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KRISLAI
Blaivus protas ar beprotystė?
Tegu kalba jaunimas.
Šauniajam ansambliui.
Puiki pradžia.
Graži iniciatyva.
Iš jo paties lūpų.

JAV, TSRS IR KUBA TARIASI: KARO PAVOJUS MAŽĖJA
9 J

p

i

Kaip pasitiko JAV 
žmonės karo paveik

i TSRS ir JAV sutiko tartis 
Kubos ir taikos reikalais

'Worker is" kviečia 
visus Stoti UŽ taiką

Užgriuvo žmoniją baisūs Į 
laikai. Randamiesi ant ato-1 
minio karo slenksčio.

Tai jau nebe teorija apie ko
kią nors tolimą ateitį. Baisi 
tikrovė stėri į akis. Bile va
landą gali prabilti branduoli
niai ginklai. Bile minutę ga
li nebelikti kelio sugrįžimui iš 
paties žmogaus sugalvoto ir 
sukurto pragaro..

Kalbėkime apie gelbėjimąsi 
iš to pavojaus.

Ar dar yra laiko?
Daug kas mano, kad išsi

gelbėjimui nuo katastrofos lai
ko nebeliko. Nei Jungtinės 
Valstijos, nei Tarybų Sąjunga 
“nebegali,” girdi, trauktis at
gal, ir “nesitrauks.”

Bet kol kanuolės dar ne
kalba, vilties negalima pra
rasti. ] 
radimas tiktai padėtų tiems, 
kurie kursto prie karo.

Nereikia nustoti vilties. Ti
kėkime, kad blaivus protas 
dar paims viršų ir laimės prieš 
beprotybę. Nes 
beprotybė.

Tegu susirenka 
valstybių galvos, 
toje prezideptas Kened: 

^premjeras Chruščiovas, i 
.ieško išeities.

New Yorkas. — Apie 
10,000 žmonių demonstravo 
prie. Jungtinių Tautų buvei
nės su ūbaisiais: “Mes rei
kalaujame taikos... Mes 
priešingi karo bazėms kito
se šalyse... Mes prieš atomi
nių ginglų bandymus”.

New Yorkas. 
sant komercinės s 
terijos už militarinius veiks
mus prieš Kubą, mūsų ša
lies liaudis nusigandusiai 
priėmė tas žinias.

“Daily News” gavo apie 
4,000 telefono paklausimų.

“The New York Times” 
vilties negalima pra- įtalpino prašymą,, kad ne- 

Desperacija, vilties p ra-j šauktų telefonais ir netruk-

— Nepai- 
spaudoę is-

dytų.
Šv. Patricko katedroje 

kasdien žmonės meldėsi už 
taiką.

Womens International 
Laegue for Peace and 
Freedom vedėjos kritikavo 
TSRS ir Kubos valdžias už 
įrengimą raketinių prietai
sų, bet tuo pat kartu ir 
JAV prezidentą Kenedį už 
tai, kad jis vietoje su skun
du eiti į Jugtines Tautas, 
paskelbė Kubai blokadą.

Šimtai jaunuolių, daugu
moje 'studentu, susirinko 
prie Jungtiniu Tautų buvei
nės, reikalaudami veikti už 
taiką. Jiems neleido demon
struoti miesto centre — 
Times Square.

Iš visos šalies buvo gau
ta pranešimų, kad sujudo 
jaunimas. Kiekvienams di 
desniame mieste jaunuoliai 
protestavo prieš blokadą ir 
jos rezultate pavojų taikai.

Washingtonas. — Jungti-pasiūlymo turinį. Aš sveiki
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga 
simais 
mis.

(D 
griaus 
Kuboje, raketas 
gal ir 
timo 
Kuha.

(2) 
nuims

susitarė Kubos klau- 
sekamomis sąlygo-

Tarybų Sąjunga su- 
raketų

susilaikys 
ofenzyvos

jrengimus 
išsiveš at- 
nuo siun- 
ginklų į

ValstijosJungtinės 
nuo Kubos blokadą

karas būtų

. d i d ž i ų j ų 
pirmoje vie- 
Kenedis ir 

__ __ , ir pa
ieško išeities. Tegu neišsi
skirstė, kol nesuranda išeities.

Tai vienintelis praktiškas 
kelias. , '■

Džiugu, kad mūsų jaunimas, 
mūsų studentija i š s i j u d ina 
prieš pavojų. Juk jauniems 
žmonėms teks daugiausia nu
kentėti, juk jiems teks krau
ją upeliais lieti, jeigu karas 
kils. Todėl jie turėtų prabil-

“Išgirskite žmonių šauksmą 
už taiką/’’ sako popiežius

Roma. — Laike katalikų 
bažnyčios visuotinio susi
rinkimo popiežius Jonas 
XXIII-čias jau antru kartu 
kreipėsi į pasaulio vyriau
sybes, kad vengtų karo— 
tartųsi ir išgirstų žmonių 
šauksmus, maldas ir verks
mus už taiką. Tarp kitko,

ti taip garsiai, kad jų balsas I popiežius sake:
už taiką sutirpintų ir kie
čiausias širdis, paveiktų ir 
storžieviškiausias galvas.

Skaitau prane Šimus apie 
universitetų studentų demons
tracijas prieš karo j 
Nesimato tik Fordham univer- j komybę tiems, kurie 
siteto vardo, 
studentai ir profesoriai esą | 
kaip mūras už paimtą kursą.

Fordham universitetas yra 
katalikų bažnyčios universite
tas. Nejaugi tai reiškia, kad 
katalikų bažnyčiai pavyko sa
vo profesorius ir studentus 
t**ip nužmoginti, jog jie karo 
pavojaus nebemato?

druomenių.
Mes pakartojamo jiems 

tą garbingą įspėjimą: Val
dininkai, nebūkite k u r t i 
link tų žmonijos verksmų. 
Darykite viską, kas yra jū
sų galioje išgelbėjimui 
kos. ;

Vadovai tą darydami 
gali išgelbėti pasaulį

tai-

dar 
nuo 

“..vėl grumojantys juodi .karo, kuris neštų tokius 
debesys užtemdė tarptau-1 baisius sunaikinimus, kokių 
tinę padangę ir iššaukė mi- niekas negali įsivaizduoti, 
lijonų šeimų karo baimę... Lai valstybių vadai tariasi,

pavojų.!Mes primename rimtą atsa- nes tai jų pareiga, o liudi- 
------- - Lv.xlj stovi .ninkais ir [vertintojais to el-

I valstybių priešakyje. Lai jielgesio bus masės ir istorija, 
atkreipia savo ausis išgirdi- Pasirinkimas kelio už pasi- 
mui skausmingų žmonių tarimus, kiekviename, lygy- 
verksmų: “Taikos, taikos”, je ir bile kokiame laike yra 
kurie kyla i dangų iš visų išminties ir sveiko proto 
pasaulio dalių, nuo nekaltų pasirinkimas, kuris susilau- 

,i žmo- kia dangaus laiminimo ant 
ir ben-l žemės.”

kūdikių ir pasenusių 
nių, nuo pavienių i

Mano nuoširdžiausi linkėji
mai Vilniaus šauniajam dai
nos, šokių ir muzikos ansamb
liui su įžymiuoju muziku ir 
puikiu draugu Jonu švedu 
priešakyje. Skaičiau, kad an
samblis šiomis dienomis Lietu
vos sostinėje davė 3,000-ą j į

Protestai prieš 
JAV blokadą

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje šimtai studentu pro-

koncertą. Atsimenu jo dai- testavo prie JAV ambasa
dos. Studentai šaukė: “Cu- ir

simenu kietą dešinės paspau- ba si, Yanquis no!”. Polici-
nas, jo šokius, jo muziką. At-

dimą tada palyginti dar jau
nam ansamblio vadovui. Su-» 
žavėtas buvau jų daina, jų šo- • 
kiais, jų mizika. >
■ k03 tai jaun(3 studentų demon-

stravo po obalsiais: “Šalin 
karo pavojus!.. Tegul gy
vuoja Kuba!”.

Praga. — Visoje Čekoslo
vakijoje įvyko protesto de
monstracijos prieš Kubos 
blokavimą.

ja šaudė iš kulkosvaidžių ir 
demonstraciją išvaikė.

Jeruzalė, Izraelis. —Šim-
laimės ir sėkmės jums, mielie
ji ansambliečiai, visuose žy
giuose !

Tuo tarpu, draugai laisvie- 
čiai, nepamirškite 
gražaus parengimo, 
sime jau ateinantį 
nį. Būkite patys,
te savo draugus, gimines, pa
žįstamus. Tegu Schwaben sa- 

^4ė būna kupina!

“Laisvės” 
kurį turė- 
sekmadie- 
Sukvieski-

Matėte ir skaitėte administ
racijos pranešimą apie mūsų 
vajaus eigą. Man atrodo, kad 

k(Tąsa 6-tam pusi.)

už taiką. Siųsti telegramas 
prezidentui Kenedžiui, ra
ginant jį nuimti Kubos blo- 
kavimą-atšaukti JAV karo v
laivus.

Siųsti laiškus savo sena
toriams ir kongresmanams 

“Workeris” kviečia Jung-’— reikalaujant, kad jie sto- 
tines Valstijas pasitikėti I tų už taikojs išlaikymą, kad 

! Jungtinėmis Tautomis iri jie stotų už pasitarimus su
tartis su Tarybų Sąjunga; reguliavimui JAV ir Kubos 
' pašalinimui kubos klausi-. santykių.
me nesutikimu. ' Balsavimuose remti tiktai

Laikraštis atžymėjęs tai, tuos kandidatus, kurie sto
iką reikštų žmonijai baisus Ja taikų sugyvenimą, 
ikaras, ragina visus ameri- 

liai vertinu dvasią jūsų va- į 
karykščio atsik r e i p i m o. j 
Kaip mes jau esame nu
švietę Saugumo Taryboje, 
kad esamąją grėsmę sudaro 
slaptai įvesti užpuol i m o 
ginklai Kuboje, ir atsaky
mas priklauso nuo tų gink
lų pašalinimo.

Jūsų atsikreipime ir va
kar dienos pareiškime Sau
gumo Taryboje, jūs darote 
tam tikrus pasiūlymus ir 
patarimą pradėti parengti
nius pasitarimus sprendi
mui, ar negalima surasti 
tikro susitarimo.

Ambasadorius Stevenso- 
sonas jau diskusavo su ju
mis dėl tokio paruošimo. 
Aš galiu ius užtikrinti, kad 
mūsų troškimas yra atsiek
ti tų reikalų taikų išspren
dimą.

nu jūsų iniciatyvą. Supran
tu jūsų susirūpinimą dėl

Spalio 28 d. “The Wor
ker” pirmame puslapyje 
įtalpino redakcinį, kuriame

■ iniiiio imi/ iiuuuc ui ei « •| 
kai tik TSRS panaikins ra
ketų įrenggimus, ir iš savo zidentas Kenedis atsakė į U 
pusės garantuos, kad neda--Thanto pasiūlymą: “Aš gi- 
rys invazijos į Kubą.

Havana. — Kuba reika
lauja, kad JAV panaikintų 
karo laivyno bazę Guanta
namo įlankoje, sulaiytų Ku
bos bėglių pasiruošimus 
pulti Kubą ir atste.igtų nor
malius diplomotijos ir pre
kybos ryšius.
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Į Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus U Thanto 
pasiūlymą, kad Jungtinės 
Valstijos per tris savai
tes nuimtų nuo Kubos blo
kavimą, tuo kartu Tarybų 
Sąjunga nesiųstų ofenzyvos 
militarinių reikmenų į Ku
bą, ir jos tartųsi pašalini
mui karo pavojaus, Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš
čiovas atsakė:

“Aš, gavęs jūsų atsikrei- 
pimą, atidžiai išstudijavau

•’--- z ----- .........-—.t------- r----
įvykių Karibų srityje, nes sako, kad blokavimas Ku
tą situaciją ir TSRS vyriau- ■ bos gali atvesti prie atomi- 
sybė taipgi įvertina labai nio karo ir baisaus žmoni- 
pavojinga ir reikalaujančia1 jos sunaikinimo, 
tuojautinio Jungtinių Tau
tų įsikišimo.

Aš informuoju jus, kad 
sutinku su jūsų pasiūlymu, 
kuris atitinka taikos reika
lams.”

Jungtinių Valstijų pre-

IŠ VISO PASAULIO

Washingtonas. —Baltasis 
| kiečius,, be skirtumo politi- Namas išsiuntinėjo redak- 
!nių ir kitokių pažvalpų, sto- toriams patvarkymus: ką 

jti už išgelbėjimą taikos ir rašyti ir ko nerašyti 
imtis sekamų žingsnių:

Rašyti laiškus savo srity- tvarkymai susidaro iš 12 
je laikraščiams, pasisakant punktų.

“Ku
bos krizės klausimais”. Pa-

Ką sako Kinija apie sienos 
nesusipratimą su Indija

La Paz, Bolivija. — Virš(“U-2” lėktuvas skrido virš 
3,000 studentų demonstravo, Tarybų Sąjungos čukotkos 
prieš JAV, reik alau darni teritorijos. JAV atsiprašė
nuimti blokadą nuo Kubos, i Tarybų Sąjungą. 
Policija šaudė ir 2 žmones, 
nušovė.

Washingtonas.
1,000

Turkijoje bijosi 
žmonių sukilimo

Ankara. — 1960 metais, 
gegužės 27 d., Turkijoje mi- 
litaristai padarė perversmą 
‘ • nuvertė diktatorišką demonstrantų. 
Mendereso valdžią. Vėliau 
Menderesą pakorė, o apie 
400 jo artimųjų rėmėjų pa
siuntė į kalėjimą.

Po pervedsmo militaris- 
tai daug žadėjo, bet jie nuo 
pažadų nenuėjo toliau. Už
sienio politika pasiliko ta 
pati, darbo liaudies, išnau
dojimas nesumažėjo. Dabar 
militaristų vyriausybė, 
priešakyje su premjeru Ino- 
nu, bijosi liaudies sukilimo. 
Apie du šimtus menderiečių 
jau paleido iš kalėjimo.

New Yorkas. — Atskrido 
| Vasilius Kuznecovas, Tary- 

Virš.bų Sąjungos premjero pa- 
studentų pikietavo vaduotojas, tartis su JAV 

Baltąjį Namą, reikalauda- Kubos ir kitais tarplauti
mi nuimti blokadą nuo Ku- niais klausimais.
bos. o nesusipratimą spręs-
ti diplomatijos keliu. įropos ateina 

Londonas. — Tūkstančiai žinių, kad 
žmonių protestavo su obal sprendžiama 
siu: “Rankas šalin nuo Ku- keliu.
bos”. Policija areštavo 150

Londonas. — Iš visos Eu- 
džiuginančiu 

Kubos krizė 
diplomat! j o s

kari n i n k a i

Albany, N. Y. — New 
York gubernatorius Rocke- 
felleris pradėjo kampaniją; 
už tai, kad civininiai gyven
tojai įsirengtų slėptuves stumia indusus iš ginčija- 

Inuo atominių bombų.

Pekinas. — Kinijos jėgos

mos teritorijos.

Pentagono
koncentruoja militarines jė- 

Virš 4,000igas į Floridą ir kitas pieti- 
su nes valstijas ir sako, kad 
Go jeigu Kuba jų pati nepaša- 

Guba Yes, Yankees lins, tai tą padarys JAV mi
litarines jėgos. Ypatingai

Alžyras. — 
žmonių demonstr ia v o 
©balsiais: “ Yan k e e. s 
Home 
No”.

Rabatas. — Tūkstančiai' daug marininkų ir kitų jė- 
morokiečių demonstravo už gų yra sutraukta į Key 
taiką ir reikalavo panaikin-j West, Fla., salą ir į kitas 
ti atominius ginklus ir karo salas, nusitęsusias linkui 
bazes užsienyje. Kubos.

Maskva. —Tarybų Sąjun-( Havana. — Atsakymui į 
,gos studentai kelis kartus JAV grąsinimus Kuboje 
demonstravo prie JAV am-į jau susiorganizavo tarptau- 
basados. Bendrai, liaudis tinė brigada, kurios kovo- 
rami ir pasitiki vyriausy- tojus sudaro 22 tautų žmo- 
bės žygiais. nės. Brigados kovūnai tiki-

Washingtonas. — Jungti- si sulaukti daugiau liuosa- 
nių Valstijų vyriausybė pri-įnorių iš Lotynų Amerikos 
pažino, kad JAV šnipiškas šalių.

Kubos.

nes. Brigados kovūnai tiki-

Pekinas. — Kinija ber de
šimt metų siūlė Indijai su
reguliuoti sienos reikalus. 
Indija neturėdama kuo pa
teisinti pasimojimo ant Ki
nijos teritorijos pasiūlymus 
ignoravo, arba reikalavo, 
kad Kinija ištrauktų savo 
jėgas iš “ginčijamos” teri
torijos.

Teritorija yra Kinijos
Kinijos siena su Indija ei

na per virš 2,600 mylių ilgį 
—daugumoje kalnais. Indi
ja kelia pretenziją prie 51,- 
000 ketvirtainiu mylių plo
to Kašmvro, srityje Ladak- 
hoes ir Tibeto.

Tie plotai nuo senų laiku 
yra Kinijos teritorija. 1914 
metais anglų generolas Mc- 
Mahonas, kuris tuo metu Į teritorija jai priklauso, rei- 
buvo angį u imperialistų 
valdininkas 
okupavo ta 
Jis nustatė 
noma, kaip 
ja. Jis reikalavo Kiniją pri-

Indijoje, jėga 
Kinijos plota, 

nauja sieną, ži- 
McMahono lini-

d.

Tariasi Kinija ir 
Pakistanas

Karačis. — Spalio 12
Šiaurės Pakistano delegaci
ja Pekine, Kinijos sostinėje, 
pradėjo derybas suregulia
vimui Pakistano ir Kinijos 
500 mylių ilgio sienos.

Pasitarimai eina draugiš
koje atmosferoje. Numato
ma, kad bus ne tik susitarta 
sienų reikalais, bet susitar
ta plėsti prekybą, o gal ir 
pasirašyta nekariavimo su
sitarimas, tai yra vienos ša
lies prieš kitą.

Jeigu tatai bus atsiekta, 
tai bus smūgis Indijai, ku
ri nesusipratimus sienos 
reikalais su Kinija privedė 
prie susirėmimų, taipgi, yra 
grasinančiai nusistačius ir 
linkui Pakistano Kašmyre.

pažinti tą sieną, bet 
1914 m. Kinijos valdžia, 
vėliau čiang Kai-šeko, 
sienos nepripažino.

Kinijos Liaudies Respub
lika, siūlydama Indijai tar
tis sienos sureguliavimui, 
sakė: Indija džiaugiasi išsi
laisvinus iš anglų imperia
listų kolonializmo. Kinija 
džiaugiasi ta Indijos laisve, 
bet Kinija negali suprasti 
Indijos nusistatymo — už
karti "Kinijai anglų imperia
listų padiktuotą siena. Ki
nija negali suprasti: Kodėl 
Indija siekia anglų imperi
alistu neteisybę padiktuoti 
Kinijai?

“Gudri” indusų taktika
Indija įrodymui, kad toji

nei 
nei 
tos

kalavo, kad Kinija savo jė
gas išvestų iš “ginčijamos” 
teritorijos pirm Indija su
tiks tartis sureguliavimui 
sienos. Jeigu Kinija tą da
rytų, tai ji pripažintų, kad 
toji teritorija tikrai ginči
jama. Jokia Kinijos valdžia 
tos teritorijos neatsisakė— 
neatsisako ir liaudies val
džia.

Po to indusų pasienio 
sargai, sutvirtinti armijos 
dalinių, tai vienur, tai kitur 
pasistūmėjo į Kinijos tą 
plotą ir įrengė lauko forti
fikacijas. Jų šis elgesys ir 
privertė Kiniją imtis jėgos, 
kad atstumus indusus už 
tikros sienos. Tai buvo Ki
nijos savęs apsigynimo žy
giai. Už susirėmimus kaltė 
puola ant Indijos.

Dabar Indija, siekdama 
pateisinti savo užsispyrimą, 
ketina įvesti savo miltari- 
nes jėgas į Bhutaną, neva 
“jo apsaugojimui”. Jeigu ji 
tuo keliu siekia pratęsti sie
nos nesusipratimus ir krau
jo praliejimą, tai ji ir atsa- 
kys. _



vai šautuvams veikti, žudant beginklius tarybinius žmo
nes ir verčiant juos į griovius!

—Kai jūs šaudėte žmones, tai ką tuomet darė vo
kiečiai hitlerininkai —teisėjas klausė vieno teisiamojo.

—Jie mus fotografavo...—buvo atsakymas.
--  O -- - A>' U •

PRISIPAŽINSIME, kad mes tų kalbų—teisiamųjų 
ir prieš juos liudijusių čia nekartosime/'Tai šlykštu, tai 
baisu. Lietuvos spauda tai smulkiai'aprašė, ir tasai re
portažas paliks istorijoje kaip aprašymas vieno baisaus 
mūsų tautos praeities epizodo.

O vis tik: baisu buvo skaityti Lietuvos 
spaudoje rašymus apie šį teismą! Juk jie patys ir jų 
liudininkai prisipažino žudę žmones, tūkstančius jų, vi
siškai nekaltų nužudę!

Ryšium su tuo kyla kitas klausimas: ką galvoja 
apie tai Amerikos lietuviai?

Visa rodo, kad dori žmonės pasmerkė impulevičius, 
paškevičius ir kitus banditus, gyvenančius tarp mūsų.

Menševikai, ar socialdemokratai, kaip jie šiandien 
vadinasi, smerkia ne baisiuosius žmogžudžius, o tarybi
nę vyriausybę dėl to, kad ji teisėtai ir privalomai teisia 
niekšus. Iš menševikų, atsiminkime, nieko geresnio ne
galima ir laukti.

Smetonininkai reikalauja, kad būtų protestuota 
prieš teismą, kad būtų užgirti žmogžudžiai, taipgi jų 
darbai. • .

Klerikalai kol kas dėl tų teismų laikosi “vidurio”, 
pareigūnai” šimtais ir tūkstančiais Visais atžvilgiais—jie doresni už socialdemokratus.

O kaip gi mes į visa tai žiūrime?
Džiaugiamės, kad teisėtumo ranka sučiupo baisiau

sią žmonijos priešą, jį'teise ir nuteisė taip, kaip turi bū
ti aršiausias žmonijos priešas nuteistas.

Devyni teisiamųjų buvo nuteisti aukščiausiąja— 
mirties bausme, o vieno—Stankaičio—medžiaga grąžin
ta, kad tardymas ją patikrintų, papildytų.

Teismas Vilniuje tęsėsi dešimt dienų. Jame iškelti 
teisiamųjų prisipažinimai ir liudytojų parodymai su
krėtė kiekvieną dorą žmogų.
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Žudikai nuteisti—baisi istorija!
II-OJO PASAULINIO KARO metu Lietuvoje buvo 

nužudyta apie 70(1,000 žmonių. Iš to skaičiaus: apie 
500,000 Lietuvos piliečių ir apie 200,000 tarybinių karo 
belaisvių ir iš kitų kraštų atvežtų civilinių žmonių. 
Kaip matome, Lietuva, nors nedidelė šalis, bet joje žmo
nių buvo nužudyta, proporcionaliai imant, daugiau nei 
kuriuose kituose kraštuose. Lietuvos žemė buvo per
sunkta žmonių krauju.

Kas tuos žmones žudė? Juos žudė, žinoma, patys 
vokiškieji fašistai, bet žudė ir lietuviškieji išgamos, sto
ję hitleriniams bestijoms talkon. Buvo sudarytas 12-asis 1 
baudžiamasis (mirties) batalijonas, kuriam vadovavo 
Impulevičius, kurio “]_ 
kankino, šaudė ir korė žmones, aišku, pirmiausiai žydų 
kilmės žmones—senukus, moteris ir vaikus,— bet žudė 
ir lietuvius, ir rusus, ir lenkus ir kitokių tautų sūnus ir 
dukras.

“KUR TJE ŽUDIKAI?”
Per pokario metų eilę ne vienam JAV lietuviui kilo 

klausimas: “Kur tie žudikai?” Kiekvienam buvo aišku, 
kad dalis jų—impulevičiai, paškevičiai ir kiti—pabėgo 
“į Vakarus”, ir šiandien sau laisvai čia gyvena, gal net 
džiaugdamiesi, kad jiems pavyko išžudyti tiek žmonių, 
o gal dar apgailestaudami, kad per mažai išžudė. Jų 
darbelių čia nieks neiškėlė viešumon, nors kiekvienam 
buvo aišku, kad yra nemaža tokių, kurie jų baisius dar
bus žino, bet tyli, gal bijosi pasakyti, o gal tyčia slepia.

Ne visi budeliai-žudikai, tačiau, spėjo “į Vakarus” 
pabėgti. Dalis jų pasiliko Lietuvoje. Pasikeitė pavardes, 
Įsigijo falšyvus asmens dokumentus, ir ten visaip“ver- 
tėsi.” Taip buvo per arti 20 metų. Sutinkame su rašyto
jo A.Venclovos žodžiais, tilpusiais užpraėjusiame “Lais
vės” numery: “Ir baisu pagalvojus, kad šie žvėrys turi 
žmonas, vaikus, kad dar neseniai jie laisvi vaikščiojo 
tarp žmonių, pakeitę pavardes ar kitaip užsimaskavę...” 
Taip, labai baisu!..

O visgi priėjo galą liepto ir žudikai! Jie buvo su
sekti 1961 metų gale ir šių metų pradžioje; jiems buvo 
suruoštos bylos ir jie buvo teisti. ‘' 1 ‘ ’ *

— o — r»
PASIBAIGUS TEISMO PROCESUI Kaune, kur 

buvo nuteisti mirti aštuoni parsidavę hitlerininkams 
galvažudžiai, o š. m. spalio 10 d. Vilniuje prasidėjo de
šimties kitų teismas. Apie Kaune teisiamųjų procesą 
smulkiau mums parašė Ksavera, teisme buvusi, mačiu
si ir girdėjusi, kas ten darėsi, o teismo proceso Vilniu
je mes čia paduosime trumpą santrauką.

Teisiamieji: A. Impulevičius (teistas už akių), Jo
nas Stankaitis, Juozas Knyrimas, Jonas Davalga, Pra
nas Planciūnas, Bronius Gaižauskas, Povilas Tinteris, 
Liudas Kolka ir Juozas Ūselis. Šitie žudikai, žudė žmo
nes, kaip paklusnūs vokiškųjų fašistų tarnai, ne tik 
Lietuvoje—jie buvo pasiųsti ir į Baltarusiją, kur išžu
dė kelias dešimt tūkstančių žmonių.

Teisme pirmininkavo Lietuvos Aukščiausiojo teis
mo pirmininko pavaduotojas Juozas Žvirblis, o tarėjai 
buvo: “Ramunės” fabriko inžinierė Ona Šuliskaitė ir 
geležinkelininkų 
kas.

Kaltintojai:
toras Galinaitis, o visuomeninis kaltintojas—Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos narys Jonas Macevičius. Teis
mo sekretorė — Irena Genestaitė.

Teisiamųjų gynėjai advokatai: Tamara Mandrovs- 
kaja, Marija Matijošienė, Alfonsas Šarka, Jonas Jaku
tis, Vaclovas Barkauskas, Petras Kiškis.

Teisme dalyvavo ir Julius Gutmanas—Lietuvos 
Apsaugos ministerijos vyriausias psichiatras.

Tokia buvo teismo Vilniuje sudėtis.
— o —

KALTINAMAJAME AKTE suminėta daug vietų, 
kur teisiamieji 11941 metais tūkstančiais žudė žmones. 
Paimsime iš to dokumento tris paragrafus, kurie, iš 
tikrųjų, pasako viską:

“1941 metų spalio 6 d. Impulevičiaus batalionas, hit
lerininkams įsakius, išvyko į Baltarusiją. Ten jis veikė 
kartu su vokiškųjų fašistų 11-uoju rezerviniu policijos 
batalionu, kurio vadu buvo majoras Lechthaleris.

Apie Impulevičiaus bataliono veiklą Baltarusijos 
TSR teritorijoje liudija Lietuvos nacionalistų vadeivų 
laiškas Nr. 479, parašytas 1941 metų lapkričio 7 d.:

“... Antrajam pagalbinės policijos tarnybos batalio
nui buvo pavesta šaudyti atvežtus iš Baltarusijos ir 
Lenkijos žydus, rusų komunistus ir Tarybinės Armijos 
karo belaisvius. Pagal gautus davinius jie (bataliono 
dalyviai) jau sušaudė daugiau kaip 46 tūkstančius ir 
pakorė daugiau kaip 10 žmonių...”

Tūli teisiamųjų, kaip anksčiau Kaune, atvirai prisi
pažino dalyvavę baisiose masinėse žmonių žudynėse, ki
ti bandė “sumėtyti pėdas”, neprisipažinti, tačiau kiti 
teisiamieji ir vėliau liudininkai parodė, kad ir besivadi
nusių “nekaltais avinėliais” rankos taip pat kruvinos, 
kaip ir kitų. Visi, vokiškųjų fašistų girdomi, leido lais

technikumo dėstytojas Balys Babens-

Lietuvos respublikos prokuroras Vik-

IZ>3C 1f£* V3CA IV calra Vakarų Berlyno, suvaryti 11C15 *€«3V S>CM>iWF juos į tunelį ir lai jie bėga
KAIP KITI ŽIŪRI 
Į “MŪSŲ” FBI

Dėl andai žurnale “Na
tion” tilpusio buyusio I FBI 
“veikėjo” straipsnio apie tą 
organ izaciją pasisakė Ae- 
maža amerikinės -spaudos; 
pasisekė apie tai ir TASSo 
kbfespondentas Niuj6rke*L>: 
Ponoinaridvaš. Jis( taip 'ra^ 
šo tarybinėje Spaudo'jie:

A . . ' ( ' v -0 • f I . į: » I į i IL > , įAmerikos žurnalas. Nation” 
i šspailsd i no bū Vu šio: ' - f e desalt- 
nio tyrimų biuro agento' JĮ)že*, 
ko Levino straipsųį,' kuriame, 
kritikuojama A,mąrikps- FBI 
žvalgybos veikla ir .pateikiami 
dokumentai, demaskupją me
todus, kuriais jos agentai se
ka ir kiršina JAV pažangiuo
sius veikėjus. Levino demas
kavimais labai susidomėjo A- 
merikos spauda, žinomi ap
žvalgininkai parašė straips
nius, kuriuose jie smerkia fe
deralinio tyrimų biuro veiklą, 
kalba apie visų dorųjų ame
rikiečių panieką ir pasišlykš
tėjimą FBI praktikuojamais 
metodais. i

JAV Komunistų partijos va
dovas Gus Hali Amerikos dar
bininkų laikraščio “Worker” 
redakcijoje sušaukė spaudos 
konferenciją, kurioje padarė 
pareiškimą apie Levino 
straipsnį.

Komunistų partijos politika, 
jos tikslai ir programa nėra 
jokia paslaptis, pareiškė Gus 
Hali. Komunistinis judėjimą^ 
Jungtinėse Valstijose rea|iai 
atspindi politinį ir ekonominį 
šalies vystymąsi. Mes visomis 
jėgomis stengiamės išaiškinti 
savo programą ameriki e č i ų 
tautai, o federalinis' t y r i m ų 
biuras visaip tam kliudo,1 iš
kreipia mūsų politiką. ■' ,

Gus Hali atkreipė dėmesį į 
pavojingą tendenciją sudaryti 
vieningą fašistų, militaristų ir 
antidemokratinių elementų są
jungą, prie ko nemažai prisi
deda FBI aktyvumas. Gus 
Hali pabrėžė, kad FBI niekam 
nepavaldus ir niekieno nekon-. 
troliuojamas. Tai savotiška 
valstybė valstybėje sų savais 
įstatymais. Policinė Hooverio 
dinastija yra prieglobstis “ult- 
roms,” rasistams, antis e mi
tams ir antidemokratin i a m s 
elementams. Savo slaptai veik
lai užtikrinti FBI sudarė bau
ginimo ir teroro atmosferą. 
Kongresmenai, senatoriai ir 
net didieji laikraščiai ne tik 
nekritikuoja FBI, bet, priešin
gai, gina jį ir padeda nuslėp
ti tikrąjį šio biuro veiklos po
būdį. Gus Hali pareiškė, kad 
FBI siunčia savo agentus į vi
sas masines organizacijas, to
kias, kaip nacionalinė asocia
cija spalvotųjų gyventojų pa
žangai remti, profsąjungų su-

sivienijimus AFL-GIO ir net 
bažnytines organizacijas.

Tokią yra mūšų šalies politi
ne tikrovė, pasakė Gus Hali. 
Kai dėl šnipų siuntimo į Ko
munistų partijos 'gretas, •' pa
brėžė jiSj. .tai /partija; neturi, 
nieko, 5 ,ką > ji in^rėtyj nuslępti 
nuo tamerikiečią .tautos.,-.

Atsakydamas į vieną klausi- 
>rpą, Gus Hali pkpasakojb, ko- 
/kių ’ šlykščių metodų* griebiasi 
(FBI agentai,; kad. pavėrstų do- 
AiSj ą^eKijęjeiČįĮlftjysn^ąįs^ ? in7 
formenais ■ ir provokatoriais. 
-Pagrindinių^-'FBI fifšėnaTd prie- 
■>monių 'tarpevd-politįnis: ir eko? • 
nominis. ;spaudijna$ ; Amerikos 
pilįečiąip^ grąsįnimąi išvyti iš 
darbo ir paliki žmogų be pra7 
gyvenimo lėšų.1

Norš ir pei’Šeki'ojamos, pa
sakė baigdamfets’ ŪUs HallyKd* 
munistų partijos gretos didėr 
ja. Ypač žyjniąi Amerikos pi
liečiai pradėjo stoti į, partiją 
nuo praėjusių metų, kai Kom
partija buvo pbadėta iš nau
jo persekioti. ‘ ’ -

JŲ “SEIMAS”
“Naujienose’’ skaitome: 

4 '

Buvo skelbta,, kad Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 66 metų 
amžiaus seimas Lietuvių Au
ditorijoje, Chicagoje, truks 
dvi dienas—šeštadienį ir sek
madienį, spalių 20-21 d., ir 
kad į seimą suvažiuosią atsto
vų ir iš įvairių tolimesnių apy
linkių... ‘

Kažkam pasiūlius, kad 
TMD pirmininkas M. Vąidy- 
la būtų ir po šio seimo pir
mininku, prieš poros “dipukų” 
protestus, pasiūl y m aš buvo 
priimtas, o tada pirmininkas 
pats seimui patarė užgirti vi
cepirmininką, sekre. t o r i ų ir 
sekretoriaus padėjėją. ;

Dienotvąrkėję buvo praėju
si TMD šeinio protokolų skai
tymas, raportai,’ naujų knygų 
leidimo reikalai, rinkimai ir 
seimo •paleidintas. Kadangi Vi
sa buvo, per pprą valandų at
likta ir pirmininkas priminė, 
jog reiks vykti į teisėjui Wells 
pagerbti .puotą,.-tai apie 5 va
landą viskas buvo baigta po
nui Vaidylai užtikrinus, kad 
viskas bus padaryta. . .

“Seimas,” vadinasi, buvo 
planuotas laikyti dvi die
nas, o užsibaigė į dvi valan
das! Mat, reikėjo eiti į ba
lių.

TMD jau steniai buvo ne
gyva raidė—tai paliudija ir 
šis “seimas.” .

SustreikavoLondonas. -
6,000 darbininkų pries Ford 
Motor Co.

2 p.-I^aisveų(Liberty)— Antyad., spalio (Oct.) 30, 1962

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
Nauja Berlyno karo 

provokacija
Ė'ėriyfiKs nSu j o karo kurs

tyto j ant^'^Jy ra' svarbiausias 
šaltinis įvairioms karinėms 
provokacijoj^ Visur Ber
lyno kląųsįmjjs figūruoja— 
kasdieninėje ? spaudoje, ra- 
dije, televizijoje, diplomati
niuose pasitarimuose ir t. t.

National Broadcasting 
korporacija taipgi sumanė 
sukurti naują karinę provo
kaciją. Už $7,500 ji pasi
samdė Vakarų Berlyno uni
versiteto tris studentus — 
du italus ir vieną vokietį. 
Jiems buvo pavesta gauti 
dar 17 žmonių, kurie turėtų 
iškasti 450 pėdų ilgio tune
lį po cementine siena, ski
riančia Vakarų Berlyną 
nuo Rytų Berlyno.

Atrodo, kad minimai kor
poracijai nepavyko planą 
pravesti gyveniman, nes bu
vo planuota tuo tuneliu iš 
Rytų Berlyno pervesti bėg
lių būrį ir kartu juos bė
gant nufilmuoti, o vėliau 
televizijoje rodyti iš “komu
nistų rojaus” bėgančius vo
kiečius.

Bėglių jiems, žinoma, ne- 
stokuotų. Jie gali, kiek tik 
nori, jų “pasiskolinti” iš

į vakarus, o amerikiečiai 
filmininkai suka filmus ir 
juos rodo “laisvojo pasau
lio” žmonėms. ■ Tokią’ tragi
komediją amerikiečiams ne
paduok, Doleriais galima 
sukurti didžiausią melo ma
lūną. ’ .1 ' ’•

NBC vice prezidentas 
Wm. R. McAndrew prįsipa1 
žįsta, kad trys studentai bu1 
yo pasamdytą ^pie šį; pro
vokacinį; planą,ijdsupįrąn.tąr, 
ina, tuxejo, žinoti \ a|pąjęįpgi, 
amerjkięčįąi k,a r i ni n k a i- 
Berlyne, nes be jų sutikinu? 
niekas tokio projekto nebū
tų drįsęs nei pradėti.

.—•—, (
Galimas taikingas visų 
valstybių sugyvenimas
Jungtinių Tautų Genera

linėje Asamblėjoje pasakė 
labai svarbią prakalbą Len
kijos užsienio reikalų mi
nistras Adam Rapacki. Tai 
tas pats ministras, kuris 
kadaise buvo sudaręs demi
litarizuotos zonos Centrinė
je Europoje pasiūlymą, ku
ris žinomas kaip “Rapackio 
planas.”

A. Rapackis labai ryžtin
gai darbuojasi, kad gre
siantį karo pavojų sulaiky
tų, kad pasaulyje taika bu
jotų.

Dabar savo kalboje A- 
samblėjai jis nurodė, kaip 
galima visoms valstybėms 
taikingai s u g y v e nti. Vi
siems juk žinoma, kad dvi 
Vokietijos gyvuoja—Vokie7 
čių Demokratinė Respubli
ka ir Vokiečių Federalinė 
Respublika. Jeigu Jungti
nės Valstijos, Anglija, 
Franc ūži j a pripažintų tą 
faktą, užmegstų diplomati
nius ryšius su Vokiečių De
mokratine Respublika, su
tiktų Vakarų Berlyną de
militarizuoti, neutralizuoti, 
gresiąs karo pavojus būtų 
pašalintas. -

Vengrijos užsienio minis
tras Janos Peteris taipgi A- 
samblėjoje pašventė savo 
kalbą už taikingą visų vals
tybių sugyvenimą.

Mokslininkas W. E. B. Du 
Bois gydosi Pekine

Dr. W. E. B. Du Bois., 
amerikietis negras moksli
ninkas, pergyveno net tris 

vidurių operacijas Ghanoje, 
Buchareste ir Londone. Po 
to trejetą savaičių jis gy
dėsi Šveicarijoje. Rugsėjo 
28 d. jis su savo žmona at
vyko į Kinijos sostinę Peki
ną, kur jis dabar gydosi.

Nepaisant senyvo am
žiaus (94 m.) ir po opera
cijų sunkios ligos, dr. Du 
Bois spalio 1 d. dalyvavo 
Kinijos Liaudies Respubli
kos 13 metų sukakties mi
nėjime. Stovėjo jis sykiu su 
Kinijos ir užsienio atstovais 
garbės tribūnoje, pro kurią 
pražygiavo apie pusę mili
jono žmonių. Tai buvo pir
mas amerikietis, Kinijos 
Liaudies Respublikos pa
gerbtas. ■

Operaci jų metu chirurgai 
mažai viltiLs turėjo išgelbė
ti. Du Boiso gyvastį. Ta
čiau atrodo, kad jis laimin
gai nukariavo mirties* pa
vojų ir dabar tvirtina savo 
jėgas dideliems darb a m s . 
Netrukus jis ruošiasi grįž
ti Ghanon, kur jo dešimt
mečio projektas parašyti ir 
atspausdinti “Encyclopedia 
Africana” laukia tolimesnio 
darbo.

Mokslininkas Du Bois — 
energingas, ryžtingas kovo
tojas prieš rasinę diskrimi
naciją, prieš pažangiųjų 
žmonių persekiojimą.

žymi dauguma žmonių 
prieš invaziją Kubon

Gallup Poll (plačiai -pra
vesti ; amerikiečių apklausi
nėjimai) rodo, kad ^‘pro
centai y.ra .priešingi Aaujai 
invaziijai Kubon ir tik 10 
procentų pasisakė už' invaJ 
ziją, .25 jjroc. šiuo klausimu 
neturėjo/^avo nuomoriėš^ • /

, gan Francisco laikraščio 
’^Chronicle”.. a p k 1 a usinėj^. 
maskavo skaitytojų rodo/ 
kad . 86 procentai priešingi 
inyazijąi. Už diplomatinių 
ir prekybinių ryšių atnauji-1 
nimą pasisakė 56 procentai.

Pasirodo, kad žymi ame.’ 
rikiečių dauguma pageidau
ja draugiškai su Kuba su-;, 
gyventi.

Televizijos kanalas 13
Kas nenori televi z i j o j e 

klausytis ir matyti įvairiau
sių skelbimų ir visokių ba
lalaikų, tiems patartina va
karais tėmyti kanalą trylik
tąjį.

Šis kanalas perduoda daug 
naudingų pamokų įvairiais 
svarbiais klausimais^ Jame 
taipgi galima pasimokyti ir 
rusų kalbos.

Geriausia tėmyti laikraš
čiuose skelbiamų televizijų 
programą, iš kurios galima 
pasirinkti, kas geriausiai 
patinka. - . ..

Mg .

Apie yėžio ligas
Vėžio ligų ekspertai tvir

tina, kad, su padid ėjusiu 
rūkymu, tolygiai padidėjo 
ir plaučių v.ėžįo ligos. Bet 
tuo pačiu metu truputėlį 
sumažėjo vidurių vėžio li
gos. .

V
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.mis,' t an.ker’iais, mišk^yę

Tiumenė seniausias 
Sibiro miestas

Seniausiam Sibiro miestuhk 
šiemet sukanka 376 metar.V 
Vadinasi jis — Tiumenė. ’ 
1586 metais šį miestą Turos • 
ir Tiumenkos upių santako
je įkūrė Maskvos vaivados 
Vasilijus Sukinąs ir Ivanas ’ 
Miasnojus. Netruko čia at- • 
keliauti kazokai ir šauliai, o - 
po jų ir valstiečių kilmės * 
amatininkai. Greitai Tiume
nė virto stamboku Rusijos -1 
vidaus prekybos centru. Vė- ” 
liau šiame mieste buvo pra
dėti statyti laivai viso Va
karų Sibiro upių laivybai. 
XIX amžiaus pabaigoje Tiu- •’ 
menėje gyveno daugiau kaip ‘ 
■40 tūkstančių gyventojų, bet • 
pramonė tebuvo amatinin
kiško pobūdžio. Ir pats ‘ 
miestas atrodė prastai: ap
lūžę mediniai namukai, siau
ros, negrįstos gatvės, pur- į- 
vas.

Dabar gi senąją Tiumenę • 
baigia išstumti ant vande
ningosios Turos krantų pa- : 
statytas naujas miestas." ‘ 
Daugiaaukščiai mūriniai 
namai, skverai, aikštės, as
faltuotos gatvės, aukštas ą 
televizijos bokštas — tokia 
šiandieninė Tiumenės pano- J 
rama.

Prie pat upės ilgapirštė
mis rankomis mosuoja dau- ; 
gybė kranų. Daug čia viso- . 
kių krovinių, bet ypač gau- \ 
su miško medžiagos. “Rau- . 
donojo Spalio” kombinate ji 
virsta baldais, fanera, vie- ’. 
no buto namukais. Be to,,. 
reikia rąstų ir daugiatonių / 
laivų statybai. Naujutėlai- ‘ 
temis savaeigėmis baržo- , ' s it • • i* v-1 • < <
žiais Tiumenė aprūpina O- * 
bę, Lėną, -Amūrą ir kątaą M 
Sibiro upes. ' ( / j • .
j i D^ugeljjje', šklies stą^ybų. r 
galiiįųąj ^.pamatyti Tiųmenės.j 
:gamybo's bętoų^'. paišyjįu^'A 
yus : šio ’miesto, automašinų T 
ir traktorių įrengimų ?ga- .* 
.mykla savo p r q d u k c i j ą7 į 
siunčia ne tikTarybų Są- 
jungos, bet ir kitų socialis- , 
tintų šalių automobilių ir / 
traktorių gamykloms. Daug 
kas naudojasi Tiumenės : 
siunčia ne tik Tarybų Są- • 
akumuliatoriais, medžio ap
dorojimo staklėmis.

Tiumenė j e, šiame seniau- • 
šiame Sibiro mieste, daugė- r 
ja fabrikų ir gamyklų. Per ’ 
septynmetį gamybos apim- *' 
tis padidės trigubai. Gyven-” 
tojai gaus beveik 400 tūks- 
tančių kvadratinių metrų *- 
gyvenamojo ploto, najus ki
no teatrus, kultūros rūmus, ” 
žiemos sporto rūmus. ■ v

Senoji Tiumenė atrodo la- - 
bai jauna! D. D. ’t

TILTUI 256 METAI V
Pirmieji metaliniai tiltai 

buvo statomi kalnuotose Ki-/ 
nijos vietovėse. Stora vie- , 
la arba grandinė būdavo^ 
pritvirtinama prie uolų kab
liais, ir ant jų tiesiamos len- 
teles. Toks tiltas yra likęs 
per gilų Tatu upės tarpek-,. 
lį. Jis pastatytas 1706 me- .', 
tais. Tai seniausias šitokio , 
tipo tiltas pasaulyje.



VDR sostine atgimsta
j

Teofilis Tilvytis

Sukruvinta žeme gimtoji
nuo tampymo, stumdymo rūbai suplyšę— 
kasdieną juos glamžė ginkluoti vagišiai, 
į šviesą išvedę, iš tolo stebėjo, 
nuplėšdami sagą, kuri dar žibėjo.

Sargybinis šuo sąžiningai tarnauja; 
už darbą žadėję tarnybą jam naują,— 
padėdamas skleisti šakalų kultūrą, 
jis gausiąs kamputį prie budelio durų; 
žadėję, išmetus apgraužtą kanopą, 
įvest batlaižūną į naują Europą; 
ant kruvino skuduro kojom valyti 
gyvenimą naują sukursiąs, brolyti!

A. Stripeikai laiškas iš Lietuvos
Anokia kryptimi bevažiuo

tumėte centrinėje Berlyno 
dalyje, visur susidursite su 
specialiu kelio ženklu “Um- 
leitung” (“apvažiavimas”). 
O greta būtinai yra paaiš
kinimas — didelis raudonas 
kvadratas arba kubas su 
geltonu ratu ir stambiu už
rašu : “Aufbau centrum 
Berlin,” Statomas Berlyno 
centras, ir mašinų vairuo
tojai paklusniai suka į šo-
nines gatves. Iniciatyvą 
vydyti šią statybą iškėlė 
Vokietijos Vieningosios so
cialistų partijos V suvažia
vimas, nustatęs architektū
riškai pertvarkyti respubli
kos sostinės centra iki 1965 
metų.
Darbai vyksta plačiu frontu 

i^ apima žymią pagrindinės 
miesto magistralės — Kar
lo Markso alėjos—dalį, Lib- 
knechto gatvę, Markso-En- 
gelso aikštę ir visą Unter
den linden gatvę iki pat .“Tavo indėlis tavo sosti- 
Brandenburgo vartų pasie-;nei!,” Vokietijos darbo žmo- 
nyje su Vakarų Berlynu.

Už kokių pusantro šimto 
metrų nuo šių “nefunkcio
nuojančių” po 1961 metų 
rugpiūčio 13 d. vartų, greta 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos, žiojėja didelė pamatų 
duobė. Čia dedami pamatai 
VDR liaudies švietimo mi
nisterijos pastatui, o prie
šingoje pusėje šauna į viršų 
didžiulis keliamasis kranas 
ir be paliovos ten ir atgal 
šmižinėja sunkvežimiai. Čia 
pradėta statyti VDR užsie
nio ir Vokietijos vidaus pre
kybos ministerija — gražus 
pastatas iš betono ir stiklo.

Važiuojant Unter den lin
den gatve, praslenka kele
tas statybų prie Vokiečių 
valstybinės operos ir Hum- 
balto vardo universiteto, 
jfiltu per kanalą išvažiuoja- 

yne į centrinę aikštę, pavadin
tą mokslinio komunizmo kūrė
jų Markso ir Engelso var
dais. Čia, netoli VVSP Cent
ro Komiteto, statomi VDR 
Valstybės tarybos rūmai. 
Jau dabar baigiamas mon: 
tuoti plieninis šio masyvaus 
namo korpusas.

Iš čia netoli iki Berlyno 
“širdies” — Aleksanderpla- 
co. Šia aikšte be paliovos 
važiuoja automašinos, kas 
23 sekundės — tramvajus. 
Tiltu kas pusantros minu
tės praeina miesto geležin
kelio traukinys, o prie plat
formos po aikšte su minu
tės pertraukomis eina met
ro traukiniai. Todėl nenuo
stabu, kad per valandą per 
aikštę pereina žymiai dau
giau kaip 20 tūkstančių 
pėsčiųjų.

Aikštelės rekonstravimo 
plane numatyta padidinti 
jos praleidžiamąjį pajėgu
mą iki 9 tūkstančių auto
mašinų per valandą, pasta
tyti tunelį pėstiesiems, pa
statyti naujus daugiaaukš
čius namus.

Iš rytų ir pietų prie aikš
tės prieina pirmasis socia
listinis namų ansamblis 
Berlyne. Šios statybos in
formacijų biure kalbamės 
su jos vadovu — mūsų senu 
pažįstamu Horstu Erdma- 
nu.

—Mes jau atlikome 40-45 
procentus visų socialistinio 
gyvenamųjų namų ansamb
lio statybos darbų, kurie 
turi būti įvykdyti iki 1964 
metų, — didžiuodamasis sa
ko jis. ’1 1

Kartu su Maksu Venzigu 
r—-Horsto Erdmano pava- 
ujdotoju — apžiūrime staty- 
M •' /

—Štai matote, — rodo* jis 
į šviesų, gražų pastatą,—tai 
mokykla. Ji jau atidaryta, 
125 vietų vaikų darželis,

lopšelis, savitarnos univer
salinė parduotuvė, skalbyk
la.

Vaikščiodami išraustomis 
s t a t ybos aikštelėmis, mes 
apžiūrime kitas statybas.

—Štai čia nacionalinio 
fronto klubas, — sako M. 
Venzigas. Po kelių savaičių 
jis bus atiduotas naudotis. 
O štai ten—13 aukštų vieš
butis “Berlin-turist.” Vieš
butyje vienu metu galės
tilpti 450 u ž s i e niečių, at
vykstančių į Berlyną daly
vauti įvairiuose kongresuo
se, suvažiavimuose, konfe
rencijose. Jie gales rengti 
savo posėdžius tame pačia
me pastate, specialiai pasta
tytoje kongresų salėje. Čia 
pat įrengiamas klubas, res
toranas, paštas, telegrafas, 
biblioteka, skaitykla ir visa 
eilė kitų patalpų svečiams 
aptarnauti.

Atsiliepdami į raginimą 

jnės negaili jėgų Berlynui 
atstatyti ir sutvarkyti. 1961 
metų rugpiūčio 13 d., pasta
tę apsauginius įrenginius ir 
gindami savo sostinę nuo 
visų ultrų iš “frontinio 
miesto” kėslų, jie entuzias
tingai pertvarko svarbiau
sią savo respublikos — dar
bininkų ir valstiečių respub
likos — miestą.

(“Vakarinės naujienos”)

Kvepiantis kinas
Neseniai buvo pasiūlyta į 

kiną, be jau esamo garso, 
spalvų, įvesti... kvapus. 
Tai svarbi naujovė, kine! 
Kvapų pasklidimo, progra- 
grama įrašoma į kino juos
tą šalia garso takelio. Švie
sos signalai, sukelti kvapų 
takelio, reguliuoja kvapų 
paskleidimo mechanizmus. 
Mechanizmai ■ švirkštu pa
ima iš atitinkamų indelių 
reikiamą chemikalų dozę ir 
išpurkščia juos į ventiliaci
jos įrengimus.; ‘ : .

Tarybų Sąjungoje jaū; su
kurti du tokie filmai.- .Vie
name žiūrovai jautė garve
žio dūmų,, šviežios duonos, 
verdančios kavos;. rožių žie
dų bei kitus; kvapus. Chemi
kams -reikia gerokai padir
bėti,, kol sukuria tuos kva
pus/ Pavyzdžiui, norint gau
ti- šviežios d u/o n o s ■ kvapą 
reikia sumaišyti dvidešimt 
penkias įvairias aromatines 
medžiagas... '

Technika davė kino me
nui dar vieną paprastą, be* 
stiprią emocinio poveikic 
priemonę. Kaip ji bus pa 
naudojama —parodys atei 
tis.

“Plokščios Žemės” 
klubas

Daug jėgų išeikvojo žmo 
nes, kol nustatė, kad ženk 
yra apvali. Londone ir šian 
dien dar veikia klubas, ku 
rio vardas — “Plokščia že 
mė.” Jis turi dvidešimt ke 
turis narius. Jie tvirtai ti 
ki, kad žmonija gyvena vie 
noje iš daugelio duobių, ku
rių pilna plokščioje visato
je. Šią duobę — “Žemę”— 
supa ledinis barjeras. Be 
šios “teorijos,” klubo na
riams priklauso ir kiti “at
radimai.” Jie kategoriškai 
tvirtina, kad Saulės ir Me
nulio skersmenys neviršija 
penkiasdešimties kilometrų.

Matyt, šių įsitikinimų pa
keisti neįmanoma. “Plokš
čios Žemės” draugijos sek
retorius pareiškė: “Tuo, 
kad žemė plokščia, aš įti
kėjau prieš keturiasdešimt 
metų.”

\

Kur bėga Šešupė, 'kMt Nemunas teka— 
ta žemė į sūkurį keršto, pateko; 
tie patys, kur švęstąją dainą dainavo, 
sukruvino gimtąją motiną savo, 
įbrido į gėdą, į prarają baisią: 
sakykit, kas įgittltą protą sumaišė?
Gal kryžius ariVkaklo į galvą jo karštą 
per šimtmečiui'įdiege baisųjį kerštą,— 
jį vedė kryžiuoti ant ilgo pavadžio 
į prarają aklą, į pragaro skradžią; 
jo kojomis seseris klykiančias gaudė, 
jo rankomis kūdikius žaidžiančius šaudė, 
apiplėštus kankinius laidojo nuogus,
jų mirtį lydėjo pamišėlių juokas;
jei netikit, klauskit kas trečią pušyną— 
visi jie tragedijos smulkmenas žino.

Padangėje skaldėsi parako dūmai.
Iš dūmų iškilo kalėjimo rūmai.
Virš rūmų tų švaistėsi kartuvių kilpa.
Išsekinti kūnai tarp sienų netilpo; 
pageltę iš pykčio, iš keršto paraudę, 
būriai baltaraiščių įtartinus gaudė; 
kurie dar atlaikė, negriuvo nuo vėjo, 
nuo ryto ankstyvo pasieniais stovėjo, 

. juos plėšė ir grobė, siūles jų išardė;
kurs nepastovėjo, tą kojomis spardė, 
į priekį išvedę, išrengdavo nuogą, 
kas žvėriui laukiniam sukeldavo juoką.

Su kryžiais sugrįžęs gyvenimas šiaušės. 
Žudikai surinko beginklius—baisiausius; 
išsunkę iš jų, kas naudinga dar buvo, 
kaip malkas, kaip akmenis krovė į krūvą, 
bijodami saulės, prieš auštančią dieną; 
iš rūsių kalėjimo tampė po vieną, 
įrėmę į smilkinį šautuvo tūtą, 
keiksmažodžių srutom aukas savo plūdo.

Ant grindinio kreivo svyravo šešėliai: 
veidai—ne veidai, o kauleliai apžėlę,

Ištrauka iš poemos “Daina gyvybės kaina,” 
skirtos Vytauto Montvilos atminimui.. Poema ne
trukus pasirodys atskira knyga.

Apie Lenkijos gyventojus
1960 m. pabaigoje Lenki

jos Liaudies Respublikoje 
įvyko, visuotinis gyventojų 
surašymas. .Neseniai pa
skelbti kai kuvie šio sura
šymo duomenys..

1946 metų duomenimis, 
Lenkijoje buvo 23,930,000 
gyventojų (1937 metais —• 
34;5į5,000 gyventojų). I960 
mėtų pabaigoje gyventojų 
skaičius sudarė 29/731,000 - - .
žmonių, 196.1 metų liepos^e pagpn^n^figųra^Į^o 
mėnesį Lenkijoje gimė 30 
milijonini^' pilietis. 35.3% 
visų, gyventojų — tai' jaupi- 
mas .iįd: 15 -metų. / .:

. Natūralus gyventojų skai
čiaus, didėjimas per pasta
ruosius ,10. metų sumažėjo. 
1950. motais jis sudarė 19.1 
žmogaus,'skaičiuojant 1090- 
čiui gyventojų,' o 1960 me
tais —; 14.9 žmogaus. . Rei
kia taip pat pažymėti, kad 
grįžusiose Lenkijai žemėse 
Zakaruose natūralus gyven
tojų skaičiaus didėjimas bu
rn žymiai aukštesnis — per 
iraėjusį dešimtmetį sudarė 
*,8-32 žmones, skaičiuojant 
000-čiui gyventojų.
. Surašymo duomenų ana- 

ize leidžia spręsti, kad 1965 
netais Lenkijos gyventojų 
skaičius pasieks apie 31.3 
milijono, 1970 metais—apie

I 32.4 milijono, o 1975 metais 
'l priartės prie 33.6 miliono.

Per pastaruosius dešimt 
lėtų Lenkijoje sparčiai bu
rn vystomos visos liaudies 
ikio šakos, ypač pramonė. 
Ryšium su tuo pasikeitė 
miesto ir kaimo gyventojų 
santykis. Surašymo duome
nys rodo, kad šalies žemės 
ūkyje užimta 38.2% sava- 
veiksmiškų gyventojų, pa
lyginus su 47.1% 1950 me
tais. Tik šešiose valstijose 
Žemės ūkiu užsiimančių gy
ventojų skaičius yra vyrau
jantis.

Vystantis pramonei, augo 
ir miestai. Dabar Lenkijoje 
yra 22 miestai, turį dau
giau kaip po 100 tūkstančių 
gyventojų. Lenkijos sosti
nėje Varšuvoje gyvena lr 
136,000 gyventojų. Jeigu 
buržuazinėje - dvarininkė 
nėję Lenkijoje 1921-1931 m. 
laikotarpiu miestų gyvento-

jų skaičius padidėjo tik 3%, 
tai 1950-1960 m. laikotarpiu 
gyventojų skaičius miestuo
se ir darbininkų gyvenvie
tėse padidėjo bęveik 1.5 
karto. Šiuo metu miestuo
se ir darbininkų gyvenvie
tėse gyvena maždaug pusė 
visų šalies gyventojų.
Surašymas pateikia taip pat 

duomenų apie žemės ūkį. Iš 
jų matyti, kad Lenkijos kai- 

vidutinis valstietis.'. Tiesą, 
mažažemiai 'ūkiai s u d aro 
dar 3.3% visų vai s t i,e č i ų 
ūkių, tačiau dauguma jų 
.valdytojų, kartu /dirba ir 
^pramones įstaigose. /.- 
» /Galvijų s kaičius priva
lė į u o s e valstiečių ūkiuose 
i išaugo nuo 46.5 1950 me tais 
įiki 47.5 1960 metais (skai
čiuojant lOOrtiii hektarų že- 
Įme), o kiaulių atitinkamai 
I nuo 62.8 iki 73.6. 
• • , ... ' • > ' ‘ ' 

• Stiprėja Lenkijos kaime 
socialistinis sektorius. Nors 
privatinė žemėvalda dar yra 
vyraujanti, Lenkijoje yra 
apie 2,000 žemės ūkio ko
operatyvų ir apie 7,800 vals
tybinių ūkių; sukurtos'336 
mašinų-traktorių stotys, tu
rinčios 12 tūkstančių trak
torių. Lenkijos kaime pla
čiai išsivysčiusi valstiečių 
susivienijimo forma—žemės 
ūkio rateliai. Jų esama 25,- 
000 kaimų ir jie vienija apie 
1 milijoną valstiečių.

KARVg DAVe 9,216 
KVORTŲ PIENO

Princeton, N. J. —Karvių 
veisimo žinovai feako, kad 
viena karvė per 305 dienas 
davė 9,216 kvortų pieno. 
Pirmesnis rekordas buvo. 
358 kvortomis mažiau, negu 
šios karvės.

T. SĄJUNGA TIRIA 
JŪRAS

Kaliningradas. — Tary
binis laivas “Michail Lomo
nosov”, kuris įrengtas ty
rinėjimui jūrų, išplaukė 
linkui Brazilijos pakraščių. 
Jame randasi 65 mokslinin
kai. Jis paims dar po du 
mokslininkus Brazilijoje ir 
Urugvajuje ir tyrinės jū
ras.

O kas gi tas sargis?
Kaip dieną išrodo? 

—Jaunuolis-gražuolis.
Išmiklinto proto. 

Veidelis ir kaklas jo išpraustas, baltas; 
žvėrelis—mamytės sūnelis nekaltas. 
Jo žvilgsnis ramus,

patrauklus,
išmintingas, 

jo žvilgsnis toks pat, kaip gyvatės nuo- 
nutaikiusi auką, ji skerbias į širdį, [gos— 
paleidžia geluonį ir atneša mirtį.

Atsuk savo tikrąjį veidą, .žudike,— 
žvėris tas—šviesuolis, į dievą jis tiki; 
jis, buvęs garbingas, šiandieną benditas. 
Palauk,—tas šaunuolis kažkur

man matytas!— 
Į ką jis pavirto, už ką jis kariauja?— 
Atsakymas vienas—už kūną ir kraują. 
Dar užvakar antausius skaldė ramovėj— 
o vakar apinasriu priešas apmovė, 
ant škaplierių vokišką ginklą uždėjo 
ir liepė kovoti už vilko idėją.

Arbatos gamyba 
ir vartojimas

Arbata — vienas iš popu
liariausių gėrimų pasauly
je. Šiam gėrimui , kasmet 
pasaulyje suvartojama apie 
900 tūkstančių tonų arbat
žolių. Daugiausia arbatos 
suvatojama Anglijoje; čia 
kasmet,: skaičiuojant vie
nam gyvęntojųi, suvartoja
ma 4.42 kįlogrąmo arbatžo
lių (1957 mętais). Daug ar
batos Suvartojama ir Airi
joje ' j- 3.65 kg, Naujojoje 
Zelandijoje -r- 3 kg, Austra
lijoje £.69 kg.; Tuo tarpu 
JĄV-ose, skaičiuojąnt vie
nam gyventojui, arbatžolių 
suvartojama tik- 290 gramų, 
Olandijoje — 770 g.
’ Apytikriais duomenimis, 

praėjusiais metais arbatžo
lių gamyba pasaulyje pasie
kę apie milijoną tonų ir bu
vo 9—10 procentų didesnė’ 
negu 19.60 metais. Rekordi
nis arbatžolių derlius 1961 
metais' gautas Indijoje — 
344 tūkst. tonų; Ceilone ar
batžolių gauta apie 190 
tūkst. t, Tarybų Sąjungoje 
—160 tūkst. t. Nemaža ar
batžolių gamina ir Kinijos 
Liaudies Respublika, Japo
nija, Indonezija, Pakista
nas.

Indija iki antrojo penk
mečio plano pabaigos nu
mato arbatžolių gamybą | 
padidinti iki 408 tūkst. t. 
Arbatžolės
svarbiausių Indijos ekspor
to objektų, 
tą eksporte 
ir gaminiai iš jo, po jo seka 
arbatžolės). Įplaukos iš ar
batžolių eksporto 1960 me
tais davė vieną penktadalį 
visų pajamų iš eksporto.

yra vienas iš

(pirmų vie- 
ųžima džiutas

“RANGER” KAINAVO 
$15,090,000

Washingtonas. — Sateli
tas “Ranger”, kurį JAV iš
šovė linkui Mėnulio, kaina
vo $15,000,000. “Ranger” 
pat pradžioje paklydo nuo 
kelio ir todėls jis prabėgs 
pro Mėnulį.

Bethesda, Md. — Dr. W. 
Henle mano, kad bus išras
ta skiepai prieš influenzą.

Rašo J. Kaškaitis
Pirmas paaiškinimas. 

Mano ryšiai su pažangiais 
Amerikos veikėjais tebėra 
tamprūs, gyvi. Gaunu gau
siai laiškų nuo mielųjų 
draugų. Vis tai daugiąu§ią 
bend r a i s visuomeniniais 
reikalais, kurie į d o-m ū s 
daug kam. Asmeniniai rei
kalai užima nežymią laiško 
dalį, dažniau sveikatos at
žvilgiu. Tačiau kadangi 
sveikata pagyv e n u s i a m 
žmogui pats pagrindinis 
dalykas, tai ir šita sritis 
įdomi daug kam.

Dabar eina mano laiškas.
Mielas drauge Stripeika, 

atsiprašau už užtrukimą. 
Neatsakytų laiškų susi
krauna stirtos. Tik retkar
čiais tenka pastūmėt šalin 
visus greituosius darbus ir 
griebtis laiškų.

Ačiū, drauge Antanai, už 
sveikinimus ir sveikatos 
linkėjimus! Taip, “jau pora 
metų, kaip mudu linksmai 
pasimatėm”. Dažnai prisi
menu,—buvo mieli pasima
tymai, pokalbiai Vilniaus 
viešbučio priemenėj!

“Aš po senovei gyvenu 
vienas. Turėjau vargo su 
dantimis, reikėjo visus su
dėti dantis. Ir turėjau var
go su valgiais”. Taip, drau
ge, dantys—vartai į svei
katą. Gerai, kad juos susi
taisei. O valgių vis turi žiū
rėt, pasirinkt, kad būtų ga
na baltymų—proteinų, dar
žovių, vaisių. Gyvulinių rie
balų nereikia, bet augali
nių, kaip kad kukurūzų 
aliejaus Mazola, po porą 
šaukštų kasdien.

“Numečiau svorio 14svar 
rų. Pirma man sakydavai, 
kad reikia numest svorio”. 
Gerai, drauge, padarei: bū
si lengvesnis, žvalesnis, 
sveikesnis.

“Daug draugų ir draugių 
išmirė ir daug sumažėjo 
“Laisvei” skaitytojų”. Tai 
skaudu, nesmagu, tos mir
tys. Tenka smarkiau pasi- 
spaust. O Tamsta, mielas 
Antanai, įžymus visuome
nininkas, nuoširdus spau
dos rėmėjas, stropus “Lais
vės” vajininkas per tiek il
gų metų! Už tai aš Tams
tą ypač gerbiu ir aukštai 
vertinu. Tamsta net “tris 
“Laisves” siuntinėji į Lie
tuvą. (Bravo!) Dukteriai 
mokytojai į Kretingą, pus
broliui rašytojui A. Griciui 
į Palangą ir sesers dukte
riai į Kuršėnus”. Vyras už 
tai, Antanai! Kaip tai gra
žu, pagirtina! “Laisvė” la
bai mėgiamas laikraštis 
Lietuvoje. Žmonės skaito 
su pasigėrėjimu ir duoda 
kitiems. Patinka bendra 
laikraščio tvarka, jo sky
riai, taikliai parenkami 
raštai ir vyraujanti kovin
ga pažangi kryptis.

“Pirma man daug knygų 
prisiuntė Draugy s t ė s ir 
kult, ryšių draugija Vilniu
je, Kostiuškos 36. “Švyturį” 
dar ir dabar gaunu. Labai 
ačiū. Aš išdalinu “L.” skai
tytojams. Kai buvo gyvas 
draugas Povilas Rotoms- 
kis, miela buvo. Kai aš iš
girdau, kad Rotomskis mi
rė, tai daug ašarų man iš
bėgo! Ba mudu Amerikoj 
pirmą pažintį turėjom 
“Laisvės” name. O paskiau 
Lietuvoj mudu atnaujinom 
pažintį 1960 m. Vilniuj. La
bai smagiai laiką praleidau 
Lietuvoj, mėnesį laiko, kaip 
viena valanda! Kaip gyve
na Lietuvoj Jonas Kaške- 
vičius? tai buvo mano dak
taras. Būtų malonu dar pa
simatyti, kolei gyvi. Tegul 
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gyvuoja Lietuva! Antanas 
Stripeika.”

Taip, brangus drauge, vi
sus mus pritrenkė P. Ro- 
tomskio mirtis. Tai buvo 
nuoširdus draugas ir bičiu
lis, greitas suteikt bet ko- , 
kią pagalbą ar patarimą. 
Neseniai grįžo iš Vašingto
no tarybinis atstovas Lau
rynas Kapočius. Jį visi ži
nome ir visi didžiai 
dėkingi už didelius pasitar- 
n avimus. Dabar mielasis 
draugas L. Kapočius uži
ma velionio P. Rotomskio 
vietą, Draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsieniais 
draugijoje, ten pat—Kos- . 
tiuškos 36. Turi gerų padė
jėjų, kaip Jonas Stasiulio
nis, K. Pyragis. Be to, 
draugas Kapočius, didelių 
gabumų, plataus kalibro 
vyras, dėsto pamokas Vil
niaus Valstybiniam univer
sitete. Keletą kartu man 
teko gražiai pasikalbėt su 
mieluoju draugu, ir asme
niškai ir ryšium su pažan
giųjų atstovu turistų vie
šėjimu savo tėviškėj. Drau
gas Kapočius buvo įkvėpia
moji ir vadovaujamoji jėga 
turistų ir turisčių kelionė
je po gimtąja šalį.

Ir visa miela turistų gru
pelė buvo labai labai paten
kinta. Su saviškiais, su gi
minėmis galėjo svečiuotis , 
po 4—5 dienas. Vilniuje ir
gi turėjo saviškių artimų 
giminių, gerų Lietuvos dar
buotojų.

Tamsta, drauge, sakai, 
kad “būtu malonu dar pa
simatyti. kolei gyvi.” Gerai 
sakai! Panašiai sakė ir tu
ristės ir turistai, ir sakė; 
tikrai, nuoširdžiai. Ir ko
dėl ne? Dar pasimatvsime, 
mielas drauge! Tai didžiau
sias ' gyvenimo džiaugsmas 
paviešėti, pasisvečiuoti po 

I mielą gimtąją žemele, ste
bėtis jos tikrai stebėtina 
pažanga, plačiais kūrybi
niais darbais! Milžiniškais 
užmojais!

Nuostabūs konservai
Įsivaizduokite, kad žiemą ■ 

kas nors jums pasiūlo švie
žių braškių su grietinėle. 
Nustebtumėte? Tačiau tai 
ne fantazija. Leningradie
tis profesorius N. Titovas, 
ketvirtį amžiaus paskyręs 
vaisių, uogų, daržovių irki-, 
tų maisto produktu konser
vavimui, sukūrė visiškai . 
naują j u paruošimo būda.

Šį būda galima pavadinti 
šaltuoju džiovinimu. Sušal
dytos uogos, vaisiai, grybai, 
mėsa, žuvis ar daržovės de
damos į atšaldytą kamerą, 
iš kurios išsiurbiamas oras. 
Po kurio laiko produkte 
esanti drėgmė išgaruoja. 
Produktus bereikia sukrau
ti į hermetiškai uždarytus 
stiklinius indus arba politi- 
leninius. maišelius.

Taip paruošti konservai 
išlaiko ne tik produktų na- , 
tūralią išvaizdą, formą bei 
audinių struktūrą, bet ir vi
sas maistingąsias medžia
gas bei vitaminus. Nekeis
dami savo maistinių savy
bių, jie gali būti laikomi 
daugelį metų.

Konservus vartojimui pa
ruošti labai paprasta. Te
reikia džiovintą produktą 
pamerkti į šiltą vandenį, ir ; 
nežinodamas nesuprasi, kad 
jis ką tik neatneštas iš dar^ 
žo ar sodo.

Pramoninė tokių konser
vų gamyba neatsieis bran
giau, kaip dabar naudojant 
karšto džiovinimo būdą. Be , 
to, į konservus nepatenka 
jokios bakterijos.



Kaip Krivonys kovojo su caro
valdžia už žemę

Krivonių kaimas yra Su
valkų Dzūkijoj, dabar Tary- 
bii Lietuvoj, Lazdijų Rajo
ne. 1904 metais kaime i*r 
apylinkėj tarp ūkininkų’pa
sigirdo kalbos, būk ’ caro 
valdžia duos miško valstie-
čiams. Pavasarį caro val
dininkas atvažiavo ir Kri
vonių kaimo palaukėmis, 
kur didesnis miškas, mie- 
ruoja iškirtimui (parduot). 
Ūkininkai suėję sako, miš
ką pirmiau nori iškirsti, o 
tada atsiųs “kamarnyką” 
(matininką) mieruoti, tai 
bus tik kelmai likę kaimui, 
— ką turim daryt?

Susitarėm neduot uždėt 
“dzeliankų”. Viso kaimo 11 
ūkininkų turėjo eiti. Nuė
jome. Tam “činauninkui” 
su jo pagalbininkais sako
me: nemieruokit mūsų miš
ko, važiuokit namo. Val
džios girių viršininkas at
sakė: Čia “kazionas”, val
džios miškas, o ne jūsų; 
mes atsiųsti valdžios, turi
me teisę daryti, kas mums, j 
įsakyta.

Kaip tik lenciūgą ištiesia, 
tai kaimiečiai su lazdom 
nustumia į šalį ir jie negali 
linijos pravesti. Valdinin
kas vėl sako: kuris tik 
kreipsite lenciūgą nuo lini
jos, tą šausiu. Pasistatė 
staliuką, pasidėjo revolve
rį, liepė “liesnykams” vest 
liniją, grindinį ištiesia, o 
vyrai stumia į šoną. Inži
nieriaus pagalbininkas su 
kirviapente rėžė vyrui į pe
čius, bet antras kaimietis 
matininko stalą pavertė, 
revolveris nukrito. Tas pa
siėmė revolverį, bet šaut 
pasibijojo, nes jų tik 4,~t> 
mūs kaimiečių, kad ir be 
ginklų, 11 vyrų. Mato, kad 
jo nebijo, pasiėmė savo į- 
rankius ir nuvažiavo, neat
likęs darbo.

Už trijų savaičių vieną 
gražią dieną per kaimą pra
ūžė keturi vežimai prisėdu
sių vyrų su baltom, juodom 
uniformomis.

Tai buvo to krašto Seinų 
pavieto vyriausias caro val
diškų girių prižiūrėtojas 
“liesnyčius”, jo pavaduoto
jas ir kiti.

Valstiečiai, matydami, 
kad valdžios tarnų, apsi
ginklavusių, atvažiavo dau
giau, nedrįso priešintis. O 
už pirmesnį pasipriešinimą 
visus vienuolika patraukė į 
teismą.

Visi stojo pas tyrinėtoją 
Seinuose. Ten mus visus į 
vieną laukiamąjį uždarė; iš 
jo iššaukė tardymui po 
vieną. Išklausinėjęs nelei
džia atgal prie kitų, bet ve
da į kitą kambarį, kad ne
pasakytų, ko klausia.

1905 metų pradžioj vasa
ros atvažiavo valdžios ma
tininkas mieruoti kaimo 
laukų. Jis sako: “Žinote, 
kur jūs laukas ar miškas 
skiriasi nuo kitų kaimų ar 
valdžios žemės, ten mane 
veskite ir rodykite; mano 
pareiga pravest rubežių”.

Kamarninkas su valstie
čiais išėjo mieruoti; buvo 
tas pats “liesnyčiaus” 
pavaduotojas, kurį pir
miau kaimiečiai buvo pa
varę. Pora dienų darbas 
ėjo sklandžiai be argu
mentų; 3 dieną pradėjome 
mieruoti, kur sueina lau
kai dvejų kaimų — Liup- 
liūnų ir Krivonių. Atva
žiavo ir vyriausias miško 
užveizda “liesnyčius.” Pri
ėjome prie miško, per kurį 
turi būti pravesta “grony- 
čia.” “Liesnyčius” sako: 

Čia kazionas miškas, ne
leidžiu vesti linijos. Vals
tiečiai Wko: Mūsų tėvai ir 
mes čia'visada ganėme gy
vulius;'- grybavome, tai turi 
būti ' paliktas mums.

-*‘MAW$nkas sako: Ne
paisykit “liesnyčiaus,” ves
kit liniją ten, kur, jūsų su
pratimu, turi būti.

Kitą dieną reikia mie
ruoti, kur Krivonių kaimo 
lauko sklypas buvo tarp 
“randavo” miško. “Lies
nyčius” vėl atvažiavo pri
žiūrėti. Kaimiečiai rodo ir 
tiesia lenciūgą taip, kad 
būtų tiesi linija iki Rito 
krašto jų lauko, bet reikia 
vesti per kirtimą. “Lies
nyčius” sako: “Neturite 
teisės vesti liniją per val
džios žemę ir ją užimti.” 
Matininkas sako: “Nepai
sykit jo, veskite rubežių 
ten, kur, jūsų manymu, tu
ri būti.” Kai lenciūgą iš
tiesė, “liesnyčius” pasiėmė 
kirvį, smogė per lenciūgą. 
Kirvis trūko į dvi dalis. 
Tada užpykęs nuvažiavo 
namo.

Matininkas sako: Kito 
lenciūgo neturime, negaliu 
dirbti. Visi parėjome na
mo., Surašė skundą ant 
‘liesnyčiaus” už sutrukdy
mą darbo. Tą pačią dieną 
laišką padavė šaltyšiui nu
nešti į Kapčiamiesčio paš
tą ir pasiųsti į Seinus.

Ant rytojaus matininkas 
išvažiavo namo, bet vėliau 
grįžo.. ' ; t

Matininkui užbaigus daV-> 
bą, už poros savaičių, at
važiavo komisoriUs apžiū
rėti “gronyčios,” patvir
tinti ir pripažinti Krivonių 
kaimui prikalusantį lauką 
ir mišką.

' Kai kuris valstietis ne
gavo nė tiek, kad užtektų 
reikalingiems pastatams 
pasistatyti. Jei kaimiečiai 
būtų ištesėję sudėti šimtą 
ar daugiau rublių ir davę 
komisoriui, tai gal būtų 
daugiau žemės pripažinęs.

1905 metais pavasarį su
dėjom pinigus už 30 galvi
jų — po 60 kapeikų už 
kiekvieną; pinigus pasiun- 
tėm “liesnyčiui”, kad leis
tų gyvulius ganyti “randa- 
vam” miške, kaip visada 
ganėm. Bet pinigų nepri- 
mė, grąžino ir neleido gy
vulių ganyti Valdžios miš
ke.

Vėl mums bėda. Aplink 
visus kaimo laukus Val
džios miškas, žemė. Iš kai
mo nebuvo galima niekaip 
gyvulius pravaryti nei į 
savo menką ganyklą.

Valstiečiai svarsto, ką 
daryti su gyvuliais; jei lai 
kyšime tvarte ir šersime 
per vasarą, tai, sulaukę 
žiemos, neturėsime pašaro.

Į rytų pusę kaimo lau
kas siekė žydų valdomą 
mišką. Jie tą mišką buvo 
pirkę nuo Leipalingio dva
ro; turėjo apie 2 mylias il
gio ir tiek pločio ir buvo 
vadinamas “Leipunsko pūš- 
čia.” Jie sutiko leisti mums 
ganyti gyvulius už tą pa
čią mokestį, ką caro val
džiai mokėjome.

Ganyklą turime, bet nė
ra per kur su gyvuliais 
pasiekti tą ganyklą. Kur 
surasti kelią? Du netur
tingi valstiečiai, Ignotas ir 
Šimas Jakimoniai,’ turėjo 
per pusę vieną kiemą, ku
riuo abudu naudojosi, jų so
dybos buvo į tą šoną, kur 
kitų laukas daeina iki tos 
ganyklos. Jie abudu sako: 
Kitokio išėjimo nėra, kaip 
tik per mūsų kiemą, dar

kus: šitie valdžios pareigū
nai buvo tuomet miško 
“dzieliankų” mieruoti, o jūs 
jiems priešinotės, neleidote 
dirbti. Prisipažinome.1 Tei
sėjas klausia mūsų advoka
tą: Gal turi liudininkus ar 
ką dadėti apgynimui kalti
namųjų Advokatas sako: 
Neturime, mes ir negalėjo
me turėti jokių liudininkų.

Teisėjai išėjo ir už apie 
pusės valandos sugrįžo.

Teisėjas skaito: Teismas 
pripažino visus kaltais ir 
nubaudžia sekančiai: Mate- 
ušą Jakimavičių 3 savaitė
mis kalėjimo; Selvestrą La- 
zicą — 3 savaitėmis, o jau
nuolį, nepilnametį, Politą 
Kuliacką — 3 dienomis. Jei 
nesutinkate su teismo nuo
sprendžiu, tai turite 10 die
nų laiko paduoti apeliaciją 
į aukštesnę įstaigą, Peter
burge.

< Išgirdę bausmes, nenusi
minėme, bet pagal mūsų nu
sikaltimą gana drūčiai nu
baudė.

Teismą palikę, einame. 
Advokatas pataria duoti 
apeliaciją. Sako: Apeliaciją 
padavus Petrograde tęsis 
per metus ar dvejus, kar
tais ir toliau. Per tą laiką 
valdžioj gali įvykti kokia 
atmaina ir tuo būdu suma
žini ar panaikint tą baus
mę; didesnė ji nebus.

Sykiu su advokatu nuė
jom jo kabinetan. Surašė 
apeliaciją, už mokė jom 3 
rublius ir pasiuntėm caro 
ministerijai Petrograd a n 
(dabar Leningradas). Nors 
gavome kalėjimo, bet namo 
važiuojam ne su blogu ūpu, 
neš 'baigėni tą ‘ ilgą, Vargi
nančią kelionę, ir išsikašta- 
vimą., ; < • į-

Praėjo metai, baigėsi ant
ri, o iš Petrogrado žinios 
vis nėra.

1907 metų lapkričio mėne
sį, man išvažiuojant į Ame
riką, dar nebuvo parėjęs at
sakymas iš ministerijos.

1908 metų vasarą gaunu 
gromatą iš Lietuvos, kurio
je motina rašo: Ką buvo
te padavę apeliaciją Petro
grade, tai parėjo užtvirtin
ta ta pati bausmė; visi nu
teistieji valstiečiai turės ei
ti kalėjiman atsėdėti baus
mes. Aš sakiau valdžiai, 
kad mano sūnaus nėra, kur 
išvažiavo, nežinau. Atsaky
mas buvo: Kas buvo ant 
tos “gaspados” ir valdo tą 
žemę, tas turės jo baus
mę užmokėti—16 rublių.

Motina prašo: Brangus 
sūneli, greitai atsiųsk 16. 
rublių užmokėti valdžiai už 
tas 3 dienas, ką tau buvo 
“prisūdinę,” ba jei neatsių- 
si, tai mano paskutinę kar
vę išves už tuos 16 rublių. 
Aš pati neturiu kuo užmo
kėti.

Dar metų nebuvo, kai at
vykau į JAV. Tada Ameri
koj buvo didelis nedarbas, 
darbo negalima bifvo nie
kur gauti. Dvi dienas į sa
vaitę gavau padirbėti ang
lies kasykloj, vos ant mais
to užsidirbau; pinigų netu
riu. Pasiskolinau ir pasiun
čiau motinai, kad užmokėtų 
mano bausmę.

Motina, pinigus gavus, už
mokėjo ir atrašė: Kuriems 
buvo “prisūdyta,” tai vasa
rą, per pačią darbymetę, vi
sus paėmė į Seinų kalėji
mą ir ten atsėdėjo bausmę.

Tokios valstiečių gyveni
mo sąlygos buvo Galui val
dant Lietuvą.

Politas Kiiliackas 
Gardner, Mass.

žus, pievas pravesti kelią 
iki Užubalių lauko. Tas lau
kas rubežiuojasi su tuo žy
dų mišku. (

Užtverėme kelią, kuriuo 
varėme galvijus į ganyklą. 
Rudens sulaukę, tiems vals
tiečiams už padarytus nuo
stolius atidavėme tiek kul
tūra, kiek jie pareikalavo.

Prieš tokį “liesnyčiaus” 
žiaurų elgesį su valstiečiais 
rašėme “prasbą,” skundą. 
Trečios vasaros sulaukę, vėl 
gavome nuo “liesnyęčiaus” 
leidimą gyvulius ganyti val
džios miške, kaip ir seniau 
būdavo.

Visus vienuoliką “kalti
ninkų” šaukė stoti teisman 
Suvalkuose. Bet kaip nu
važiuoti 9 rusiškas mylias?

Įvažiavę į Suvalkų mies
tą anksti, apie 7 vai. ryto, 
prie atidarytos arbatinės 
sustoję, įėjom vidun, pasi- 
šaukėm arbatos ir po bulku- 
tę. Žinome, kad be advo
kato į aukštą teismą nega
lime stoti, o jo neturime, 
laiko nedaug. Klausiame 
arbatinės savininko, ar ne
žino advokato, kuris gali ei
ti “okružnan” teisman. Sa
ko : Žinau du — vienas nei
na už mažiau kaip 10 rub
lių, kitas 5 rublius ima.

I Nuėjome pas pigesnį. Pa
sakėme, kokiais reikalais. 
Advokatas, išklausęs^ sako: 
Galiu su jumis stoti teisme. 
Man už darbą bus 8 rubliai. 
Sakome: Mes biedni vals
tiečiai, tięlc pinigų neturi
me. Advokatas sako: ;šian
dien mažiau užimtas, su
tinku už penkis rublius. 
Galėsite duoti? Užmokė- 
jom, vardus pasirašėm 
i r , n u ė j o m į teismą. 
Trys teisėjai. Vienas atsi
stojo ir skaito: Krivonių 
kaimo valstiečių teismo 
šiandien nebus. Valdžios ad
vokatas neturįs prirengęs 
dokumentų; liudininkai ne
pribuvo. Todėl prova atidė
ta už dviejų nedėlių. Gavę 
pašaukimą, vėl visi turėsite 
pribūti teisman.

Nieko gero negirdėję, iš
laidų pasidarę, važiuojam 
namo.

Dvi savaitės greitai pra
bėgo. Vėl visus šaukia Su
valkuosna. Pribuvę ten, pa
siėmėm tą patį advokatą ir 
maršuojam į teismą. “Lies
nyčius” sukinėjasi. Na, 
šiandien tikrai bus “prova.” 
Sūdžios yra, laukiam prade
dant tardymo. Teisėjas, 
pažvelgęs į “liesnyčių” ir į 
mus, sako: “Liesnyčius yra, 
bet jo liudininkai nepribu
vo, tai šiandien teismo ne
bus. Teismą atideda iki to 
laiko, kada jo “svietkai” 
bus. O jums visiems bus iš
siųstos “pavieskos,” kada 
stoti teisman.”

Pasipiktinome ant carinių 
valdininkų, kad jie mus tą
so, vargina, daro mums be
reikalingus iškaščius. Va
žiuojam namo blogoj nuo
taikoj. Lauksime, kada vėl 
pašauks.

Už mėnesio laiko vėl va
žiuojame į teismą.

Nuvykę, matome: ten vi
si valdžios pareigūnai su 
“liesnyčium,” kurie mus pa
traukė teisman. Na, šian
dien bus “prova.”

Įėjo tėismabutin trys tei
sėjai. Prisiekdinę iššaukė 
vardais ir klausia valdžios 
liudininkus: Ką matote — 
visi kaltinamieji buvo tada, 
ir nedavė jums valdžios 
skirto darbo atlikti? Jie at
sakė: Taip!

Klausia mus kaltinin

K. Karosienė su poilsiaujančiais Vilniaus aukštųjų 
mokyklų studentais

NUOŠIRDUS SUSITIKIMAS
rašė vyriausybei rezoliuci
jas, prašydami “nukelti” 
toliau kur nors karines ba
zes (tartum nuo to sumažė
tų karo pavojus!). Dauge
lis dar žiūri į viską iš savo 
nuosavo daržo, nemato įvy
kių plačiau—štai kas truk
do kovai už taiką.

Saulė ritosi per pušų vir
šūnes, čia mesdama į salę 
pluoštą spindulių, čia pasi
slėpdama, lyg išdykusi mer
gaitė, po debesų kuokštu. 
Studentai žinojo, kad vieš
nia pripratusi prie šilto kli
mato, ir jai čia gali būti šalta. 
Bet pagunda kuo daugiau 
sužinoti apie Amerikos jau
nimą buvo tokia didelė, kad 
jie, ignoravę net mandagu
mo tasykles, berte apibėrė 
Karosienę klausimais:

—Ar labai religingas A- 
merikos jaunimas?

—Kodėl tiek daug nusi
kaltimų Amerikoje?

—Ar .gaųna pąs, jus stu
dentai stipendijas?

—Ari rodomi Amerikoje 
tarybiniai filmai ?

—Kokius rašytojus la
biausiai mėgsta jaunimas? 
Kaip leidžia laisvalaikį?

Klausimai buvo įvairiau
si. Karosienė atsakinėjo į 
juos linksmai, paįvairinda
ma savo pasakojimą atsiti
kimais iš gyvenimo.

—Nors pas mus pragyve
nimo lygis aukštesnis, negu 
pas jus, bet aš nustebinta, 
kiek daug per tokį trumpą 
laiką pasiekė jūsų šalis,— 
kalbėjo Karosienė.

Smagu buvo studentams, 
kad viešnia taip objekty
viai įvertina jų tėvynės lai
mėjimus. Jie filmuose daž
nai stebi pasiturintį ame
rikonų gyvenimą, bet jiems 
atrodo, kad svarbiausia yra 
ne išorinis blizgesys, o dva
sinis žmogaus grožis. Štai 
kodėl filme “Amerika pran
cūzo akimis” daugelį stu
dentų visų pirma pritrenkė 
vidutiniojo amerikono 
abuojumas viskam, o ne 
prabanga.

Apie tai studentai norėjo 
pasidalinti mintimis su at
stove iš Amerikos. Kai ji 
baigė atsakinėti į klausi
mus, jie įteikė jai puokštę 
gėlių ir pakvietė pažiūrėti 
palapinių miestelį. Mergi
nos, apsupusios Karosienę 
iš visų pusių, ėmė rodyti 
apylinkių grožybes- Ties 
palapinėmis iš įvairiausių 
akmenukų buvo išraityti 
šūkiai ir respublikos aukš
tųjų mokyklų inicialai: 
VVPI (Vilniaus Valstybi
nis pedagoginis institutas), 
KPI (Kauno politechnikos 
institutas), LVK (Lietuvos 
Valstybinė konservatorija) 
ir t. t. — iš viso dvylika 
aukštųjų mokyklų, atsiun
tusių į Ežerėliuose įsikūru
sią studentų • stovyklą po 
keletą savo atstovų, kad jie 
susitikimuose su įvairių^ 
profesijų žmonėmis pasi- į 
semtų daugiau žinių ir ru- I

Diena buvo vėjuota. Bet 
studentai nejautė šalčio. Iš
tiesę kaklus, jie smalsiai 
dairėsi į kelią, vingiavusį 
tarp aukštų pušų, iš visų 
pusių aptūpusių stovyklą.

—Atvažiuoja! —linksmai 
sumojavo rankomis Zita 
K a m a r auskaitė, Lietuvos 
žemės ūkio akademijos stu
dentė.

Washingtonas. — Sulau
kęs 82 metų amžiaus/jnirė 
karo laivųx architektas 
Ja hies Bates.

Iš užmedžių išniro “Mosk- 
vičius” ir, privažiavęs pala
pinių miestelį, sustojo. Ne
trukus takelyje pasirodė 
nekantriai studentų laukta 
viešnia —■ įžymi Amerikos 
moterų kovotoja už taiką 
Ksavera Karosienė, lydima 
studentų aktyvo stovyklos 
viršininko Stasio Keinio.

—Simpatiška moteris, •— 
girdėjosi šnibždesys, kai 
viešnia užlipo į atvirą pa
statą, kur, paprastai, vyk
davo susitikimai su įžymes
niais žmonėmis (mat; kitais 
atvejais jaunimas ‘ vietoj 
suolų pasiri n k d a V o žalią 
miško pievutę).

—Ji [grįžta iš Japonijos 
taikos kongreso,—tyliai pa
sakė draugei Vilniaus stu
dentė Valė Lašai te.— Tur 
būt, įdomiai papasakos...

—Tur būt...
Merginos jau anksčiau ži

nojo, kad Karosienė išva
žiavo į Ameriką dar visai 
mažytė. Todėl jas nustebi
no aiški, be akcento lietu
viška kalba, kuria ji kreipė
si į studentus:

—Man atrodo, kad aš grį
žau į savo namus...

Šie žodžiai užžiebė klau
sytojų akyse nuoširdžius 
žiburiukus.

Karosienė pasakojo apie 
Amerikos jaunimą, apie tai
kos kongresą Japonijoje, 
apie Indiją, kurioje ji ne
seniai lankėsi. Ypač visus 
sujaudino pasakojimas apie 
nukentėjusius nuo atominės 
bombos japonus. Viena 
mergaitė turėjo vos penke
rius metukus, kai virš Hi- 
rošimos sprogo bomba... 
Ir štai septyniolika metų ji 
kankinasi. Ant kojų atsi
vėrė gyvos žaizdos. Mer
gaitė žino, kad ji greit 
mirs. Baisu! O baisiausia 
tai, kad vyriausybė sergan
čiais nesirūpia. 150 tūks
tančių žaizdotų žmonių gy
vena palapinėse, neturi iš 
ko gydytis...

Juo labiau studentams 
buvo keista, kad šalyje, ku
ri pirmoji pasaulyje nuken
tėjo nuo atominės bombos, 
ne visi žmonės kovoja prieš 
naujo karo grėsmę. Socia
listai visaip mėgino sužlug
dyti taikos kongrese priim
tą rezoliuciją, trukdė Tary
bų Sąjungos delegacijos 
įvažiavimą, n e d a vė vizų 
Korėjos, Kubos atstovams.

Kodėl?
Studentams kai ką padė

jo suprasti viešnios papasa
kotas atsitikimas • apie jau-
nų japonų ūkininkus, kurie 4 p.-Laisvė (Liberty)—Ahtrad., spalio (Oct.) 30, 1962

denį, grįžę į audito rijas, ga
lėtų įdomiau dirbti visuo
meninį darbą. \

—Gražu pas jus. Roma^ 
tiška, — šypsojosi viešnia.

O studentai, susikibę ran
komis, jau traukė lietuviš
ką dainą — juk daina vi
sada sujungia žmonių šir
dis...

Drėgnomis nuo susijaudi
nimo akimis žiūrėjo viešnia 
į studentus.

—Pas mus jaunimas daug 
šaltesnis, — kalbėjo ji. — Į 
svetimšalį žiūri iš tam tik
ro nuotolio, nepasitikėda
mas. O jūsų jaunimas — 
labai nuoširdus.

Studentai ilgai mojavo 
rankomis nu tol s t a n č i a m 
tarp pušų “Moskvičiui.” Su
sitikimas su Ksavera Karo- 
siene ilgai išliks jų širdyse, 
visada primindamas, kad 
šiuo metu svarbiausia—vi-v 
su žmonių bendra kova uL 
taiką.

Studentė

Bus galima gerti 
jūrų vandenį

Teks kerti jūros vandenį
Gėlo vandens klausimas 

pasaulyje darosi vis opes
nis. Pavyzdžiui, JAV jo 
kasdien suvartojama dau
giau kaip 1200 milijardų 
litrų. Tą milžinišką skaičių 
sunku įsivaizduoti, bet jis 
yra menkas, palyginus su 
tuo, kiek jAv numatoma 
suvartoti gėlo vandens 1975 
m. — 36,000 milijardų litrų 
per dieną. Todėl amerikie
čių sūriųjų vandenynų žiny
ba rūpinasi paspartinti ty
rinėjimus, siekdama naudo
ti 'vandenynų vandenį 
Svarbiausia kliūtis čia—nu- 
druskinimo išlaidos. Nau
jausias sprendimas numato
mas toks: gaunamus nu- 
druskinant vandenį minera-< 
lūs paversti trąšomis ir * 
chemikalais. Juos pardavus, w 
visa oper aci j a atpigtų.

ĮDOMI OBELIS
Pietų Afrikoje, Welling- 

tono mieste, sodininkas 
Fransua Sili augino obelis, 
kurios ištisus metus duoda 
vaisius ir niekuomet nenu
meta lapų. Minėtas sodinin
kas, norėdamas patikrinti 
naujos obelų veislės savy
bes įvairiuose dirvožemiuo
se bei klimato sąlygose, iš
siuntinėjo savo medelyne 
išaugintas obelis po kitus 
Pietų Afrikos rajonus. Gau
ti duomenys rodo, kad obe
lys gerai prigijo, greit pra
žydo ir subrandino norma
lius vaisius.

Naujoji obelų veislė pa
vadinta “R.E.99.” Pasirodę 
kad šie medžiai žymiai at
sparesni ligoms, būdingoms 
visoms žinomoms obelų rū
šims.

MUZIKALUS VIRDULYS
Stokholmo parduotuvėse 

pasirodė įdomi prekė—mu
zikalus virdulys. Vandens 
virimą lydi ne švilpesys, o 
naujausio šokio melodija. 
Groja į virdulio “nosį” įdė
tas muzikinis patronas, ku
ris gali kartoti melodiją 
apie šimtą kartų. Po to pat
roną reikia keisti.

LAIKRODIS -ŽIEDAS
26 milijonus laikrodžių 

1959 metais pagamino 17 
tarybinių gamyklų. Masinė 
laikrodžių gamyba mūsų 
šalyje dar palyginti jauna, 
bet jau dabar pramonės iš-A 
leido 550 laikrodžių markių/* 
Viena jų — laikrodis-žiedasl 
kurį pagamino Jerevano 
pamvkla. ■ A.



Binghamton, N. Y.
Išklausėme dig. Karosienės 

Laibą ir matėme Lietuvos
| filmus
Puikiai pavyko draugės 

Ks. Karosienės prakalbos, 
Lietuvos filmų rodymas ir 
vakarienė spalio 13 dienos 
vakare, kuriuos bendrai su
ruošė LDS 6 kuopa ir LLD 
20 kuopos Moterų skyrius.

Apie 5 valandą vakare 
pradėjo ateidinėti ir lau
kiamoji publika. Pirmuti
niai pasirodė iš Scranton, 
Pa., draugai: J a n u š aitis, 
T r u k i e n ė, Sakevičiūtė ir 
Galinauskaitė. Netrukus su
eina į svetainę linksmais 
veidais plymouthiečiai V. ir 
O. Žilinskai, O. Globičienė 
ir dar viena draugė (atleis
kite, nespėjau užsirašyti). 
Taipgi pribuvo ir pittsto- 
niečiai - scrantoniečiai drau
gai Raudu vės, Valinčius, 
Genys ir Grasiulioniai. Bu
vo labai malonu ir linksma 
visus sutikti ir visiems šil
tai paspausti dešinę. Tai 
mūsų mieli ir brangūs kai
mynai, kurie veik visados 
atvyksta į mūsų suruoštas 
pramogas.

Įeina ir mūsų laukiamie
ji vakaro žvaigždės — kai- Į 
betoj a Ksavera Karosienė 
ir filmų demonstruotojas J. 
Grybas. Sykiu su jais—ir 
draugai W. ir B. Keršuliai 
iš Niujorko. Visus -juos bu
vo linksma ir malonu su
tikti ir išrdingai pasveikin
ti. Jeigu kurių svečių var
dų nepaminėjau, labai šir
dingai atsiprašau.

Baigiant sotintis skonin
gai paruoštu ir įvairiu mais
tu prie gražiai papuoštų 
stalų iš drg. M. Kulbienės 
darželio jurginais ir rūto
mis, vakaro pirmininke O. 
W. prašė publikos pertrauk
ti asmeniškus pasikalbę j i- 
tnus ir paklausyti drg. Ks. 

S Karosienės svarbių prane
šimų iš pasaulinės veiklos 
prieš karą ir už išlaikymą 
pastovios taikos pasaulyje. 
Draugė Karosienė pasako
jo, kad jai teko dalyvauti 
pasauliniame prieškarinia
me kongrese Japonijoje ir 
artimai susipažinti su viso 
pasaulio prieš karą kovo
jančiais žmonių atstovais. 
Taipgi ji buvo Indijoje ir 
ten susipažino su vietos 
žmonėmis ir patyrė, kaip 
jie žiūri į karo pavojų. Be 
to, ji ilgą laiką praleido ir 
Tarybų Lietuvoje. Ji ir ten 
pajuto, kaip visa tarybinė 
liaudis nenori karo ir smar
kiai kovoja prieš jį.

Mes buvome laimingi tu
rėti drg. K. Karosienę šia
me vakare ir su didžiausiu 
stisidomėjimu klausėmės 
jos tokios turiningos kal

ybos. Tai viena iš geriausių 
moterų kalbėtojų.

f*o prakalbos sekė Lietu
vos filmų rodymas. Drg. 
Jonas Grybas, LLD Centro 
sekretorius, pirm filmų ro
dy m o paaiškino jų turinį. 
Filmai buvo gražūs, spal
vingi, darė didelį malonu
mą matyti tokį gražiai iš
auklėtą ir taip aukštai kul
tūringą tarybini Lietuvos 
jaunimą. Tik bėda buvo ta
me, kad labai lėtai ir neaiš
kiai girdėjosi kalbos ir dai
navimas. Grybas sakė, kad 
dėl to yra kalta svetainės 
elektra—per silpna.

Prie užbaigos kai kurie 
mūsų organizacijų nariai ir 
brangieji svečiai K. Karosie
nė, J. Grybas ir V. Žilins
kas turėjome draugišką pa- 
sAkalbėjimą. Tai taip 
sis kultūrinis vakaras ir 
buvo gražiai užbaigtas.

Onyte Wellus

Norwood, Mass.
Sukakties pare ir padėka
Robertas ir Yvonnė Niau- 

rai, gyvenanti 34 Hillview 
Rd., Islington, Mass., spalio 
13 d. minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo jubi
liejų.

Kuomet jau anksčiau til
po “Laisvėje” aprašymas 
apie šią sukaktį, rengtą M. 
Uždavinio stuboje, tai apie 
banketą aš nieko pridėti ne
turiu.

Aš tik tiek turiu pasaky
ti, kad jubiliatai buvo labai 
patenkinti, turėję gražų pa
gerbimą ir dovanų nuo. sa
vo artimų draugų ir drau
gių.

Jie širdingai dėkoja ban
keto rengėjams S. ir J. Rai- 
nardams, J. ir S. Budevi- 
č i a m s ir A. ir O. Žam
bams. Dėkoja visiems, ku
rie buvo atsilankę, už gra
žias jiems dovanas, kurių 
jubiliatai nemažai gavo.

Jubiliatai, norėdami tin
kamai atžymėti šį savo ju
biliejų, aukoja $25 “Lais
vės” reikalams.

Linkiu draugams Niau- 
rams sulaukti auksinio ju
biliejaus.

M. Uždavinis

Worcester, Mass.
Pranešu, kad Aido choras 

yra pasišovęs vykti į “Lais
vės” metinį parengimą lap
kričio 4 d., į Niujoi’ką. Cho
ras vyks autobusu. Paša
liniams yra vietos; kurie 
norėsite su choru važiuoti, 
tai kelionė į abi pusi tik $6 
asmeniui. Tuojau užsire
gistruokite pas Juozą Bak
šį, 29 Endicott St.

Aido choras važiuoja su
vaidinti operetę “Lietuvai
tę,” tai su choru būtų sma
gi kelionė ir pašaliečiams, 
kurie mylite nuvažiuoti į 
metinį “Laisvės” parengi
mą.

Busas išeis nuo 29 Endi
cott St., lapkričio (Nov,) 4 
d., 7:30 ryte, nes reikia bū
ti Niujorke 12 vai. dieną.

“Laisvės” administracija, 
sako, lauks mūs su paruoš
tais pietumis. J. M. L.

Chester, Pa.
Iš LLD apskrities 

konferenciojs
Spalio 14 d. įvyko LLD 6 

apskrities konferencija. Bu
vo skaitytas laiškas iš Cent- 
do Komiteto, kuris pasiža
dėjo ir ateityje leisti ge
ras, moksliškas knygas.

Centras veikia gerai, tai 
tik lieka nariams pasidar
buoti, kad gavus Draugijai 
naujų narių. Philadelphi- 
jos kuopa jau gavo naujų 
narių; manau, kad ir kitos 
to pasieks.

Konferencijoje nutarta 
darbuotis “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuose. Prašome vi
sus narius į talką—pagelbė- 
kite vajininkams.

Pasibaigus konferencijai 
buvo gera vakarienė. De
legatai ir svečiai pavalgę 
paaukojo išlaidų padengi
mui, taipgi spaudos para
mai buvo sukelta $40. Po 
$10 paskirta “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Liaudies balsui,” 
taipgi $10 gynimui kovoto
jų už demokratines teises. 
Ačiū visiems aukojusiems!

Pasidarbavo gaspadinės 0- 
na Zalner, su pagalba P. 
Walantienes, Merkienės, 
Kovalčukienės ir Elzbietos. 
Varde LLD apskrities ko
miteto ačiū visiems už atsi
lankymą ir gapsadinėms.

A. Lipčius

AR YRA DIEVAS?
Antru akrtu perskaičiau 

J. Ragausko knygą—“Eiki
te, mišios pasibaigė,”

Kad dievo nėra,'patikau 
seniai įsitikinau, ,J$t kad 
dar daug žmonių^tiki, tai 
nepaslaptis, tad kartas nuo 
karto ir vėl apimtai pakal- 
bėti-padiskusuo^njū^ nau
dinga. Tiems,^kurie norėtų 
apie tai pastudijuoti, * pa
tarčiau atsiversti Ragausko 
knygos 102 puslapį ir per
skaityti, kaip ir ko mokė 
Kauno semi n a r i j o s tėvas 
klierikų p r o f e s orius. Jis 
mokė:

Tuštybė tad yra nykstan
čių turtų ieškoti ir jais pa
sikliauti.

Tuštybė kūniškiems geis
mams pataikauti ir vien to 
ieškoti, už ką paskui reiks 
sunkiai atsakyti.

Tuštybė yra ilgo gyveni
mo norėti, bet nesirūpinti 
dorai gyventi.

Tuštybė yra mylėti tai, 
kas greit praeina, ir nesku
bėti ten, kur amžinas 
džiaugsmas tveria.

Viskas, kas čia pasakyta, 
yra gera ir gražu, bet ko
dėl gi kunigai to nesilaiko? 
Vargu rasi kunigą biedną, 
vargu rasi kunigą, kuris 
neieškotų kūniško gašlumo 
patenkinimo. Vargu rasi 
kunigą, kuris nenorėtų ilgai 
gyventi, o skubintus! į dan
gų.

Ar tai ne atviras melas, 
ką jie siūlo darbo žmonėms, 
kuomet patys galvotrūk
čiais į visa tai veržiasi, 
mindami po kojomis vienas 
kitą?

Eikime toliau, — atsivers-

Lawrence, Mass.
Matykite operetę

Smagu pranešti, kad pas 
mus atvyksta Worcesterio 
Aido choras suvaidinti la
bai gražią operetę “Lietu
vaitę.”

Vaidinimas įvyks šešta
dienį, lapkričio (Nov.) 17 
d., Lietuvių Piliečių klube, 
41 Berkeley St. Pradžia 
nuo 5 vai. popiet. Bilietas 
asmeniui tik 99 centai.

Kviečiame Lawrencaus ir 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir pamatyti taip gražią 
operetę, pasiklausyti gražių 
dainų. Rengėjai

Rochester, N. Y.
Mirė O. Balzarienė

Rugsėjo 23 d. mirė Ona 
Balzarienė. Paliko didelia
me liūdesyje dukrelę Opą 
Balzaraitę.

Ona Balzarienė (Kiršai- 
tė) atvažiavo į šią šalį 1906 
m. Lietuvoje gimus ir au
gus Bilįuniškių kaime, Pa
pilės valsčiuje, tais laikais 
Šiaulių apskrityje. Ištekėjo 
už Petro Balzario, kuris jau 
yra miręs, ir išaugino vieną 
dukrą.

Velionė buvo laisvų min
čių, per daugelį metų skai
tė “Laisvę,” rėmė spaudą ir 
darbininkišką judėjimą, pri
klausė LLD 110 kuopai ir 
Gedimino draugijai. Daly
vavo darbininkiškame vei
kime.

Pašarvota buvo pas G. J. 
SaVage, 1080 North Street, 
gražioje šermeninėje. Prie 
karsto buvo daug vainikų 
nuo giminių, organizacijų ir 
draugų. Laidotuvės buvo 
tik jos artimiesiems (“pri
vate”). Palaidota Mt. Hope 
kapinėse greta Jos mylimo 
vyro. Ilsėkis, Qnut, amži
nai, nes jau baigei vargin
gą savo gyvenimo kelią.

L. Bekešienė 

A

kime puslapį 270, kur kal
bama apie tai, kai karo me
tu Jyokieęją^ • ir .lietuviai 
žmogžudžiai Kupiškyje žu
dė žmones (žinomą, Kupiš
kis nębuvo išimtis), kur tie 
ž m o g ė d ros pasisuko, ten 
klaikios žmonių kančios, 
ašaros ir kraujas upeliais 
liejosi. Jie šaukėsi gerojo 
dievo užtarimo, jo pagalbos, 
bet jis jų negirdėjo. Kodėl 
jis neatėjo ir neparodė 
žmonėms tos visos kunigų 
skelbiamos galybės, kad be 
jo žinios nė plaukas nuo 
žmogaus galvos nenukrin
ta?

Jau du tūkstančiai metų 
baigia praeiti, kai kunigai 
skelbia tą dievo galybę, o 
dar nė sykio jis savo vai- 
kams-žmonėms tos savo ga
lybės neparodė. Jeigu jau 
jis neparodė ir tada, kada 
žmogžudžiai milijonus ne
kaltų žmonių žudė, o jis jų 
negelbėjo, tai kada gi jis 
juos gelbės? Ar jam dar 
nebuvo gana žmonių ašarų, 
kančių ir kraujo? Kur tas 
kunigų aiški namas dievo 
mielaširdingumas ?

Atverskime puslapį 471— 
Kristaus bažnyčia be Kris
taus. Čia, taip sakant, pirš
tu prikišamai parodoma 
veidmainystė, pradedant 
kunigais ir baigiant popie
žiumi. Jie žmones moko: 
“Greičiau kupranugaris iš
lįs pro adatos ausį, negu 
turtuolis įeis į dangaus 
karalystę.” O kas yra popie
žius? Jis yra ne milijonie
rius, o bilijonierius; jis yra 
turtingiausias žmogus pa
saulyje; jis net nebesuskai
to savo turtų: Kardinolai 
milijonieriai, vyskupai di
deli turčįai, klebonai ir ku
nigai irgi tūrtihgi, tai reiš
kia, kad jie visi irgi neįeis 
į dangaus karalystę, bet, ži
noma, jie jos ir nepaiso, nes 
žino, kad jie tik mulkina 
dangumi darbo žmones.

Be viso to dar popiežius 
pėsčias nevaikšto ir arkliais 
ar automobiliais nevažiuo
ja; jį turi žmonės nešioti 
ant savo pečių tam tikroj 
klėtkoj-supynėj, kaip seniai 
seniai—vergijos gadynėj — 
darbo žmonės nešiodavo sa
vo vergėjus ponus. Ar tai 
ne paniekinimas žmogaus? 
Ar tai ne puikybė?

Šiandien — 20-tame am
žiuje, kada visame pasau
lyje tautos baigia išsilais
vinti iš žmogaus paniekini
mo— vergijos, popiežius tą 
vergiją dar praktikuoja ir, 
matomai, didžiuojasi.

Šiandien, kai žmogus da
ro stebuklus Žemėje ir erd
vėje, Romos katalikų baž
nyčia su popiežiumi ir visa 
jo svita nesigėdija apgau
dinėti žmonių, skelbdami 
būk tai yra kur ten debe
siuose dievas, kurio, kaip 
jie patys sako, niekas ne
gali matyti, jausti, apčiuop
ti. Jeigu taip, tai kaip ku-

ELIZABETH, N. J.

Mirė

Stanley J. Liutkus
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai, vaikams, 
anūkams, artimiesiems, ir buvusiems jo draugams.

V. Simonai
K. Pociūnai
I. Šalkauskai 
Šolonskauskai 
V. Žukai
I. Bėčiai

Žinios iš
BALTARUSIŲ 

LITERATŪROS SAVAITĖ
Vilnius. — Lietuvos Kul

tūros ministerijos knygų 
prekybos valdyba drauge 
su Lietuvos TSR Ęąšytojų 
sąjunga spalio 7—13 dieno
mis nutarė surengjtį balta
rusių literatūros ’ propaga
vimo savaitę.

35—1 LIBIJĄ
“Kauno audinių” fabriko 

desinatorėms Elvyrai Mar- 
cinkonienei, Janinai Kele- 
raitei ir Stasei Oksaitei bu
vo daug jaudinimosi, o kar
tu ir džiaugsmo. Jos paruo
šė 35 pavyzdžius naujausių 
audinių siuntą. Ji išsiųsta į 
tarptautinę mugę Libijoje, 
Tripolyje. Kaunie č i ų su
kurtos medžiagos — kapro- 
niniai, žakardiniai audiniai 
su acetatiniu šilku — supa
žindins mugės lankytojus su 
Tarybų Lietuvos tekstili
ninku laimėjimais.

“K. T.”

DAR VIENA NAUJA 
VALGYKLA

Greta rekonstruojamos 
Kauno “Elektros” gamyk
los statomo pagrindi n i o 
korpuso neseniai išaugo 
naujas dviejų aukštų pasta
tas. Čia atidaryta įmbnės 
darbuotojams 100 vietų mo
derni valgykla. Joje gami
namų patiekalų kokybe ir 
asortimentu įmonės kolek
tyvas patenkintas. Todėl ši 
valgykla, ypač pietų per
traukos metu, gausiai lan
koma.

Be elektros variklių ga
mintojų, valgykloje gali 
maitintis aplinkiniai gyven
tojai. Be to, čia gaminami 
įvairūs konditerijos gami
niai, kuriais aprūpinami 
gretimų mokyklų mokslei
viai. ;

ML šarakauskas

ATOSTOGOS KELYJE
Vilnius. — Baigėsi moks

linių ekspedicijų metas. Ir 
štai 25 respublikos Mokslų 
akademijos Geografijos-ge- 
ologijos instituto darbuoto
jai, gavę eilines atostogas, 
nutarė jas praleisti drauge, 
keliaudami po broliškas res
publikas. Maršrutu Vilnius- 
Kišiniovas—Odesa jie išvy
ko į įdomią kelionę.

“V.N.”

nigai jį apčiuopė? Tai me
las. Reikia tik stebėtis -iš 
tų žmonių, kurie dar tuo 
tiki.

Gerai padarė Ragauskas 
prisekdamas ištraukų iš F. 
Dostojevskio veikalo — 
“Brolių Karamazovų,” kad 
jeigu Kristus vėl ateitų į 
pasaulį, jis būtų visiškai ne
pageidaujamas baž n y č i o s 
valdovams. Jei jis vėl pa
mėgintų skelbti savo moks
lą, jį dar kartą nukryžiuo
tų patys bažnyčios dvasi
ninkai. J. D. S.

A. Skairus
J. Gradeckis
Kirslis
B. Makutenas
P. Poškus

Lietuvos
VERTINGAS INDĖLIS
Lietuvos TSR Mokslų 

akademijos Istorijos insti
tuto Mokslinės Tarybos po
sėdyje Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo univer
siteto vyr. dėstytojas A. 
Šidlauskas gynė disertaciją 
tema “Švietimas Lietuvoje 
XVII amžiaus paskutinia
me ketvirtyje” istorijos 
mokslų kandidato laipsniui 
gauti.

Disertacijos gynime kal
bėję oficialieji oponentai — 
filosofijos mokslų kandida
tas docentas EI. Meškauskas 
ir Baltarusijos TSR akade
mikas, istorijos mokslų 
daktaras V. Serbentą tei
giamai įvertino A. Šidlaus
ko disertacinį darbą. Balta
rusijos TSR MA mokslinis 
bendradarbis V. Posė savo 
pasisakyme pažymėjo, kad 
A Šidlausko darbas yra ver
tingas indėlis ne tik į Lietu
vos, bet ir į Baltarusijos 
TSR kultūros istorijos tyri
nėjimą.

Mokslinė Taryba nutarė 
suteikti A. Šidlauskui isto
rijos mokslų j andidato

V. Ragaišienė
Istorijos instituto 

darbuotoja

SU KONCERTAIS DU 
MIL. KILOMETRŲ

Kauno sporto halėje įvy
ko LTSR nusipelniusio vals
tybinio dainų ir šokių an
samblio trystūkstan t a s i s 
koncertas. Buvo atlikti ge
riausi kūriniai, įėję į an
samblio programą 1940— 
1960 metais.

Jau 22 metai ansamblis 
savo koncertais džiugina 
žiūrovus ne tik mūsų res
publikoje. Jis šiltai sutinka
mas Maskvoje, su pasiseki- 

i'mu koncertavo kitose bro
liškose respublikose, užsie
nyje.

Su koncertais ansamblis 
pravažiavo daugiau kaip 
du milijonus kilometrų.

(ELTA)

NAUJA LABORATORINĖ 
ELEKTROS KROSNIS
Utena, spalio 6 d.—Dide

lę paklausą turi laboratori
nių krosnių gamyklos išlei
džiama produkcija. Gauti 
užsakymai joms pagaminti

Brockton-Montello, Mass.

Auksinio Jubiliejaus
BANKETAS

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

BUS GERI VALGIAI IR ŠAUNI MUZIKA

Rengimo Komisija

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.

5 p.-LaisvS (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 30, 1962

iš Įvairių Tarybų Sąjungos 
miestų, iš Indijos ir Kam
bodžos. r

Pastruoju metu įmonė 
įsisavino patobulintų labo
ratorinių elektros krosnių 
“MP-2U” gamybą. Jos yra 
20 kilogramų lengvesnės už 
iki šiol gaminamas, žymiai 
praktiškesnės. Jų gamybos 
įsisavinimas duos per me
tus 150 tūkstančių rublių 
ekonomijos.

Ė.

JAUNIEJI KOLŪKIEČIAI 
IR DARBININKAI 

MOKOSI
Plungė, spalio 6 d.—Kaip 

niekada, daug šiais metais 
į vakarines mokyklas atėjo 
mokytis jaunųjų gamybi
ninkų. Rajono kaimo jauni
mo mokyklose veikia 38 kla
sės, kuriose mokosi dau
giau kaip 450 kolūkiečių, 
tarybinių ūkių darbininkų, 
mechanizatorių.

Rajono centre veikiančią 
darbininkų jaunimo mokyk
lą lanko daugiau kaip 300 
darbininkų ir tarnautojų. 
Prie Plungės vidurinės mo
kyklos atidarytas neaki
vaizdinis skyrius, kuriame 
savo bendrąjį išsilavinimą 
kelia 80 žmonių.

E.

Lietuvos artistų gastrolės 
broliškose respublikose
Naująjį koncertinį sezo

ną visi Valstybinės filhar
monijos meniniai koltkty- 
vai pradeda gastrolėmis į 
broliškąsias respub 1 i k a s. 
Nusipelnęs valstybinis cho
ras, vadovaujamas respub
likos liaudies artisto K. Ka- 
vecko, savo gastroles po 
Rusijos Federaciją pradės 
koncertu Kremliaus teatre. 
Simfoninis orkestras išvyk
sta J Kaliningrado sritį, es
trados artistai aplankys 
šiaurinius RTFSR rajonus, 
kamerinis orkestras — Ry
gą ir Taliną. Speciali kon
certinė grupė spalio mėne
sio pradžioje išvyko pas 
plėšininių žemių užkariau
tojus.

Dvi estradinės trupės da
bar gastroliuoja Vilniaus ir 
Rokiškio rajone. Iš 1,500 
filharmonijos koncertų apie 
1,200 kasmet rengiama pe
riferijoje. Tiek pat koncer
tų rajonų ir kaimų žiūro
vas pamatys ir šiemet.



Worcester, Mass.
LLD 11 kp. darbuotė 
ir ankstyvas sniegas

Tn • »w —. sąjunga iššovė 
dar vieną satelitą

dienomis | jlingOs specialistai iššovė 
LLD 11 kuopa turėjo ispar- į dešimtą “kosmoso” satelitą 
davimą naudotų surinktų. ktirjs skrenda nuo 130 ik 
daiktų ((“rummage sale ),; 
kuris gerai pavyko; daug 
visokiu daiktu buvo surink
ta bei sudovanota. Tai už 
mažą kainą išparduodant, j 
pirkėjų

■ 236 mylių atstoję nuo Že
mės. Jis aplinkui Žemę ap- 
skrenda per Po minučių. 

Į Tai jau dešimtas “Kosmos” 
I satelitas nuo šių metų kovo 
mėnesio.

Taipgi tarybiniai specia

Kviečiame!
I

Kviečiame visus geros va 
lios lietuvius atsilankyti 
“Laisves” metinį spektaklį, 
kuris įvyks sekama sekma-; 
dieni, lapkričio 4 d. Schw 
ben salėje, Brcoklyne. •

Smulkmenas skait y k it e į mikaįų-muiio fabrike. Kiliu 
i šiame puslapyje telpančia- ekspliozijai, gaisras išsiplė- 
■ me ' 11 ’skelbitne.

i Sesi gaisragesiai žuvo gaisre
Maspetlie; 1.6 sužei sta

raėjusį savaitgalį Mas- 
.pethe (tai Niujorko miesto 
i rajonas) įvyko gaisras che-

IS

E. Rooseveltienė 
labai susilpnėjo

Kaip žinia, buvusio 
zidento F. D. Roos e v e 11 o 

i našlė, Eleonora Roosevel-

pre-

šimtinės, tai atrokavus iš-1
laidas, gera paspirtis dar- Hstai jau iššovė dvi naujas 
bininkiškai apšvietai. ’— , .
dėkui daugiausia k u opos na- Abidvi nukrito^numaty- 
moterims, kurios ištvermin
gai veltui pasidarbavo. Tai 
šios draugės: L. Ausiejienė

Tai raketas į Ramųjį vandeny-

FILMAI
“LONG DAY’S JOURNEY 

INTO NIGHT”
Žymusis Jungtinių Vais-j palei ją 

tijų literati 
O’Neill, gimęs

i tė, bet pribuvę gaisragesiai 
; (firmen) jį šiaip tai]) užslo- 
; pino.

starųoju metu Maspete įsi
kūrė daug fabrikų. Kaip 
žinia, dideli Maspetho plo-į tienė, jau senokai sirgo 
tai ilgai buvo lyg ir pelky-1 Buvo nugabenta į ligoninę 
nai, dabar ten yra pastaty
tų jau nemaža fabrikų.

RUOŠIASI KUBOS 
PABĖGĖLIAI

i as nugalėtas, viskas okei, Į New Yorkas.—Visoje ša-i
I fdmnm fnklH k- J

lienė, O. Sidarienė, Skrols 
kienė; prisidėjo ir vyrai —

Į kinio du vagonai buvo užsi- 
A. \ osi- !(]egę. Nelaimėje sužeidė

! žmones.

ir P. Skrolskis (su auto
mobiliais patarnavo).

Oras buvo rudeniniai vė
sus, bet giedras. Bet štai

Kinija džiaugiasi 
naujuoju derliumi

Pekinas.

I staiga fabriko siena griuvo, į 
, 'stovėjusieji šeši 

E u g e n e; gaisragesiai pakliuvo po ja 
New Yorko1 ir buvo užmušti; 16 kitu, 

mieste, — žinomas visome į truputį toliau stovėjusiųjų 
pasaulyj kai]) talentingas * gaisragesių buvo sužeisti; 
rašytojas. Jis tapo apdova- i keturi, sakoma, labai pavo

ki notas Nobelio premija 1936jjingai.
'metais už savo vertingus i 
' kūrinius. Tai vienas iš pir-
I mųjų realistų, kuris norėjo ko miestas seniai matė, 
parodyti gyvenimą tai]), 

I kai]) jis ji matė ir jautė.
I Šioje dramoje jis vaiz

i iš ten parvežta namo (gy- 
’ vena Manhattane), bet jos 
! s. v e i k a t a negerėja, o vis 
1 prastėja.

Pastaromis dienomis, sa
koma, ligonės sveikatos 
būklė dar labiau pablogėjo.

Rooseveltienė — apie 78

to vė j tįsiųjų

Toki gaisrą, kuriame žū
tų tiek gaisragesių, Niujor-

lyje masiniai stoja į karo! 
vienetus Kubos pabėgėliai, i 
Jungtinės Valstijos iš jų | metų amžiaus, 
mobilizuoja latyniškai kai- į----------
bančius mili tarinius dali
nius. Kubos pabėgėliai sa
ko, kad jie netrukus įsiverš 
į Kubą.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendroves

.. op i - , Kinijos radi- duoja vienos dienos
;paho 26 d. is ryto atsikėlę’jas praneša apie suėmimą tarpi su 

n» noeViil i t • -i i • Q Ir *oaKo, jis pasakoja, kaip jis sirgo 
yra j džiova ir turėjo būti išvež-

išvydome žiemą, ir paskui j rudeninio derliaus, 
visą dieną drėbė sniegas., rudeninis derlius 
Tai gana ankstyvas sniegas Į - -
pribuvo šiemet.

savo namiškiais

■ geras ir grūdų bus suimta 
'daug daugiau, kai]) perei- 
; taisiais metais.

Ryžiai g e r a i užderėjo 
Yangtze ir Yellow upių sri- 

Pirmadienio rytą staiga; tyje. Medvilnės yra geras 
Konstantinas Lauri- Į derlius Tuntinp’o ežero ir 

Velionis pašarvotas Ritose srityse.I Sako, kad 
I gerai užder-ė^A pasėliai ir 

Kada bus • daržovės Tibete ir kitur.

I). J

Philadelphia, Pa

tas ligoninėn. Tėvas, būda
mas šykštus ir dar girtuok
lis, delsė ir ieškojo ligoni
nės, kurioje pigiausia kai
nuotų sūnaus išgydymas.

Šiuo metu tiriama gaisro 
priežastis, ieškoma kalti
ninkų. Spėjama, -kad buvo, 
iš fabrikantų pusės ar iš tų, j lapkričio 5 d. 
kurie fabriką prižiūri, apsi-1 
leidimo. '

Kaip ten bus toliau, pa-1 __  _  ..... _ _____
aiskės vėliau. O šiandien še- ikričio 14 d., 7:30 vai. vakare, “Lais- 
Šių gaisragesių jau nebėra ! ■ Ą's’l sajčje, 102-02 Liberty Avenue.

Tenka priminti, kad pa-

di rėk-
i torių susirinkimas įvyks pirmadienį, 

Pradžia 7 vai. va-
! kare. J. G.

OZONE PARK, N. Y.

LDS 183 kp. susirinkimas lap-

MIRĖ BUVĘS KUNIGAS 
W. A. RYANAS

San Francisco, Calif. — 
Nuo vėžio ligos mirė buvęs 
kunigas Walter A. Ryan’as. 

I Manoma, kad su jo mirčia 
'bus panaikintas jo žmonos 
I Alice Ryan

J. Kalvaitis dar vis 
tebelaikomas ligoninėj^

Pirmadieni telefonu teko 
pasikalbėti su Maryte Kal- 
vaitiene. Pasiteiravome 
apie jos draugo Juliaus 
sveikatą, kuris, kaip žinia, 
jau kelinta savaitė randasi 
ligoninėje. Pasirodo, kad 
vis dar neaišku, kada jis 
bus iš ligoninės paleistas. 
Sako, gydytojai laukia tam 
tikrų naujų vaistų, kuriais 
bandys jo sveikatą pataisy
ti. Prieš keletą dienų jam 
buvo padarytas labai skau
dus burnos “skreipinimas” 
(skaptavimas).

Žinoma, Juliui ligoninė la
bai atsibodo, išsiilgęs die
nos, kada galės ją apleisti 
ir sugrįžti į namus. Deja, 
kol kas, dar vis turi būti li
goninėje. Visi laisviečiai 
linki Juliui kuo greičiau^.

Prašomi visi nariai dalyvauti 
daug naudingų sumanymų.

su

(Belsky tės) (šiai susveikti.
skundas prieš kardinolą__________
Spellmaną ir katalikų baž- i
nyčią. Moteris skundė, rei-1 Saigonas. — Pietų Viet- 
kalaudama $2,300,000 atpilJnarno kariai, su pagalba 
do už pavogimą ir atviho-|JAV malūn rni ir karo 
įima nuo jos ir jų vaikų bu-,. v v_
vusio kunigo-jos vyro ir | lėktuvų, užmušė 80 partiza-

1 vaiku tėvo. Įntbv

m i re
naitis. ____ ....
Kavaliausko š e r m eninčje, 
1601 So. 2nd St.
laidojamas, dar nežinia. A- 
pie tai galite sužinoti pa
šaukdami šermeninę.

Narkotike motina nežinojo ! 
kas darosi namuose, ji kla-' 
jojo po kambarius svajoda-. 
ma... Vyresnysis brolis tai]), 
pat girtuoklis.

ĮSPŪDINGAS METINIS “LAISVES” PARENGIMAS

MILITARISTAI VEIKIA
Washingtonas. — Penta

gono aukštieji militaristai 
mobilizuoja jėgas invazijai 
į Kubą. Jie sako, kad diplo
matijos keliu nebus panai
kinta Kuboje raketų įrengi
mai, tam bus reikalinga 
JAV jėga.

JAV IŠŠOVĖ SATELITĄ 
LINK MĖNULIO

Pasadena, Calif. — JAV 
erdvių užkariavimo specia
listai iššovė satelitą “Ran
ger 5” link Mėnulio. Bet jis j 
eina “kreivai”, tai]), kad 
nueis pro Mėnulį. “Ranger 
5” yra 755 svarų.

fokioje situacijoje gra-1 
žios šeimyniškos santarvės 
negalėjo būti ir nebuvo. Vi-. 
sa tai, su visom smulkme- ■ 
nom, autorius puikiai iš
reiškia šioje dramoje, laiko
tarpyje vienos dienos. Atro
do, kad ši diena panaši i va
karykščią, o rytoj ir vėl bus

Vietoje Rengiamų Tradicijinių Koncertų Šįmet

AIDO CHORAS IŠ WORCESTER, MASS
Vadovaujamas Jono Dirvelio, Suvaidins

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

vajaus pradžia labai 
Man atrodo, kad aukos į pen
kių tūkstančių dolerių fondą 
plaukia labai gražiai.

Tik vis dar randasi koloni
jų, iš kurių nieko nesigirdi. 
I aukiame pasitaisymo. Lau
kiame draugų atsiliepimo. Pa- 
ridarbuokite!

SŪRŪS DEBESYS
1960 metais, laike vulka- 

i no veikimo Havajų saloje, 
JAV mokslininkai skrido 

i lėktuvu. Jie pataikė į tirštą 
gera. 1 debesį. Paėmė i įtalpa dali ; non • , . . -r> . i- ,

krauju, 
dramoje, 
savo pa- 

tėvų vpa- 
kasdieni-

OPERETE “LIETUVAITE”
• > ’• . k i A

Bus Naujenybė Didžiojo New Yorko ir Apylinkės Lietuviams

O štai gražiausios iniciaty
vos pavyzdėlis. Turiu minty
je Easton, Pa. Draugo L. Til
viko sumanymu Įvyko paren
gimas. Niujorkiečiai nuvykę 
davė šaunią programą, 
sėkmės kuo puikiausios, 
jomis džiaugiasi.

Progų yra, dirvos yra, tik 
kam nors reikia pasidarbuoti.

jo turinio. Pasirodė, kad 
jame yra daug daugiau 
druskos, negu marių vande
nyje.

Tyrimai parodė, kad vul
kano besiveržianti srovė iš
neša į padangę iš 
jūros vandenį ir druską, o

artimos sutik*

Pa-
Visi

Susikibo “Vilnies” redakto
rius Vincas Andrulis su “Nau
jienų’’ redak t o r i u m Pijum 
Grigaičiu. Vincas, matyt, 
ėmė ir priminė Pijui, kad 
anais metais jo laikraštis

“nauju lietuviu.” Pijus taip ( 
užpyko, jog ėmė ir save išda
vė. Prašau, klausykite:

“Naujienos džiąugė>3i, kad 
vokiečių armija išvijo Rusijos 
bolševikus iš Lietuvos. . . Bet 
‘Naujienos’ niekad nesidžiau
gė nacių naujo lietuvio kūri
mu” (“N.,” sp. 24 d.).

Daug, daug metų prabėgo, 
kol pagaliau tas žmogus su
rado drąsos prie tos baisios 
nuodėmės prisipažinti.

“Išvijimas” bolševikų reiškė 
pavertimą Lietuvos į griuvė
sius. “Išvijimas” juk reiškė 
išžudymą Lietuvoje septynių 
šimtų tūkstančių nekaltų žmo
nių. Kaip tik tas “išvijimas,” 
kuriuo Grigaitis džiaugėsi, 
reiškė “kūrimą naujo lietu
vio.” Tik taip juk Hitleris te
mokėjo ir tegalėjo tą “naują 
lietuvį” sukurti.

Ar tik ne tuomi dabar te
galima išaiškinti “Naujienų” 
nesuradimo drąsos pasmerkti 
impulevičinius ir paškevičinius 
žmogėdras, kurie padėjo hit
lerininkams Lietuvoje tuos 
žmones skersti ir tą ‘ ‘naują 
lietuvį” kurti ?

įvyks S®kimadienĮ, Lapkričio 4 Nov.
Pradžia 3-čią vai. popiet. Įžanga $1.50 (taksai Įskaityti).

Eugene O’Neill yra pa
reiškęs, kad ši veikalą apie 
savo artimuosius jis parašė 
savo ašaromis ir 
Jis perdavė šioje 
atvirai ir realiai, 
ties, brolio ir jo 
tingus polinkius
niam jo šeimos gyvenime.

Reikia paminėti ir tai. 
kad pakol Eugene O’Neill 
gyveno, jis neleido šio vei
kalo spaudom Tik no jo 
mirties <1953 m.) jo žmona 

? išleiski ši veikalą i 
buvo 
nasi- 
Yor-

spauda, kurs tumiau 
dvyliu) Lil VO V IĮ 11 #

ten ir susidaro sūrūs dobė- suvaidinta 
sekimu, vienam? Newsys.

PRIEŠ 8,000 METU 
JAU ŽINOJO AUKSĄ

Egipte iškasenos rodo, 
kad žmonės aukso naudin
gumą jau žinojo prieš 8,000 
metų. Senosios Graikijos ir 
Romos laikais auksas jau 
turėjo didelę vertę.

J. Bcndžinskailė vėl 
randasi ligoninėje

Neseniai laikraštyj buvo 
pranešta, kad po ilgo išbu
vimo ligoninėj, newyorkie- 
tė Jennie Bondži grįžo į na
mus, ilsėtis, taisyti sveikatą.

Penktadienį jos draugas 
Timothy paskambino į raš
tinę, pranešdamas, k a d 
Jennie neilgai galėjo 
džiaugtis savo sveikatos 
stiprėjimu namuose, Ji vėl 
rimtai susirgo ir randasi 
toj pačioj ligoninėj—Memo
rial Hospital (James Eving) 
Bldg.), ant 1st Avė., tarpe 
E. 67th ir 68th Sts., New 
Yorke. Kambarys 918, ant 
9-o aukšto.

Gaila, kad Jennie turėjo 
vėl grįžti ligoninėn. Linki
me jai daug sėkmės.

ko teatre.
Šis filmas turi 

nasisekimą. ir

tris 
per-

liai gerą 
Europoje. 

Cannes festivalyje aktoriai 
buvo apdovanoti premijo
mis už p*era vaidybą. Vieti
niai kritikai tai]) pat gra
žiai atsiliepia.

Filmas tęsiasi arti 
valandas su trumpa
trauka. Atrodo, kad atvaiz- 

1 duoti tik vienos dienos įvy
kius filmas yra per ilgas. 
Sakoma, kad būtu galima šį 
filmą sutrumpinti, bet re
žisierius Sidney Lumet ne

išmesti 
Eugene 
nenorė- 
dramos 
kurioje

sutiko ir nenorėjo 
nė vieno žodžio iš
O’Neill veikalo. Jis 
jo sumažinti šios 
prasmę ir svarbą,
autorius tiek daug sielos

Pravartu pasakyti, kad 
ši filmą nelengva sekti, ver
čia žiūrovą susikaupti; bet, 
kam patinka gilios prasmės 
dramos, tam patiks ir šis 
veikalas.

“Long Day’s Journey In
to Night” dabar rodomas 
Loew’s Tower East kinote- 
atre, 72 St. ir 3rd Ave., N. Y.

Chicago. — Sulaukęs 82 
m. amžiaus mirė fizikas Dr.

6 p.—Laisve (Liberty)—Ahtrad., spalio (Oct.) 30, 1962
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Worcesterio Aido Choras — mokytojas Jonas Dirvelis

Schwaben Hall, 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 j šį parengimą, nes čia turėsite sau daug malonu

mo. Pakvieskite ir savo draugus pamatyti ir išgirsti šį nepaprastai įdom'ų koncertą.
Rengėjai




