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— Rašo A. Bimba —

Filosofas, rašytojas, moksli
ninkas anglas Bertrand Rus
sell gražiai apvainikuoja savo 
ilgą gyvenimą, to gyvenimo 
saulėlydį aukodamas toms jė
goms, kurios kovoja už pasau
linės taikos išlaikymą.

Tai kas, kad jiį; jau švenčia 
arba greitai švęs savo 90-ąjį 
gimtadienį, 
aštrus, jo 
žmoniškai, 
žmogų ne 
nori jį išgelbėti nuo. niuklinės 
katastrofos.

Jo straipsnis paėjusio sek
madienio “New York Timeso” 
magazine, jo laiškas (to didla- 
pio redakcijai praėjusį pirma
dienį, turėtų atidalyti akis mi- 
luonams amerikiečių ir pavo
gti jiems, iš kur taikai pa

bojus iš tikrųjų kyla—jis kyla 
ne iš Rytų, bet iš Vakarų. Va
karuose pilna karo šalininkų 
ir kurstytojų, o ne Rytuose.

• Tokia to garsaus vyro rim
tai apgalvota išvada.

jo protas tebėra 
širdis tebeplaka 
šiltai. Jis myli 

tik žodžiais. Jis

Jau oficialiai atsidavė pro
fesionalinės beizbol^s sezonas. 
Viskas būtų gerai, jieigu šis 
gražus sportas nebūtų mono
polizuotas ir suėstas korupci
jos.

Tos komandos (klubais va- 
dinamoš) yra stambių kapita
listų rankose. Sportininkai 
perkami ir parduodami kaip 
gyvuliai rinkoje. '

Mūsų pažangioji dailininkė 
. May Stevens (May Barani- 

kiene) vėl gražiai pasižymėjo. 
Ji savo gabia ranka sukūrė se
riją kūrinių ir pavadino juos 
“Freedom Riders” — lietu
viškai, “Laisvės keliautojai.”

Apie juos labai entuziastiš
kai atsiliepia įžymusis negrų 
vadovas Dr, Luther King.

šitie mūsų maloniosios dai
lininkės kūriniai bus išstatyti 

publikai nuo balandžio 22 iki 
./ gegužės 15 d. Roko galerijo
je, 867 Madison Ave., prie 
T72nd St., Manhattane. Reikė

tų juos ir lietuviams pamaty
ti

Na, o visi turėkime mintyje, 
kad gegužės 5 dieną įvyks 

- mūsų Aido choro metinis kon
certas. žada būti vienas iš 
gražiausių. Aidiečiai jam su
šilę ruošiasi, 
jų mokytoja 
ma, užmigus 
sapnuoja.

Girdėjau, kad šiomis dieno
mis Aidas paaugo net keliais 
labai puikiais balsais. Aidie- 
čius ir jų gražų darbą parem- 
sime skaitlingu atsilankymu į 
jų koncertą.

Mūsų Mildred, 
ir vadovė, sako- 

apie koncertą

. Taigi, “neklaidingasis po
piežius” jau pusėtinai klysta.

Tokios išvados prieina Chi- 
cagos kunigų organo rašeiva 
J. Vaišnora. Su popiežiumi 
Jonu XXIII bėda esanti tame, 
kad jis tik, ot, labai geros 
širdies labai geras žmogus. To 
gi “geru”popiežiumi būti ne
užtenka. Jis—nei diplomatas, 
nei politikas. Jo neprilyginsi, 

4gprdi, prie tokių gudrių (ir, 
?zinoma, suktų diplomatų) 
^milžinų kaip jo pirmtakai Le

onas XIII, arba Pijai IX XI, 
ir XII.

Jonas mylįs net ir komunis
tus ir noris ir juos prie d va-

(Tąsa 6-tam pusi.)

JAV duoda atominių 
ginklų vokiečiams
Bona. — Balandžio 7 d., jau turi 400,000 vyrų armi- 

“The New York Timeso”! ją, bet ji greitai yra didina- 
korespondentas pranešė,ima, nes NATO laiko ją 
kad Jungtinės Valsti j o s ' svarbiausia jėga Vakarų 
atominiais ginklais gink- Europoje.
luoja Vakarų Vokietijos 
armiją. Vokiečių armijos 
dalinius aprūpina “Persh
ing” ir “Sergent” atominė
mis raketomis, kurias gali 
nušauti per 75 mylias. Tai 
raketos, kurios yra skiria
mos armijos dalinių ap-1 
ginklavimui.

Tuo pat kartu korespon
dentas praneša, kad Vaka-! 
rų Vokietijos militaristai 
reikalauja, kad visos NA
TO armijos būtų apgink
luotos atominiais ginklais.

Dabar Vakarų Vokietija

Vakarų

Vakarų Vokietijoje fab- 
kai ir dirbtuvės su didele 
paskuba gamina įvairiau
sius ginklus ir didelius kie
kius amunicijos. Laivų sta
tyklos stato naujus karo 
laivus, jų tarpe submari
nus, ir juos siunčia į Balti
jos jūrą.

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protesto notas 
Anglijai, Prancūzijai ir 
Jungtinėms Valstijoms 
prieš ginklavimą atomi
niais ginklais Vakarų Vo-

Kanadoje rinkimus laimėjo 
atominio ginklo šalininkai
Ottawa. — Balandžio 8 d. ■ 

Kanadoje įvyko parlamen
tariniai ir provincijų virši
ninkų rinkimai. Kanados 
parlamentą sudaro 265 na
riai. Vasario mėnesį jis bu
vo paleistasy kada premje
ras John Diefenbakeris, 
Progresyvės - konservaty
vų partijos vadas atsisakė 
priimti Jungtinių Valstijų 
atominius ginklus.

Rinkimuose svarbiausias 
buvo klausimas: Ar Kana- konservatyvų partija turė- 
da turi priimti Jungtinių 
Valstijų atominius ginklus 
i savo teritoriją. Diefenba- 
kerio vadovaujama partija 
sakė, kad jie nereikalingi, 
kad Jungtinės Valstijos, 
versdamos atominiai gink
luotis, tuomi kišasi į Kana
dos vidaus reikalus.

Vadinama “Liberalų”

'Komunistų partijos turi 
virš 40 milijonų narių

| Jau nori atominio 
JAV karo laivyno

K o m u- 
Kinijos, 
virš 17,- 
Kinijoje

■ partija, priešakyje su Les
ter B. Pearsoriu, stojo už 
priėmimą JAV apsiginkla
vimo politikos.

Rinkimu o s e “liberalai” j 
gavo į parlamentą nežymią I 
daugumą. Jie vienį vyriau
sybės neg a 1 ė s sudaryti, 
kaip jos negalėjo sudaryti 
if Diefenbakeris — turės 
gauti į koaliciją mažesnes 
partijas.

Buvusi ame parlamente

jo 116 deputatų, liberalai 
99, Social Credit part. 30 ir 
New Democrats 19.

Dabartinių balsavimų re
zultatai yra sekami: Libe
ralų partija laimėjo 128 
vietas į parlamentą, kon
servatyvų—96, Social Cre
dit — 24, o New Democrats 
—17. .

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — 11962 

metais Jungtinės Valstijos 
turėjo net $11,900,000,000 
deficito. Tai buvo didžiau
sias deficitas taikos metu.

Anglija, kurią finansi
niai, ekonominiai ir milita- 
finiai JAV remia, 1962 me
tais turėjo tik $1,900,000,- 
000 deficito. ■ ,

Ammanas. — 23 prancū
zų moterys turistės ir ku
nigas prigėrė, kada auto
busas nuvirto į upę.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė paliuosavo 35 poli
tinius prasikaltėlius, kurie 
buvo įkalinti Čiang Kai-še
ko jėgų sumušimo metu.

Birmingham, Ala. — Ne
grai demonstravo prie City 
Hlall, reikalaudami lygių 
teisių. Policija puolė ir su
ėmė 42 negrus.

New Delhi. — Indija ap
siginklavimui paskyrė $1,- 
820,000,000, Tai yra, 80 pro
centų daugiau, kaip 1962 
metais.

Syracuse, N. Y. — 22,500 
pėdų aukštyje JAV karo 
lėktuvas “F-101” vos nesu
daužė keleivinį lėkt u v ą 
“Electrą” su 57 keliaunin
kais.

New Yorkas. —Kardino
las Spellmanas gavo karinį 
generolo MacArthuro me
dalį už laikymąsi į JAV ka
ro bazes.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
bombonešį ir žuvo 2 JAV 
lakūnai.

Dakaras. — Keturi por
tugalų bombonešiai bomba- 
vo sinegaliečių gyvenamus 
namus. 

i -------------------------- -

Madridas. — Ispanijoje 
areštavo 3 prancūzus, ku
riuos kaltina teroristiniuo
se suokalbiuose.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos nemažins 
pagalbos Čiang Kai-šeko 
režimui, nes jis užlaiko 
600,000 vyrų armiją.

Washingtonas. — Admi
rolas H. G. Rickoveris, ku
ris išdirbo planus gamini- 

skaitlingiausia yra Italijos 1 mimui atominių submari- 
Komunistų partija, kuri tu-! nų, dabar susitarė su kari- 
ri iki 1,900,000 narių. Ku-: nio laivyno sekretoriumi 
boję pereitaisiais metais' F. Korthu, admirolu G. A. 
prie revoliucinės partijos Į Andersonu ir siūlo, kad vi- 
priklausė virš 60,000 žmo-|sas Jungtinių Valstijų karo 
nių. i laivynas būtų atominis, tai

Čilėje, Peru ir Venezue- j yra, turėtų atominius va
toje pereitais metais kūmu- i riklius ir atominius gink- 
nistų partijose padaugėjo ■ lūs.. 
nariai, nepaisant jų perse-: Jie sako, 
kiojimo. Valstybės departa- j 
mentas skelbia, kad Indijo-ljau įrodė 
je, kada Nehru pradėjo ko- i pirmenybę, 
munistu puolimą, tai parti-į 
ja neteko 25.000 narių, da
bar turi 150,000. Jis skelbia, 
kad 37-s'e šalyse Komunis
tų partijos yra nelegališ- 
kos, jos priverstos veikti 
slaptai.

Afrikoje, tik Ganoje yra 
skaitlinga Komunistų par-

000; Rytų Vokietijoje — 
1,000,000.

Kapitalistinėse šalyse

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Valstybės de
partamentas, kuris akylai 
seka komunistinį judėjimą, 
skelbia, kad dabartiniu me
tu prie 91-noš komunistų 
partijos priklauso virš 40,- 
000,000 žmonių.

Skaitlingiausia 
n is tų partija yra 
kurioje priklauso 
000,000 narių, nes
yra apie 700,000,000 gy
ventojų.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija turi virš 10,- 
000,000 narių. Kitose ^ocia- 
prie komunistų partijų: Al
banijoje — 53,000; Bulgari
joje — 506,200; Čekoslova
kijoje — 1,680,8119; Vengri
joje — 511,565; Lenkijoje 
—1,123,151; Rumunijoje— 
875,394; Jugošlavijoje — 

11,000,000: Mongolijoje — 
46,000; Šiaurės Korėjoje —jtiia, o kitose šalyse jos dar 
1,300,000; Šiaurės Vietna-i tik organizuojasi, arba yra 
me — nuo 600,000 iki 700,-1 labai neskaitlingos.

Laose vėl vyksta 
nesusipratimai

Vientiane. — Generolas! 
Kong Le, 
bendradarbiavo su liaudies 
partizanais, ’ staigiai juos 
apšaukė “svetimų šalių 
agentais” ir pradėjo veržtis 
į partizanų kontroliuoja
mus plotus.

To sėkmėje įvyko keletas 
susirėmimų. Sakoma, kad 
juose jau žuvo apie 50 ke
re i viu. c

Tarybų Sąjunga reika
lauja, kad komisija, kuri 
Laose yra prižiūrėjimui 
tvarkos, tuojau veiktų. Bet 
SEATO nariai, kurie posė
džiauja Paryžiuje, už įvy
kius, kaltina komunistus, o 
ypatingai Kiniją.

! TSRS “Lunikas-4”
I » • • t-l • I > •

patapo planeta
Maskva. — Balandžio 2 

kuris pirmiau Į d. tarybinių mokslininkų 
iššautas “Lunikas-4” linkui 
Mėnulio patapo planeta, 
kuri sukasi aplinkui Saulę. 
Jis pro Mėnulį praėjo 5,300 
mylių atstoję.

“Lunikas-4” yra 3,135 
svarų, tai didžiausias iš vi
sų, kuriuos TSRS moksli
ninkai yra iššovę į Mėnulį. 
Jo kelionėje per visą laiką 
įrengimai gerai veikė ir 
siuntė į Žemę radijo signa
lus.

Popiežius pasisakė 
už taikų sugyvenimą
Roma. — Velykų proga 

popiežius Jonas XXIII-cias 
išleido encykliką į visus pa
saulio žmones, bę skirtumo 
rasių, religijų 
jų įsitikinimų.

Popiežius pasisakė prieš 
atominius ginklus, prieš jų 
bandymus ir už visų taikin
gą sugyvenimą. Jis ragina 
padaryti Jungtines Tautas 
veikiančiu organu už taiką.

kad paruošimas
' submarinų “Polaris” pilnai 

atominiu laivu C- V

JAV NELEIDO TSRS 
RAŠYTOJŲ I PIETUS

Maskva. — Tarybų Są- i 
junga protestavo prieš 
JAV vyriausybę, kad ji ne
leido tarybinių korespon
dentų vykti į pietines vals
tijas. Tai buvo korespon
dentai nuo “Pravdos”, I 
“Trudo”, “Selskaja Žizn” ir 
Maskvos radijo.

Washingtonas.
vyriausybė sako, kad jų ne-

argumentas, taiKitas jų 
sumodernizavimas kruserio 
“Albany”. Šis karo laivas 
buvo ir pirma galingas, nes

jis buvo ginkluotas devy
niomis kanuolėmis diamet- 
riniai po 8 cojiųs gerklėmis, 
12 kanuolių po 5 colius ir 
23 kan. po 3 colius gerklė
mis.

Ji modernizavo ir dabar 
jis turi įrengimus raketų 
šaudymui į submarinus ir 
lėktuvus. Modernizavimui 
šio laivo buvo išleista $175, 
000,000, bet sako, kad da
bar jis yra labai galingas.

Jeigu šis planas bus pri
imtas, tai Jungtinės Valsti
jos dar kelis bilijonus do
lerių turės išleisti karo lai
vų modernizavimui, tai yra, 
pavertimui jų į atominius 
laivus.

Sako, kad Kubos priešai 
tęs piratiškus užpuolimus

Washingtonas. JauMiami, Fla. —Evėlio Du
que, Kubos pabėgėlis, kuris virš 3,000 Kubos pabėgėlių 
komandavo įgulai laivelio įstojo į Jungtinių Valstijų 
“Violynn-3”, sako, kad jie | militarines jėgas. Jų tarpe 
jau atliko kelis užpuolimus, yra nemažai, tų, kurie daly- 
ant Kubos prieplaukų iir vayo 1961 metų invazijoje 
Tarybų Sąjungos laivų, ir į Kubą. '
užpuolimus tęs toliau. |

Jis sako,- kad su Kubos j Havana. —Nors Jungti- 
pabėgėliais veikia virš. 200 nes Valstijos nutraukė pre- 
Jungtinių Valstijų piliečių, ^z^a SL1 Kuba ir _prie ,to 
kad amerikiečiai veikia su 
žinia JAV valdžios.

verčia savo -pasekėjus, bet 
Kuba nugali sunkumus. Su- 

Anglai buvo sulaikę lai- pi’antama, JAV. politika 
velį “Violynn-3”, bet jį jau 
paliuosavo. Jis i 
naujiems užpuo 1 i m a m s. 
Amerikietis

■ į daug apsunkina industrinę 
išplaukė statybą ir žmonių gyveni

mą, bet kubiečiai žino, kad 
William Cay, tai kalčia ne jų ir ne jų val- 

kuris veikia išvien su Ku- ^žios. 
bos piratais sako, kad jie 
turi ir kitą laivelį vardu 
“Omega-1”, kuris taip pat pabaigoje Lenkija 
gali vežti torpedas.

Varšuva. 1962 metų 
turėjo 

30,483,000 gyventojų.

Veliawsaos žinios
Birmingham, Ala..—Virš 

200 negrų, protestuodami 
prieš persekiojimą, buvo 
susirinkę prie City Hali, 

j Apie 100 policininkų puolė 
i mušti negrus ir piudė poli- 
! cijos šunimis. Virš 100 de- 

JAV I ™nstrantų areštavo.

Washingtonas. — Admi
rolas G. W Andersonas, 
JAV karo laivyno viršinin
kas, reikalauja daugiau pi
nigų naujų karo laivų sta
tybai ir dabartinių moder
nizavimui.

ii politinių ]e|ęĮ0 todėl, kad ten buvo

JAV NORI SUTAIKINTI 
INDIJĄ SU PAKISTANU

New Delhi. — čionai at
vyko Jungtinių Valstijų po
litinė ir militaranė delega
cija priešakyje su Walt W. 
Rostowu, JAV Valstybės 
departamento Planavi m o 
komiteto pirmininku.

Rostovas ilgai tarėsi su 
Nehru ir kitais Indijos va
dais. Jis bando suartinti In
diją su Pakistanu.

Belgradas. — Jugoslavija 
priėmė naują konstituciją.

“labai neramu”.

Ekstra

Pekinas. — JAV karo 
lėktuvas skraidė virš Kini
jos Hsinhua provincijos. 
Tai jau 238-tas JAV panei
gimas Kinijos teritorinių 
teisiu.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partija šaukia Centro 
komiteto posėdį gegužės 28 
dieną aptarimui kultūrinių 
reikalų.

Washingtonas. — Balan
džio 9 dieną, 220 mylių nuo 
Bostono, Atlanto vandeny
ne, nuskendo Jungt i n i ų 
Valstijų atominis submari- 
nas “Thresher” su 129 žmo
nėmis.

Jis nuskendo 8,400 pėdų
gilumoje ir tuojau ant van- jungos kosmonautai And- 
dens paviršiaus pasirodė rejus Nikolajevas ir Povi- 
aliejus, kas reiškia, kad į jo ]ag Popovičius išskrido į 
vidų dasigavo vanduo. Nė- Maskvą.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos ir Anglijos socialistai 
negalėjo susitarti dėl bend
ro veikimo.

Rio de Janeiro. — Po 10 
dienų viešėjimo Tarybų Są-

Rio de Janeiro. —Į Bra
ziliją atvyko buvęs Pran
cūzijos premjeras Georges 
Bidaultas, kuris siekia nu
versti De Gaullio valdžią.

Maskva. -V TSRS užpro
testavo prieš Vakarų Vo
kietiją, kuri sulaikė 200,000 
tonų naftos vamzdžių. f'

ra vilties, kad žmonės būtų 
išlikę gyvi.

Submarine buvo 16 kari
ninkų, 96 jūrininkai ir 17 
civilinių specialistų iš 
Portsmouth, N. H., karo 
laivyno bazes.

Rangūnas. — Į Burmą 
atvyko Kinijos prezidentas 
Liu Shao-Činas.

Washingtonas. — Dabar
tinis JAV Gynybos sekre
torius Robertas McNamara 
turi įvairių kompanijų Šerų 
už $1,278,000

Beirutas. — Sirijoje vis 
dar nėra ramu.

Londonas.
73 metų amžiaus mirė pia
nistas Benno Moiseiwitsch.

Sulaukęs
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Russelis ir “Times”
ĮŽYMUSIS ANGLŲ MOKSLININKAS, 90 metų 

amžiaus vyras, Bertrand Russell, paraše atvirą laišką 
“The New York Timesui” (tilpo balandžio 8 d. laidoje). 
Tą pačią dieną “Times” paraše vedamąjį, kuriame Rus- 
selį subara ir “sukritikuoja”. Bal. 9 dieną Russellis 
atsakė “Timesui”, pareikšdamas, kad šis laikraštis rašo 
netiesą.

Kodėl, už ką anglų mokslininkas susikirto su pačiu 
stambiausiu kapitalistiniu Amerikos dienraščiu? Susi
pažinkime.

Lordas Russellis kaltina Jungtines Valstijas tuo, 
kad jos veda naikinimo karą Pietiniame Vietname. Sa
vo laiške jis sako, kad JAV vyriausybė siekiasi palaiky
ti Pietiniame Vietname žiaurią valdžią, kad ji siekiasi 
sunaikinti visus, kurie priešinasi Diemo diktatūrai, prie
šingai bet kokioms reformoms.

Mokslininkas kaltina JAV vyriausybę ir tuo, kad ji 
naudojanti chemikalus (napalm jelly) naikinimui ištisų 
kaimų, gyvulių, javų, kad paliktų gyventojus bado pa
dėty. Jis sako, visa tai prieštarauja Ženevos sutarčiai; 
kad JAV naudojanti tuos pačius metodus, kokius nau
dojo vokiečiai Rytų Europoje ir Japonai Pietrytinėje 
Azijoje karo metu.

“The New York Times” kritikuoja Russellį, teisin
damas JAV vyriausybę. Laikraštis skelbia, kad ameri
kiečiai kariai nekariaują Pietiniame Vietname, o tik ap
moką viętnamiečius, kaip kariauti prieš partizanus; 
amerikiečiai nevarto ją chemikalų, kad chemikalus nau
doją (prieš amerikiečių norą) patys vietnamiečiai, Die
mo šalininkai. Laikraštis sutinka, kad chemikalais žudo
mi nekalti žmonės.

Laikraštis kaltina Russellį tuo, kad pastarasis ne
matąs komunistinio pavojaus, o tik tuos, kurie “prieš tą 
pavojų” kovoją, kad Russellis neteisingai kaltinąs JAV 
vyriausybę, vadindamas ją agresorium, etc.
--Savo pasisakyme dėl “Timeso” ediiorialo Russellis 

sako: aš laikausi‘saVo pareikštų fafctųjna tegul “Times’1 
atmuša juos, jei nori.
* Tokie iškilo debatai tarp anglų mokslininko ir ame
rikinio komercinio laikraščio. t

Padedant viską į šalį, mes pasakysime: jei tik JAV 
vyriausybė griežtai nusistatytų, tai reakcinė, biauri Pie
tų Vietnamo valdžia pasitrauktų.

Antra: mes manome, mes sakome: mūsų šalis netu
ri dalyvauti pilietiniame kare Pietų Vietname. Reikia 
palikti tos šalies žmonėms patiems savo reikalus išsi
spręsti.

ŽvcIų sukilimui 20 metŲ
ŠĮ MĖNESĮ SUKANKA 20 metų, kai Varšuvoje 

įvyko didžiulis žydų sukilimas prieš nacius.
Naciai buvo suvarę žydus į ghetto įr jau ruošėsi 

juos vežti į koncentracijos stovyklas žudymui. Toliau 
numatą žydai tai žinojo, ir jie sukilo. Sukilime žuvo 
daug tūkstančių žydų, bet žuvo ir nacių.,

\ Šis sukilimas įeina į žydų tautos istoriją kaip vie
nas gražiausių didvyriškumo pavyzdžių. Sukaktis bus 
atžymėta visoje mūsų šalyje mitingais.

Vilniaus dienraščio “Tie
sos” ko re spon dentas iš
spausdino laikrašty pasikal
bėjimą su Kauno71 arkivys
kupijos ir VilkaViškio vys
kupijos valdytoju kanau
ninku Juozu Stankevičium. 
Pasikalbę j i m a s lietė dau
giausiai kovą už taiką. Skai
tome:

—Ar seniai Jūs dalyvauja
te taikos gynimo sąjūdyje ?

—Taikos gynimo sąjūdžiui 
aš priklausau nuo pat jo pra
džios. I jį įsijungė ir didžiulė 
dauguma respublikos tikinčių
jų, įsitikinusių, k ą d žrnogaus 
laimė ir ateitis, sukuriama tik 
taikos sąlygomis, Pradžioje ne 
visi šį reikalą tinkamai supra
to ir objektyviai vertino bei 
rėmė. Tačiau, giliau svars
tydami visus gyvenimo proce
sus, jie įsitikino, kad be taikos 
nėra gyvenimo-.

—Jums teko būti Visuotinia
me bažnyčios susirinkime Va
tikane? Kokius parsivežėte 
įspūdžius?

—Dalyvaujant Visuotiniame 
bažnyčios susirinkime Vatika
ne, teko susidurti su daugybės 
tautų atstovais. Labai charak
teringa tai, kad tie atstovai, 
kurie dirba savo tautose, dau
gumoje yra taikos šąlininkai. 
O tie, kurie dėl karo ar kitų 
priežasčių nuo savo tautų ati
trūko, vadinamieji egzilai (iš
eiviai), taikos reikalo suprasti 
ir nepajėgia, ir nenori. Taikos 
šalininkams yra labąi džiugu, 
kad dabartinis popiežius Jonas 
XXIII ryžtingai yra įstojęs į 
taikos gyųimo sąjūdį ir. tuo 
klausimu dažnai ir.aiškiai pa
sisako, neatsižvelgdamas į kai 
kuriuos priešininkų balsus.

Mąne labai nudžiugino Ni
kitos Ghruęiovo: ir ;popiežiaus 
Jono XXIII pasikeitimas Įai$-< 
kais. Tai labai didelis indėlis 
j taikos reikalą.

—Girdėjom^, j^ad?3ir. 
sveikinote' popiežių Joną 
XXIII ?

— Mes, Lietuvos katalikų 
bažnyčios vadovai — vysku
pas Petras Maželis, Telšių vys
kupijos valdytojas; kanaunin
kas Juozą pas Stankevičius, 
Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdyto
jas; kąųauninkas Česlovas Kri
vaitis, Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas; kanauninkas Povi
las Bakšys, Kaišiadorių ir Pa
nevėžio vyskupijų valdytojas 
— pritardami taikos sąjūdžio 
plitimui, esame pasiuntę po
piežiui Jonui XXIII sveikinimo 
telegramą.

LIETUVOS 
MOKSLININKŲ 
DARBAS

Apie komunistus
JAV VAISTYBĖS DEPARTAMENTAS paskelbė 

duomenis apie komunistų skaičių pasaulyje. Pasirodo, 
kad Valstybės departamentas, per savo seklius, rūpina
si ir komunistų skaičiumi, jų judėjimu.

Paskelbtaisiais duomenimis, pasaulyje komunistų 
esą tarp 40,000,000—41,000,000. Jie priklauso 91 partijai, 
Daugiausiai komunistų, aišku, yra socialistinėse šalyse. 
Is kapitalistinių šalių daugiausiai komunistų turi Itali
ja — apie 1,900,000 narių.

Valstybės departamentas pripažįsta, kad 37-iose 
šalyse komunistinės partijos veikia pogrindyje. Jos ten 
nelegalios, žiauriai persekiojamos, puolamos. Bet veikia!

Pranešime nieko nesakoma apie JAV Komunistų 
partiją, kuri šiuo metu yra teisme. Valdžia verčia ją 
(pągal McCarrano įstatymą) registruotis. *

Plepalai
ČIKAGOS MENŠEVIKŲ' laikraštis parašė įveda- 

Ūiąjį—“Ukraina sukiltų, jei JAV remtų”, Taip esą pa
sakęs kaž koks Stetzko. Bet Grigaitis užtikrina Stetzko, 
kad jo troškimai tušti, nes JAV vyriausybė nenorinti 
Tsfrybų Sąjungos skaldyti... • •
" Na, ir mėgsta tie žmonės visokias nesąmones ple
pėti’

“Tėvynės balsas” rašo;
Kaune sukurtas prietaisas, 

kuris nustato kraujo krešėji
mą. Tai labai svarbu, gydant 
miokardo infarktą. Prietaisas, 
kurį sukūrė medicinos moksli
ninkas daktaras 'Z. Januškevi
čius, medicinos mokslų kandi
datas J. Blužas, fizikos-mate
matikos mokslų kandidatas Ę. 
Jaronis ir inžinierius J. Pūkas, 
buvo eksponuojamas Maskvo
je, Paryžiuje, Londone.

Suprantama, kad tokius prie
taisus—tromjDoelaštografus — 
nori turėti daugeles gydymo 
įstaigų. Į Kauną plaukia laiš
kai iš įvairių miestų. ‘

šie prašymai bus patenkinti.

APIE ETHIOPIJĄ
Kanadiškiame “Liaudies 

balse” skaitome:
Toronto didlapio Globe and 

Mail korespondentas William 
Stevenson rašo įš Etiopijos sos
tinės Addis Ababa, nušviesda
mas, kokia pasibaisėtina situ
acija toje šalyje, valdomoje 
imperatoriaus Haile Selassie. 
Nežiūrint to, kad Jungtinės 
Valstijos suverčia tenai po $6,- 
000,000 į metus, žmonių skur
das neįsivaizduojamas, Kas 
antra motina serganti sifilių. 
Dviejų metų- vaikai svėrių 10 
svarų. Bet tos šalies aristo
kratija nenori nieko daryti, 
nors amerikiečiąi ir norėtų. "

? Montrealis. —Labai daug Buenos Aįres. — Argen- 
lėdų susigrūdo St. Lawren- tinos valdžia ištrėmė suki- 
ce Upėje ir sulaikė laivų lėlius generolus ant Martin 
plaukimą į Jūrkelį. 'Garcia salos.

& p,^Laisve (Liberty)— Penkt. bala nd. (April) 12, 19fi3

“Nežiūrint visų kalbų apie 
apšvietimą,” rašo korespon
dentas, “aristokratija ir dva- 
siškija bijo, kas -'galėtų atsi
tikti, kada mase? pradės suž’i-' 
noti, kad joms nėra reikalo 
taip gyyep^ipkaip dabar gyve
ną.” Už tai,’jeigu Jungtinių 
Tautų' ar JAV atstovai ką pa
siūlo, tiė valdonai tuoj aus rė
kia, kad jie kišasi į Etiopijos 
vidujinius reikalus.

Prie to galima pridėti tą, 
kad amerikiečiai daug ginklų 
davė Etiopijai, kad sutvirtinus 
Etiopijos vidujinį saugumą. Ki
taip sakant, kad ta aristokra
tija ir kunigija ir toliau galė
tų palaikyti žmones tokiame 
skurde ir tamsoje.

APIE CHICAGOS MIESTO 
MAJORĄ DALEY

Praėjusią savaitę Čikagos 
gyventojai rinko savo mies
to majorą. Buvo išrinktas 
tas pats i— Richard Daley. 
Apie šiuos rinkimus V. A. 
rašo “Vilny”: i

Nors Richardo Daley išrinki
mas Čikagos miesto meru nėra 
nuostabus, nes to tikėtasi, vis 
tiek tai yra svarbus demokra
tams laimėjimas.

Respublikonų kandidatas B. 
Adamowskis gavo daugiau 
balsų, negu Daley oponentas 
1959 metais, bet Daley daugu
ma 187,531 vis tiek yra impo
nuojanti.

Tai demokratams pagelbės 
1964 metų rinkimams.

Šiemet Daley dauguma ma
žesnė, negu viso 1959 m., bet 
ne tiek dėl to, kad lenkai bal
savo už Adamowskį. Reikia 
pastebėti, kad tirštai lenkais 
apgyventose vietose — 31, 32 
ir 33 warduose — Dąley ga
vo daugiau balsų.

Apie patį majorą V. A. 
primena:

... r Rięhkrdąs ' Daley yrą įdo- 
hiųš žmogus. Jis nėra prakal- 
bininkas. Galima sakyti, jis 
menkai ir dalyvavo savo rin- 
įkimiuę^ ^ąmP^ijoj, Jis ne
puldinėjo oponento, ką darė 
jo oponentas. Ga) bptį jis ti
kėjosi laimėti ir nematė rei
kalo daug veikti.

Aplaniai jis yra žmogus be 
didelių pretenzijų,’ atrodo, ei
liniu, bet polifikųj jis labai 
greit iškilo į viršūnę.

Visai neseniai-jis kandidata
vo į valstijos legislatūrą. LDS 
angliškai kalbančios kuopos, 
tada veiklios, uoliai už jį sto
jo. -Jis išrinktas legiglatūron 
tuojau pasirodė aukštesniu už 
kitus.

Kiek pabuvęs ten, jis buvo 
išrinktas Cook apskrities sek- 
retoriiųn. Politiniai tai yra 
svarbus urėdas. Iš čia dar 
aukščiau pakilo —tapo virš 
pusketvirto milijono gyvento
jų miesto galva.

Kaip jis pats sako: vienas 
jis nieko nedaro. Pirmiau apsi- 
klausinėjąs kitų aplink jį ir 
toliau esančių, o tuomet imasi 
veikti-— daryti nuosprendžius, 
gal fame yra jo pasisekimai.

Radviliškio nauja 
mašina

Ne taip dar seniai Rad
viliškyje pradėjo dirbti Že
mės ūkio mašinų gamykla. 
Ji išaugo sparčiai, galima 
sakyti, “vienu atsikvėpi
mu.” Praėjusią y ašarą vie
ni gamyklos skyriai dar bu
vo statomi, o kituose >— jau 
buvo gaminamos mašinos. 
IŠ karto ėmėsi darbo ir ga
myklos konstruktoriai.

Pastaruoju' metu kons
truktoriai, kartu su bandy
mo stočių darbuotojais, su
kūrė naują mašiną, kurią 
tikrai galima pavadinti de- 
vyniarąnke. Ją galima šie
nauti, pinuti kukurūzus, 
smulkinti žąlįuosiug, paša
rus. Mašina taip pat gali 
būtį panaudota kaip krovė
jus kraunant į auto prie
kabas. Be to, ji dar puikiai 
renka nuo laukų šiaudus, 
kurie lieka, pravažiavus ja- 
va kirčiui kombainui.

Prieš mano akis guli ne; 
didelė įdomiu- aplanku kny
ga — “Baltasis miestelis.” 
Autorius — A. Morkus, ku
rio kai kuriuos kūrinius jau 
anksčiau buvau skaitęs Lie
tuvos spaūdbje. Taigi jis 
man šiek tiek pažįstamas. 
Girdėtas, be abejonės, dau
geliui. Betkašijis?

Pirmiausia skaitau kny
gos viršelio aplanke:

“Albinas Morkus, Vilniuje 
baigęs vidurinį mokslą, ka
ro metu pateko į Vakarus 
ir studijavo filosofiją, kaL 
bas bei litęratūrą Paryžiaus 
ir Čikagos universitetuose. 
Šiuo metu gyvena JAV, do
misi Tarybų Lietuvos gyve
nimu ir laimėjimais...”

Gerai! Skaitytojas jau 
turi žinių apie autorių, ir jo 
“Baltasis miestelis” parodo, 
kad A. Morkus domisi ir 
bendru JAV žmonių gyveni
mu, ir mūsų šalies, lietuviš
ku gyvenimu. O tai svarbu! 
A. Morkus, sakysiu, yra vie
nas naujųjų ateivių, atseit, 
dipukas. Tai dar svarbiau! 
Nedaug t. v. dipukų ligi šiol ! 
parodė užtenkamai drąsos 
ir talento, kad jų raštų išleis
tų knygomis Tarybų Lietu
voje, kad jie ten būtų įver
tinti. r

Knygoje telpa penki ap
sakymai: “Baltasis mieste
lis,” “Krautuvininkas To
mas,” “Gaisras,” “Erdvė,” 
“Vokiškame traukiny,” ir 
apysaka “Pabėgėlė.” Du ap
sakymai liečia Ameriką, o 
trys —■ Lietuvą.

Nesustosiu čia ties jais, 
neatidengsiu “paslapčių,” jų 
intrigų atomazgų, nenu
trauksiu būsimam knygos 

: skaitytojui susidomė j i m.Q . 
Pasakysiu < tiek ; .man; - la
bai patinka “Bąltasis (mies
telis,” liečiąs negrus, ir 
“Krautuvininkas Tomas.” 
Tai savita šviežieną mūsų 
literatūroje.

A. Morkus turi rašytojo 
talentą, pažįsta žmones, mo
ka juos gerai, trumpai pa
vaizduoti, cvirkiškai pasa
koti. O tai brangi dovana! 
Kalba — paprasta, lengva, 
kiekvienam sup r a n t a m a. 
Tai kitas svarbus rašytojo 
požymis.

Ilgėliau sustosiu ties “Pa
bėgėle.” Ji pavadinta apy
saka, bet aš manau, jog bū
tų tiksliau vadinti apybrai
ža, net jeigu joje ir nėra 
sudėti tikri “veikėjų” var
dai.

'■Pabėgėlė” liečia įdomų 
dalyką: viena tarybinių tu
ristų grupės narė, lietuvai
tė, Paryžiuje suktais būdais 
atplėšiama nuo savo bičiulių 
ir paliekama “Vakaruose,” 
kaip pabėgėlė. O JAV lie
tu v i š k iems “veiksniams,” 
kai jie tai sužinojo, buvo 
toks ekstazas, kuris juos iš 
galvos varė. Ir “knygos au
toriui reikia pripažinti di
delį nuopelną, kad jis suge
bėjo politiniai nusibankru
tavusius “veiksnius” taip 
taikliai pašiepti!

Kas gi tie “veiksniai”? Jie 
gyvena Čikagoje, ir aš, atsi
prašydamas gerb. autorių, 
paduosiu iš “Pabėgėlės” vie
ną citatą. Skaitykime:

V y r i ą u s i o “Atmainų“, 
dienraščio redaktoriaus Pi
jaus' Karklaičio kabinete 
buvo taip tvanku, kad net 
musės nepajėgė skraidyti. 
Tiršti cigaro dūmai, sumišę 
su palieto konjako garais, 
su konservuotų žuvelių aro
matu ir šveicariško sūrio 
puvėsiais, skleidė kažkokį 
rūgštų seno sūrio tvaiką. 
Nuo jo bėgdamos, muses be? 
jėgiškai daužėsi į murzinus 
langų stiklus ir gailiai zyzė.

Bet trys besivaišiną vyrai 
to tvaiko nebejautė. Susi

metę aplink didžiulį redak
toriaus stalą, kurio viename 
gale pūpsojo kažkokių po
piergalių krūvelės, ox ant
rame rikiavosi bonkos ir 
užkandžiai, jie taip atsidėję 
svarstė visokius “politinius 
akiračius,“ kad ne tik tvai
kas, bet ir žemės drebėji
mas kažin ar būt ų išblaš
kęs jųjų dėmesį.

Bene daugiausia šūkavo 
pats kabineto šeimininkas, 
smulkus, plokščiaveidis, 
aukštyn riesta nosike senu
kas, kuris laikė save “poli
tiku iš pašaukimo“ ir “va
duotojų“ komitete ėjo ge
neralinio sekretoriaus par
eigas.

— Tik pagalvokite, — jis 
skėsčiojo savo plonutėmis, 
beveik permatomomis ran
kutėmis, —- koks tai puikus 
laimėjimas. Ir kokias pla
čias .perspektyvas jis atveria 
mums ateičiai. . .
Lietuvi: žmonėms, skai

tantiems viršpaduotus žo
džius, gali atrodyti, jog au
torius čia turi kažką įsivaiz
duoto, apysakiško. Bet JAV 
gyvenąs šiek tiek apsiskai
tęs lietuvis tuojau supras, 
jog tai, ką autorius pasako
ja, yra šimtu procentu rea
lu, tikra. Jis tuojau supras, 
kad “Atmainos” — nieks 
daugiau, kaip “Naujienos,” 
kad “plokščiaveidis, aukš
tyn riesta nosike senukas”— 
Pijus Grigaitis., politiškai 
nusismailinęs žmogus, vi
suomet besidžiaugiąs lietu
vių tautos nelaime, visuo
met menkinąs kiekvieną 
mūsų tautos pasiekimą. Tik 
dėl to, kad viena mūsų tau
tos moteris klystelėjo, “At
mainų” redaktorius netgi 
suruošė savo kabinete dviem 
savo bičiuliams puotelę! Juk 
tai jiį, “vaduotojų,” buvo di
džiulis laimėjimas (tokio
mis smulkmenomis naivūs 
žmoineliai ’ dažnai ’ džiaugia
si)?
' Įdomų, tačiau, tai, kaip ra
šo A? Morkus, kad kitas 
“vaduotojas” — “Bičiulio-’ 
redaktorius Leonardas Mu
mu tis (o tai reiškia Šimutį), 
nors ir buvo konjako pa
veiktas,- tačiau savo bičiulio 
ekstazan strimagalviais ne
puolė. Pas jį dar buvo klau
simas: “ar pavyks mums at
sigabenti pabėgėlę i Ameri
ką?...”

A. Morkus turi gerą są
mojų, moka pašiepti pašie
piamą, moka pastatyti 
smulkučius žmonelius į 
jiems atitinkamą vietą. 
(Kaip žinia, ir šį “vaduoto
jų” džiaugsmą rudis nusine
šė ant uodegos.)

“Baltąjį miestelį” išleido 
Valstybinės..grožinės litera
tūros leidykla Vilniuje 10,- 
000 egz. tiražu. Kaina 35 kp.

Spaudžiu ranką Albinui 
Morkui už knygą — rodosi, 
tai jo pirmoji. Džiaugiuo
si, kad tarp JAV lietuvių 
atsiranda vis daugiau 
plunksnos darbininkų, ku
rių žodis ne tik pas mus tu
ri savo vertę, o ir mūsų 
gimtojoje žemėje!

Rojus Mizara

PASIBUČIAVIMAI 
PLATINA LIGAS

Bostonas. — Mass, vals
tijos sveikatos reikalų ve
dėjas Dr. N. J, Fįumara pa
reiškė, kad pasibučiavimai 
platina ligas. Jo irDr. Blac- 
ko surinkti daviniai rodo, 
jog pasibučiavimai labai 
platina ligas tarp aukštes
niųjų mokyklų studentų.

Maskva. — Tarybų Są
junga telefono ryšius“ turi 
su 92 pasaulio šalimis, jų 
tarpe Kuba, Indonezija, Ki
nija, Japonija ir daugeliu 
Afrikos šalių.

Sauja trupiniu
Prieš savaitę laiko buvo^ 

išteisintas tėvažudys, 16-os 
metų berniokas, kuris 1962 
m. gruodžio 22 d. nušovė sa
vo tėvą Larksville miestely
je, arti Kingston, Pa. Mat, 
tėvas, parėjęs girtas, pradė
jo šumyti ir grąsin^Tpuzu^ 
dyti vaiko motiną, tai v jis, 
pasigriebęs šautuvą, paleido 
šūvį tėvui į krūtinę, na, ir 
pabaigta. Teismas tęsėsi 
kelias dienas, bet prisaikin- 
tieji teisėjai pripažino vai
ką nekaltu.

Tai vis amerikoniškos kul- 
tūros, skleidžiamos per te- 
leviziją, vaisius, nes, kas te- >■ 
le vizijoj e geriau šaudo, tas 
herojus. »

—:— / ■

Prieš keliolika metų prie 
Taylor miestelio užsidegė 
didelis kalnas atmatų ir 
padarė daug nuostolių — 
apgadino daugelį arti gyve
nančių žmonių namelių. Sa
vininkai patraukė Moffat 
Coal Co. į teismą už pada
rytus nuostolius. Bet ne
jaugi kompanija .taip leng
vai ir pasiduos? Jei ji šiek 
tiek ir atlygino namelių sa
vininkams, tai ji patraukė į 
teismą M e t r o p o litan ap- 
draudos kompaniją, reika
laudama $138,123 atlygini
mo. Mat, sava kišenė nėra 
įsiūta dolerių barstymui ki
tiems.

•“Jei aš būsiu išrinktas 
gubernatoriaus postui, tai 
padarysiu Pennsylv a n i j o s 
valstiją tokia gerbūviškik 
kad visų kišenės bus pilnos 
dolerių,” sakė W. W. Scran-M 
tonas, dabartinis guberna
torius. Ir štai, dar tik trys 
mėnesiai, kai ponas Scran- 
tonas sėdi gubernatoriaus 
kėdėje, o tasai “gebūviškų- 
mas” jau rodo savo nagus. 

. J > t 1 > „ ». I

Ponas gubernatorius, ap
sidairęs, surado, kad reika
linga valstijos iždinei dau
giau pajamų — apie $138,- 
000,000. Bet kaip ir kur jų 
gauti? Žinoma, ponui gu
bernatoriui neėmė daug lai
ko surasti išeitį: pakelti pu
sę procento mokestį ant pir
kinių, vieną centą ant pa
kelio cigarečių ir uždėti 
mokesčius ant aprangos ir 
avalynės. Tik, saugok per
kūne, ne ant didelių korpo
racijų pajamų ir pelnų; lai 
moka skurdžiai, o ne tur
čiai. Juk tai būtų politiniai 
smertelnas griekas paliesti 
turčių kišenes. Ir nors atsi
rado daug pasipriešinimo Liz 
valstijos seimelio atstovui 
bet ponas gubernatorius pa-4 
sakė, kad jis nė colio neat
sitrauks nuo savo pareika
lavimo.

Dar neužėmęs gubernato
riaus posto, Scrantonas pa
reiškė, kad joks kandidatas 
į jokius valdiškus postus 
negalės būti nomin uotas, ' 
neigi renkamas respubliko
nų partijos vardu be jo už- 
gyrimo. To pasekmės jau 
matomos; daugelis pasine
šusių kan d i d a t ų ateinan
čioms nominacijoms “pasi
traukė” iš sąrašo būti res
publikonų 'partijos kandida
tais. 

' •
Pastebėjau “Vilnyje,” vie

nas draugas rašo apie bro
šiūrą, parašytą Charles R. 
Allen, f‘Nazi War Criminals 
Among Us,” bet nepasako, 
kur tąją brošiūrą galima 
gauti. O tokią brošiūrą bū
tų labai svarbu paskleisti 
tarp angliškai kalbančių, 
ypatingai tarp čiagimių lie
tuvių, parodant, ką davė K 
nacizmas ir ką vėl duotų, 
jei jiems pasisektų pradėti ' 
trečiąjį pasaulinį karą.

I, Vienužis



Sklypininko duktė—ministrė
I—--------— _ ~ - ---- •

Prieš kokį ketvirtį am
žiaus Gudelių ir Skardupių 
buožės būtų netikėję savo 
ausimis, jeigu kas būtų pa
sakęs, kad vargingo sklypi
ninko Diržinskio duktė Leo
kadija bus respublikos vy- 
riausybės narė, ministrė. 
Jie to nebūtų įsivaizdavę 
dar ir todėl, kad jų galvai ir 
ausiai būtų tiesiog siaubu 
skambėjusi sąvoka: mote
ris — ministras. O Torie- 
liškių kaimo skurdžiaus, se- 
no komunisto pogrindininko 

. dukra, dar tada vykdydama 
•pirmuosius nedidelius parti

nius tėvo uždavinius, tvirtai 
puoselėjo minti mokytis, 
siekti žinių ir šviesos, v

J pagalbą jai atėjo Tarybų 
valdžia, dėl kurios kovojo 
jos tėvas, ii, jų šaunūs kai
mynai Viktoras Karalius, 
Juozas Pultinevičius ir kiti. 
Senasis Juozas Diržinskas; 
nepamatė savo dukters, sė- j 
dinčios ministro kėdėje —j 
saulėtą 1941 m. liepos mėne
sio rytą jis paskutinį kartą 
pamatė sidabru tviskantį 
Vištyčio ežerą. Fašistinių 
grobikų ir jų lietuviškų lio
kajų kulkos nutraukė gar
bingą šio šviesaus žmogaus 
gyvenimą. _ ___ ...

Jo reikalo tęsti liko dūk-i tų pačių Druskininkų skun- 
tė — ta pati, šviesiaplaukė džiasi, kad iš jos norima 
mergytė, kuri kiekvieną ry- atimti namą, kurį ji pasi- 
tą dviračiu atvažiuodavo į stačiusi iš savo santaupų. 
Pajevonį ir užimdavo vietą j Deputatė pati tikrino šį 
prie valsčiaus vykdomojo skundą ir pasirodė, kad vie- 
komiteto sekretoriaus stalo, tos valdžios organai netei
kia ji atvažiuodavo taikiniu-; singai elgėsi, kesindamiesi 

dykauti savo tėvui — naujai į tą namą. Jis buvo pasista- 
sukurtos tarybinės valdžios tytas iš doru darbu sutelk- 
valsčiaus galvai.

Paskui ilgi atkaklaus mo
kymosi ir darbo metai, va
dovaujantis komjaunimo ir 
partinis darbas.

Ir štai ta pati Leokadija 
Diržinskaitė sėdi savo kabi
nete, ant kurio durų užra
šyta “LTSR Ministrų Tary-

- bos Pirmininko pavaduoto
ja.” Ji — sklypininko duk
tė—respublikos Tarybų, val
džios vadovo pavaduotoja.

Drg. L. Diržinskaitės va
dovavimo sritis — respubli
kos švietimas ir sveikatos 
apsauga, kultūra ir sociali
nis aprūpinimas. /

Kabineto šeimininkė pa
sakoja apie tai, kad respub
lika sėkmingai pereina prie 
visuotinio aštuonmečio mo
kymo, kad tvirtėja mokymo 
bazė. Štai tik pastaraisiais 
metais praplėsta apie 300 

-w?enų mokyklų pastatų, ne- 
• 'kalbant jau apie naujuosius. 

Gamybinei veiklai mokslei
vius ruošia 13 cechų, o dar 
apie 30 jų stos į rikiuotę ne
tolimoje ateityje. Ji susirū
pinusi, kad respublikos 
aukštosios mokslo įstaigos 
vis dar nespėja paruošti, pa
kankamai mokytojų. Vis 
dar trūksta fizikų, chemi
kų... Tačiau reikalai eina 
geryn.

L. Diržinskaitės kabinete 
dažni svečiai mūsų kūrybi
nių organizacijų atstovai. 
Jie čia ateina pasitarti dėl 
naujos operos ir simfonijos, 
dėl naujos knygos ir pa
veikslo, dėl naujos tradici
jos, kuriant šeimą ir duo
dant vardą naujagimiui.

Kiekvieną rytą sekretorė 
B. Eidukaitytė ant L. Dir
žinskaitės stalo padeda šūs
nį laiškų. Įvairiaspalvių, ra
šytų įvairiomis rašys eno- 
mis. Ir grubia labiau prie 
arklo pratusia ranka, ir 

. gražiu inteligentišku brai- 
•žu. Ant daugelio jų užra- 

dįpyta: “TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatei.” 
Šiuose laiškuose daugelio 
paprastų darbo žmonių 
džiaugsmai ir nesėkmės, o 
kartais skundai. Užkiekvie-

no jų slepiasi, žmogus. Daž
niausiai geras ir sąžiningas, 
doras ir darbštus tarybinis 
pilietis.

Štai laiškas, pasirašytas 
viso kolektyvo. Darbininkų 
gydyklų medicinos seserys 
rašo, kad daugelis jų, nprs 
ir seniai dirba savo darbą, 
bet neturi reikiamo cenzo, 
todėl prašo surengti atitin
kamus kursus. Ir čia pat 
raštas, kuriuo deputatei at
sakoma į jos laišką ir pra
nešama, kad medicinos šė

lu. Diržinskaitė
serų kursai kvalifikacijai | 
kelti vyksta.

Arba vėl. Gydytoja D. iš 

tų santaupų ir vietos val
džios organams remiant.

Deputatė niekam kitam 
nepatiki atsakyti į šiuos 
laiškus. Ji mėgsta laiškais 
ir žodžiu kalbėtis, su savo 
rinkėjais, su žmonėmis, ku
rie jai pareiškė didžiulį pa
sitikėjimą, pavedė rūpintis 
savo reikalais. Jų laiškų 
šūsnis ji nešasi namo ir ten 
skaito, tvarko, atsakinėja.

O laiko tikrai trūksta. Juk 
Leokadija Diržinskaitė ne 
vien tik stambaus, masto 
valstybės ir visuomenės vei
kėja, ji dar ir motina, žino
ma, šeimininkė.

Vištytyje ant Ilgojo kalno 
broliškame kape, kartu su 
kitais savo bendražygiais, 
pirmaisiais Vištyčio, Gra
žiškių, Pajevonio komunis
tais — F. Jaruškevičium, V. 
Karalium, P. Eidukevičių ir 
kitais — guli ir Juozas. Dir- 
žinskas, buvęs revoliucijos 
kareivis, dviejų hektarų sa
vininkas, kovotojas už švie
sesnę darbo žmogaus dalią, 
už visų žemės vaikų laimę. 
Jis nespėjo pamatyti savo 
sėtojo derliaus. Jis krito 
prieš pat rugiapiūtę.

Kovos poste yra jo dukra 
išaugusi į respublikos vy
riausybės vadovo pavaduo 
toją, plataus masto valsty 
bės veikėją. Ją išaugino 
partija, Tarybų valdžia, ku
ri it geras, gaivus lietus 
glosto ir ugdo kiekviena 
daigelį, iškeldama jį tary
tum ąžuolą. Partija, kaip 
gera motina, išaugino ir iš
auklėjo tūkstančius tokių 
moterų, padarė jas didžiojo 
žygio į komuniznią kovoto
jais.

P. Keidošius

TARYBŲ SĄJUNGA IR 
ARABŲ VALSTYBĖS 
Maskva. — Tarybų Są

junga palaiko diplomati
nius ir kultūrinius ryšius su 
arabų šalimis, net ir teikia 
joms ekonominės pagalbos, 
nors arabų šalys persekio
ja komunistus. TSRS nesi
kiša į kitų šalių vidaus rei
kalus.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Valdžios raportas rodo mus 

esant turtingesniais
Federalinis Darbo Depar

tamento raportas skelbia, 
kad mes per pastaruosius 10 
metų pasidarėme turtinges
ni ir mūsų gyvenimas pasi
darė skaistesnis. Raportas 
“moksliškai” išdėsto, kaip 
amerikiečiai nuolat turtėja.

Tai būtų visiems smagu, 
jeigu taip būtų, kaip mini
mas raportas skelbia. Mat, 
valdiški ekspertai žino, kaip 
gudriai tokius raportus pa
gaminti, kad publika priim
tų juos už gryną pinigą.

Visų pirma jie suplaka vi
sus amerikiečius ir jų meti
nes pajamas į vieną vietą. 
Tada jie “suranda,” kad me
tinių pajamų vidurkis yra 
gerokai pakilęs ir kad tur
to amerikiečiai yra daugiau 
susikrovę.

Taip, jeigu paimsime bili- 
jonierius ir milijonierius, 
tai bus teisinga pasakyti, 
kad jų turtas yra gerokai 
paaugęs. Bet kaip su ne
turtingaisiais amerikiečiais, 
kaip su visu trečdaliu gy
ventojų, kuriems nuolat ten
ka panešti trūkumų ir skur
do naštą? Kaip su pensi- 
ninkais, kurių pajamos vi-; nįjos skverbiasi užgrobti di- 
sai nekyla o pragyvenimo džiausius žemės plotus> ku.

a’ v; iriuose vietiniai gyventojai 
Mokshs tai . parų o st a s ■ gavo gyvulius ganydavosi, 

tapoitas visgi pripažįsta,1 medžiodavosi, žuvaudavo ir 
taip sau gyvenimą pelnėsi. 
Dabar turtingieji medžioto
jai, atvykę iš plačios Ame
rikos, naikina žvėris ir 
paukščius. Labai panašu, 
kaip seniau baltieji plačioje

kad pastaraisiais 10 metų 
namų nuomos ir užlaikymas 
pakilo 16 proc.

Lengva sudaryti gražiai 
skambantį raportą, tačiau 
sunku faktiškai įrodyti, kad 
mes visi palaipsniui turte ja
me. Teisingiausia būtų pa
sakyti : turtingieji—turtėja, 
neturtingieji — biednėja.

Jeigu nori gyventi visą 
šimtą metų

Šiuo metu vyrų vidutinis 
amžius siekia 68 m., o mote
rų— 73 m. Jeigu galėtu
me dar pridėti nors 25 ar 30 
metų, tai pasidarytų visa 
šimtinė. Toks šiuo metu tu
pėtų būti vidutinis žmonių 
amžius.

Bet kaip tą šimtinę pa
siekti? Dr. Clement Martin, 
žymus žmonių sveikatos 
specialistas, teigia, kad tai 
galima pasiekti, jeigu jo pa
tarimais žmonės pasinaudo
tų.

Geras maistas, nuosaikus 
miegas ir mankšta gali žy
miai pailginti žmonių gyve
nimą. Ilgiau gyvena tie 
žmonės, kurie gerai maiti
nasi ir nepersivalgo, mankš
tinasi savo užsiėmime ar 
namuose. Laiškanešiai il
giau gyvena, negu raštinių 
darbininkai. Atletai irgi il
giau gyvena. Farmeriai ma
nau gauna širdies skausmų 
nnepuolių, kaip advokatai, 
darbininkai šešis kartus 
nažiau suserga širdies ligo
nis, kaip gydytojai. Nusi- 
nenėję trumpiau gyvena.

Mūsų jaunuuoliai, kurie 
neptisilaiko dietos ir nesi- 
nankština, pasilieka ištižę, 
net rųilitarinei tarnybai ne
tikę. Tokių gyvenimas ne
gali būti ilgas. Bėda su dau
geliu amerikiečių, kad jie 
rūpinasi daugiau savo au
tomobiliais, negu sveikata.

Pensininkams taipgi ne
sveika namuose sėdėti ir 
mirties laukti . Reikia su
sirasti tinkamą užsiėmimą, 
kasdien eiti po porą valan
dų pasivaikščioti tyrame 
ore, geriausia parke.

Bloga tiems, kurie be au
tomobilio nei žingsnio
žengia. Jie bijo nueiti net 
kelis blokus į krautuvę. Jie 

ne-

sėdi namuose, sėdi automo
bilyje ir dejuoja, kad jų 
sveikata eina silpnyn, viso
kios kvarabos prikimba. O 
jeigu dar gerokai patraukia 
alkoholio ir priedų smar
kiai parūko, tai tada iš 
abiejų galų gyvenimo žvakę 
degina.

Dr. Martino patarimai la
bai naudingi visiems.

Alaskos gyventojai nauja 
tvarka nesidžiaugia

1962 m. birželio mėnesį A- 
laska patapo 49-oji JAV 
valstija. Komercinėje spau
doje tai buvo džiaugsmingai 
atžymėta. Bet vietiniai gy
ventojai tuo džiaugsmu ne- 
sidalina.

Eskimai, indėnai ir aleu- 
tai, kurie sudaro apie 80% 
visų gyventojų, dabar pasi
juto daugiau suvaržyti nau
jais įstatymais, varžančiais 
kasdienį jų gyvenimą. Įsta
tymai dabar reikalauja tu
rėti gyventojams nuosavy
bės paliudijimus-titulus, pa
rodančius žemės plotį ir ki
tokio nejudinamojo turto 
kiekį, o vietiniai gyventojai 
jų neturi.

Dabar stambiosios kompa-1 bą. Jų nebaigtas darbas su-

Atplaišų kermošius
Atplaišų dar vienas jo mark as praėjo, 
Kur veiksniai staugimą savo demonstravo.
Tai tie, ką ligi šioliai dar nepraregėjo, 
Kad jie kaip šliaužikai užmaršon varavo.

Iki! gyvo kaulo pagieža pritvinkę
N,et taip, kad jų protas šviesos neįmato.
Dėl to ir nestoja jie klystkeliais slinkę, 
Nepasiliuosuoja iš “užburto rato.”

Jų giliausias siekis: pasipinigauti, 
Kad į jų kišenę doleriukai plauktų: 
Tai dėl to ir reikia kvailiukus apgauti, 
Kad tie smetoninės Lietuvėlės lauktų.

Kad “klestėtų” vyžos, klumpės, ubagynai, 
Į vargo prarają kad vėl liaudis grimstų, 
Kad Lietuvą “puoštų” skurduolių daigynas 
Ir visų nelaimių kirminai ją krimstų;

skurdas ir badas grįžtų tarp valstiečių, 
už menką algą jie buožėms tarnautų,

Kad
Kad
Savo triūsu šertų parazitų spiečių,
O prakaitu savo dėl jų lobius krautų.

Ir kad darbo žmogus, kankinamas bado, 
Slankiotų nuo vienos prie kitos dirbtuvės, 
Kur vienas ar kitas gal dhrbą ir rado, 
Kitiems Brazilijon tektų išleistuvės.

Vai [kaip jie norėtų, kad vargšai badautų, 
Tamsybėje skęstų, skarmalus dėvėtų, 
Už tai parazitai juos lengvai apgautų, 
Tik dangaus grožybėms juosius sužavėtų.

Tai jie Lietuvėlės tokios pageidauja, 
Užkabarius lanko brangaus Dėdės Šamo, , 
Dženitorių prašo, knisasi, maldauja, 
Net plytas aplaižo rūsies Balto' namo.

O ten kietakakčiai jiems paturavoja,
Tie, kurie prastuolio už žmogų nelaikę,
Gražesnį rytojų nuo jo vis kavoja,
Tai tokie ir veiksnių užmačias palaiko.

Ir jie apie “laisvą” Lietuvą sušunka,
Nors Lietuvos vardas mažai jiems girdėtas.
Bet kai parazitai kitų triūsu tunka, 
Už tai ir “paramsto” vaduotojų gretas.

Tai taip jie ir laukia Tarybų žuvimo,
Kad jiems Lietuvėlė taptų išvaduota '
Ir vėl tvarka grįžtų liaudies pavergimo—
Kokia būt didinga parazitų puota!

Apsiputojusių skalikų lojimas,
Kurie dar vis tikis praeitį grąžinti,
Yra paskutinis jų užsimojimas,
Nes jie neįmano tikrovės pažinti.

Taip, kaip nebegrįžta dienos, ką praėjo,
Kaip senam negrįžta buvusi jaunystė,
Taip, kaip nebegrįžta net dvelkimas vėjo,— 
Veiksniai: nebegrįš jums Smetonos ponystė.

. . .Mūsų brangi liaudis, iš skriaudų iškilus,
Atlieka didingą pareigą uždėtą,
Gausiais darbo vaisiais išdidžiai, prabilus, 
žygiuoja į laimę, niekad negirdėtą.
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Amerikoje elgėsi su indė
nais. Vietiniai gyventojai 
jau mato, kas jiems gresia: 
skurdas ir badas.

Eskimai, indėnai ir aleu- 
tai, pamatę savo gyvenimo 
blogėjimą, siunčia savo at
stojus net Washingtonan. 
Vystosi kpviųga pas juos 
dvasia pirmą: fįsykį Alaskos 
istorijoje. Jie jaučiasi, kad 
jie žemę ir kitą savo turtą 
yra paveldėję nuo savo tėvų 
ir protėvių, ir kad kitokio 
įrodymo jiems nereikia.

Nežinia, ar jiems Wash
ingtone pavyks savo teises 
apginti.

Ar mokslininkas Einšteinas 
padarė klaidą?

Mokslininkas Einšteinas 
prieš savo mirtį pasakęs 
savo* draugui mokslininkui 
Paulingui:

“Aš manau esu padaręs 
vieną savo gyvenime klaidą. 
Tai buvo tuomet, kai para
šiau prezidentui Roosevel- 
tui patarimą atominę bom
bą padaryti. Bet gal man 
už tai atleistina, kuomet tuo 
metu buvo tikrai prisibijo- 
ma, kad vokiečiai taipgi 
atominės bombos nepasida
rytų.”

Tuo metu vokiečiai moks
lininkai tikrai buvo pasiruo
šę pasigaminti atominę bom- 

žlugo, kai sąjungininkų jė
gos įsiveržė vokiečių žemėn 
ir sunaikino hitlerines jė
gas.

Mokslininko Einšteino su
radimu pasinaudojo Ameri
kos atominiai mokslininkai, 
sukurdami atominę bombą. 
Dabar atominė jėga tokia 
galinga, kad gali pasaulį su
naikinti'. ! ' '

Žinios iš Lietuvos
“ Vitaminų fabrikas”
Agregatas “AVM.-l,5”, vi

tamininiams žolių mailtams 
ruošti pagamintas Klaipė
dos Baltijos laivų Statyk
loje. Ši keturaukščio namo 
aukščio mašina —’ tikras 
fabrikas. Į jį pakrauta ža
lioji masė išdžiovinama ir 
s u s m u 1 k i n ama į miltus. 
Skirtingai nuo pirmos lai
dos tokios pat paskirties 
mašinų naujos konstrukci
jos agregatas daug našes
nis. Jis per valandą pa
gamina pusantros tonos 
vertingo pašaro.

Laivų statykloje baigia
mas montuoti antras toks 
agregatas-milžinas. Išlaikę 
egzaminus, “vitaminų fab
rikai” pavasarį išeis į lau
kus.

Universalus kombainas
Gaminti universalų paša

ru paruošimo kombainą 
“KIK-1,4” pradėjo Radviliš
kio žemės ūkio mašinų ga
mykla. Sukomplektuota iš 
keturių greit pakeičiamų 
prietaisų, mašina atlieka 
visas sunkias operacijas— 
nuplauna, susmulkina ir pa
krauna žemastiebes žoles, 
kukurūzus, lubinus, pašari
nes pupas, o taip pat renka 
šiaudus ir kitus pašarus. 
Ją galima naudoti ūkyje iš
tisus metus.

Pagrindinė kombaino da
lis — pusiau pakabinamas 
rėmas komplek t u o j a m a s 
pagal reikalą su šienapiove, 
rinktuvu, dvieile kukurūzų 
piovimo mašina, šiaudų ir 
siloso kapoklės lataku. 
Kombainas gali dirbti su 
bet kuriuo MTZ tipo ra
tiniu traktorumi. Per va
landą jis nuplauna apie 0.7 

i hektaro pašaru, susmulkina 
apie'20 tonų žalios masės. ;’

Šią mašiną sukūrė lietu
vių inžinieriai. Ją išbandė 
Lietuvos zonine mašinų 
bandymų stotis. Šiemet 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
gaus 200 universalių kom
bainų.

Naujos universalios staklės inžinieriai ir technikai .
VILNIUS. — Labai tiks

lios plačiai universalios fre- 
zavimo staklės 657-V su
ko n s t ruotos “Komunaro” 
gamykloje. Jomis galima 
atlikti įvairius frezavimo 
darbus — su cilindriniais, 
galiniais, tortiniais ir kitais 
f rėžais.

Naujose, staklėse pirmą varomas^fgamykla^ 
kartą respublikos mašinų 
gamybos praktikoje įreng
ta optinė sistema koordi
natėms nustatyti, todėl šio
mis staklėmis galima atlik
ti) labai tikslų koordinatinį 
įštekinimą. Mašina taip . x . ..
pat turi mechanizmus tiks- Jant amoniaką, galima ga- 
lufnui nustatyti.

Greta techninių ir eks
ploatacinių savybių, šių ori
ginalių staklių autoriai — 
gamyklos vyriausias kon
struktorius J. Mandel e vs- 
kis, konstruktoriai J. Venc- 
lavekas ir U. S kabė jus 
daug dėmesio skyrė išorinei 
mašinos išvaizdai. Gami
nant ir surenkant bandomą
jį staklių pavyzdi, daug pa
sidarbavo gamyklos labora
tari jos bei techninio sky
riaus darbuotojai.

Gerų paslaugų biuras 
Kaune

KAUNAS.— Iki šiol apie 
tokias paslaugas, kaip val
čių apsauga, bilietų, siunti
nių bei bagažų pristatymas 
į namus, vaikų priežiūra, iš
vykstant į teatrą ar eks
kursiją, Kauno mieste gy
ventojai ga^ėjp tik svajoti. 
Šio mėnesio bėgyje, pradė-

biurui, svajonės taps tikro
ve.

1 Naujas biuras atliks visus 
nepramoninio pobūdžio bui
tinius patarnavimus (mal
kų pjovimas ir skaldymas, 
grindų valymas, butų su
tvarkymas, įstiklinimo dar
bai; prekių nuomavimas, 
^vertimų ir perrašymo biuro 
paslaugos ir daugelis kitų)*

Be to, įsteigtas vyresnki
jo darbų vykdytojo baras. 
Šis baras atliks butų re
montą pagal miesto gyven
tojų užsakymus, individua-., 
linių garažų statybą ir pan.

“Vakarinės nauj.”

Bandomąją partiją ketur-' 
tonių traktorių priekabų 
šiemet pagamins Vilniaus 
“Neries” žemės ūkio maši
nų gamykla.

Priekaba sukonstravo lat
viu inžinieriai. Ji turi mėš
lo kratytuvą. Birias me
džiagas iš priekabos galima 
iškrauti transporteriu.

JONAVOS MILŽINAS I
Pernai pavasarį į Skaru

liu kaimą prie Jonavos ąt- 
ėjo statybininkai. Čia, ant 
Neries kranto, pradėta sta
tyti pirmoji šalyje skystų 
azotinių trąšų gamykla. Šis. 
“didžiuos chemijos” milži
nas auga ypač sparčiai. Jis 
bus baigtas statyti per ne
pilnus trejus metus.

Gamyklos produkcija tu
rės milžiniškos reikšmės 
Lietuvos žemės ūkiui. Jos 
išleidžiamo amoniako van- 
dens užteks r e s p u b 1 i,k o s 
ūkių poreikiams patenkinti.-

Trąšoms gaminti bus pa- • 
naudojamos Dašavos dujos 
ir azotas gaunamas iš oro^ 
kuris galingų kompresorių 
pagalba bus suspaudžiamas 

fir išskaidomas. Gautą de
guonį naudos pramonės rei* 
kalams, angliarūkštę — sau-' 
sam ledui gaminti.

Visa gamyba labai sudė
tinga. Dauguma procesų 
įmonėje bus automatizuota: 
Todėl ją aptarnaus tik apie 
700 žmonių. Pusė jų bus

I Technologinis procesas 
pareikalaus daug elektros 
energijos, garo ir vandens. 
Įmonei aprūpinti gamtinė
mis dujomis bus nu
tiesta dujotiekio atšaka. 
Elektros energija ateis spe- 
cilia aukštos įtampos linija. 
Vanduo bus imamas iš Ne
ries ir galingais siurbliais

Šiuo metu jau įpusėta ga
myklos mechaninių dirbtu
vių ir sandėlių bloko staty
ba.

Jonavos chemijos įmonė 
turi didelę ateitį. Panaudo- 

i minti daugybę cheminių 
' junginių. Jau dabar pradė
ti ruošti techniniai - ekono
miniai pagrindai gamyklai 
išplėsti.

L. Šniukšta
Liaudies ūkio tarybos kapitalinės 

statybos skyriaus viršininkas

Liudo Giros raštų 
4-asis tomas

Į ketvirtąjį “Raštų” tontą 
įeina L. Giros straipsniai li
teratūros kritikos klausi
mais, medžiaga apie lietuvių 
rašytojus V. Krėvę, A. Vie
nuolį, B. Sruogą ir kitus. 
Spausdinami s t r a i p s n i a:i 
apie kitų tautų literatūrą ir 
rašytojus (T. Ševčenką, A. 
Puškiną, N. Tichonovą}, 
Knygos pradžioje — K. Do
veikos įvadinis straipsnis 
“L. Gira—literatūros kriti
kas.” ■

Knygą išleido Valstybine 
grožinės literatūros leidyk
la 6,000 egz. tiražu. E.
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lustas Paleckis

Gyvenimas prasideda iš naujo
(Pabaiga) ,

Sunku ir patikėti, kad tai buvę tikro
vė, o ne šiurpulingas sapnas.. O gesta
pininkai baisias kruvinas orgijas vadino 
“vaikų akcijomis.” Negalima ramiai 
apie tai galvoti ir kalbėti. Kaipgi rei
kėjo pergyventi tiems, kurie savo akimis 
visa tai matė! Ką besakyti apie nužudy
tų vaikų motinas, tėvus, brolius, sese
ris! Rodos, ir akmuo, širdies vietoje bū
damas, negalėtų neskilti.

Buvo 1944 metų pavasaris. Fronte 
.jau vyko aiškus persilaužimas. Tarybinė 
Armija triuškino hitlerininkus Ukraino
je, Kryme, ji priartėjo prie Rumunijos 

\ sienos, mūšiai vyko Tarybų Estijos te- 
• ritorijoje.

Tuo metu Kauno geto komendantas 
Gekė užsidegė savotiška meile vaikams. 
Jis net sušaukė dar likusių vyrų geto 
belaisvių susirinkimą ir nusiskundė, kad 
vaikai esą nepakankamai mandagūs, ne- 
sisveikina su juo.

Tas Gekės susirūpinimas vaikais su
kėlė nerimą geto gyventojams, nes nieko 
gero iš tokios “meilės” jie negalėjo lauk
ti. Žiaurūs buvo ir kiti komendantai, 
bet Gekė buvo visų žvėriškiausias. O jo 
veidas buvo lyg kopija kaukolės, kurią 
tas esesininkas nešiojo ant - rankovės. 
Pamatę Gekę, iš tolo, išsigandę vaikai 
skubėdavo slėptis.

Rožė Glikbergienė, gyvenusi amžinoje 
baimėje dėl savo trejų metų sūnelio, su
sirūpino, kaip ir visos geto motinos. Ji 
gerai žinojo, kas yra Gekė. Prieš akis 
stovėjo klaikus keleto “vaikų akcijų” 
vaizdai.

Sunkvežimių motorų ūžimas, neišpa
sakytas klyksmas, vaitojimai, gestapinin
kų šunų lojimas, esesininkų šūkavimai ir 
keiksmai, smūgiai ir šūviai—visa tai ly
dėjo kiekvieną “akciją.” Šiurpiausia ir 
baisiausia per “vaikų akciją” buvo vai
kų perskyrimas su motinomis.

Pradžioje dar kiek ramino* įtikinėji
mai, kad vaikai tikrai išvežami į vaikų 
prieglaudas ir vaikų darželius, kad ne
kliudytų suaugusiems eiti į darbus. Bet 

.* ' išvežtieji vaikai dingo be jokio pėdsako.
Ar toli juos vežė ir kur-juos dėjo—nie
kas ničnieko nesakė. Į visus klausinėj i-■ 
mus buvo tik vienas atsakymas: “Jie yra 
paskirtoje vietoje.”

—Ne, neatiduosiu aš savo vaiko, tegul 
daro sumanim ką nori! — galvojo Rožė, 
karštai glausdama prie krūtinės savo 
vaikutį.

O akyse jai stovėjo vis tie patys bai
sybių vaizdai, kada iš besipriešinančių 
moterų atimtus vaikus esesininkai tie
siog pamaudavo ant durtuvų ir jau ne
begyvus įmesdavo į sunkvežimį.

Jos draugė Uilė Gorfunkienė atkakliai 
priešinosi ir nenorėjo atiduoti savo ma
žosios Tamaros. Gestapininkai čia pat 
ją sušaudė, ir jos lavonas ilgai gulėjo 
kitiems nepaklusniems įgąsdinti.

Tų baisių pavyzdžių įbaugintos, bijo
damos, kad vaikų čia pat neužmuštų, 
khi kurios motinos ramino ir ragino vai
kus, sakydamos: “Eik, eik pas dėdę po
licininką, jis geras!” O pačioms širdys 
plyšo iš skausmo, ir daugelis jų čia pat 
alpo, neišlaikydamos kančios.

Praėjus savaitei po susirinkimo, ku
riame Gekė kalbėjo apie savo “meilę” 
vaikams, į getą suvažiavo sunkvežimiai. 
Tai buvo naujos “akcijos” ženklas. Šį 
kartą į sunkvežimius liepė susėsti vadi
namiems geto policininkams arba tvark
dariams, kurie buvo iš pačių belaisvių 
tarpo. Juos išvežę į IX fortą kažkokiam 
tardymui, kaip aiškinta. Visi pamanė, 
kad tuo ir baigsis, kad “vaikų akcijos” 
nebebus. O kitą dieną, kai vyrai buvo 
darbe ir gete liko tik moterys, seniai, 
ligoti ir vaikai, vėl suvažiavo sunkveži
miai. Pasiskirstę būreliais, esesininkai 
ir gestapininkai įsiveržė iš karto į dau
gelį namų, reikalaudami atiduoti vaikus.

Ir vėl klaikūs “akcijos” vaizdai. Gat
vėse pasirodžius sunkvežimiams, moti
nos, senelės, susijaudinusios ir galvų ne
tekusios, blaškėsi, nesuvokdamos, kur 
šlepėj vaikus. Didesnieji vaikai patys 
slėpėsi, kur įmanydami, kol atėjo gaudy
tojai. Kai kurios motinos turėjo pasi
ruošusios tam tikrus vaistus, kuriuos 
įšvirkštus, mažesni vaikai visai nurim
davo, lyg apmirdavo, ir juos galėjo leng
viau paslėpti.

Netrukus esesininkai jau varė ir tem
pę verkiančius ir išgąsčio apimtus vai- 

/> * kus į sunkvežimius. Vaikučiai klykdami 
\ tiesė rankutes į motinas, kurias budeliai 

♦varė šalin buožėmis.

Rožė Glikbergienė buvo staigiai už
klupta. Ji vos spėjo nubėgti pas savo 
vaikelį, žaidusį kieme, o jau čia pat buvo 
esesininkąi. Ji pasiryžo neatiduoti vai
ko, nors ir kas bebūtų. Esesininkai ban
dė vaiką atplėšti nuo motinos krūtinės, 
bet nieko negalėjo padaryti. Tada bude
liai pradėjo mušti Rožę buožėmis, spar
dyti, grasinti vietoj nušausią. Bet ji 
nieko nejautė ir bevelijo mirti kartu su 
kūdikiu, bet jo neatiduoti.

Neilgai tepajėgė ginti savo brangiau
sią turtą jaunoji motina.

Tai buvo paskutinė “vaikų akcija” 
Kauno gete, nes vaikų ten nebebuvo.

Visi tie pasakojimai ir prisiminimai, 
visos tos mintys ir vaizdai telkėsi mano 
galvoje dabai*, sutikus Gedimino aikš
tėje Rožę Klikbergienę po gana ilgo lai
ko.

Taip, jos gyvenimas lyg iš naujo pra
sidėjo.

Rožės antrasis vyras—Abelis Teišers
kis—taip pat patyrė skaudžius tragiškus 
pergyvenimus.

Kaip kooperatyvo tarnautojas, Tei
šerskis buvo atvykęs į Kauną. Atlikęs 
reikalus, jis sėdo į traukinį ir važiavo 
namo į Kretingą, skubėdamas sekmadie
nį praleisti su šeima Palangoje. Kaip tik 
tą naktį, 1941 metų birželio 22 dieną, 
prasidėjo karas. Kretinga buvo vienas 
pirmųjų Lietuvos miestų, į kurį hitleri
ninkai įsiveržė jau pirmomis karo valan
domis. ,

Vietoj Kretingos ir Palangos Teišers
kis atsidūrė pafrontės zonoje tarp Tel
šių ir Šiaulių. Sutikdamas žmones, pa
sitraukusius iš pasienio vietovių, j is klau
sinėjo kretingiškių, norėdamas sužinoti 
ką nors apie savo žmonos ir dviejii vai
kučių likimą. Bet kretingiškių nesutiko. 
Užpuolimas buvo toks staigus, kad iš 
Kretingos beveik niekas nesuspėjo pa
sitraukti.

. Karo audra ritosi į Rytus. Ji nubloškė 
ir Abelį Teišerskį į Rusijos plotus. O 
kai Lietuvos žmonės pradėjo telktis prie 
Volgos krantų į kuriamą Lietuviškąją 
diviziją, ten atsirado ir Teišerskis.

Jis uoliai mokėsi karo mokslų, kaip 
ir visi divizijos kariai, veržėsi greičiau 
į frontą mušti hitlerininkų. Tačiau min- 
tis apie šeimą jį slėgė, ir visur jis klau

sinėj o apie kretingiškius. Po ilgo ieško
jimo jam pasisekė vieną kretingiškį su
rasti.

Tai įvyko Voskresensko poilsio namuo- 
, se, netoli Maskvos. Po sužeidimo kauty- 

1 nėse ties Aleksėjevka Teišerskis pateko 
į ligoninę, o paskui į poilsio namus. Ten 
jis ir sutiko kareivį, buvusį Kretingos 
milicininką Mažeiką.

Mažeikai teko būti pirmosios karo 
nakties įvykių liudininku. Jis pasakojo, 
kaip pabudo nuo gaudymo,o atsikėlęs pro 
langą pamatė bėgiojančius gatve hitleri
ninkų kareivius. Per daržus jis skubė
jęs pasitraukti toliau nuo centro, kur 
veržėsi hitlerininkai. Besitraukdamas 
matęs, kaip hitlerininkai tratino iš kul
kosvaidžių centrinėje aikštėje. Kai kur 
prasidėję gaisrai. Laukais jam pasise-

A

Neseniai Telšiuose pradėjusi veikti elek
tros matavimo prietaisų gamykla jau išleido 
pirmuosius 2,000 ampermetrų. Šiemet ga
mykloje bus pagaminta 40,000 tiksliųjų 
elektros matavimo prietaisų.

Nuotraukoje: surinkėja Valė Dambraus
kaitė ir cecho meistras Algirdas Slavinskas 
tikrina ampermetrų judamųjų mechanizmų 
kokybę. )

ke pasiekti mūsų armijos dalinį ir kartu 
su juo teko trauktis toliau. Aj^ie Tei- 
šerskio šeimą jis nieko negalėjo pasakyti.

Tarp žinių, ateinančių iš Lietuvos., bu
vo žinios ir apie Kretingą. Iš jų aiškėjo, 
kad hitlerininkai Kretingoje elgėsi labai 
žiauriai. Išžudę daugybų žmonių, - sude
ginę daug namų. 'Jie ne tik šaudę, bet 
ir skandinę žmones tvenkinyje, o vaikų 
galvutes traiškę į telefonų stulpus.

Vis dažniau ir daugiau ateidavo ži
nių iš Lietuvos, kai ten plėtėsi partizanų 
judėjimas. Užsimezgė nuolatiniai tiesio
giniai ryšiai per radiją su partizanų bū
riais Lietuvoje. Per frontą pereinančių 
tarpe buvo žmonių ir iš Lietuvos. Vis 
labiau pasitvirtino žinios apie masinius 
žudymus, kuriuos vykdė hitlerininkai ir 
jų pastumdėliai.

Tačiau nei Teišerskis, nei kiti, palikę x kūrė naują šeimą, 
savo šeimas anoj pusėj fronto, nieko tilK 
ro nežinojo. O norėjosi tikėti, nepames
ti vilties, kad,gal jų artimieji išsigelbėjo, 
kad suras juos gyvus.

O hitlerininkus triuškino visi vienin
gai — ir tie, kas turėjo viltį sutikti sa
vuosius, kaip Teišerskis, ir tie, kas savo 
akimis matė žuvusius nuo hitlerinių bom
bų ir sviedinių savo artimuosius, kaip 
Zinkauskas, ar nuo lietuviškų fašistinių 
išgamų rankų kritusius, kaip Pupienis, 
ir daugelis kitų. Visi turėjo dideles są
skaitas hitlerininkams — ir pilietines, ir 
asmeniškas. Baisios buvo skriaudos, ku
rias padarė hitlerininkai socialistinei Tė
vynei ir gimtajam kraštui, ir kiekvienam 
asmeniškai bei artimiesiems.

Tarybinės Armijos pergalių žygiai at
nešė ilgai siektąjį išvadavimą. Džiugi 
buvo ta diena, kada Lietuviškoji divizija 
kartu su kitais junginiais po kovų ties 
Vitebsku peržengė Lietuvos sieną. Ta
rybinės Armijos plieno ir ugnies šluota 
netrukus iššlavė iš Lietuvos visą hitlerinį 
šlamštą.

Kartu su išvadavimo džiaugsmu tūks
tančiams karių teko pergyventi skaudų 
liūdesį. Daugelis atrado tiktai savo ar
timųjų kapus ir gimtųjų namų griuvė
sius. O dMig buvo ir tų, kurie ir kapų 
negalėjo^ątrasti. 'Jų tarpe buvo ir Abelis 
Teišerskis^ Jis tik tiek tesužinojo, kad 
visa jo šejma žuvo nuo budelių rankų, 
kaip ir daugelis kretingiškių šeimų.

Dar kurį laiką vilties kibirkštėlė ne
norėjo užgesti. O gal vis dėlto kaip nors 
pasisekė išvengti baisaus likimo? Jie 
girdėjo apie žmones, kuriuos lietuviai

kaimiečiai išgelbėjo iš‘Budelių nagų, apie 
vaikus, kuriuos motinos suspėjo atiduoti 
gailestingiems žmonėms, kad tik išgelbė
tų bent juos. Bet nieko apie saviškius 
jam nepasisekė nei sužinoti, nei surasti.

Ir ieškoti nebuvo laiko. Reikėjo ka
riauti toliau. Su dar didesniu įniršimu 
kariavo ir ordinais apdovanotas Abe
lis Teišerskis. Pagaliau atėjo diena, ka
da Lietuviškoji divizija, kartu su kitomis 
divizijomis, baigusiomis karą Kuržemy- 
je, priiminėjo hitlerinių divizijų kapitu
liaciją. Neseniai tokie išdidūs ir įžūlūs 
psichuotojo Hitlerio kariai turėjo padėti 
savo ginklus, ir traukti į belaisvių sto
vyklas. [

Grįžęs iš karo, Abelis Teišerškis persi
kėlė dirbti į Vilnių. Čia jis susipažino 
su Rože Klikbergiene. Netrukus jie su-

Ir štai šiandien matau Rožę, nusilen
kusią prie savo kūdikio vežimėlio, o jos 
mergytė krykštaudama žaidžia sviedi
niu saulės nušviestoje Vilniaus aikštėje.

Džiugu buvo žiūrėti į tą žėrintį laime 
motinos veidą, į tuos gražius jos vaiku
čius. Tas vaizdas buvo lyg koks trium
fuojančio gyvenimo ir žmoniškumo per
galės simbolis.

Motina kankinė vėl atgijo kaip laimin
ga motina.

O būk pasveikintas 
gyvenime!

Apsilpo kūno įgalios,
Ranka, paėmus plunksną, kreta. . .
Ak, kelias, mano kelias!
žvelgiu, smelkiuos — jo galo nesimato. . .
Aplink gyvybė verda, plazda, trykšta, 
Vulkanais kunkuliuoja.
Pro ašaras didžia viltim širdis man krykščia, 
Gyvenimą dainuoju!
Jaučiu—esu dalis to srauto didžio, 

. Many ugnikalniu gyvybė šniokščia.
Aš pasiruošęs devynsparniui skrydžiui 
Į nuostabų triumfo bokštą.
Nors ir žinau aš liūdną savo būklę, 
Tačiau tvirta'širdis įkvėps jėgų bejėgiam
Ir rankos gydytojo padarys stebuklą;,fnui, 
Gyvenime stebuklų daug juk būna! 1
O kolei tą stebuklą aš išvysiu,
Kol aš savo ryžtu jėgas atgausiu, 
O būk pasveikintas, gyvenime didysai!
O būk pasveikinta, gyvybe nuostabiausia!

J. Subatavjčius

kū-

Lenkijos archeology radiniai
medienos liekanos, sunyku
sios geležinės skardos dalys 
ir kitos liekanos, rodančios, 
kad mirusiajam į kapą bu
vo įdėtas arklas ar jo dalis. 
Tai pirmas toks radinys iš 
II—III amžiaus ne tik baltų 
gyventose srityse, bet ir vi
soje šiaurės rytų Europoje.

1962 m. buvo kasinėja
mos 3 gyvenvietės ir 4 pilka
pynai. Tyrinėjant šalia Žu- 
bronaičių piliakalnio esan
čią gyvenvietę iš paskutinių 
amžių prieš mūsų erą, su
rasta įvairių kaulinių įran
kių (ylų, adatų, kaltų) ir 
molinių liejimo formų bei 
tiglių-indų metalui lydyti. 
Įdomiausiu radiniu yra čia 
pirmą kartą jotvingių gy
ventoje srityje aptikta ryti
nių baltų gentims būdinga 
štrichuota keramika. Šis ra
dinys rodo, kad štrichuota 
keramika paskutiniais am
žiais prieš m. e. buvo žino
ma ir naudojama ne tik ry
tinių baltų, bet jotvingių 
bei kai kurių kitų baltų 
genčių.
' Kitas įdomesnis archeolo
gų laimikis 1962 metais yra 
jotvingių kapuose surastos 
Romos monetos. Be to, Nė-, 
tos pilkapiuose viename de- 
gintiniame moters kape su
rasta rytinei Lietuvos da
liai būdingų IV a. papuoša-

Jotvingiai buvo viena iš 
baltų genčių. Jie gyveno iš 
dalies dabartinėje Užne
munėje ir toliau į pietus 
bent iki Narevo. Kalbinin
kų nuomone, šių genčių kal
ba buvo artim’a ir lietuvių, 
ir prūsų kalboms. 1283 m. 
jotvingių gyventą teritori
ją galutinai nuniokojo kry
žiuočiai, o gyventojus be
veik ištisai išžudė. Rašyti
niuose šaltiniuose apie jot
vingius išliko labai negau
sios žinios. Remdamiesi šio
mis žiniomis, fašistinės Vo
kietijos istorikai ir archeo
logai įrodinėjo, kad jotvin
giai buvę, atsilikusios žemos 
kultūros.

Paskutiniaisiais meta i s 
'daug naujų ir svarbių duo
menų jotvingių.genčių isto- 

; rijai pažinti surinko Lenki- 
• jos Liaudies Respublikos 
archeologai. Nuo 11955 m.,' 
vadovaujant dr. J. Antonie- 
vičiui, Suvalkų ir Augusta
vo apskrityje kasinėjimus 
vykdo nemaža grupė Var
šuvos Valstybinio archeolo
gijos muziejaus, Baltstogės 
muziejaus ir kitų įstaigų 
archeologų, kasinėjimų me
džiagą tiria antropologai ir 
kiti specialistai.

Iš Lenkijos spaudos pra- 
nešimų*matyti, kad kasinė
jant surasta daug vertingų 
ir svarbių istorijos mokslui lų, kaip bronzinės rąnkoga- 
radinių. . linės apyrankės, šaukštinė

1961 m. Šveicarijos pilka- ir kt.
pyne II—III a. vyro kape, I Tuo būdu praėjusių metų 
be įprastų vyrams tuo me- ( kasinėjimai davė gausių lai

mikių, patvirtinančių ryti
nės Lietuvos dalies gyven
tojų ir jotvingių genčių ma
terialinės kultūros artimu
mą paskutiniaisiais amžiais 
prieš rm e, ir mūsų eros pi r-

tu dedamų įkapių, kaip ie-Į 
tis, peilis, skiltuvas ir kir
vis, prie kojų surastas nedi
delis piautuvas su kauline 
rankena ir geležinis kastu- 
v o f o r m os arklo noragas,

Pittston, Pa.
Mūsų kelionė į B rooklyną 

rų pavasario rytą 
1-ją traukiame New

maišiais amžiais.
Iš kitos pusės, visi pasta

rieji Lenkijos archeologų 
kasinėjimai rodo, kad nuo 
m. e. pradžios jotvingių 
genčių materialinė kultūra 
iš esmės nesiskyrė nuo kitų 
genčių. Buvo auginami na
miniai gyvuliai, turėta ark
las su geležiniu noragu, pa
laikyta prekybiniai ryšiai 
su tolimomis sritimis, buvo 
išsivystę kai kurie amatai. 
Visa tai paneigia senuosius 
reakcinius vokiečių istorikų 
prasimanymus, kuriais jie 
norėjo pateisinti kryžiuočių 
vykdytas žudynes jotvingių 
žemėje.

A. TAUTAVIČIUS 
Istorijos mokslų kandidatas

Philadelphia, Pa.
Prakalbos

Casimir Nowacki, žymus 
lenkų newyorkietis veikė
jas, lankėsi Lenkijoje 19419, 
1960 ir 1962 metais, pasta
raisiais metais plačiai va
žinėjo ir Tarybų Sąjungo
je. Jis lankėsi Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve, Upkau- 
kažijoje ir kitur.

Jis kalbės balandžio 19 d. 
Ethical Society auditorijo
je, 1906 S. Rittenhouse Sq. 
Pradžia prakalbų 8:30 va
kare. Suaugusiems įranga 
$1, bedarbiams ir studen
tams 50 c.

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
(iaunama Laisves knygy
ne.

k _ ________  ___
^orko link į mūsų didžiai 
gerbiamo rašytojo An
tano Bimbos pokylį, vie
ną iš retenybių. Mašinoje 
mūsų draugai visi smagūs: • 
Kazys Genys, P. Pėstinin
kas, A. Valinčius (gaila, L 
Klevinsko nesveikata nelei
do) mūsų “kapitonas Sta
sys ir aš Liucė Rauduvės. 
Pasiekėme Brooklyną lai
mingai ir pribuvome laiku, 
bet banketas truputį pavė- 'f 
lavo, gal todėl, kad gražio- i 
sios šeimininkės turėjo^ 
daug visko dėti ant stalų. 
Pavėlavimas man patiko. 
Turėjau daugiau laiko su 
draugais susitikti ir pasi
kalbėti. Jau taip visų bu
vau išsiilgusi, norėjosi visus 
su pamylavimu pasveikinti 
ir širdingai pabučiuoti. Tai 
ir buvo didelis būrys (400) 
prisirinkę. Tai mūsų čio- 
naitinė amerikoniška Lie
tuva.

Mano nuostabai, pasisu
kus man, pastebėjau dailų 
kur tai matytą skaistveidį 
inteligentą. Tai buvo Tary
bų Lietuvos atstovas Wash
ingtone, gerbiamas Vytau
tas Zenkevičius. Pasveiki
nus, paprašiau, kad leistų 
man jį apkabinti. Tikrai 
buvo malonu vėl sutikti tą 
didelį svečią ir gimtinės 
taurų sūnų, kuris vėliau 
pasakė puikią kalbą ir įtei
kė draugui A. Bimbai Isto
rijos mokslų garbės dakta^ 
ro diplomą. Taipgi sutikau 
tarybinio laikraščio korės-W 
pondentą Albertą Laurin- 
čiuką Ir jo dailią žmoną.

Teko su daug kuo po«ke*i 
lėtą žodžių persikeisti: su 
“Laisvės” gaspadoriumi P. 
Bukniu, rašytoju A. Bim
ba, palinkėjau jam geriau
sių laimių ir pasisekimų ir 
paklausiau apie drg. V. 
Andrulį, kurį tikėjausi su
sitikti ir buvau atvežus 
mokestį už dvi “Vilnis” Lie
tuvoj. Bet d. A. Bimba pa
sakė, kad Andrulis neat
vyks nes jo žmona sunkiai 
susirgo. Gaila, nuoširdžiai 
linkiu, kad ji sustiprėtų.

Programa buvo graži. 
Dainininkai visi puikiai su
dainavo, bet 'dainininkas 
Viktoras Bakeris, kurį pir
mą sykį girdėjau, tikrai ža- 
vėjančiai, jausmingai su
dainavo. Visiems daininin
kams ir jų mokytojai M. 
Stensler linkiu geriausios 
sėkmės ir dar daug sykiųęf 
mus linksminti ateityje.

Vėliau užkliudžiau rašy-4* 
toją R. Mizarą ir jis ma
nęs paklausė apie pažįsta
mus draugus. Sakiau, dau
gelis serga ir miršta. Vie
ną, “Vilnies” skaitytoją 
Miknevičių, palaidojom ko
vo 30 d.

Ir taip besišnekučiuojant 
su mielais draugais tas pui
kusis vakaras nejučiomis 
slinko, tirpo iki skyrimosi 
laiko, palikdamas puikų 
įspūdį ir brangią atmintį.

Tariam širdingą ačiū d. 
Dzevečkai iš N. J., kuris 
buvo mūsų kelio vadas. Iš
važiavę iš tunelio mes jį se
kėm, bet per automobilių 
užsigrūdimą jis pradingo iš 
akių ir mes paklydome, 
bet ne ilgai, tuojau susira
dom mums reikalingą kelią 
22-rą. Oi, Brooklynas, — 
tikras raistas, net mano 
“kapitonas” gavo apibarti 
nuo manęs. Reikia gerų 
nervų pro jį pravažiuoti! -

Visus draugus- išvežioję*?, 
namo, į stubą įėjome 12:391 
naktį.

Iki kito pasimatymo!

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penk L, haland. (April). 12, 1963



JUODAS KRISTUS" PHILADELPHIA, PA
Džono Kolinzo. Londono 

švento Povilo katedros ka
nauninko, namuose yra pa
veikslas, apie kurį dabar 
daug kalbama ir rašoma 
Anglijoje ir už jos ribų. 
Džonas Kolinzas pade
monstravo žurnalistams šį 
paveikslą ir spaudos konfe
rencijoje papasakojo jo is
toriją. štai ji.

Praėjusią vasarą Kolin
zas laikraščiuose perskaitė 
trumpą pranešimą iš Pie
tų Afrikos Respublikos, 

gkad vienoje Keiptaunomies- 
rto bažnyčioje policija įsakė 
Nukabinti paveikslą, vaiz
davusį Kristaus nukryžia- 

, vimo sceną. Pasirodo, šį 
paveikslą PAR valdžia už
draudė »kaip “nepadorų.”

Paveikslo autorius, buvo 
rašoma laikraštyje, — dai- 
lininkas-afrikietis Ronaldas 
Harisonas. J o paveiksle 
nukryžiuoto Kristaus oda 
juoda, o budelių—balta...

Džonas Kolinzas susido
mėjo šiuo įvykiu dėl kelių 
priežasčių. Jis — rasizmo 
priešas, kuris suleido šak
nis ir jo tėvynėje, be to, 

1 Kolinzas — didelis religinės 
tapybos žinovas. Praneši
mas iš PAR iy sujaudino: 
juk jeigu šios (šalies rasisti
nė vyriausybė uždraudė 
vaizduoti Kristų tamsiaodį, 
vadinasi, netrukus ten bus 
uždrausti tokių žinomų 
kaip Petro, Gogeno “Celtų- 
nasis Kristus,” Andželos 
Trindeid “Indėnu Kristus,” 
originalai arba kopijos, gar- 

senoviškas lenkų pa
veikslas, kuriame pavaiz
duota tamsiaodė mergelė 
Marija ir t. t. Todėl Džo
nas Kolinzas nusprendė, jog 
afrikiečio Ronaldo Hariso- 
no kūrinys turi išvysti švie
są. (

—Aš palaikau ryšius su 
kai kuriais žmonėmis iš 
Pietų Afrikos, — pareiškė 
Kolinzas savo spaudos kon
ferencijoje. — Aš negaliu 
minėti jų vardų dėl visiškai 
suprant a m o s priežastoies. 
Vienam iš jų — pavadinsi
me šį žmogų misteriu X— 
paskambinau telefonu ir pa
dariau užuominą, jog noriu 

•t įsigyti Harisono paveikslą...
Pasak Kolinzo, misteris 

■ X po kurio laiko pranešė, 
kad užduočiai įvykdyti jam 
prireiks kelių savaičių, nes 
paprastu būdu Harisono 
paveikslo iš PAR išvežti ne
galima: vietos valdžia ir 
policija niekada šito neleis. 
Kikili būdu veikė misteris 
X; tokia pat paslaptis, kaip 
* jo vardas. Ir, turbūt, tik 
tokio paslaptingumo dėka 
operacija pavyko.

—Aš dar gerai nežinau,z 
kaip pasisekė išvežti pa
veikslą, — pasakoja Kolin
zas. — Žinoma tik tiek, 
kad jis čia buvo atgabentas 
lėktuvu...

Ir štai ši drobė prieš Lon
dono žurnalistus. Didelės 
72x52 coliu drobės cent
re — nukryžiuotas raume
ningas afrikietis, nepapras
tai žemiškas ir žemiškai 
kenčiantis: išsprogę akių 
baltymai, mėšlungiškai su
spaustos lūpos, priešmirti
nėje kančioje įtemptas kū
li a s. O šalia — budeliai, 
du Romos legionieriai su 
ietimis. Vienas šaipydama
sis smeigia ietį į nukryžiuo
tojo krūtinę. Paveikslas pa
vadintas “Juodas Kristus.” 

Nedaug laiko prireikė 
žurnalistams, norint nusta
tyti: afrikiečio dailininko 
jjpveikslas nupieštas ne tik 
j^alistiškai, bet tiesiog iš 
™tūros — vienas budelis 
nepaprastai panašus į Pietų 
Afrikos teisingumo minist
rą, vieną iš aršiausių ra
sistų Forsterį, Antrasis bu-

delis — tas, kuris smeigia 
ietį mirštančiajam, — tik
ras PAR ministras pirmi
ninkas Fervurdas. Ir pa
galiau jų auka su garsaus 
rašytojo ir kovotojo už 
PAR afrikiečių politinį iš
vadavimą, Nobelio taikos 
premijos laureato Alberto 
Lutullo bruožais. Fervurdo 
ir Forsterio vyriausybės 
ištremtas j nuošalų kaime
lį, Lutulis dabar gyvena ten 
policijos priežiūroje; nie
kam neleidžiama su juo su
sitikti, visos jo knygos ir 
kalbos uždraustos. Patrio
tui, trokštančiam savo tau
tos laisvės, tai lygu dvasi
niam nukryžiavimui — štai 
ką, matyt, norėjo pasakyti 
Ronaldas Harisonas savo 
paveikslu ir štai kodėl jį 
uždraudė' Pietų Afrikos 
valdžia.

Kaip praneša amerikiečių 
agentūros Uniter Press In
ternational korespondentas 
iš Keiptauno, Harisoną ne
seniai tardė policija. Tar
dymo metu rasistinių įsta
tymų saugotojai mėgino 
išaiškinti, kas tas nuo jų 

pasprukęs misteris X? Ha
risonas atsisakė atsakyti ir 
buvo perspėtas, kad netru
kus jo laukia kur kas rim
tesnis pokalbis su policija.

(“K. T”)

Miami, Fla.
Pataisa

“Laisvės” Nr. 27 kores
pondencijoj iš LLD 75 kuo
pos veikimo yra pasaky
ta : “Draugė Paukštaitienė 
išdavė raportą...”, o turėjo 
būti: Paukštienė išdavė ra
portą

J. š.

Union, N. J.
Mūsų pažangietei B. Si- 

manauskienei padaryta ga
na kebli operacija. Ji ran
dasi Elizabeth Gen erai 
Hospital, Elizabeth, N. J. 
Atrodo, kad operacija sėk
minga. Tikisi, kad netrukus 
iš ligoninės ją išleis namo. 
Jos namų adresas 272 New 
Jersey Ave., Union, N. J.

Linkiu jai greitai pa
sveikti.

M. G.

Aplankėme Matulius
Balandžio 2 d. mes aplan

kėme Matulius, gyvenan
čius Levittown, Pa. Nuvy
kome jiems nepranešę. Jie 
labai nusidžiaugė ir mus 
pavaišino. Apžiūrėjome jų 
ir moderninį gyvenimo na
mą.

Matuliai seniau gyveno 
Jersey City, o dabar gyvena 
netoli Phila. Tai ilgamečiai 
veikėjai ir nuoširdūs drau
gai. Tik gaila, kad jie abu
du nesveikuoja. Linkiu 
jiems pasveikti ir ilgai gy
venti.

Churliene

Naujoji technika 
nepavaduos armijų

Maskva. — Tarybų Są
jungos militarinių^ jėgų 'po
litinis vadas generolas 
Aleksejus A. Japičevas pa
teikė straipsnį, taipgi rašo 
straipsnį ir tankų maršalas 
Povilas Rodirhcovas.

Jie įrodinėja, kad nei ra-
ketos, nei kitokia šių dienų 
technika negali pakeisti 
skaitlingos armijos, kuri 
reikalinga priešo atmuši
mui ir sunaikinimui.

Madridas. — Adlai Stę- 
zvensonas atvyko į Ispaniją 
tartis JAV karo bazių rei
kalais, K

Moroko karalius Hassa- 
nas lankėsi Philadelphijoj. 
Miessto tėvai jį pasitiko su 
21 kanuolės salve. Sakėsi 
tikįs į Jungtines Tautas ir 
taikos išlaikymą.

Iš Philadelphijos išvyko 
į Washingtoną.

Tymsterių lokalo 107 sek
retoriaus Caheno ir kitų 
pareigūnų teismas, prie tei
sė j o Ullman, prasidėjo. 
Kaltinami išeikvojime loka
lo pinigų. Juos gina šeši 
advokatai. Teisėjo įsaky
mu prisaikintieji jury ma
nai policijos saug o j a m i, 
kad kaltinamųjų šalininkai 
jų nepasiektų. Kaltinamų 
advokatai sako, negali būti 
bešališko sprendimo, kuo
met spauda veda prieš juos 
agitaciją.

Vasario mėnesį bedarbių 
skaičius Philade 1 p 111 j o s 
apylinkėje pakilo trim tūk
stančiais. Bedarbių skai
čius apylinkėje siekia 146,- 
000.

Philadelphiečiai sumoka 
taksų į metus .94 milijonus 
dolerių valstijai ir tik 35 
milijonus ^iš valstijos gau
na mokyklų palaikymui. 
Dabar mokama nuosavybės 
taksų $3.60 nuo šimto, o 
pakėlus taksus turės mokė
ti $5.40 nuo šimto.

šešios plieno įmonės nu
stojo veikę. Kompanija at
leido 18 darbininkų, likę ap
leido darbą protestuodami 
prieš paleidimą.

Warehouse unijos loka
lus 169 sako, 'kontraktas 
pasibaigė 1962 metų gruo
džio mėnesį. Vedamos de
rybos neduoda pasekmių.

Teisėjas Hoffman sako, 
kad sunkiai prasikaltę jau
nuoliai paleidžiami iš pa
taisos namų dėl trūkumo 
vietų. Paleistieji nėra pro
tiniai sveiki, turėtų būt gy
domi. Paleistieji nėra sau
gūs ir gali papildyti sun
kesnius nusižengimus.

Chesterio ligoninė, vei
kusi per 80 metų, su birže
lio pirma bus uždaryta. 
William A. Irving, ligoni
nės prezidentas sako, kad 
turi nuostolių. Federate 
valdžia atsisakė duoti virš 
milijono dolerių ligoninės 
taisymui. Kaltina Cheste- 

CLEVELAND, OHIO
Mirus '

CLEVELAND, OHIO

Mirus R\ H

Stasiui Ivanauskui-lvan
Reiškiame širdingą užuojautą jo sesutei P
Martenai Mačionienei-Maison, visai jos t

šeimai, giminėms ir artimiesiems. j
A. ir J. Yurka A. i'r A, Salin |
J. ir N. Rudis P. Daraškienė t
J. ir D. Kripas J. Webra ;
J. ir A. Palton E. Gabriūnienė
A. ir A. Danis M. Brazaitienė
J. Stripeika B. Daran
C. Plaush J. Va j era |
J. Krasnickas J. Bagdon 5
V. Daraškienė J. ir A. Žemaitis |

* P. Dagis i

Stasiui Ivaiiauskui’Ivan
i ,'

Reiškiame gilią užuojautą ję sesutei Madonai 
Maison-Mačionienei ir jos visai šeimai, 

giminėms ir artimiesiems.
—LLD 22 kp.

rio valdininkus, kad nesu
teikia finansinės paramos, 
kuomet jų piliečiai didžiu
moje gavo nemokamą gy
dymą.

Užsidarius ligoninei ne
teks daTbo 365 darbininkai.

Barnes piešinių trustis- 
tai’ teisėjo Alfred L. Taxis 
nuosprendžiu ims dolerį 
įžangos vieton reikalauja
mų dviejų dolerių. Teisėjas 
atmetė prašymą pašalinti 
trustistus, išskiriant Laurą 
Barnes.

Kova tęsėsi virš poros 
metų. Valstijos advokatai 
gal apeliuos teisėjo nuo
sprendžio panaikinimui.

Philadelphiečiai, nepati
kėkite vyskupo Brizgio agi
tacijai aukoti kokios ten 
koplyčios pastatymui Wa
shingtone. Brizgys, kalbė
damas per dipukų radiją 
sako, kad reikią sukelti tris 
šimtus tūkstančių * dolerių 
ir kelis tūkstančius išlai
doms.

Katalikai moka bažnyčių 
palaikymui duokles, bet ne
turi teisių bažnyčių valdy
mui. Bažnyčios yra vysku
po nuosavybė. Pastatyta 
koplyčia irgi bus vyskupo 
valdoma. Kunigai, vysku
pai turi pinigų, tegu jie au
koja. Sulaukę seno am
žiaus, daugumoje gyvenan
tys iš pensijos, rūpinkimės, 
savo gyvenimo likimu. j Vienas Kvebeko seimelio 

--------  narys pakėlė nuomonę, kad 
Gražus būrys philadel- būsiančios Montreale pa- 

phiečių dalyvavo draugo saulinės parodos 1967 m. 
Bimbos pagerbimo banke- pastatai būtų palikti čiely- 
te. Gaila, kad aplinkybėm bėję ir paskui kas metai 
susidėjus negalėjau daly-i juose būtų ruošiama nacio-
vauti. Draugą A. 
per daugelį metų

Bimbą! nalė

Tai malonus, tykus ir visų
gerbiamas draugas.

P.

Worcester, Mass.
Dainų diena

Lietuvių Meno Sąjungos 
centras ir LMS Antroji ap
skritis ruošia Dainų dieną 
-—festivalį. Įvyks sekma
dienį, gegužės 19 d., Liehi- 
vių svetainėje, 29 Endicolt 
St. Pradžia nuo 2 vai. po 
pietų. Dalyvaus keli chorai 
ir kitos meninės jėgos..

Rengėjai pasirinko gra
žiausi pavasario laiką, kada 
iš po žiemos gamta atgyja, 
kuomet medžiai puošiasi 

žaliais rūbais, o gėlynai 
kvietkais.

Prie Dainų dienos chorai 
energingai ruošiasi $u nau
jomis dainomis. Pagėidau- 
jame, kad gegužės 1$ dieną 
visi keliai vestų į Worceste- 
rį. M. S.

_ * ė -------------------------------------------

Montreal Canada /
Šis ir tas iš miesto gyvenimo 
, Miesto St. Luke ligoninė, 
kuri pasižymėjusi, tuo, kad 
j on daugiausiai vėžąĮmi li
goniai nelaiminguose ir 
grei tuose atsitikimuose, 
kaip sužeidimai ir panašiai, 
šiuo metu pertaisoma ir at
naujinama, taipgi žymiai 
praplečiama. Apskaitliuota, 
visas darbas kainuos $5,- 
000,000, Tuo tarpu federa
te provinciale priskirta pa
galba tik $983,000. Bet kai 
visas darbas bus baigtas, ši 
ligoninė turės 760 lovų'.; Lig 
šiol teturėjo tik 414 lovų.

Labdaringosios organi- 
| zacijos, kurio,s šiuo metu 
veda vajų už sukėlimą pini-. 

, gų pagalvai tų, kuriems ji 
1 reikaliga, išsiuntinėja mies
to gyventojams laiškus, 
prašydamos aukų. Bet, sa
ko, atsirado “juokdarių”, 
kurie grąžina tuščius vo
kus, be aukų, dargi nepri- 
lipdę pašto ženklelio. Ir už 
tokius tuščius, be ženklelių 
vokus, organizacijos turi 

’ primokėti paštui po 6 c. 
už kiekviena.

paroda. Nors kol kas 
tik jo vieno tokio nuomonė, 
tačiau, sakoma, Toronto 
oficialai jau ir iš to prade
da nerimauti, kad Kvebe
kas “neužgriebtų” Toronto 
metinės parodos — Canadi
an National Exibition—- 
kuri ten ruošiama per pa
staruosius 80 metų.

L. ir G. Brost (Gildą 
Smitaitė) susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės. Mo
tina ir naujagimė jaučiasi- 

•gerai.
Jonas Čeponis paskutiniu 

laiku pradėjo nesijausti ge
rai. Paguldytas Royal Ed
ward ligoninėje sveikatos 
ištyrimui.

Antanina Skrupsk i e n ė 
sunkiai susirgo. Lig o n ė 
randasi Jewish General Ii-
goninėje, Gaila, Skrupskiai 
abu ligos nelaimių apsupti. 
Taip lygiai ir verdųniečių 
Lygnugarių šeima. Jis irgi 
sunkiai sergantis ligonis, 
taipgi žmona Magie nese
niai aplaikė operaciją ir, 
šalia to, duktė Alice taip 
pat serga.

Susirgusi ir 'Elzbieta Ur
banavičienė. Gydytojo prie
žiūroje gydosi namie.

Kostas Tamašauskas iš
vežtas į Royal Victoria li
goninę. J.—

Paieškojimas
Ieškau dėdes Juozo Bartkaus, s. 

Andriaus. Gimęs ir’ augęs Šakių ap
skrityje, Jankų valsčiuje, SąrapiHų 
kaime. Paliko Lietuvą 1898 m. ir, 
kaip dar yra žinoma, jis ilgą laiką 
gyveno Grąpd Rapids, Micl? Nuo 
1931 n), heturinjc jokios žin/os, ar jis 
gyvas ar miręs. Aš būsiu/labai dė
kingas jums, jeigu pranešite man 
apie jj. Mano adresas: Alvydas 
Bartkus, Šakių rajonas, Ritinių ąp., 
Plieniškių kaimas, Lithuania, USSR.

Utica, N. Y. — Šios sri
ties policija surado 18 vogtų 
šunų laboratorijoje. Pasi
rodo, kad tam tikra vyru
kų gauja vogė šunis ir la
boratorijai pardav i n ė j o 
nuo $5 iki $25 gaudami už 
šuni. 

L-

Philadelphia, Pa.
Musų rūpesčiai

Rūpestingų žmonių yra 
daug. Rūpintis prisieina 
daugeliu dalykų. ‘Man įdo
miausi tie, kurie rūpinasi 
mūsų Lietuvos žmonių gy
venimu, jų siekiais, jų lai- 
mėjimais-atsiekimais.

Pažinojau daugybę tėvy
nainių, kurie rūpinosi, dar
bavosi tais laikais, kuomet 
caras ir klebonai tvarkė vi
są lietuvišką gyvenimą. Po 
to Smetona ir jo pataikū
nai, Hitleris ir jo gauja. 
Dabar patys lietuviai, su 
pagalba kaimyninių tautų, 
žengia prie šviesaus, malo
naus gyvenimo visiems dir
bantiesiems.

Tai mūsų širdingi tėvy
nainiai dar daugiau rūpina
si, žingeidauja, nori kuo 
daugiau sužinoti, pamatyti 
jų atsiekimus. Daugelis 
klausinėja, kada gi bus vėl 
parodyta naujų paveikslų 
iš Tėvynės Lietuvos! Ta rū
pestis bus tuojau nugalėta. 
Įdomūs kalbanti paveikslai 
atvyksta pas mus į Phila- 
delphiją. Tai bus gegužės 
trečią, penktadienio vaka
re, Lietuvių Republikonų 
svetainėje, 2530 N. 4th St. 
ant pirmo aukšto. Pradžia 
7:30 vakaro.. Drg. Grybas 
su savo naujutėliu aparatu 
ir naujausius filmus žada 
čia rodyti.

Rūpesties dar yra kaip 
čia sėkmingai paskelbti šią 
svarbią naujieną. Skelbimų 
sąlygos pas mus sunkokos, 
čia būtina gausi talka visų 
“Laisvės” prietelių. Drau- 
gučiai, visi rūpinkimės, kad 
penktadiebio vakarą, gegu
žės 3-čią, Republikonų klu
bo salė būtų pilnutėlė. Ma
tysime labai įdomių mūsų 
tėvynainių pasiekimų.

R. M.

SAKO: BANKRUTUOJA 
LAIVŲ KOMPANIJA
New Yorkas. — Penki 

broliai Kulukundisai turi 
daug prekybos laivų. Prieš 
kiek laiko jie nesumokėjo 
darbininkams algų. Laiva- 
krovių ir jūrininkų unijos 
atsikreipė į pasaulinius uni- 
jistus, kad boikotuotų šios 
kompanijos laivus. Dabar 
jos laivai stovi neiškrauti 
Adene, Port Saide, Bombė
juje, Yokohamoje, Portlan- 
de ir kitur. Kulukundisaį 
sako, kad jie bankrutuoja.

Worcester, Mass.
Sekmadienį, Balandžio-April 21 d., Liętuvių 

svetainėje, 29 Endicott St., įvyks LSD moterų 
komiteto rengiamas banketas-pietūs. Šis banke
tas bus atžymėjimas Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugijos dviejų metų moterų veiklos sukakties.

Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną. Apart 
vaišių bus ir muzikalė programa. Kviečiame 
visus atsilankyti.

< KOMISIJA

r-*-“

DĖMESIO! DĖMESIO!

Los Angeles, Calif.
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 21 APRIL

SKANŪS PIETŪS
Danish Hall, 1359 W. 24th Street

Pradžia 1 vai. dieną

turėsime gero valgio, prieskonių, muzikos ir žaismių.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, links
mai praleisti laiką. Susipažinsite su naujais drau

gais, ir pamatysite pažįstamus.
LDS 35 kp. Rengimo Komisija |

'■■■f " 1 ■■ 1

5 p.--Laisve (Liberty)—Penkt., baland. (April) 12, 1963

New Haven, Conn.
Balandžio 28 d. Waterbu

ry j e įvyks LDS 5-tose~~ap- 
skrities konferencija. Ji 
prasidės 10 vai. ryto, o nuo 
3 vai. po pietų Jonas Gry
bas rodys filmus iš Lietu
vos.

Mūsų LDS 16 kuopa jau 
išrinko delegatus į apskri
ties konferenciją.

L. S. Klubo nariai pradė
jo nerimauti, kad klubas 
pakėlė duokles: senesniems 
$3, o jaunesniems $6.

Pas mus daug žmonių 
kalbėjo, kad New Haven 
geležinkelio - įrengimai la
bai apleisti: vagonai pri
teršti ir kitokia netvarka. 
Nenorėjau tam tikėti, bet 
kovo 28 d. tą patsai paty
riau. Vos įėjus į vagoną, 
tuojau pastebi neprižiūrė- 
jimą. O seniau, tai būdavo 
Idbai švarūs vagonai.

J. Kunca

Rio de Janeiro. — 1962 
metais Brazilija į užsienį 
išvežė 16,400,000 kavos mai
šų, po $40 už kiekvieną 
maišą.

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF.

Sekmadieni, balandžio 21 d., įvyks 
pramoga su visais mėgiamais pietu
mis, 1 vai., Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Rengia LDS 35 kuopa. 
Atsiląnkę, be skanių patiekalų, su
sitiksite su draugais, susipažinsite 
su naujais. Žaisdami, pasišokdami, 
linksmai praleisite laiką ir parem- 
site organizaciją, kuri šelpia ligoje 
ir patarnauja gyvenimo saulėleidyje.

Rengimo Komisija (29-30)

ST PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia Velykų mar
gučių banketą, kuris įvyks sekma
dienį, Balandžio-April 14 d. Šis 
banketas bus nepaprastas, nes tai 
bus tradicinis Velykų margučių ban
ketas. Taipgi bus patiekta labai ge
ri Velykų pietūs. Tas viskas atsibus 
visiems gerai žinomoj vietoj — Laiš
kanešių svetainėj, 314 15th Ave. So. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pasivalgius 
gerų pietų, bus šokiai ir kiti pasi
linksminimai. Kviečiame visus at
silankyti.

Rengimo komitetas (28-30)

CLEVELAND, OHIO

Meno Choro pavasarinis bei me
tinis koncertas įvyks Gegužės-May 
4 d. (šeštadienį), Mand Salėje (se
niau vadinosi Malenka), kampas St. 
Clair ir 79th St. Vėliau pranešime 
pilniau.

Visi choristai privalote lankyti 
praktikas du kartu į savaitę: pit? 
madienių ir ketvirtadienių vakarais, 
7-tą valandą. Mat, gili žiema mums 
trukdė turėti praktikas. A. S.

(28-29)



35.00
80.00
25.00 
25.00 
20.00

LAISVES REIKALAI
Mūsų gerieji prieteliai, prisiųsdami pinigus už at

naujinamas prenumeratas, nepamiršta- paremti laikraš
tį finansiškai. Dovanų šį kartą gauta sekamai:

. Ona Galminas (atminčiai mirusio vyro Jono),
Detroit, Michigan ............................... . $50.00

Vajininkai M. Valilionienė (Miami) ir Jurgis
Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. .......

N. J. valstijos vajininkai, per A. Stripeiką ...
ALDLD 75kp. (per J. Paukštaitį), Miami, Fla 
A. Švapaitis, Milford, Conn. .. .......................
Petronė Jakštienė, Detroit, Mich. .................
Nuo vajininkų banketo (per J. Žebrį),

Cleveland, Ohio .......................................... X^.OO
Anthony Navikauskas,, W. Hempstead, L. I. .. 11.00
O. Kershavičienė, Clifton, N. J................... .
J. Norkus, Salem, Ohio .................... ..........
A. Verkutis, So. Windham, Conn.....................
Pranas Paserpskis, St. Clair, Pa............
Lilija K. (per L. Ž.) *...............................
Jonas Sakalauskas, Brooklyn, N. Y................
Juozas ir Albertas Nečiunskai (atminčiai

mirusios motinos), Maspeth, N. Y.) .... 
Juozas Deltuva. Baltimore, Md.......................
K. Sadauskas, Rosedale, L. I...........................
J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa....................
J. Yonicįc, Hbquiam, Wash ............................
S. Žaltys, Rockford, Illinois ...........................
S. Kuzmickas, Cleveland, Ohio .. . ..................
Mr. & Mrs. John Masalsky, New Castle, Ind. .. 6.00 
Mrs. R. Chuberk. San Antonio, Texas
S. Višniauskas, Valley Stream, L. I. ..
V. J., Baltimore, Md..............................
Julia Anskis. Brooklyn, N. Y..............
A. Walmus, Brooklyn, N. Y..................
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y. .. 
Charles Vachunas, Harrisburg, Ill. ... 
Paul Johns, Miami, Fla.......................
Barbara Gegžnas, Philadelphia, Pa. .. 
Vincas Uzdila, Plymouth, Pa................
P. Mickevičienė, Edgewood, R. I.........
J. Oibirka, Far Rockaway, N. Y.........
M. Adomonis, Great Neck, N. Y..........
M. Kraujalis, Paterson, N. Y................
Dr. A. K. Butko. Chicago, Ill................
M. Aleksiejienė. Woodhaven, N. Y. ...
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J. ...

• John Janulis, Chicago, Illinois .. .........
Wm. Degutis, Albany. N. Y..................
J. Slench, Chicago, Illinois ..................
J. Pakutka. Chesire, Conn. .. ................
G. Mockevičius, Rochester, N. Y..........
M. Kamašauskas, Grand Rapids, Mich
S. Stupur, Portland, Oregon .........
A. Paukštienė, Miami? Fla....................

i B. Rauba, Cleveland, Ohio ...................

11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00

10.00 
10.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00
6.00

6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.52 
3.10 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Po $1: S. Walauskas, Plainville, Conn.; V. J. Pšal- 
gauskas, Fitchburg, Mass.; Stanley Yanuškis, Miami, 
Fla.; W. Briedis, Nashua, N. H.; John Stasevich, Bethle
hem, Pa.; Geo. Murnik, Fitchburg, Mass.; John Kvedors, 
Wilkes-Barre, Pa.; J. Sherman, Plymouth, Pa.; John 
Krist, A. Valentukevičia, Brockton, Mass.; M. Nečiuns- 
kas, Maspeth, N. Y.; A. Briedis, 
J. Andriuškevičius, Brooklyn, N. 
N. J.; J. Jurevičius, Brooklyn, N. Y 
Gardner, Mass.: J. Davidonis, St. Petersburg, Fla.; V. 
Žabui, Detroit. Mich.; J. Bondze, New York City, N. Y.; 
J. ir V. Grigai, Hudson, Mass.; A. Shurkus, Nashua. N. 
H.; A. Lapash. Far Rockaway, N. Y.; B. F. Kubilius, 
Chicago, Ill.; Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.; J. Limins- 
kas, Detroit, Mich.; K. M., Cleveland, Ohio; S. Trilikaus- 
kas, Rochester, N. Y.; jSBimba. Hawthorne, N. J.; V. 
Simmons, Tampa, Fla.; Alice Lideikis, Great Neck, N. 
Y.; J. Webra, Hiram, Ohio.

— 0 — 
Nuoširdžiai dėkojame virš minėtiems aukotojams.

“Laisvės” Administracija

Central Islip, L. L; 
.; J. Strimel, Clifton, 

Nettie Slegeris,

Šeštadienį Niujorko žmonės 
turės tris eisenas už taiką

Pavasarinės šventės (Ve
lykų) proga Niujorko mies
to taikos šalininkai ruošia
si masiniai atmaršuoti į 
Jungtinių Tautų aikštę pa
sisakyti už nusiginklavimą, 
už branduolinių ginklų ban
dymų sulaikymą, už taiką. 
Tai bus šeštadienį, balan
džio 13 d.

Nors šios eisenos jau se
niai buvo sumanytos ir pla
nuotos, tačiau jos supuola 
su popiežiaus Jono XXIII- 
iojo išleidžiama enciklika 
žemėje taikos išlaikymo rei
kalu.

Kas kaip maršuos?
Bus net trys eisenos^ pra

sidėsiančios iš trijų vietų, 
bet suplaukiančios į tą pa
čią Jungtinių Tautų aikštę. 
Kiekvienas žmogus, kuris 
tik turi laiko, kurisJtik sto
ja už taiką, gali prisidėti 
prie šių eisenų. Prašau įsi- 
tėmyti, kas ir iš kur mar
šuos.

Studentai pradės savo 
maršavimą nuo 116-os gat
vės ir Broadvejaus. Mar
šuos Broadway ir paskui 
pasuks į Bryant Parką, kur 
susitiks su kitais.

Kita grupė, sutrumpintai

Iš laiškų
Alekas Velička gavo laiš

ką iš savo sesers Z. Ma- 
čiulait i e n ė s (nuo Veliuo
nos), kuriame tarp kitko 
rašo:

Dėkojame labai už laišką, 
o labiausiai jūsų sūneliui už 
laikraštį “Laisvę,” kurią 
gauname. O kai gauname, 
tai visi dalinamės, skaito
me, nes yra gražių straips
nelių, ir matome jūsų pa
veikslą tarp dainininkų.

Esame sveiki. Vasarą bu
vo daug darbų. Pasilikome 
mudu tik du ; sūnus su žmo
na išsikėlė gyventi kitur. 
Sūnus dirba traktorininku, 
o jo žmona agronome. Jų 
dukra, baigusi aštuonias 
ten baigs gimnaziją ir spe- 
klases, nuvyko į Kauną, 
cialų mokslą. Jai mokslas 
sekasi gerai. Kad tik mes 
dar sveiki būtume.

Petrunike dabar gyvena 
ris tars savo tvirtą žodį už Kaune su dukra ir žentu, 
taiką. ..................... .

Kurie tik išgalite, prisidė
kite prie bendro Niujorko 
miesto taiką mylinčių žmo
nių balso, kad jis būtų ga
lingesnis. Negalintieji su j 
kuria grupe maršuoti gat-Į 
vėmis, vykite tiesiog į Jung
tinių Tautų aikštę; būkite 
ten apie 2:30 vai. popiet.

Atsiminkite šeštadienį!
Ns.

vadinama Sane, 12 Vai. pra
dės maršavimą nuo Colum
bus Circle, eis 59 gatve, kol 
pasieks Fifth Ave. Paėję 
kiek, suks į 47 gatvę ir su
stos Jungt. Tautų aikštėje.

7-nių organizacijų grupė 
susirinks 10:30 vai. ryto 
Tompkins skvere ir eis St. 
Marks Place iki Washing
ton Sq. Iš čia — 6-ą j a Avė. 
iki Bryant Parko. Iš Bry
ant Parko — 42-ąja gatve 
iki First Avė. Tuomet į 
Jungtinių Tautų aikštę.

Čia^ visos grupės turės 
bendrą mitingą. Bus kalbė
tojai, bus aiškintojai, kodėl 
pasaulis turi nusiginkluoti, 
kodėl turi būti s u 1 a i k yti 
branduolinių ginklų bandy
mai, kodėl turi būti taika. 
Čia masinis- žmonių sambū-

Kultūriškas vakaras
Balandžio 6-tą Laisvės 

salėje įvyko filmų rody
mas. Jį suruošė LLD pir
moji kuopa. Filmai sukti 
Lenkijoje ir Tarybų Sąjun
goje. Juos gamino ir rodė 
Kazimieras Nowackis, įžy
mus lenkų ir bendrai niu
jorkiečių darbuotojas.

Programa susidėjo iš 
dviejų dalių: pirmiausia 
buvo kalba. Autorius aiški
no ką jis matė-girdėjo 1962 
metų vasarą būdamas Len
kijoje ir Tarybų Sąjungo
je. Kalba (angliškai) buvo 
rašyta, įdomiai paruošta ir 
sklandžiai perduota.

i

Sveikina
Gerbia moji knygvede! 

Atsiprašau, nors ir pavė
luotai, bet prašau priimti 
nuo manęs šią dovaną* 
“Laisvei” ($20) ir tuo pa
čiu sykiu noriu pasveikin
ti jūsų gerbiamą redakto
rių Antaną Bimbą, kuriam 
Vilniaus universitetas (V/ 
Kapsuko vardo) 
Istorijos mokslų 
daktaro vardą.

Su geriausiais
mais visam “Laisvės” per
sonalui. Leonas Pošiūnas,

Elizabeth, N. J.^

suteikė 
garbės

linkeji-

jis

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

sios šventos atversti, todėl 
su jais ir “flirtuoja.”

Nors Vaišnora sako, kad 
Jonas XXIII krikščionybės 
principų ir katalikų bažnyčios 
nėra komunistams pardavęs, 
ale iš jo straipsnio dvasios 
veržiasi išvada, jog dabartinė 
katalikų bažnyčios galva jau 
-beveik prie to.

Gerai, žinoma, kad Jonas 
XXIII jau labai senas žmogus, 
tai gal greitai numirs. Mūsų 
lietuviškiems tėveliams didelis 
akmuo nusiristų nuo krūtinės.

Ale kad tas senis laikosi ir 
dar nė nežada mirti!

rėjoje . Jos militaristai nebe
nori mūsų komandos klausyti. 
Jie pasidarė krašto diktato
riais. Spardosi nuo rinkimų. 
Na, o svieto akyse mes vaidi
name gerus demokratus ir 
norime, kad toji iliuzija neiš
garuotų...

Pietinė Korėja, kaip žino
ma, yra Trumano beibe. 
ją pagimdė nele^ališkai, 
jokios motinos.

Tai buvo pirmoji ir visų 
džiausią nuodėmė. Daug
lerių ta beibė jau suėdė, dau
gelio tūkstančių amerikiečių 
kraują sūlakė, o dar vis galo 
nesimato, dar vis reikia ja 
rūpintis, ja sielotis, ją šerti...

Jis 
be

di- 
do-

kiti vaikai Kapsuke, o vie
nas Veliuonoj.

Pas mus dabar visi pa
sipuošę, kaimas nuo mies
to nesiskiria, žmonės vyžų 
nenešioja, tik šnapsą geria 

Į ir dainuoja, o jaunimas šo* 
ka. 
giau

Parašyk, broleli, dali
nau j ienų. ..

Zosė MaČiulaitienė

Nors oficialiai pietinės vals
tijos kaip Louisiana ir Missis
sippi nėra tarybiniams pilie
čiams uždarytos, bet tarybi
niams žurnalistams nevalia nė 
kojos į jas įkelti. Aną dieną 
net trys jų (jų tarpe ir lie
tuvis Albertas Laurinčiukas) 
buvo nuvykę, bet buvo be jo
kių ceremonijų sugrąžinti at
gal.

Oficialus valdžios paaiš
kinimas: “Ten padėtis labai 
įtempta..

• Tebesame giliai įklimpę Ko

NUŽUDĖ PENKIS 
ŽMONES

New Yorkas. — Mount 
Vernon, New Yorko prie
miestyje, įdūkęs Charles 
Hansenas nušovė savo mo
terį, jos sūnų, brolį ir tė
vus. Jie kartu negyveno 
nuo 1960 metų ir rengėsi 
gauti perskyras. Atlikęs 
žmogžudystę jis nuėjo į 
bažnyčią, kur ir buvo su
imtas.

Laiškas iš Kauno 
vaiky sanatorijos
Miela tetute,

Dėkoju jums už laišku- rys May Stevens-Barani-
C1US. . kienes pčtvpmsiu pčiruaa.

Klausėte, kaip f aš jau-1 ROKO galerijoje' 867 Ma
čiuos! su draugėmis. Drau- dison Avė., 
gės yra geros, čia yra še- New Yorke;
šiolika_ mergaičių tokių, | p doj išstat.ohld apie 
kaip as didumo ir didesnių., 20 ;^)es^

Mes mokomės šviesioje,! kurių grupė7 jau atkreipė į 
erdvioje salėje. Pamokoms save įžymių Višudinehės vą-
laiko skirta nedaug, nes 
mums daugiau reikia ilsė
tis ir žaisti. Kaune vieta 
graži, yra arti miškas. Mes 
dažnai einame pasivaikščio
ti į mišką.

Pasimatymus su gydyto
jais turime kiekvieną die
ną. Ilsimės nuo pirmos va
landos iki ketvirtos. Laisvu 
laiku mes žaidžiame.

Pas mus žiema gana šal
ta. Buvo tokiu dienų, 
mes neėjom į lauką, 
daug sniego.

Per naujus metus 
vaidinome. Aš buvau
gelis. Mes taip pat šventė
mis ruošiame vaidinimus ir 
šokius. Viską suruošia vai
dinimams auklėtoja.

Tetute, aš pati dar nega
liu sugebėti parašyti jums 
laišką, tai man padėjo pa-

Baranikienė turės 
paveikslų parodą

Balandžio 22-rą atsida-

kienes paveiksiu paroda

prie 72nd St.,

dovų dėmesį savo šiandie
niška, labai aktualia tema.

Tarpe ’pastarųjų yra 
dailininkės kūrinių grupe 
Freedom Riders. Tai vaiz
dai iš negrų kovos už lais
vę mūsų šalies pietiniame 
krašte. Įžymusis to judėji
mo vadovas dvasiškis Dr. 
Martin Luther King', Jr., 
pamatęs tuos paveikslus, 
parašė parodos katalogui 
jaudinantį, istoriniai reikš-

Dear Mr. Bimba!
A reader of Laisve called 

my attention to the item 
that you had in your issue 
of March 29 on the Charles 
Allen pamphlet “Nazi War 
Criminals Among Us.” We 
are glad to see that you re
cognize , the importance, of 
this publication. > ;

Since it seems to me that 
some of your readers might 
wants to obtain copies qf it, 
I wonder whether you could 
find room to announce that 
the pamphlet was published 
byvJewisK Currents,.. 22 E. 
17 St. 'Room 601, New York 
3, N. Y., that the price per 
copy is,25 cents or 12 copies

$8.50,: 100 copies — $15.00. 
Sincerely yours,

Morris U. Schappes, 
Editors

mas/Pirmasis filmas žiūro
vą nusivedė: į Tarybų Są
jungos miestus, kaimus ir 
kitas. įdomias vietas, o ant
rasis *— į Lenkijos. Stebė
tojas mato žmones prie 
darbų, gatvėse, skveruose, 
kaip jie praleidžia liuoslai- 
kį, kaip apsirengę, kokiuo
se namuose gyvena.

Peizažai įvairūs abiejų fil
mų, labai patrauklūs. Vie
ni gamtiški, o kiti — žmo
nių rankų sutverti. Taip 
skoningai filmininko pa
rinkti vaizdai, kad noras 
žiūrėti į juos visada pasi 
lieka naujas, neišblukęs... 
Kas neatėjo jų pamatyti, 
daug nustojo.

, Programą užbaigus, da
lyviai buvo pavaišinti ka
va ir pyragu. Prie vaišių 
buvo patogu visiems su 
pirmą kartą pas mus atvy
kusiu svečiu arčiau sueiti į 
pažintį.

Vaišes paruošė Irena Le- 
vanienė ir Koste Rušins- 
kienė, kuopos ..narės. Joms, 
nuoširdus ačiū už triūsa.

• r Jonas, Ji\
4------ 1i ' p

PRANEŠIMAS
KLUBIETĖMS

Moterų Klubo narių su-j 
sirinkimas įvyks treciadie-į 
nį, balandžio 17 d., 7.<30 Vai. j 
vakare, Laisvės name.

Kviečiame visas nares* 
dalyvauti, nes turime svar-< 
bių reikalų. VALDYBA

............................

PRANEŠIMAI
New Yorko ir New Jer

sey organizacijos prašo su
silaikyti nuo savų parengi
mų birželio (June) 23-čią, o 
dalyvauti piknike Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born. —K

OZONE PARK, N. Y. .
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių susirinki
mas įvyks pirmadienį, ba
landžio 15 d., savame to
me. Pradžia 7:30 vai. vaka^ 
re. Reikės aptarti, kaip ge* 
riau -prisirengti prie šeri* 
ninku suvažiavimo, kuria 
įvyks bal 27 d. J. G?

. (28-29), it :
♦"f-

::“l onglslaiid City Savings Bank i-
:: 5-KIOS RAŠTINĖS JŪSŲ PATARNAVIMUI'
: • JŪSŲ NAMAMS ir BIZNIAMS
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i

t

Reiškiame Velykinius Sveikinimus 
Jums nuo Mūsų Kolektyvo.

I. CityI Centrinis Ofisas — Bridge Plaza North, L.
I Jackson Heights — 72-35 Broadway, prie 72nd St.
I Rego. Park — 97-27 Queens Blvd.
I Astoria — 35-01 30th Avenue
I Syosset — 50 Jackson Avenue

Nariai Federal Deposit Insurance Corp.

kad
Yra mingą įvadą. Tai rodo, jog 

aukštai vertinami gabios ir 
mes pažangios dailininkės May 

Stevens - Baranikienės kū
riniai.

Parodos atidarymo dieną 
tikimasi ir nepaprastų sve
čių. Tarpe pakviestųjų yra 
Ganos ir Gvinėjos ambasa
doriai Jungtinėms T a u-

dru-

rašyti laišką draugė—Zita.
Onutė Reikia tikėtis, kad ir lie

tuviai, kurie įdomauja
. Onutės laiškas sujaudino jaįigs kūriniais, skaitlingai 

lankysis. Juk įdomu tuos 
prasmingus darbus pama- 
ti, dailininkę susitikti, taip
gi gražu ją pasveikinti ir 
palinkėti kūrybingos ir lai
mingos ateities.

smo ašarų. Juk taip fglobo-' 
jama jaunutė ligonė' tūri 
visas galimybes pasveikti iš 
tų ligų, kurioms gydyti yra 
žinomos priemonės.

Onutė susirgo praėjusią 
vasarą. Kurį laiką buvo gy
doma rajono ligoninėje Ma
žeikiuose. Ligai pareikala
vus ilgesnio gydymo, svei
katos saugos pareigūnai ją 
pasiuntė į Kauną, kur dar 
geriau pritaikytas maža
mečių gydymas. ,

Onutės tėveliai, yra kolū
kiečiai.

Įdomu, kiek rastųsi Ame
rikos lietuvių šeimų, kurioš 
išgalėtų suteikti susirgu
siai savo dukrytei tokią 
priežiūrą sanatorijoje, apie 
kokią šiame laiške .prane
ša Onutė Gedminaitė.

Beje, Onutėj teta gyvena 
Brooklyne.

Matykite TSRS Filmą
Pagal Jungtinių Valstijų 

ir Tarybų Sąjungos sutartį 
bendradarbiavimui kultūri
niais reikalais yra pasikeis
ta eile filmų. Šiais laikais 
New Yorke per televizijos 
kanalą Nr. 13 yra rodoma 
eilė tų filmų. Jau rodė ir 
vėl rodys Sergejaus Proko- 
pejevo gyvenimą ir ištrau
kas iš jo operų bei muzikos 
kūrinius. Bus pakartota 
šeštadienį, balandžio 13 d., 
10 vai. vakaro, per televizi
jos kanalą Nr. 13.

Laisves
185 kp.

rengia

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Balandžio 9 d. 
salėje įvyko LLD 
susirinkimas.

Smarkiai kuopa
si prie dr. J. Stanislovaičio 
prelekcijos ir paveikslų ro
dymo. Atsibus balandžio 21 
d., 2-rą vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102 St. ir Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Ištisa programa bus tokia:

Dr. J. S. Stanislovaitis 
kalbės apie žmonių sveika
tą ir paveikslus rodys. Bus 
specialiai pagęrbti 10 me
tų laikotarpy mirę LLD 185 
kp. nariai. Tą aktą atliks 
C. Briedis. Ventukal, Ne- 
vinskaitės ir BabarskaitČ 
atliks muzikos ir deklama
cijų programą. Užsibaigus 
programai bus visi pavai
šinti kava ir tortais, Kvie
čia didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuvius skaitlin
gai atsilankyti.

Nutarta pasveikinti “Vil
nies” dalininkų suvažiavi
mą su $25. Vilniečių suva
žiavimas atsibus gegužes 5 
d. '

Kviečiam visus kultūrin
gus lietuvius stoti į LLD.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Pirmoji TSRS moteris Inna 
Ivanian priimta į Jungtinių 
Tautų išvedžiotojų tarpą.

fi pusi.—LaUvS (Liberty)-Tenk t, baland. (April) 12,1963

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei- išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar Čekius rašykite!?

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N.Y,

k




