji tapo atkelta 
artyn. Grupės žmonių jau 
turėjo tai dienai savus pla
nus. Juos taip pat ne vi
suomet nori ar gali kaita
lioti. Dėl to net choriečių, 
kurie paprastai programo
se dalyvauja visi, didoka 
grupė neatvyko.

Apie gerbiamo svečio iš 
toliau atvykimą žinią pa
skleisti buvo per vėlu. Jis 
paturtino programą, bet 
mobilizavimui publikos pa
naudoti nebebuvo laiko.

Primintina, jog1 paskaitų- 
prelekcijų bei prakalbų mi
tingai niekuomet nebuvo 
taip gausiai lankomi kaip 
koncertai ar teatriniai pa
statymai net tais laikais, 
kai į mūsų banketus suei
davo po kelis šimtus, o į 
piknikus net tūkstančiai 
publikos. Gi dabar daugu
ma iš tų tūkstančių vyres
niųjų iškeliavo į kapinynus 
arba laikosi arti lovos. Gi 
jaunieji išsklido po platųjį 
kraštą ir pasaulį.

Dėl minėtų ir kitų prie
žasčių mums tenka rečiau, 
bet planingai, savo sueigas 
ruošti. Reikia ruošti koope
ruojant su publika, jei no
rime, kad ji kooperuotų su 
mumis. \

FLUSHING, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
f ' * \ . 1 1 ”

gyvenimo draugoMano mylimo 
' 4 .

n

■ė

m.,
Vincento Kazlausko

Jis išsiskyrė iš mūsų tarpo spalio 25 d., 1961 
palikdamas mus giliame liūdesyje.

Ilsėkis, brangusis. Mes gerbiame Tave visi, 
lanko Tavo kapą saulutė šviesi.

ANNA KAZLAUSKIENĖ, 
gyvenimo draugė 

ir SŪNUS su ŠEIMA

lai

BROOKLYN, N. Y.

FILMAI IŠ LIETUVOS
Penktadienį Spalio-Oct. 26

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

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

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

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

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

Filmus demonstruos Jonas Grybas
Kviečia Rengėjai f




