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KRISLAI !
Apie mūsų žmones. 
Vincas Žilinskas.
Uršulė Andrulienė.
V. ir E. Valaičiai.
K. Kasulis. į

Rašo R. Mizara 
M

Gruodžio 8 d. Plymouthe 
(Pa) miręs Vincas Žilinskas 
buvo labai brangus draugas, 
veikėjas ir ilgametis nuolati
nis mūsų laikraščio bendra
darbis.

Susipažinau su juo prieš 
daugiau kaip 40 metų, jam 
dar gyvenant Brooklyne. Tuo
met jis dirbo siuvykloje. Jau 
tada jis buvo mūsų priešaki
nių organizacijų narys. Per
sikėlęs gyventi į New Jersey 
valstiją, Vincas taip pat sto
vėjo savo poste. O kai tapo 
pensininku ir su žmona apsi
gyveno Plymouthe, jis buvo 
dar brangesnis mūsų judėji
mui, nes nuolat parašė iš tos 
apylinkės laikraščiui žinių, 
veikė organizacijose, dirbo 
spaudos platinime.

Atvykęs iš Lietuvos prieš 
daugiau kaip 50 metų 
tamsus kaimo vaikinas, Ame- 
likoje sunkiai dirbdamas, mo
kėsi, prasilavino gerai lietu
viškai rašyti ir tapo pirmaei
liu darbuotoju. Kaip gaila 
tekio žmogaus!..

Grįžęs iš laidotuvių, Jonas 
Grybas pasakoja, kad jos bu
vo didelės ir įspūdingos.

Ilsėkis ramiai, mielas Vin
cai! Jo žmonai, giminėms ir 
bičiuliams liūdesio valandoje 

"■—mūsų visų širdinga užuo
jauta ! 

•*" • ’
Š. m. gruodžio 8 d. čikagie- 

tei Uršulei Andrulienei suka
ko 70 metų. Tai gražus me
telių skaičius!

Deja, jau bus daugiau kaip 
dešimt metų, kai ši miela 
draugė sunkiai serga: nebe- 
valdo kojų, nebesivaldo sa
vęs, ir ji tebėgai i gyventi tik 
nuolatinėje kitų priežiūroje.

Uršulė—“Vilnies” redakto
riaus V. Andrulio žmona. Ga
lime įsivaizduoti ir jo padėtį.

Seniai seniai susipažinau su , 
Uršule—visuomet malonia, vi-i 
suomet draugiška, visuomet i 
su šypsena veide.

Kadaise Uršulė Andrulienė 
buvo nuolatinė “Vilnies” vaji- 
ninkė Čikagoje. Rėmė mūsų 
spaudą finansiškai. Atsimenu, 
atsinaujindama “Laisvės” pre
numeratą, visuomet pridėdavo 
laikraščiui ir dovanų. Retkar
čiais parašydavo spaudai 

.straipsnelių ir žinių.
*4' Sunkiai ji dirbo, išauklėjo 
tris dukras, ir šiandien jau 
galėtų džiaugtis anūkais; pa
dėjo ji, kiek galėdama, ir sa
vo vyrui.

Septynesdešimtmetinio gim
tadienio proga linkime šiai 
brangiai mūsų didžiulės šei
mos narei, — draugei U. An
drulienei, susveikti, sustiprėti. 
O tau, drauge Vincai, ryžto!..

Viktoras ir Ieva Valaičiai 
iš New Britain, Conn., dėl ne
sveikatos išsikėlė gyventi Flo- 
ridon.

Esu tikras, kad ypatingai 
Viktorui, išgyvenusiam Conn, 
valstijoje apie 50 metų, nebu
vo smagu keltis kitur. Valai
čius čia visi pažino ir jie vi
sus. Jis nuolat mūsų laikraš
ty aprašė New Britaino, Hart
fordo lietuvių gyvenimą, vei
kė organizacijose, padėjo ki
tiems, kuo galėjo.

Žinau, Valaičiai abudu bū
dami malonūs, draugiški — 
g^rai pritaps ir Floridoje, ir 
plunksnai Viktoras neleis rū
dyti. O vis tik, žmogui vei
kėjui, išgyvenusiam pusšimtį 
metų viename šalies krašte,

KONGRESINIS KOMITETAS PUOLA TAIKOS SALININKUSJ:
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sudarė biudžetą
žmones smerkia užpuolikus;| Vakarai ve Berlyne 

moterys tvirtai laikosi i ardo ramybę
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos Aukščiausioji Taryba 
jau sudarė biudžetą 1963 
metams. Valdiškos įplau
kos bus 87,700 milijonų rub
lių, arba 98,300 milijonų 
dolerių.

Tyrimų ir mokslų reika
lams paskyrė 4,700 milijonų 
rublių. Žymiai padidino 
biudžeto išlaidas gaminimui 
žmonių gyvenimo reikme
nų. Nustatyta, kad

TRS reikalaus 
uždaryti bazes

Maskva.—Kolumnistas Ju
ris Žukovas rašo “Pravdo- 
je,” kad Tarybų Sąjungą 
sutikdama išvežti iš Kubos 
raketas ir lėktuvus tuo pat 
kartu reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos uždarytu ka
ro bazes Turkijoje. Kada 
prezidentas Kenedis sutiko 
nedaryti invazijos į Kubą, 
tai TSRS valdžia suprato, 
kad jis sutinka ir likviduoti 
JAV bazes Turkijoje.

J. Žukovas rašo, kad ne
gali būti pasaulis saugus 
nuo karo, kol JAV laiko 
karo bazėmis apsupusios 
Tarybų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis. Jis rašo: 
“Jeigu JAV neramiai jautė
si, kada raketos buvo Ku
boje, tai Amerikos ponai 
turi suprasti, kad dėl jų 
bazių ir kitų šalių žmonės 
jaučia neramumą.”

MOTINA NUžUDe 
SAVO VAIKUTĮ

Bethpage, N. Y.—J. Bra- 
la, 39 metu motina, prisipa
žino policijai, kad ji savo 
trijų mėnesių amžiaus sū
nui užmovė plastikos mai
šeli ir uždusino. Moteris 
prieš 10 metų turėjo nervų 
pakrikimą.

IŠ VISO PASAULIO
New Delhi. — Indijos 

premjeras Nehru atmetė 
Kinijos pasiūlymą tartis 
sienų sureguliavimui. Jis 
mobilizuoja daugiau armi
jos ir ruošiasi karui.

nėra jau taip lengva prigyti 
kitame.

Linkiu Viktorui ir Ievai 
smagiai pailsėti saulėtoje Flo
ridoje, sveikatą pataisyti ir 
mūs nepamiršti!

Panašiai atsitiko ir su wor- 
cesteriškiu Kaziu Kasuliu: dėl 
nesveikatos šis mūsų vajįnin
kąs apleido Worcester!, išvyk
damas Floridon. Jis ir mūsų 
laikraščio . bendradarbis. K. 
Kasulis — merkiniškis dzūkas, 
visuomet buvo tvirtas, gajus.

Nežiūrint, kur apsistosi, ne
pamiršk, Kazy, mūs.

Šiuo metu “Laisvės” vaji- 
ninkas Worcestery yra J. Jas- 
kevičius. Padėkite jam, drau
gai skaitytojai, kuo galite! 

metus, tarp kitų reikmenų, 
būtų pagaminta . 2,200,000 
skalbiamųjų mašinų ir 914,- 
000 elektrinių šaldytuvų.

Gynybos reikalams pasky
rė 13,000 milijonų rubliu, 
tai tik apie 15 procentų iš 
valstybės bendrų įplaukų.

Jungtinės Valstijos karo 
reikalams išleidžia virš 52 
procentų valstybinių įplau- 

per i kų.

Gabiai veikia Piety 
Vietnamo partizanai

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų militariniai pata
rėjai nusivylė Pietų Vietna
mo veiksmais prieš partiza
nus. Buvo suplanuota už
pulti partizanus zonoje 
“D”. Prieš juos veikė kari
niai laiveliai, 56 Jungtinių 
Valstijų malūnsparniai ir 
2,000 vietnamiečių kareivių.

Užpuolimą pradėjo lap
kričio 20 diena. Atakoje da
lyvavo 50 JAV malūnspar
nių, o sekamą dieną—48. 
Kada kareiviai leidosi iš 
malūnsparnių, tai 4 užsimu
šė, o 20 susižeidė. Po aštuo- 
nių dienų puolimo vietna
miečiai raportavo, būk už
mušė 10 partizanų, bet ame
rikiečiai žino, kad buvo už
mušta tik 2 partizanai. Ki
ti partizanai pasislėpė kal
nuose ir olose, arba pasi
traukė.

ŽUVO VISI ANGLIES 
KASĖJAI

Charmichaels, Pa. — Po 
kelių dienų sunkaus darbo 
partijos, kurios kasėsi gel
bėjimui 36-ių užgriūtų ang
liakasių, surado juos visus 
negyvus. Rado atskiromis 

t grupėmis.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos savisauga susekė šnipų 
lizdą, kuris per davinėjo už
sieniui mokslines ir milita- 
rines žinias. Areštavo O. 
V. Penkovski, kuris palaikė 
ryšius su JAV ambasada.

Varšuva. — Lenkijoje ir 
kitose socialistinėse šalyse 
1|964 m. žmonės galės per 
televizorius matyti Olimpi
adą, kuri įvyks Tokio, Ja
ponijoje.

Tokio. —Japonijos prem
jeras Ikeda sako: Mes koo
peruosime su JAV, bet pre
kybos nemažinsime su so
cialistinėmis šalimis.

Lusaka. — šiaur. Rhode- 
sijoje yra 2,370,000 gyven
tojų, iš jų tik 77,000 baltie
ji, o kiti negrai.

v

Washingtonas. — Antia- 
merikinis komitetas pradė
jo tyrinėti moterų “Women 
trike for Peace” veikimą už 

i taiką. Jaučiamas didelis 
žmonių pasipiktinimas. Vie
na moteris pareiškė: “Šis 

j tyrinėjimas bus juodžiau
sias puslapis JAV istorijo
je... Ir koks gi gali būti 
‘prasikaltimas’ kovoti už 
taiką?”

Net buvęs FBI agentas su
šuko: “Pone kongresma- 
ne! Aš esu patriotinis pi
lietis ir buvęs FBI agentas. 
Aš kreipiuosi į jus: sulaiky
kite šį tyrinėjimą, pirm 
jūs pasitarnausite užtrau
kimui negarbės: Amerikos 

•žmonėms.” Buvo ir dau- 
' giau protestų, bet polici
ninkai protestuojančius pa
šalino iš kambario.

Kongesmanas William 
Fitts Ryan, iš New Yorko 
valstijos, kuris pirmiau rei
kalavo neduoti Antiameri- 
kiniam komitetui pinigų, 
pareiškė, kad šis tyrinėji
mas yra dar vienas žygis, 
žeminantis Jungtinių Vals
tijų demokratiją ir teisin
gumą.

Antiamerikinis komitetas 
klausinėjo veikėjas iš “Wo
men Strike for Peace” Ly- 
la Hoffman, Ruth Meyers 
ir Blanche Posner.

B. Posner, tarp kitko, sa

LAISVES' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.
— o — 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI

Connecticut valstija.............................................. 6616
New Jersey valstijoj vajininkai .................... 4566
So. Boston, Mass................................................. 4312
Los Angeles, Calif...........................  4068
Philadelphijos vajininkai ...............   2720
Brooklyn, N. Y. ................................................. 2586
Lawrence-Lowell, Mass...................................... 2548
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .. ..................  2372
Pittsburgh, Pa...................................................... 1980
Miami, Fla. .....................................   1827

— o —
Worcester, Mass........................ 1668
Rochester, N. Y........................... 1656
Great Neck, N. Y.....................  1188
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1156
Chester, Pa..............................  984
Chicago, til....................................  896
A. Žemaitis, Baltimore. Md....... 788
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.................  646
J. žebrys, Cleveland, 0.............. 640
B. Sutkus, San Francisco,, Calif. 480 

Iš Connecticut valstijos gauta nuo sekamų vaji- 
ninkų: L. Žemaitienė, Flartfordietė, prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Taipgi J. Patkus, Newhavenie- 
tis, naują prenumerata ir atnaujinimu, o vien tik atnau
jinimų nuo J. Mockaičio,Bridgeportiečio: Amelia Juške
vičienė, Stamfordietė, ir M. Svinkūnienė, Waterburiete. 
Connecticut valstija tvirtai laikosi pirmoj vietoj.

Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J., prisiuntė atnau
jinimų. Jis gerokai dirba vajuje, ir S. Radušis, Bayon- 
nietis, gavo kredito-punktų. Laukiame daugiau žinių 
nuo N. J. vajininkų.

Iš South Bostono ir apylinkės gauta gerų žinių — 
H. Tamašauskienė, Hinghamietė, prisiuntė naują prenu
meratą; Mary 'Kvetkas, Southbostonietė, naują prenu-

(Tąsa 5-tame puslapyje)

kė: “Kiekvieną rytą, kada 
pateikiu savo vaikams pus
ryčiams pieno, tai žinau, 
kad piene yra atominių 
nuodų... Jūs turėtute di
džiuotis “Women Strike 
for Peace” veikla, nes kiek
vienos atominės bombos iš
sprogdinimas skleidžia žmo
nių tarpe lukemiją, veži, 
kitas ligas ir veda prie 
atominio karo.”

Tyrinėjimo metu užpaka
linėse eilėse sėdėjo JAV fa
šistų vadas George Lincoln 
Rockwell ir gėrėjosi. Kada 
jis išėjo į gatvę, tai kores
pondentai klausė jį: ką jis 
darytų, jeigu turėtų JAV 
valdžią savo rankose. Rock
well pareiškė, kad visus 
komunistus, jų pritarėjus 
ir taikos šalininkus išnuo
dytų dujomis. Štai kas 
pritaria tyrinėjimui moterų 
veiklos už uždraudimą ato
minių ginklų ir už taiką.

Į tyrinėjimo svetainę bu
vo susirinkę jaunų moterų- 
motinų, dauguma jų su 
mažais kūdikiais ant ran
kų. Lauko pusėje moterys 
bandė ruošti demonstraci
ją, bet policininkai jas iš
sklaidė.

Tokio.—1,700 japonų dar
bininkų streikavo JAV ka
ro bazėje.

k

Scranton, Pa................................. 440
L. Tilwick, Easton. Pa.............. 412
Plymouth—Wilkes-Barre. Pa. ’ 384
C. K. Urban. Hudson. Mass. 196
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 146
V. Taraškienč, Oakland, Calif. 120
C. Belunas, Detroit, Mich ......... 108
K. Naravas. Shenandoah, Pa. 96
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................ 72
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 72

Vakarinis Berlynas.—Kai 
buvo labai įsitempę, santy
kiai Kubos reikalais, tai 
vakarinis Berlynas buvo 
ramus, dauguma jo gyven-, 
tojų net buvo nusiminę, i 
kad gali žūti karo liepsnoje.

Dabar Kubos klausimais 
santykiai pagerėjo, tai na- ■ 
ciški elementai vėl pakėlė 
galvą. Jau dvi bombos 
sprogo prie Berlyno per
skyrimo sienos. Jie kursto

NATO vadai ir vėl 
laikė konferenciją
Paryžius. — Per kelias 

dienas NATO valstybių už
sienio ministrai, karo mi
nistrai, generolai ir admi
rolai laikė konferenciją.

Mažesnių .valstybių virši
ninkai reiškė nepasitenkini
mo, kad JAV aštriai buvo 
susipykę su Tarybų Sąjun
ga ir grūmojo karas, kuris 
būtų įtraukęs ir kitus NA
TO narius.

Vakarų vokiečiai reiškė 
“baimę,” kad tarp TSRS ir 
JAV santykiai sušvelnėjo, o 

I tas gali privesti prie atomi
nių ginklų uždraudimo.

ACHESONO KALBA 
NEPATIKO ANGLAMS

Londonas. — Buvęs JAV 
valstybės sekretorius Dean 
Achesonas, kalb ėdamas 
West Point, N. Y., pasakė, 
kad Anglijos imperija jau 
suiro ir britai jau nesudaro 
pirmos rūšies valstybės.

Šis jo pareiškimas labai 
nepatiko anglams. Anglai 
mano, kad jų imperija yra 
čielybėje, tik ji organizuota 
“demokratiniais pamatais”.

Vėliausios žinios
Londonas. — Per kelias 

dienas tiršti rūkai buvo ap
gulę Londoną ir jo apylin
kę. Jie buvo taip tiršti, kad 
sulaikė 5,000 autobusų nuo 
judėjimo ir prieplaukoje 
100 laivų.

Nuo rūkų mirė 106 žmo
nės, 993 buvo susirgę ir 
paimti į ligonines.

Londonas. — M. Slattery, 
British Overseas Airways 
lėktuvų linijos pirmininkas, 
išskrido į JAV.

Londonas. — Anglai nu
galėjo sukilimą Borneo sa
loje.

Bostonas. — Policija ieš
ko dviejų piktadarių, kurie 
išprievartavo Sofiją C’larką 
ir ją nužudė.

Dusseldorf as, Vakarų 
Vokietija. — Ir šią apylin
kę apgulė pavojingi rūkai. 

jaunimą pulti sieną ir ją 
ardyti. Hitlerininkai sklei
džia paskalus apie “terorą” 
rytiniame Berlyne, pasako
ja, būk perskyrimo siena 
“atskyrė 13,000 žmonų nuo 
jų vyrų.”

Rytinio Berlyno policija 
vėl užtiko požemini urvą 
po siena, kuriuo hitlerinin
kai siuntė savo agentus į 
rytinį Berlyną ir -išviliotus 
gabeno į vakarinį.

Kova už laisvę 
nesulaikoma

Havana. .— Kubos liau
dis paminėjo 66-ų metų su
kaktį nuo generolo Antonio 
Maceo mirties, Kubos kovo
tojo už nepriklausomybę.

Buvo suruošta ir militari- 
nis paradas. Parado apžiū
rą darė Kubos valdžios va
dai. Prakalba sakė Ernes
to Guevara. Jis, tarp kitko, 
sakė:

“Jokios reakcinės piktos 
jėgos nepasuks Kubos liau
dies nuo jos pasirinkto ke
lio... Nežiūrint, kiek re
akcija skleis melu apie Ku
bą, bet ir kitų Lotynų A- 
merikos šalių žmonės pasi
rinks šį išsilaisvinimo ke
lia.” t-

“LOBISTAI” VEIKIA 
IR VIEŠBUČIUOSE

Washingtonas. — Seniau 
politinės partijos, siekda
mos pravesti savo politiką, 
veikdavo tik KapitoliaUs 
koridoriuose (“lobby”), tai 
ir gavo “lobistų” vardą.

Bet dabar jie savo propa
gandą veda r Washngtono 
viešbučiuose

Maskva. — 1962 metais 
NATO karo lėktuvai 1,600 
kartų skraidė virš TSRS 
prekybos laivų tarptauti
niuose vandenyse.

Washingtonas. — JAV 
pataria Japonijai daugiau 
prekybos vesti su Europos 
šalimis.

Roma. — Popiežius kalė
dinę kalbą -sakys gruo^io 
22 dieną.

Mahwah, N. J. — 4,200 
darbininku laimėjo streiką 
prieš Ford Co.

Madridas. — 1963 metais 
Ispanijoje baigiasi JAV su
tartis karinių bazių reika
lais.

Atėnai, Graikija. — Čio
nai JAV militaristai sku
biai įrengia atominių rake
tų bazę.
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Gyvenimas eina savo keliu...
SPAUSTUVININKŲ streikas Niujorko mieste už

darė devynis angliškus dienraščius. Darbininkai rei
kalavo pakelti algas, samdytojai atsisakė jų reikala
vimą išpildyti. Na, tai darbininkai paskelbė streiką. 
Neišeina devyni angliški dienraščiai. Leidyklos pikie- 
tuojamos. Nežinia, kaip bus toliau, bet jau keletą dienų 
Niujorko žmonės gyvena be “savo dienraščių/’ Ir gyve
na!

Šiuo tarpu, kai daugelis žmonių gauna žinių iš ra
dijo ir televizijos, dienraščiai jau nėra tokie būtini,” 
kaip seniau būdavo. Jei streikas ilgai pasitęs, tai, sa
koma, gal vienas ar du dienraščiai visai užsidarys.

Streikieriai laikosi tvirtai.

Del taksy sumažinimo
ANGLIŠKASIS LAIKRAŠTIS. ’’The Worker,” sek- 

madieninėje laidoje, parašė editorialą, raginantį ameri
kiečius tarti savo žodį dėl per didelių mokesčių (ta
šų), kurie sunkiai slegia darbo žmones. Daugiausia 
taksų paima federalinė valdžia, bet jų yra ir kitokių.

Laikraštis primena, jog daug amerikiečių galvoja, 
kad jų uždarbį suėda visokie “sales taxes,” aukštos nuo
mos už butus (dėl to, kad ant gyvenamųjų namų už
dedami aukštesni mokesčiai), visokie kitokie miestavi ir 
valstijiniai mokesčiai. Tai netiesa, sako “The Worker.” 
Sudėjus vsus tokius smulkesnius taksus ir mokesčius į 
krūvą, jie nublunka, kai palygini juos su ta suma, kiek 
amerikiečiai sumoka taksais už pajamas federalinei val
džiai. Visokiais miestavais, valstijiniais ir kitokiais mo
kesčiais per metus sumoka apie $50 bilijonų, na, o fe
deralinei valdžiai jie sumoka $95 bilijonus!

Kadangi šalyje tebesitęsia nedarbas,—apie 5-6 mili
jonai darbininkų nebegali gauti darbo, kadangi žmonės 
pradėjo protestuoti prieš aukštus taksus už pajamas, 
tai Kenedžio vyriausybė galvoja apie įteikimą 88-ajam 
Kongresui pasiūlymo, kad jis sumažintų taksus už pa
jamas.

Tačiau vyriausybė, galvodama apie taksų sumažini
mą, rūpinasi ne tuo, ka<r padėtų darbo žmonėms, labai 
mažai teuždirbantiems. Ne! Ji rūpinasi taksų sumažini
mo projektą taip sutvarkyti, kad tai padėtų stambiajam 
bizniui ir pramonei, kad numušus taksus, turčiai galėtų 
pakelti savo pramonę ir biznį.

Tai, sako laikraštis, neis naudon_ darbo žmonėms. 
Tai eis naudon tik turtingiesiems. Praėjusią vasarą Kon
gresas, kaip žinia, monopolistams nukirto $1,250,000,000 
taksų. Kam? Tam, kad jie galėtu pakeisti nusidėvėjusias 
mašinas naujomis. Tai buvo taikoma vyriausiai tekstilės 
pramonės savininkams. Ar jie pirko naujas mašinas? 
Ar davė didesnius užsakymus mašinų fabrikantams? 
Ne! Within Machine Works vice-prezidentas John H. 
Bolston sako:

—Kalbant atvirai ir realiai, mes nepastebėjome už
sakymų padidėjimo po to, kai tekstilės fabrikantams bu
vo sumažinti taksai.

Dabar valdžia galvoja siūlyti 1963 metais Kongre
sui, kad didžiosioms korporacijoms vėl būtų sumažinti 
taksai—šiuo kartu $2,500,000,000 sumoje. Tos korpora
cijos, kurių pelnai siekia milijonus dolerių per metus, 
gaus didelius sumažinimus, o mažytės kompanijos, aiš
ku, sumažinimu pasinaudos visai nedaug.

Tiesa, taksų už pajamas sumažinimas palies ir dar
bo žmones—50,000,000 jų. Bet kiek? Darbininkui, už
dirbančiam per metus, sakysim, $3,000, bus sumažinti 
taksai apie devyniais doleriais, tiems, kurie uždirba per 
metus apie $5,000, bus sumažinti 63 doleriais. O asme
nims, turintiems per metus pajamų $500,000, bus su
mažinti taksai $100,000!

Tokia tai lygybė!
Ar tai padės milijonams mažai uždirbančių žmo

nių? Beveik ne. Tuo labiausiai pasinaudos tik turčai. 
Bagoti darysis bagotesniais, o biednieji—tebeskurs.

Reikėtų visą taksų mokėjimo dalyką radikaliai per
tvarkyti. Mažai uždirbantiesiems reikėtų taksus už pa
jamas panaikinti, kad jie pajėgtų daugiau pragyvenimui 
daiktų nusipirkti, kad pakeltų savo gyvenimo lygį. Tai 
savo ruožtu padėtų nedarbui pašalinti. 
' •

SVARBIAUSIA, sako laikraštis, reikia reikalauti 
prezidento Kenedžo, kad jis sumažintų karines išlaidas. 
Šiuo metu valdžia išleidžia ginklavimosi reikalams tarp, 
$50-60 bilijonų dolerių per metus; tokią sumą išleidžia 
mirtį nešančioms mašinoms!

Laikraštis pažymi, kad bėgyje pastarųjų devyne- 
rių “šaltojo karo” metų JAV išleido $361,600,000,000— 
tai $75 bilijonus daugiau nei buvo išleista Antrojo pasau
linio karo metu, pradedant su 1941 metų liepos mėnesiu 
ir baigiant su li946 metų birželio mėnesiu!

KAIP MATOME, yra apie ką kiekvienam ameri
kiečiui pagalvoti. O pagalvoti būtinai reikia, norint 
padėti darbo žmonėms siektis geresnio gyvenimo, no
rint pasitarnauti taikos reikalams.

88-asis JAV Kongresas susirinks už keleto savaičių—

Frederick Douglass 
teikia mums pamokų

Visą savo gyvenimą Doug
lass/paaukojo kovai už de
mokratines žmonių teises. 
Tai buvo vienas didžiųjų 
19-tojo šimtmečio amerikie
čių vadovų. Tai buvo arti
mas John Browno ir Abra
omo Linkolno draugas.

Negrė verge H ar rietą 
Bailey pagimdė sūnelį 1817 
metais Tuckahoe, Md. Ma
noma, kad jo tėvas buvęs 
baltosios rasės žmogus. Sū
nelis augo vergovės sąlygo
se. Sunkiai dirbdamas vai
kystę praleido. Brendo pas 
jį vergovei pasipriešinimo ir 
išsilaisvinimo dvasia. Vie
nas eilinis bandymas pa
sprukti laisvėn jam pavyko 
1838 metais. Slaptais keliais 
jaunuolis atsidūrė New 
Bradforde prie laivų staty
bos. Tada jis ir pasivadi
no Frederick D o u g 1 a s s o 
vardu ir jį neši jo iki pat 
mirties.

Netrukus F. Douglasso 
vardas greit pagarsėjo visa
me krašte. Ugningas jis 
prakalbas, negrų vergovę 
smerkiančias, sakė, tokius, 
pat straipsnius jis rašė. Or
ganizavo negrus ir baltuo
sius. 1841 metais jis pasa
kė vyriausią kalbą vergovės 
panaikinimo šalininkų kon
vencijoje. Laikraštis “North 
Star,” kurį Douglass reda
gavo, pasidarė populiarus 
visame krašte.

Laikinai 1859 metais jam 
teko apsigyventi Anglijoje, 
kur jis taipgi kalbėjo, šim
tams tūkstančių žmonių', 
prašydamas paramos kovai 
prieš vergovę. Grįžęs namo 
visą laiką paskyrė kovai 
prieš vergovę.Civilinio)ka
ro metu jis buvo prez. Lin
kolno patarėjas Baltajame 
name. ' .

Prez. Linkolno administ
raciją jis įtikino, kad be 
negrų tiesioginio dalyvavi
mo kare vargiai bus perga 
lė pasiekta. Kai buvo nu
tarta o r g a n i z u o ti negrų 
pulkus, F. Douglass visą sa
vo energiją tam paaukojo. 
Iš Pietinių Valstijų negrai 
vergai bėgo į rytus ir stojo 
į armiją. Jie buvo armijon 
priimti kaip laisvi piliečiai 
ir kariavo narsiai, kad ver
govė ant visados būtų pa
naikinta.

Reikia pasakyti, kad Fr. 
Douglasso gyvenimo ir ko
vos istorija yra susieta su 
kiekviena tuometine kova 
prieš negrų vergovę, už ly
gias moterims teises, už de
mokratines žmonių teises. 
Bet kokios priespaudos jis 
neapkentė, prieš ją jis ener
gingai kovojo. Net už Ai
rijos laisvę ir nepriklauso
mybę kova Douglassą žavė
jo* v

Šis liaudies reikalų gy
nėjas mirė 1895 metais, tu
rėdamas 78 metus amžiaus. 
Prieš mirtį jis parašė savo, 
autobiografiją “Life and 
Times of Fredarick Doug
lass.” Ir šiandien jo knyga 
suteikia naudingų pamokų 
kovai prieš rasinę ir tauti
nę diskriminaciją, prieš de
mokratinių teisių varžymą, 
prieš bet kokią darbo žmo
nių priespaudą.

Nuodai amerikiečių maiste
Jau nebėra jokia naujie

na, kad amerikiečiams ten
ka su maistu’'nemažai'nuo- 
du suvalgyti. Nuostabu' 
tiktai, kad mes galime tuos 
nuodus z panešti lengviau, 
negu kai kurie kiti gyvūnai.

Daktarė Rachel Carson, 
įžymi amerikietė biologis- 
tė, neseniai parašė naują 
knygą “The Poison in Our 
Food,” kurioje autorė fak
tais įrodinėja, kaip mūsų 
naudojamas maistas sukelia 
įvairias ligas ir net dauge
liui priartina mirtį.

Knygoje įrodoma, kad 
maisto trustas, nepaisyda
mas žmonių sveikatos, į 
maistą dadeda visokių che
mikalų, kad jis ilgiau galėtų 
išlaikyti ir pel n ag r o b.i a i 
daugiau iš to pelno pasida
rytų.

Maisto trustui, žinoma, 
minima knyga nepatinka. 
Jis net skelbia jai boikotą. 
Grasina ir autorei. Bando 
užgniaužti teisybės žodį, 
kuris suteikia visuomenei 
naudingų žinių ir patarimų.

Vergove dar tebebujoja
Keista net pamislyti, kiek 

mažai pažangos Indija tėra 
padariusi. Indijos valdžia 
skaitosi progresyvia, net 
kalba apie ėjimą socializmo 
link. Bet dar ir pošiai die
nai nepanaikino vergovės. 
Bfer 15 savo nepriklausomo 
gyvenimo metų dar ir šios 
senovės liekanos nesistengia 
išnaikinti.

Tiesa, neseniai Indijos 
parlamentas užgyrė vergo
vės klausimu siūlomą bilių, 
kuris palaipsniui vergovę 
naikinsiąs. Naujasis įstaty
mas nusako, kad gimusieji 
po 1947 metų rugpiūčio 15 
d. jau būsią laisvi piliečiai, 
nors jų tėvai ir būtų ver
gai. Bet kodėl gi nebuvo 
priimtas įstatymas, paskel
biantis visus vergus laisvais 
piliečiais? Matomai, parla
mente yra nemažai vergų 
savininkų, kurie sugeba ap
ginti savo reikalus.

Indijos pirkliai dar ir da
bar. pasivilioja jaunas mer
gaites ir išveža į arabiškas 
šalis, daugiausia į Iraną, 
kur šykai (arabų kunigaikš
čiai) jas superka, už gra
žiausias p a m o k ė d a mi po 
$1,500 ir daugiau. Atrodo, 
Indijos valdžia ir tokią pre
kybą toleruoja, veikiausiai 
pasiteisindama, kad tai da
roma slaptais keliais.

—i—
Daugelis senelių skursta
Michigano Univers i t e t o 

Tyrimo centras paskelbė 
surinktus davinius, kurie 
parodo, kad daugelis sene
lių, turintieji 65 ar daugiau 
metų, skurdžiai verčiasi.

Minimos įstaigos davi-, 
niais, 34 procentai senelių 
neturi nei po šimtą dolerių 
pastovių santaupų. 1961 
metais 71 procentas šeimų, 
kurių tėvai jau turi 65 me
tus amžiaus ar daugiau, te
turėjo mažiau $3,000 meti
nių pajamų, priskaitant ir 
Social Security apdraudą.

Šie daviniai įrodo, kad se
niems žmonėms būtinai rei
kalinga nemokama medici
ninė pagalba, taipgi reika
linga pakelti ir Social Se
curity apdrauda. Juk mū
sų įstatymdariai gerai žino, 
kad pragyvenimo kainos 
nuolat kyla,

1963 metų sausio mėnesio pradžioje. Taksų sumažini
mo klausimas bus pats svarbiausias. Jei žmonės nesnaus, 
jei reikalaus, tai ir gaus to, ko nori, nežiūrint į tai, 
kad Kongrese yra milijonierių, kad Kongrese yra^asme- 
nų, pažadėjusių tarnauti korporacijoms, o ne liaudžiai.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 14, 1962
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Vieną saulėtą 1959 metų 
vasaros, dieną Palangoje su
tikau aukštą, tiesų ir malo
nų jaulidolį —- Tomą Venc
lovą, rašyt. A. Venclovos sū
nų, bet neilgai ten teko su 
juo pasišnekėti. Tuomet To
mas dar tebebuvo Vilniaus 
universiteto studentas.

Būdamas Vilniuje, girdė
jau iš kitų, kad Tomas turi 
rašytojo talentą, ir baigęs 
mokslą žada eiti tėvo pėdo
mis.

Prieš porą savaičių gau
nu Tomo Venclovos pirmą
ją knygą — “Raketos, pla
netos ir mes”. Pats knygos 
pavadinimas jau rodo, kad 
tai ne romanas, ne apysa
ka.

Jaunasis literatas “pir
muoju šūviu” veržiasi į 
kosmosą, į erdvę, ir su sa
vimi veda skaitytoją,— su
pažindina jį su tuo, kas da
rosi “viršuje mūsų galvų”, j 
ten toli, toli erdvėje, kurią 
nūdienis žmogus siekiasi 
užkariauti.

Knygos esmę ir turinį su
prasime perskaitę pačius 
pirmuosius įžanginius saki
nius:

“Kiek atmenu, mokykloj 
nepamėgom astronomijos. Iš
mokom skirti vieną kitą žvai
gždyną — Didžiuosius ir Ma
žuosius Grįžulio ratus, Orio
ną, Kasiopėją. Be to, atpažin- 
davom baltą, netgi dieną įžiū
rimą Venerą, tamsiai raudoną 
Marsą ir gelsvą Jupiterį. Su 
bičiuliu iš gretimo kiemo bu
vau pasigaminęs vamzdį, kurį 
mudu išdidžiai vadindavome 
teleskopu. Pro tą vamzdį vie
ną kartą stebėjome net Mė
nulio užtemimą. Vėliau bičiu
lis perdirbo teleskopą į peris
kopą, ir mūsų astronominiai 
stebėjimai baigėsi.”

‘ * D v i > 9
Jaunas rašytojas knygoje 

pasakoja, kaip žmogus per 
tūkstančius metų išmoko 
pažinti ir užkariauti Žemę, 
kurioje gyvename. Paskui 
autorius veda skaitytoją į 
kosmosą, į erdves, į kitas 
planetas, papasakoja, kiek 
apie jas žinoma, kiek mok
slas jau yra sukaupęs apie 
tai žinių, kiek filosofai su
darė visokių teorijų, o ra
šytojai — fantazijų.

Autorius knygą rašė pasi
remdamas ne iš piršto iš
laužtomis žiniomis. Ne! Vi
sa rodo, jog Tomas Venclo
va daug tais klausimais, ku
riuos knygoje liečia, skaitė, 
studijavo visokių autorių 
raštų — rusų, anglų fran- 
cūzų ir kitų tautų. Ir su
kaupęs gautą medžiagą, ge
rai ją pervirškinęs, gražia, 
lengva kalba pateikia lietu
viui skaitytojui.

Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengimų gamykloje pa
leistas į darbą didelis surinkimo konvejeris. Dabar kas pen
kios minutės nuo konvejerio nuslenka visiškai sukomplektuo
tas ir išbandytas suvirinimo aparatas “ASK-300-4.”

Konvejeris pavaduoja 20 žmonių darbą.
Nuotraukoje: bendras konvejerio vaizdas.

“Raketos, planetos i r 
mes” knygoje nagrinėjama 
tema, sprendžiami klausi
mai, susiję su XX amžiaus 
žmogaus pasiryžimu atsi
stoti ant Žemės palydovo 
Mėnulio, ant Marso ir kitų 
planetų r— nūnai pati įdo
miausia tema. Milijonai 
žmonių apie tai galvoja, 
kalba, nes tai jau aktualus 
dienos klausimas.

Pasaulis spėja, kad, gal 
jau sekamais metais tary
binis žmogus atsistos ant 
Mėnulio. Tarybinis “veži
mas” (“Marsas I-asis”), 
šiuos žodžius rašant, jau le
kia į planetą Marsą, ir jį 
žada pasiekti už mėnesio 
kito. Lėkdamas, jis infor
muoja ta. ybinius moksli
ninkus, kas darosi “jo kely
je”.

Prezidentas Kenedis nu
statė net ir laiką, ligi kurio 
JAV astronautai turėtų pa
siekti Mėnulį — ne vėliau 
kaip 1970 metais!

Tomo Venclovos knyga 
visa tai populiariai aptaria.

Prieš kurį laiką “Laisvė
je” tilpo rašytojo A. Venc
lovos laiškas, kuriame buvo 
minėta, kad Tomas šiuo me
tu Maskvoje studijuoja ki
bernetiką. Kas tai do da
lykas, toji kibernetika?

Į tai atsako pats knygos 
autorius:

“Mokslas apie elektronines 
mašinas ir robotus yra vadi
namas kibernetika. Jis atsira
do neseniai — po antrojo pa
saulinio karo. Jo pasiekimai 
tokie įdomūs, o perspektyvos 
tokios didelės, jog reikėtų 
apie jį rašyti atskirą knygą.

Kibernetika gimė daugelio 
mokslų sąlyčio’ ' tėškė. Jos 
vardą sugalvojo dar prieš šim
tą metų prancūzų Amperas, 
kuris sudarė esamų ir nesamų 
disciplinų lentelę. “Kiberneti
ka” toje lentelėje reiškė mok
slą apie valdymą, vairavimą, 
ryšį. Praėjo daug laiko, ir 
visame pasaulyje mąstytojai 
pajuto, kad jų ieškojimai eina 
viena kryptimi, kurią labai 
apytikriai buvo nurodęs Am
peras.

Įžymus tarybinis logikas 
Kolmogrovas, austras Karna- 
pas, amerikietis čerčas ir ke
letas kitų ištobulino matema
tinę logiką. Jie suvedė užda
vinių sprendimą į daugybę 
pačių paprasčiausių, mecha
niškų veiksmų. Amerikiečiai 
Norbertas Vineris ir ryšių in
žinierius Zenonas išplėtojo in
formacijos teoriją — mokslą 
apie signalus, apie tai, kaip 
jie gaunami, kiek atneša 
“naudingo krūvio”. Šenonas 
stačiai tyrė telefono kliudy
mus, nagrinėjo, kaip papras
čiausiu ir pigiausiu būdu per
duoti daugiausia žinių.

Anglų biologas Rosas Ešbis, 
remdamasis Pavlovu, studija

vo sąlyginių refleksų mecha
nizmą. Technikai kūrė maši
nas, aritmometrus, vis tobu- 
lesnius automatus.

Ir atėjo metas, kai vienas^ 
gydytojas, pamatęs automato 
schemą, joje atpažino nervi-7 
nių ląstelių sluoksnį. Pasiro
dė, kad mašinos gali būti ner
vų sistemos modelis. Jos gali 
gauti ir perdirbti įvairią infor
maciją, “mąstyti” pagal ma
tematinės logikos nurodymus, 
reaguoti visaip kaip gyvas pa
daras, kuriam susidaro sąlygi
niai refleksai. Atsirado darbo 
visų mokslų atstovams. Atsi
rado net ir filosofams — rei
kėjo paaiškinti, kiek toli nu
eina mašinų galimybės ir ko
dėl mašinos negali pavaduoti 
žmonių. Mat, žmogus nesu
vedamas vien į sąlyginius re
fleksus ir į matematinę logi
ka...

Kibernetika šiandien — jud
ri, tebeauganti mokslo šaka. 
Jos kūrėjai bando kai ką iš
aiškinti biologiniuose ir net 
visuomeniniuose procesuose. 
Dėl to vyksta aštrūs ginčai, 
bet visi jau pripažino, kad 
prasideda “antroji pramoninė 
revoliucija”.

Paėmiau ilgesnę iš knygos 
citatą. Be to, kad ji papa
sakoja apie naują mokslo 
šaką — kibernetiką — ryš
kiau apibūdina ir knygos 
turinį.

Pakartoju: knyga byloja 
apie svarbius šių dienų 
žmonijos galvoje stovinčius 

' klausimus, susijusius su 
kosmoso užkariavimu.

Autorius knygą baigia:
“Atvira erdvė, į kurią žmo

gus išsiveržė 1961 metų ba
landžio dvyliktąją dieną, erd
vė, kurią atidarė pirmasis ta
rybinis žemės palydovas—ge
riausias postūmis minčiai, kul
tūrai. Stovime ant slenksčio, 
gyvename patį įdomiausią is
torijos momentą. Baigiasi mū
sų vienišumas Visatoje. Bet 
visada mes būsime žemės vai- 

Ikai. žemė — revoliucijos ir 
pažangos planeta, žeipėje 
žmogus išmoko skraidyti.”

Savo knygą Tomas skiria 
“Vyresniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams”. O, ko
kiu įdomumu ir su kokia 
sau nauda ją turėtų per
skaityti ir suaugęs žmo
gus, baigęs ir nebaigęs 
mokslus!

“Raketos, planetos ir 
nies^cnygą išleido Groži
nės literatūros leidykla Vil
niuje 10,000 egz. tiražu. 
Piešinius-braižinius atliko 
dailininkas A. Tarabilda.

Skaitau knygą ir galvoju: 
didelę naudą ji atneštų dau
geliui JAV lietuvių, jei kas 
jos partrauktų ir čia papla
tintu.

Girdėjau, Tomas Venclo
va verčia romaną iš lenkų 
kalbos. Kokią kitą origina- 
4 — Raketos, planetos ir m 
lę knygą jis mums duos, ne
žinau. Viena aišku: rašyto
jo talentą Tomas turi, turi 
ir noro rašyti,— jaunas, iš
simokslinęs, gyvena šalyje, 
kur visokios progos atvi
ros.

Sveikindamas jaunąjį au
torių su jo pirmuoju nauja
gimiu, nuoširdžiai linkiu 
jam sėkmės kūryboje!

Rojus Mizara

APIE LEDYNUS 
(glacierius)

Aukštuose kalnuose, kur 
nuolatos viešpatauja šaltis 
ir sniegas, susidaro stori le
do sluoksniai. Bet ir ten 
paveikia skirtas metų kli
matas. Dalis ledynų asky- 
la ir laipsniškai slenka nuo 
kalnų. Savo kelyje jie susi
duria su kliūtimis, tenka 
jiems trauktis atgal, su
rinkti daugiau ledo masės 
ir su nauja jėga pulti pir
myn, arba keisti savo kryp* 
ti. €

Vien iš Alpių kalnų nuo^ 
latos šliaužia apie tūkstan
tis ledynų.



Baisos 'laisoisiloj^' dokomeotas <ai koriij "vaduotoją" praeitis%

Z Kai Hitleris rengėsi už-’Didysis buvo pirmasis, kuris 
pulti Tarybų Sąjungą, taijsuteikč Žydams Lietuvoje 
Berlyne 1941 m. pradžioje' p.‘leglau(!os tikėdama- 
buvo suorganizuotas “Lie- gl,ni0 p,.ievotju Bet lzl.aeljo 
tuvos aktyvistų frontas.’ | erkei tai buvo tik pirmoji pro- 
Jam buvo įsakyta pradėti j ga įsikibti į lietuvių tautos kū- 
goebelsinę propagandą mj. 
prieš žydus. Žemiau telpąs ' . 
atsišaukimas buvo parašy- (• • 
tas Berlyne, per rubežių j-i, 
šmugeliuotas į Lietuvą ir [ne 
ten slapta platintas, 
tik hitlerinės armijos į Lie
tuvą įsiveržė, tuojau ir bu
vo pradėta vykdyti jų pro- viant nepriklausomą Lietuvos 
grama.

blausias mūsų krašto ekonomi
nio, socialinio ir kultūrinio gy
venimo vietas, kai kuF^tyčio
mis palikdami priešakyje vie
ną antrą išgamą “lietuvį” ko
misarą, kaip priedangą ir eti
ketą, jog, žiūrėkite, “lietuviai 
valdo”...

Vienu žodžiu,— žydai yra 
visur patys šuniškiausi lietu- 

ūkininkų ir

pavardę ir vadinasi Žyman
tas. Jis pabėgo iš Lietu
vos kartu su hitlerininkų 
kariuomene 1944 m. ir da
bar gyvena JAV.

S. Žakevičius - Žymantas 
1941 metais buvo hitleri
ninkų 5-osios kolonos—Lie-

metais paskirtas Kauno 
vyskupu padėjėju, buvo ar- 
kivyskupo-metr o p o 1 i t o J. 
S k v i r e c ko pagelbininkas, 
nuo 1951 metų gyvena JAV. 
Iš Lietuvos pabėgo 1944 m. 
kartu su 
riuomene.

vo ir įvykdytas, suimti vi
sus žydų tautos žmones, už
daryti juos į getus, pagrob
ti jų turtą, o pačius masiš
kai žudyti.

J. Brazaičio “vyriausybė” 
veikė apie 1 mėnesį. Ji bu
vo hitlerininkų paleista, ta
čiau visas jos aparatas bu
vo įjungtas į okupacinės 
valdžios aparatą. Bet ir per 
tą trumpą laikotarpi J. Bra-j no,.pjp-iinais kuriu nu-
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Pastaba: Prie hitleri
ninkų okupacinės valdžios 
Lietuvoje buvo generalinių 
tarėjų Institutas, susidėjęs 
iš kelių generalinių 
mojo generalinio 
Generaliniai tarėjai 
bėjo hitlerininkams 
nistruoti okupuotą
išnaudoti jo turtus, gabenti 
darbo jėgą į Reichą karo

ir pi iš
tarė jo.

hitlerininkų ka- tuvilJ Aktyvistų Fronto da- 
lyvis. Pirmomis okupacijos 

[dienomis įsteigė Vilniaus 
Pirmomis hitlerinės oku-| 

pači jos dienomis V. Briz
gys susirišo su gestapo ir

Netrukus po to žydai vis 
daugiau plito, kaip vertelgos 

i sukčiautojai, pinigų skolinto
jai, nuošimčių lupikai, karčia- vių darbininkų, 
mų steigėjai, kol pagaliau ko- miestelėnų kankintojai, išnau- 

ir dotojai ir nepasotinamos er
kės.

Broliai ir seserys lietuviai.
Lietuvos Aktyvistų Frontas 

visos lietuvių tautos vardu ko 
iškilmingiausiai pareiškia :

Akivaizdoje Lietuvos žydų 
j nuolatinio elgesio, nesuderi- 
jnamd su esminiais ir švenčiau
siais lietuvių tautos interesais, 
ir akivaizdoje negirdėtai gau
sių žydų išdavysčių bei aukš
čiausių nusikaltimų prieš Lie
tuvos valstybę, —

1. Senoji Vytaute Didžiojo

visa prekyba, pramonė 
Kai daugumas amatų susitelkė jų 

rankose ir kontrolėje.
Did. Karo pabaigoje, atku-

valstybę, žydai visai neprisi
dėjo prie bendrųjų tautos pa- į 

aktyvistai”, Stangų. Nepriklausomąja Lie
tuva jie netikėjo, jos nenorė
jo, gi mūsų tautiniame atbudi
me jie visuomet įmatė sau ne- 
p age i d a u j a m ą k on k u rentą.
žydai jau tuomet pasireiškė, 
kaip karščiausi Rusijos bolše
vikų šalininkai. Tik vėliau, kai 
paaiškėjo, kad Lietuva be žy
dų paramos pati susikūrė, ir 
jie šokosi jai į “talką”. Tuo-

I met jau net atsirado žydų 
“kovojusių už

kaip matome iš dokumento, 
buvo pirmieji žydų tautos 
Lietuvoje naikintojai. O kai 
kurie tų aktyvistų, atbėgę į 
JAV, skelbiasi esą demo- 
kratais, net ir humanistais, 
ir valdžia juos globoja. 
Jungtinėse Valstijose, atsi
minkime. laisvai gyvena iri 
impulevičiai, ir paškauskai 
ir kiti žmonių skerdikai.— klausomybę”...
Red.

“talką”.
atsirado

Lietuvos nepri-

tikrai žydiško 
mus veik nie- 
tinkamai pa

neigti. O jo vardan žydai per 
dvidešimtmetį nepriklausomo 

j gyvenimo metų, kaip “lygia- 
i teisiai piliečiai” devynis kai- 
| liūs lupo nuo lietuvių tautos, 
i žydai iškart įsivyravo pramo- 

i |nėje, vidaus bei užsienio pre- 
i kybojo, amatuose, bankuose, 
[aplamai visame ūkiniame gy- 

() venime ir daugelyje svarbiųjų 
s i laisvųjų profesijų, žydiški bu

vo visi mūsų miestai ir mies
teliai. “Lietuviams gatvės, o 

[mums — jų pakraščiai” (t. y. 
(namai),— sakydavo atvirai 
patys žydai. Visos, k a d ir 
ir švelniausios, lietuvių pa
stangos įsigyti sau prideramą 
vietą prekyboje ar pramonė4 

aršiausią žydų

šio įžūlaus, 
■tvirtinimo pas 
i kas nemėgino

AMŽIAMS IŠVADUOTI 
LIETUVĄ—NUO ŽYDUOS 

JUNGO.

Broliai ir seserys lietuviai.
Netrukus ateis seniai laukta 

valanda, kada lietuvių tauta 
atgaus savo tautinę laisvę i. 
atstatys Lietuvos valstybės ne
priklausomybę.

Kiekvienas iš mūsų kas kuo 
gali ir kur gali turi ruoštis 1 
žūtbūtinei kovai, kad sujung- [ 
tomis jėgomis išlaisvintume j 
savo tėvynę iš baisaus, šlykš-: 
taus ir kruvino pavergėjų- | 
okupantų jungo.

Šiandien visi stojame j ko
vą prieš vieną bendrą, dvily
pį priešą. Tas priešas yra —

raudonoji armija, rusiškasis | je sutikdavo 
bolševizmas, puslaukinės azi-; pasipriešinimą ir riksmą. Jos 
jatų bandos, kurios 1940 m. j būdavo vadinamos antisemi- 
vasarą įsibriovė į mūsų šalį irjtizmu, dėl jų Lietuvos valsty- 
čionai, pasinaudodamos sau-j bes vardas be atodairos buvo 
jelės “lietuvių’’ išgamų ir vai-‘ šmeižiamas viso pasaulio žy- 

A.stybės išdavikų patarnavi-1 dijos spaudoje.
. mais, nužudė mūs valstybės Į Gi Lietuvoje žydai nuosek- 
nepriklauscmybę, įvedė vadi- liai šalinosi ir neigė visa, kas 
namąją sovietų santvarką ir 
kas dieną ir valandą vis giliau 
gramzdino lietuvių taut ą į 
vergovę ir skurdą, skandino 
teroro, priespaudos, kankini
mų ir plėšimų bangose.

Mes visi įsitikinę, kad 
šio priešo pats didž i a u s i a s 
ir paslaugiausias talkininkas 
buvo žydas, žydas nepriklau
so jokiai tautinei bendruome
nei. Jis neturi tėvynės ir val
stybės. Jis visur ir visuomet 
yra tik žydas. Rusijos žydas 
buvo ir liko pįkts aktingiausias 
komunizmo variklis. Drauge 
su okupacine bolševikų ka
riuomene prigarmėjo ir į Lie
tuvą eibės žydų, kaip komisa
rų, čekistų, politrukų ir tt. 
Taip pat ir Lietuvos žydas bu
vo ir ligi paskutinio akimirks
nio paliko pats atkakliausias 
rusiškojo bolševizmo tarnas, 
pats šuniškiausias svetimųjų 
okupantų valios vykdytojas, 
p*ats šlykščiausias, smaugėjas 
ir parazitas, kokį tik bet kada

4 yra jutusi ant savo sprando 
lietuvių tauta.

žydus gerai pažįstame ne 
tik mes gyvieji, bet ir visa se
na lietuvių tautos ir valstybės 
istorija.

Mūsų valdovas Vytautas

ūkiui. 
negir- 
papir- 
smar-

lietuviška, lietuvių kalbos ne
simokė ir negerbė, o demon
stratyviai vartodavo kitas kal
bas, ypač rusų. Jie tik sukty
bėmis ir apgaulėmis krovė mi
lijonus iš lietuvio darbo ir 
prakaito, šmugeliavo, gabeno 
mūsų pinigus į užsienius, da
rydami n e a p s k aičiuojamų 
nuostolių mūsų tautos 
žydai išplėtė Lietuvoje 
dėtą kyšininkavimo ir 
kinėjimų sistemą, kuri
kiai padėjo pūdyti Lietuvos 
valstybės valdininkų aparatą.

Visos senosios Lietuvos vy
riausybės su žydų parazitiz
mu menkai tekovojo, o dar 
dažniau ranka rankon sandar- 
bininkavo. Kartais jos bijojo
si savųjų žydų ir tarptautinės 
žydijos grasinimų, kartais gi 
net vyriausybės nariai bei ne 
vienas aukštas valdininkas no
riai duodavosi įtraukiamas į 
žydų suktybių ir papirkinėji
mų mašineriją. Liūdniausia, 
kad niekas iš anuometinių mū
sų valstydytojų nesugebėjo su
prasti iš viso, kas tai yra žy
das ir kokia yra amžina žydi
jos rolė tautų gyvenime. Ro
lė siurbėlės, sukčiaus, parazi
to, kurstytojo . . .

žydai atsisėdo į visas svar-

admi- 
kraštą, srities piliečių

glaudes^teisė žydams yra vi
siškai ir galutinai atšaukiama.

2. Kiekvienas be \ išimties 
Lietuvos žydas šiuo yra įsak
miai įspėjamas niekp nedel
siant apleisti Lietuvos žemę.

3. Visi 
skirtinai 
valstybės 
tautiečių
nimo ar skriaudimo veiksmais, 
atskirai bus traukiami atsako
mybėn ir užpelno tinkamą 
bausmę. Jei paaiškėtų, kad

tie žydai, kurie iš- 
pasižymėjo Lietuvos 
išdavimo ir lietuvių 
persekiojimo, kanki-

pramonei, išieškoti mokes
čius ir prievoles . iš gyven
tojų, kovoti su pasipriešini
mo okupantams judėjimu, 
prievarta gaudyti vyrus Į 
hitlerininkų armiją. Gene
raliniai tarėjai buvo pa
rinkti reakcionieriai, fašis
tinių, pronacinių nuotaikų 
žmonės. 1943 metais balan
džio mėnesį buvo sudaryta 
prie pirmojo generalinio 
tarėjo taryba, kurios, užda
viniai buvo visokeriopai 
gelbėti hitlerininkams karą 
laimėti..

tuvos atgimimo valandą ypa
tingai nusikaltusieji žydai
randa galimumų slaptomis kur E n C i k lopedijos 3-jo tomo
pasprukti, visų dorųjų lietu- 215 puslapyj, tačiau ten ne-

zaičio ‘vyriausybė’ir jai pa
valdžios įstaigos įvykdė di
džiausią dalį visų okupaci
jos meto žiaurumų masiš
kai žudant Lietuvos gyven
tojus.

Bobelis Jurgis, gimęs 1895 
metais, M a r i j ampolės ap
skrityje, Kalvarijos mieste, 
buvęs buržuazinės Lietuvos 
kariuomenės p u 1 kininkas. 
Hitlerininkams okupavus Lie
tuvą J. Brazaičio vyriausybės 
buvo paskirtas Kauno miesto 
komendantu. J. Bobelis orga
nizavo ginkluotas naciona- 

Ambrazevičius Juozas, gi- listų gaujas, kurios pagel- 
męs 1903 metais., Marijam
polės apskrityje, Kvitiškių 
valsčiuje, Trakiškių kaime, 
dabar gyvena Brazaičio pa
varde JAV. Pabėgo su hit
lerininkų k a r i u o m ene iš 
Lietuvos 1944 metais. Jo 
gyvenimo aprašymas ir fo
tonuotrauka yra Lietuvių

miesto ir 
Komitetą. Tas Komitetas 
buvo įstaiga, kuri pagelbė
jo hitleriniams okupantams 
administruoti Vilniaus 
miestą ir Vilniaus sri- 

V. Brizgys palaikė su aukš-[ties — Vilniaus, Trakų, 
to rango gestapo pareigūnu j Švenčionių, Utenos ir Aly- 
dr. Creffe, apie kurį mini taus — apskritis. S. Žake- 
savo dienoraštyje J. Skvi
reckas. Vyskupas V. Briz
gys parašė atsišaukimą į 
Lietuvos gyventojus pirmo
mis hitlerinės okupacijos 
dienomis. To atsišaukimo 
esmė buvo ta, kad jis kvie
tė Lietuvos gyventojus ne
sipriešinti okupantams. 
1943 metais balandžio mėn. 
jis ir kiti hitlerininkų talki
ninkai pasirašė atsišauki
mą, kuriuo Lietuvos gyven
tojai buvo kviečiami klus
niai vykdyti okupacinės val
džios patvarkymus ir viso
kiomis jėgomis pagelbėti 
hitle r i n i n k ų kariuomenei 
karą laimėti. Hitlerinės oku
pacijos metais V. Brizgys 
rašė ganytojinius laiškus, 
kuriais tikintieji buvo kvie
čiami remti hitlerininku ka
rines pastangas.

Palčiauskas Kazimieras, 
gimęs Šiaulių apskrities Ža
garės mieste. 1941 metais, 
hitlerininkams okupavus 
Lietuvą, J. Ambrazevičiaus- 
Brazaičio “valdžios” buvo 
paskirtas Kauno miesto 
burmistru. K. Palčiau
skas dalyvavo steigiant 
getą Kaune, priiminėjo su
šaudytųjų žmonių turtą. 
Hitlerininkų okupacinė val
džia paliko jį Kauno bur-

rodymu jis veikė hitlerinin
kų naudai. Artimus ryšius

vičius-Žymantas pasirašinė
jo kartu su hitlerinės ka
riuomenės komendantais 
p r i v a 1 o m us gyventojams 
įsakymus, pagelbėjo jiems 
persekioti tarybinius akty
vistus sukurti okupacinės 
valdžios aparatą.

S. Žakevičiaus - Žymanto 
vadovaujamasis Komitetas 
organizavo masiškas žudy
nes, stengė getus, apdėjo 
žydų tautybės gyventojus 
kontribucijomis ir ėmė įkai
tus tam, kad užtikrinti kon
tribucijos sumokėjimą, stei
gė ginkluotas gaujas, masiškai 
žudžiusias žmones. Hitle
rininkams suorgan i z a v u s 
okupacinės valdžios apara
tą, S. Žakevičiaus-Žymanto 
vadovaujamasis Vilniaus 
miesto ir srities komitetas 
buvo pertvarkytas į Vil
niaus miesto ir srities ko
misaro patariamąją įstaigą. 
S. Žakevičiaus-Žymanto va
dovaujamasis Komitetas 
per visą hitlerinės okupaci
jos metą talkino okupan
tams ir pagelbėjo jiems iš
naudoti Lietuvos liaudį ir 
persekioti pasiprie š i n i m o 
okupantams dalyvius.

Biržiška Mykolas, gimęs 
1882 mtais Viekšnių mies
telyje, miręs 1962 metais. 
Iš Lietuvos pabėgo kartu 

....................................... [ su hitlerininkų kariuomene 
čių įvairiu laiku viršininkas! Jonizuoti Kauno miestą iš- įr gyveno Jungtinėse Ame- 
ir ėjęs kitas valstybiniame Į keldamas lietuvius iš butų rikos Valstijose. Hitlerinės 
aparate atsakingas parei- ir apgyvendindamas juose okupacijos metais jis buvo 
gas., reakcionierius fašistas, vokiečius, atvykusius iš okupacinės valdžios Lietu- 
Kartu su hitlerininkų ka-, Reicho.
riuomene pabėgo iš Lietu-

bėjo hitlerininkams žudyti 
nacių priešus ir žydų tautos 
žmones. Kaip matyti iš pri
dedamų dokumentų, jis bu
vo vienas iš Kauno geto 
steigėjų ir žydų gyventojų 
į geto suvarymo organiza
torius.

Pabėgo iš Lietuvos kartu 
su hitlerininkų armija 1944 
metais ir dabar gyvena*--- r- -- --------y j j , (---- ------------- ------ q d ’ ~ ~

vių bus pareiga imtis nuosavų mįnįma j0 kaip karinio nu- Jungtinėse Amerikos Vals- 
priemonių tokiems žydams su- i sikaltglio veik]a. 
laikyti ir, svarbiam atvejui

a v --------------------------------------------------------- ------------

ydų vai- buržuazinėje Lietuvoje bu- JAV išleistoje Lietuvių En-
‘ -- M 1 v‘ ’ TTT 1 j 85

tijose. Jo gyvenimo aprašy-
J. Brazevičius-Brazaitis nias ir fotonuotrauka yralaikyti ir, i 

esant, bausmei įvykdyti
4. Visas Lietuvos ž;_T — ., “. .. j.,

dytas ar tebevaldomas kilno- vo katalikiškų organiacijų|clklopedijos III tomo 
jamasis ir nekilnojamasis tur- y d o vau j antis veikėjas, (puslapyje, tačiau ten nėra 
tas, žydiškų suktybių ir iš- 1 " ” 1 ‘
naudojimų būdu sudaryti iš 
Lietuvos žmonių 
vaisių, pereis 
nuosavybėn.
singu būdu perleidžiamas lie
tuviams pirmoje eilėje aktin- 
giausiems kovotojams už Lie
tuvos išvadavimą nuo bolševi
kų ir žydų jungo. Bet kuri 
pastebėta iš žydų pusės pa
stanga šiam turtui naikinti ar 
žaloti ko griežčiausiai bus vie
toje baudžiama.

Naujoji Lietuvos valstybė 
bus atstatyta pačios lietuvių 
tautos narių jėgomis,, darbu, 
širdimi ir išmintimi, žydai 
iš jos pašalinami visiškai ir 
visiems laikams. Jei kuris iš 
jų drįstų tikėti naujojoje Lie
tuvoje vis dėl to susirasti šio
kią tokią užuojėją, tegu jis 
Jau šiandien sužino neatšau
kiamą sprendimą žydams: 
naujai atsistačiusioje Lietuvo
je nė vienas žydas neturės nei 
pilietinių teisių, nei pragyve
nimo galimumų. Tuo būdu 
bus atitaisytos praeities klai
dos ir žydų niekšybės. Tuo 
būdu bus padėti stiprūs pa
grindai mūsų arijų tautos lai
mingai ateičiai ir kūrybai.

Tad visi ruoškimės į kovą 
ir pergalę 1

LIETUVOS AKTYVISTŲ 
FRONTAS

v a u u v a u j a n 110 v ciiic j a.o. j ir j j

1941 metais priklausė hitle- nurodyti jojo nusikalsta- 
rininkų penktosios kolonos'mieji veiksmai hitlerinės

^"lietuvi plautos (Lietuvoje organizacijai, kuj okupacijos metais Lietuvo- 
šis turtas tei- i’i vadinosi “Lietuvių Akty-‘je-

vistų Frontas.” Iki karo tos 
organizacijos nariai šnipi
nėjo hitlerinės Vokietijos 
naudai, vykdė teroro ir di
versijos aktus, steigė gink
luotas nelegalias organiza
cijas, kurios turėjo pagel
bėti hitlerininkams okupuo
ti Lietuvą prasidėjus karui. 
LAF organizacija buvo 
įsteigta ir vadovauja
ma gestapo ir hitlerininkų 
karinės žvalgybos. 1941 me
tų birželio mėn., hitlerinin
kų kariuomenei okupavus 
Lietuvą, LAF oragnizacijos 
Kaune buvo įsteigta “laiki
noji vyriausybė,” kurios 
švietimo ministro ir laikinai 
ministro - pirmininko pare- 
gas ėjo J. Ambrazevičius- 
Brazaitis. Tos “vyriausy
bės” buvo organizuojamos 
ginkluotos gaujos, policiniai 
batalionai, masiškai žudę 
Lietuvos gyventojus, jos 
buvo išleisti “Žydų padėties 
nuostatai,” steigiami getai, 
duotas įsakymas, kuris bu-

šlepetys Jonas, gimęs 1892 
metais, Utenos apskrityje, 
Daugailių valsčiuje, Ramu
čių kaime, buržuazinės Lie-
tuvos kariuomenes pulki-, mistro pareigose. Jis na- 
ninkas, buvęs kelių apskri-• gelbėjo hitlerininkams ko-' A •« « «■ i •• a »■» • t 1 i 1 y * i x vi v-* i va 1 r r-< I T^* _  * _ J  * Y '

riuomene paoego , is Lietu- Iš Lietuvos p a b ė g o K. 
vos 1944 metais ir dabar paiėiauskas kartu su nacių 

' kariuomene 1944 metais ir 
dabar gyvena JAV.

Žakevičius Stasys, gimęs 
1908 metais Kijevo mieste, 
dabartiniu metu pasikeitęs

Ivoje pirmojo generalinio 
tarėjo tarybos narys.

■«ptkHU*« toliaijv»4ut<
r . kičuos

gyvena JAV. .
J. Šlepetys, hitlerininkams 

okupavus Lietuvą 1941 me
tais, buvo nacių 5-osios ko
lonos — Lietuvių Aktyvistų 
Fronto sudarytos “vyriau
sybės” Vidaus reikalų mi
nistras, kurio žinioje buvo 
policija ir kiti baudžiamieji 
organai. J. Šlepetys pasi
rašė “Žydų padėties nuosta
tus,” davė konkrečius nuro
dymus visos Lietuvos res
publikos mastu steigti ge
tus, suiminėti žydų tautybės 
žmones, juos uždaryti į ge
tus, apiplėšti ir masiškai 
žudyti.

Brizgys Vincentas, gimęs 
1903 metais Marijampolės 
apskrityje, Liudvinavo vals
čiuje, Plynių kaime, katali
kų kunigas, katalikiškų or
ganizacijų vado va u j a n t i s 
veikėjas, Katalikų akcijos 
Lietuvoje V-bos narys, 1940

Su hitlerinėmis armijo
mis pasitraukę į Vakarų 
Vokietiją, iš ten “vaduoto
jai”, Dėdės Šamo lėšomis, 

j atvyko į Jungtines Valsti
jas. Norėdami paslėpti sa
vo praeitį, jie čia visaip 
puola, 
tuvą.

Impulevičiaus ir kitų “akty
vistų” aukos—pakarti žmo

nės, tarybiniai piliečiai.

šmeižia Tarybų Lie-

dar ir dorų JAV lie- 
kurie ligi šiol tiems

Bet
tuvių, 
“vaduotojams” tikėjo.
vis daugiau ir daugiau at
eina iš Lietuvos archyvų 
dokumentai, plėšią nuo “va
duotojų” veidų kaukes, ir 
neims daug laiko, kai kiek
vienas juos pamatys tikroje 
šviesoje.

Būtų gerai, kad mūsų lai
kraščio skaitytojai šį “Lais
vės” numerį pasilaikytų, 
kad, progai pasitaikius, pa
rodytų čia paskelbtus fak
tus tiems, kurie “vaduoto
jams” dar tiki.
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IX-ąjį fortą, kur juos lietuviškieji
3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 14, 1962Hitleriniai barbarai veda tarybinius patriotus j kartuves.

Policijos departamento, buvusio vidaus reikalų ministro 
J. Šlepečio žinioje, slaptas įsakymas “šakių apskrities 

policijos vadui” suimti žydus.s ■.
Kauno gheto hitlerininkai varo žmones į Kauno 

“laisvintojai” sušaudė.
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LDS vajus naujiems 
nariams gauti

LDS Centro Valdyba 
gruodžio 1 d. susirinkime 
nutarė skelbti naujiems na
riams įrašyti vajų.

Vajus prasidės 1963 mė
tų sausio 1 d. ir tęsis iki 
1964 metų birželio 1 d. Va- 
jininkai gaus už naujų na
rių įrašymą tuos pačius 
aukštus atlyginimus ir did
žiules dovanas, kaip ir pra
ėjusiame vajuje. Taipgi jie 
gaus atlyginimus ir už tuos 
LDS narius, kurie savo ap- 
draudas vajaus metu pasi
kels.

Sąlygos šiam vajui pra
vesti yra kiek geresnės. 
Lietuviu Darbininku Susi
vienijimo darbai įrodo, kiek 

. daug naudos Susivienijimo 
nariai gauna iš savo orga
nizacijos. Čia pažymėsime 
tik keletą nariams paleng
vinimu. c

1. Trejus ar daugiau me
tų išbuvę LDS nariais su rašant į LDS jau neberei- 
1963 metų pradžia moka'kia daktaro egzaminacijos.. 
savo apdraudos mokesčius j Tai irgi didžiulis palengvi- 
tik už 11 mėnesių. Už vie- nimas įrašyti naujus na-

tas kreditas susidaro net 
iki $7.00. Vadinasi, už tą 
pačią apdraudą jiems nu
mažinami mokesčiai.

2. Pašalpos skyriaus na
riai susirgę už tą pačią mo
kestį gauna 30 procentų pa
keltą pašalpą. Pašalpos 
blankos taipgi yra žymiai 
pagerintos.

3. Nauji nariai, įsirašę į 
pašalpos skyrių, dabar bus 
skaitomi pašalpos nariais 
visą gyvenimą, kol jie mo
kės savo mokesčius ir visą 
gyvenimą jie turės teisę 
pašalpos.

4. Dabar nariams nebe
tenka rūpintis savo kuopų 
finansų sekretorių atlygini
mu, nes LDS Centras kas
met kuopų finansų sekreto
riams sumoka po 50 centų 
už kiekvieną kuopoje esan
tį narį.

5. Naujiems nariams įsi-

ną mėnesį visi gauna kre-irius, 
ditą-dividendą. Kai kuriem Dabar tik reikia visiems

ruoštis prie didžiulio darbo. 
Kuopos turėtų pasiskirti 
vajininkus, o visi nariai 
jiems turėtų padėti.

Į LDS gali įsirašyti tiek 
lietuviai, tiek kitataučiai. 
Todėl naujų narių įrašymui 
dirva gana plati. Geru pa
vyzdžiu gali būti tie vaji- 
ninkai, kurie visada suran
da galimybes naujiems na
riams įrašyti, kaip Juliui 
Neumannui niekad netrūk
sta kandidatų į LDS.

Rimtai pagalvokime apie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo naudą kiekvie
nam nariui. Visur kalbin
kime tuos, kurie dar nėra 
LDS nariais, bet galėtų pri
klausyti. Suteikime jiems 
progą.jxiudotis LDS gerove. 
Jie už tai bus mums' dėkin
gi.

Savo anūkams galime su
teikti gražią Naujųjų metų 
dovanėlę—įrašyti juos į L- 
DS, ypač ant 20 metų išmo
kamos apdraudos.

D arbu odam iesi su rasime 
galimybes įrašyti nemažai 
naujų narių.

Išsibraukę gali grįžti 
pašalpos skyrium

Centro Valdybos susirin
kime taipgi svarstyta, kaip

Doc. B. DUNDULIS

KUTUZOVAS VILNIUJ! R

priimti atgal į pašalpos sky
rių tuos narius, kurie, įsi
rašę į LDS 1940 m. ar vė
liau, sulaukę 65 metus am
žiaus buvo išbraukti iš pa
šalpos skyriaus.

Jie buvo išbraukti todėl, 
kad New Yorko valstijos 
įstatymas teleido tokius na* 
rius būti pašalpos skyriuje 
tik iki 65 metų amžiaus. 
Dabar tas įstatymas jau 
panaikintas. Todėl visi na
riai gal būti pašalpos sky
riaus nariais visą savo gy
venimą.

Pas mus tokių narių, ku
rie buvo pašalinti iš pašal
pos skyriaus ^ukakus 65 
metams, nebuvo daug. Cen
tro Valdyba nutarė priimti 
atgal į pašalpą visus, tuos 
išsibraukusius, kurie tik 
pasimokęs užvilktus pašal
pos mokesčius. Pilnais jie 
nariais pataptų su 1962 me
tų sausio 1 d. Atsitikime, 
jeigu kuris jų būtų sirgęs 
1962 metais, tam būtų iš
mokėta pašalpa.

Visiems duodama teisė 
grįžti į pašalpos skyrių bet 
kada iki 1963 metų liepos 
1 d. Tik jiems reikėtų sa
vo kuopoje pasimokėti už
vilktus pašalpos mokesčius.

Kai kurie gal manys, jog 
jiems keletas ar keliolika

PHILADELPHIA. PA.
Philadelphijoj lankėsi So-1 Pralenkime paramą pereitų 

t metų. Šiais metais esame 
atsilikę sukėlimui biudžeto 
kitiems metams.

moli respublikos premjeras 
Abdrashid Ali Shermarke, 
kuri laikosi neutralios poli
tikos tarpe rytų ir vakarų. 
Korespondentams jis pasa
kė: Mes gauname paramos 
iš Amerikos, Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių ša
lių. Stojame už priėmimą 
Kinijos į Jungtines Tautas. 
Tikimės, kad Kinijos su In
dija rubežių karas 
baigtas susitaikymu.

Iš Philadelphijos 
Shermarke išvyko į Wash- 
ingtoną pokalbiams su pre
zidentu Kenedžiu.

bus

Mr.

Rotušės skandalą tyrinės 
distrikto prokuroras Crum- 
lish. Teisėjo Gold patvarky
mu, spaudos reporteriams, 
televizijai, radijui bei pro
kurorui nevalia teikti pra
nešimų iš tyrinėjimo eigos. 
Susilaukė protestų prieš to
kį teisėjo patvarkymą, pri
versdami kai kuriuos at
šaukti. Respublikonai nelai
mėjo savo žmogaus tyrinė
jimui. Crumlish yra demo
kratas. Laikomasi valstijos 
aukščiausio teismo patvar
kymo, kad distrikto proku
roras turi teisę tyrinėti.

(Pabaiga)
Būdamas plačiai išsilavinęs, M. Kutu

zovas buvo mokslo ir meno bičiuliu ir 
globėju. Jis gyvai domėjosi Vilniaus 
universitetu. Kutuzovo gydytoju ir ar
timu žmogumi buvo žymus Vilniaus uni
versiteto medicinos profesorius Jozefas 
Frankas. Jis, gavęs iš Kutuzovo suti
kimą, 1809 m. jam pristatė savo 50 stu
dentų, valstybės lėšomis išlaikomų, vadi
namąjį medikų konviktą arba institutą. 
Profesorius prancūziškai pasveikino ge
neralgubernatorių, o vienas iš studentų 
rusų kalba gražiai padėkojo už garbę, 
padarytą savo atsilankymu įstaigai. Ku- 
tuzovą labai sujaudino priėmimas ir kal
bos. Jis pritarė J. Franko minčiai leisti 
Rusijoje medicinos periodinį leidinį ir 
tuo reikalu 1809 m. rudenį parašė vidaus 
reikalų ministrui raštą, kuriame siūlė 
leisti prie Vilniaus universiteto periodi
nius leidinius, pasakojančius apie nau
jus atradimus medicinoje.

Vilniaus miestas buvo tirštai gyvena
mas ir tuo laiku turėjo 35 tūkstančius 
gyventojų, maždaug tiek pat, kaip Kije
vas, bet gyventi jame buvo, kaip nurodo 
M. Kutuzovas laiškuose, brangiau negu 
Kijeve ir Peterburge. Vilniuje buvo gy
vas meninis ir pramoginis gyvenimas. 
Čia susitelkė turtinga aristokratija 
(Cheptovičiai, Kosakovskiai, Morikoniai 
ir kt.). Veikė teatras, buvo ruošiami 
įvairūs sepktakliai, koncertai, baliai, va
karai, veikė kazino, kuriame buvo ruo
šiami kaukių baliai ir kiti pasilinksmini
mai. Atvykusį iš Vienos į Vilnių prof. 
J. Franką nustebino tų pasilinksminimų 
prabanga ir perteklius. Juose “šampa
nas ir porteris geriami kaip paprastas 
gėrimas ,o už vakarienę mokėjo po 3-5 
dukatus nuo asmens” (dukatas — dau
giau kaip 3 sidabro rubliai).

M. Kutuzovas buvo didis teatro mylė
tojas ir globėjas. 1810 m. kilus teatro ak
torių konfliktui su teatro laikytoju M. 
Kažinskiu dėl atlyginimo išmokėjimo, 
artistai kreipėsi į Kutuzovą. Šis palai
kė artistus ir įsakė užantspauduoti te
atrą, kol laikytojas neišmokės atlygini
mo ir nesusitars su artistais. M. Kutu
zovas rėmė tuo laiku iškilusį sumany
mą įkurti didesnį teatrą, kuris savo kai
na b€įtų prieinamas visiems gyventojų 
sluoksniams. Bet, matydamas, kad pra
eis daug laiko, kol tai bus įvykdyta, siū
lė įruošti nedidelį naują teatrą Rotu
šės salėje. Tada M. Moravska ir organi
zavo naują trupę, atidarė teatrą. Prote
guodamas Vilniaus sceną, Kutuzovas 
kartais net leisdavo statyti cenzūros už
draustas pjeses, tik kitaip jas pavadinus. 
Kai kada po vaidinimų Kutuzovas raštu 
pareikšdavo artistams padėką.

Per M. Kutuzovo vardines 1810 m. 
spalio 11 d. jam pagerbti buvo suruoš
tas didelis spektaklis. Teatras buvo gra
žiai iliuminuotas. Atvykus Kutuzovui,

sveikinimopublika solenizantą sutiko 
šūkiais.

J. Frankas taip apibūdina Kutuzovo 
asmenį: “Vidutinio ūgio, švelnaus elge
sio, puikiai kalbėjo prancūziškai ir vo
kiškai. Bebaimis kovos lauke, buvo ne
paprastai malonus ir mandagus visuo
menėje. Ypatingai mėgo moterų kom
paniją... Lietuvą pažino puikiai ir my
lėjo jos gyventojus. Atidarė publikai 
sodą prie savo rūmų ir prie vartų įsakė 
padaryti įrašą: “Kas įeina į mano na
mą—suteikia man garbę; kas ateina į 
mano sodą—padaro man malonumą.” Į 
tą sodą paprastai ateidavo po pietų pats 
Kutuzovas, turėdamas pilną kišenę sal
dainių, kuriuos išdalydavo vaikams ir jų 
auklėms, ypač jei pastarosios buvo gra
žios. .. Niekas nesugebėjo taip vesti pa
sikalbėjimus, kaip Kutuzovas. Pietų me
tu kiekvienas patiekalas davė jam pro
gą pasakyti ką nors įdomaus ir įtraukti 
į pokalbį svečius.”

Prieš išvykdamas iš Lietuvos, Kutuzo
vas rašė savo dukteriai: “Prisipažįstu, 
kad man sunku skirtis su Vilniumi; čia 
aš labai pripratau.” Paskirtas Moldavi
jos armijos vyriausiuoju vadu, Kutuza- 
vas išvyko iš Vilniaus į Bukareštą.

Trečią kartą M. Kutuzovas atvyko į 
Vilnių savo karinės garbės apogėjaus 
metu, 1812 m*, pabaigoje, kada jo vado
vaujama didvyriškoji rusų armija vijo 
sutriuškintos Napoleono “didžiosios ar
mijos” skurdžius likučius.

Generolas - feldmaršalas M. Kutuzovas 
atvyko į Vilnių gruodžio 11-ąją—ryto
jaus dieną po pirmųjų rusų armijos da
linių įėjimo į tą miestą. M. Kutuzovas 
rūpinosi, kad nenukentėtų jo gerai pa
žįstamas Vilniaus miestas ir greit jame 
atsikurtų normalus gyvenimas. Karo 
veiksmų baigimas, kariuomenės aprūpi
nimas maistu, prancūzų belaisvių surin
kimas ir jų išlaikymas, gausybės lavonų 
palaidojimas, tvarkos krašte palaikymas 
buvo skubūs uždaviniai. M. Kutuzovas 
rūpinosi, kad būtų atstatyta civilinė Lie
tuvos administracija, atsigautų Vilniaus 
universitetas ir kultūrinis gyvenimas.

Vilniuje, kur atvyko ir caras Alek
sandras I, buvo sprendžiamas karo 
veiksmų tolesnio tęsimo už Rusijos sie
nų klausimas. M. Kutuzovas sutiko pri
imti vyriausiojo kariuomenės vado par
eigas rusų armijai nešant išvadavimą 
Europos tautoms. Išvykęs iš Vilniaus 
1813 m. sausio 8 d., M. Kutuzovas neil
gai aktyviai dalyvavo žygyje į Europą. 
Jo sveikata buvo pakirsta? 1813 m. ba
landžio 28 d. jis mirė nedideliame Sile
zijos miestelyje Bunclau.

Iš įžymiųjų rusų karvedžių nė vieno gy
venimas nėra taip susijęs su Lietuva, 
kaip M. Kutuzovo. Jo valstybinėje veik
loje Lietuva užima žymią vietą. Eida
mas aukštas pareigas, M. Kutuzovas pa
rodė Lietuvai daug rūpesčio ir palanku-, 
mo, buvo gyventojų mėgiamas ir ger
biamas.

Sakoma, kad prie AFL- 
CIO priklauso 75,000 moky
tojų. Federacijos pareigū
nai ryžtasi suorganizuoti 
visus mokytojus nustaty
mui algų, darbo valandų ir 
kitų nesusipratimų išspren
dimui. Mokytojų unijos vir
šininkai sako: 1__ r___ ,
riai, aktoriai, artistai pri- grasindama atleisti 
klauso unijai, tai koks pra- dapbmmkų is> darbo, 
sižengimas mokytojams ’ Lokalas 234 pateikė 
priklausyti? : reikalavimus: pakelti

Mokyklų viršininkai tam 
priešingi. Jie sako: AFL- 
CIO narių skaičiumi mažė-j 
ja, tai mokytojų sąskaita 

dolerių jau susidaro per nori narių skaičių padidin- 
daug mokėti, kad taptų pil- ti. 
nais pašalpos skyriaus na
riais. Bet reikia atsiminti

Transport Workers loka- 
lo su važiuotės kompanija 
kontraktas baigiasi su sau- 

'sio mėnesiu. Kompanija ne- 
Kompozito-! ')UV0 linkus eiti į derybas, '•--------- ---- ja|į

Pittsburgh, Pa.
Laidotuvės Frank Imbraso* *

Jau buvo rašyta apie ne*ty 
laimę ir tragišką velionio 
mirtį važiuojant auto maši
na lapkričio 26 d. Velionis 
mirė sulaukęs 75 metus am
žiaus. Pašarvotas buvo Mc
Dermott šermeninėj, Mc
Kees Rocks, Pa.

Velionis Frank Imbras 
paėjo iš Lietuvos Baravykų 
kaimo, Ukmergės apskr. ir 
parapijos. Antru kartu į 
Ameriką atvažiavo po pir
mojo pasaulinio karo, ku
riame jis dalyvavo rusų ar
mijoj (atvažiavo per Japo
niją). Vėliau atsikvietė 
savo žmoną ir čion, Pitts- 
burghe, sukūrė šeimyninį 
lizdelį. Pradžioje dirbo 
dirbtuvėse, vėliau įsigijo sa
vo valgomų daiktų ir mėsos 
krautuvę, ir per daugelį 
metų ją turėjo, tik vėliau 
ją pardavė ir dirbinėjo ki
tur.

Velionis buvo pažangus ir 
labai malonus žmogus, visų 
mylimas. Skaitė “Vilnį”, 
“Laisvę” ir “Liaudies Bal
są”. Prigulėjo prie SLA286

VilniausJ^Tiesoje” vienoje 
ir tai: jeigu liga pasitaiko,'lapkričio mėnesio laidoje 
tai tenka tokiems išmokėti i tilpo arti dviejų puslapių 
daug kartų daugiau, negu 1 liudijimų prieš Antaną Im- 
jie sumoka. O jeigu nerei- pulevičių ir jo sėbrus. At

okia sirgti, tai irgi esti lai- sišaukimas į Philadelphijos 
'mė tiems, nes niekas neno- lietuvių grąžinimui Impule- 
ri sirgti. , ... jvičiaus į Tarybų Lietuvą.

Norintieji gauti daugiau Liudininkų tarpe gali būt 
informacijų apie Lietuvių 

į Darbininkų Susivienijimą 
.rašykite sekamai: Associa
tion of Lithuanian Work
ers, 104-07 102 St., Ozone

savo 
už

darbį $1 valandai, užšaldyti kuopos ir buvo iždininkas; 
atleidimą darbininkų, vieto- prie McKees Rocks Pašalpi- 
je 40 valandų, įvesti 35 vai. 
savaitę, su kitais pagerini
mais. Ir pasakė: jeigu kom
panijos prezidentas nedaly-

I vaus pasitarime dėl kontrakto, 
tai nebus imama f eras va
žiuojančių gruodžio pirmą į 
Army-Navy futbolės rung
tynes. Kompanija grasino 
atleisti kiekvieną iš darbo, 
atsisakiusį kolektuoti mo-

patartina į Centrą rašyti, 
kurie gyvena tokiose vieto
se, kur LDS kuopos nėra, 
bet norėtų įsirašyti į LDS.

J. Gasiūnas, 
LDS prezidentas

VĖL YRA ŽUDOMI 
KONGIEČIAI

Leopoldville. — Kongo 
respublikoje vėl žudomi ci
viliniai žmonės. Jungtinių 
Tautų komisija raportavo, 
kad Katangos lėktuvai bom
bardavo kitų provincijų 
miestus, o Katangos vy
riausybe skundėsi, kad iš 
Leopoldvillės lėktuvai bom
bardavo Katangoje mieste
lius ir kaimus.

giminių, pažįstamų, gyve
nančių Philadelphijoje, ku
riem laimė buvo likti gy
viems ir matyti budelių 
žvėriškumus. Baisūnas Im- 
pulevičius gyvena laisvas 
mūsų mieste. Jo sėbrai su
šaudyti.

Natūralaus gaso įvedi
mas, nesusipratimai, uždar
bio pakėlimas, kontrakto 
pasirašymas tarpe plumbe- 
rių lokalo 274 kuro raštinė
je Jersey City, N. J., iš
spręsti. Shriver kompanija 
iš Virginijos mokės Phila
delphijos lokalo mokestį 
nuo $2.50 iki $3.25 valandai 
vietoje mokamų $2 iki $2.- 
50. Nauji darbininkai bus 
samdomi philadelphiečiai. 
Lokalo 274 kontraktas ga-

Philadelphiečiai, prisimin
kite einantį “Laisvės” vajų.

Šiaulių rajono “Pirmyn” kolūkis—vienas geriausių mecha
nizuotų ūkių respublikoje. Apie 100 elektros motorų dirbs 
fermose, grendimuose, virtuvėse . Kolūkyje yra 18 traktorių 
ir visas prikabinamasis inventorius. Vasarą apie 90 procentų 
grūdinių kultūrų čia nuimama trim nuosavais kombainais.

Siekiant atpiginti gyvulininkystės produkciją, plačiai pri
taikyti mechanizmai kolūkio fermose.: Jose įrengti pašarų 
ruošimo kombainai, iransporteriai,

Nuotraukoje: (iš kairės į dešin^L^koTukio inžinierius A. 
Derela ir vyr. mechanikas A. Valiulis apžiūri kolūkio tech
niką. . . (

susirinki-

laikinai

Bet mero Tate pastango
mis sušauktame 
me abi pusės dalyvavo. 
Lokalas atšaukė 
nutarifhą neimti fėro. Kom
panija sutiko eiti į dary
bas, nuimdama atleidimo 
darbininkų klausimą nuo 
pirmo iki paskutinio para
grafo.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks penktad., gruo
džio 14, 7:30 v. vakare, sve-

nes Draugijos, kur daug 
veikė; ittsburghe prie Lie
tu vo ūnų Draugijos; prie
LDEy 142-os kuopos, kur bu
vo /iždo globėju ir Klubo 

 

koAtrolieriu ; prie ALDLD 
uopoą; ir buvo užrašų 

raštini ; prie Lietuvių 
Laisvų Kapinių, ir buvo už
rašų raštininku, žodžiu sa
kant, velionis buvo gerai 

, prasilavinęs ir netingėjo 
; draugijose dirbti, dėlto 
draugijos ir šiaip ypatos la
bai apgailestavo, ypač jo 
gyvenimo draugė, jo žmona 
su palaužta širdžia verkė- 
vaitojo savo mylimo vyro 
netekus. . Draugijos, gimi
nės ir draugai bei draugės, k 
gerbdami mirusį, pripildė 
šermeninę įvairiomis gėlė- 
mis, mirusio karstas sken
dėjo gėlėse tartum gėlyne.

Apart vietinių dar velio
nio giminės buvo atvažiavę 

ir Detroito.

87

taineje 1144 North 4th St. iš Kanados
Kuopiečiai prašomi daly- pi™ išlydėjimo į kapus, 
vauti. Tai bus paskutinis kaip^ 2 vai. dieną,] draugė U. 
susirinkimas šiais metais. p 7 x 7 7""Paich pasakė tinkamą pra

kalbą, apibūdindama velio
nio gyvenimą ir veiklą. Į 
kapus palydėjo 24 automa
šinos, ant kapų J. K. Ma- 
žukna pasakė įspūdingą 
kalbą iš velionio gyvenimo, 
primindamas, kad šiose lai- 

isvose kapinėse, dėl kurių 
velionis daug dirbo, tik ke
lios dienos atgal laidojant 
draugą, velionis F. Imbras 
dalyvavo ir grįžtant nuo 
kapinių tragiškai mirė. Ir 
štai dabar, lapkričio 30 d., 
arti minėto draugo jis pą- 
laidojamas.

Kalbėtojas varde mirusioj 
žmonos užkvietė visus daly
vauti LDS 142-os kuopos 
name, kur buvo paruošti 
pietūs.

Ilsėkis ramiai, mielas 
ko. Dabar jau randasi na-1 drauge Pranai, tau, Marijo- 
mie, bet dar vis po gydyto- pa, giliausia užuojauta, nė
jo priežiūra.

Tą sužibo j ęs kalbėjausi 
su juomi telefonu. Draugas 
dar negali niekur iš namų 
išeiti. Linkiu jam greitai' 
ir pilnai pasveikti. Patariu! 
draugams aplankyti mūsų 
nenuilstantį veikėją.

Blue Cross su pirma sau
sio pakėlė 15 proc. mokestį. 
Palies 713,800 žmonių.

Septyni šimtai tūkstančių 
valstijos stirnų medžiotojų 
per dvyliką medžiojimo die
nų kiekvienas turi teisę nu
šauti vieną stirną. Peržen
gę įstatymą, ir sugauti nu
šaunant daugiau negu vie
ną, bus baudžiami.

Pilietis

Lawrence, Mass.
Sužinojau, kad Juozas 

Blažionis, gyvenąs 266 Ap
pleton St., Lowell, Mass., | 
buvo susirgęs. Ligoninėje 
išbuvo per dvi savaites lai-Į

tekus, mylimo vyro.
J. Miliauskas

Plainfield, Conn.
Mire M. Valentinas

Spalio 18 d. mirė M. Va
lentinas (dailidė). Iš Lietu- 

S. Penkauskas vos paėjo iš Katilių kaimo. 
----- . j Lietuvoje liko jo brolis An- 

Washingtonas. — Penta-. tanas ir kitų giminių.
gono karininkai planavo į Šią žinią “Laisvei” pra- 

'nešė Mary Sabis (Plausi- 
niutė), kuri taip pat paeina 
iš Katilių kaimo.

duoti kompanijoms užsaky
mą, kad pagamintų tokį sa
telitą, kuris erdvėse suras
tų ir sunaikintų “priešo” 
satelitus ar lėktuvus. Bet 
neturėdami tokio išradimo, 
jau atsisakė nuo to plano.

Charkovas. — šis TSRS 
didmiestis jau turi milijoną* 
gyventojų.

4 p.--Laisve (Liberty)—Penkt, gruodžio (Dec.) 14, 1962
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“LAISVĖS” VAJUS ■
(Tąsa iš 1-mojo puslapio) 

meratą; J. Petrus, Jamaicaplainietis, tris naujas pre
numeratas, ir visi trys prisiuntė atnaujinimų. Jie sie- 
kiasi aukštyn, nori įeiti pirmon vieton, ir bus galima, 
jeigu dar daugiau pasispaustų.

Sekanti vajininkai prisiuntė naujų prenumeratų ir 
antaujinimų: S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; Geo* Shi
maitis, Brockton, Mass., su pagalba S. Puidoko iš Rum
ford, Me.; J. Mažeika (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; 
M. Valilionienė, Miami, Fla.; P. Beeis, Great Neck, N. 
Y.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y., ir F. Zavis, Bethe- 
hem, Pa.

Punktais pakilo su atnaujinimais: Scrantonietis; A. 
Žemaitis, Baltimore, Md.; B. E. Senkevičienė, Chicago, 
Ill.; K. Kasulis, Worcester, Mass., ir Vąlys Bunkus, Ja
maica, N. Y.

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

Portland, Oregon
“Gergiama ‘L.’ Ad-cija: čia rasite čekį sumoje $50. 

Linkiu visiems vajininkams gyvuoti ilgus metus! Taip
gi ištvermės ‘Laisvės’ personalui. Draugiškai M. ir L. 
Jonis.”

Prie viršminėto laiško norime priminti skaityto
jams, kad lapkričio mėnesį M. ir L. Jonis prisiuntė $41. 
Reiškia viso, jie į fondą davė $91. Tai didelis ačiū jiems.

— o —
Hartford, Conn., L. Žemaitinenė prisiuntė blankutę 

ir $120. Aukojo:
G. ir O. Šilkų 25 m. vedybinės sukakties 

parės pelnas .................
G. ir O. Šilkam suaukota .........
Anna Lapata (Windsor) .......
M. Sabaliauskienė (Newington) 
Jos. Černauskas (Broad Brook) 
A. Grimaila ...............................

ne, J. Grigas, Brockton, Mass.; K. Prokapas, Fitchburg, 
Mass.; C. Matakas, Jackson Hts., N. Y.; Ar Matuzas, 
Mexico, Me.; J. Alekso, B,r. Medley, New Haven, Conn.; 
J. Braknys, Verdun, Canada; M. Klebonas, J. M. Ka
minskas, Chicago, Ill.; Vincas Bernotas, Worcester, 
Mass.; P. Kukėnas, Waterbury,. Conn.

— ° —
Anksčiau gauta $3,793.67. Dabar įplaukė $536.50. 

Viso gauta $4,330.17'. Balansas $669.83.
— o —

Mažai teliko balanso biudžeto fonde. Galimas daik
tas, kad gal bus galutinai užbaigtas kartu su vajaus pa
baiga. Gražiai šį sykį vajininkai pasidarbavo.' Nema
žas skaičius prisiunčia vieną-dvi naujas prenumeratas. 
Negalima sakyti, kad šiais metais vajus eina pilnu smar
kumu. Matome iš žinių korespondencijose, kad dau
gelis mūsų vajininkų šlubuoja sveikata, kiti miršta, o 
dar kiti šiaip sau pasitraukė. Bet tie, kurie sveiki, 
jūs laikykitės stipriai; mes esame tikri, kad jums bus 
gerai “ant širdies” pamačius savo gerus darbus vajaus 
lentelėje.

Viršminėtiems prieteliams tariame nuoširdų ačiū 
už gražias dovanas laikraščiui, ir viršminėtiems vaji- 
ninkams, už jų gražų nenuilstantį darbą. Bus daugiau.

“Laisvės” Administracija

$60.00 
85.00 
10.00

. 5.00 
5.00 
5.00

— o —
Pittsburgh, Pa. — J. Mažeika prisiuntė blanką ir 

$84.50. Aukoja:
A. Sheris (New Kensington ...
J. Thomas (New Kensington) ..
W. Kimavičius (N. Braddock) .
LLD 87 kp....................................
A. Dovydas .................................
St. Bacevich (New Kensington)
P. Paul (New Kensington) ....
F. Linkauskas (Coal Center) .
F. Cesnikas (New Kensington)
Lucv Orent .. ...............................
K. Mataka (Wilmerding) -v-y
U. Paich (Bridgevifte) ....... .
J. Briedis (McKeešįRocks) .......
Po $1: Alex Mikulskį

^Pilietis, K. Bogužas. W. K
• bartas, H. Kairis; B. L/kosevičius (Washington); P. J.
Martin (Wexford); J.'Svetoka (Wilmerding).

— ° —
Kiti prisiuntė sekamai:
A. Vildžius, New York City, N. Y.........
Anna Philipse, Stamford, Conn.............
A. Klepasky, Somerville, N. J.................
S. Skiragis, Detroit, Mich.......................
M. Kavaliauskas, Chicago, Ill..................
Stanley Petronis, Athol, Mass..........
Bronius Marcinonis, Waterbury, Conn.

.. $11.00 
.... 11.00 
.. . 11.00 
... 10.00 
...... 6.00 
.... 5.00 
.... 4.00 
.... 3.00 
...... 3.00 
......  3.00 
...... 2.50 
.... 2.00 
.... 2.00 

I, P. Sungaila (Coal Center); 
isielius, J. Mauragienė, M. Ki

A. Švėgžda, Bridgeport, Conn......................... .
J. Kasper, Baltimore, Md..................................
Adam Zeikus, Metuchen, N. J......................—
Ignas Lisajus, Seymour, Conn...........................
A. Rudzinskas, Medford, Mass..........................
John Ella, Butte, Montana ............. . ..............
A. Purvinis, Trumbull, Conn.............................
George & Olga Pranskai, Gardner, Mass.........
K. J. Kalinauskai, Freehold, N. J................ .
J. & E. Sliekai, Miami, Fla...............................;
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada ..................
J. Morkūnas, Hamilton, Canada ........... 1........
P. Tamošaitis, Pittsburgh, Pa. .................. —
Jos. Gilbert-Gelgota, Grand Rapids, Mich.........
P. Malinauskas, Fairport, N. Y........................
A. Orintas, Brockton, Mass............ ..................
Nuo gerų draugų, Scranton, Pa......................
M. Kubert, Garwood, N. J........................... ... .
Mary Žukas, Worcester, Mass...........................
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y...........................
Ona černevčienė, Maspeth, N. Y.......................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J..........................
J. Krupp, Ft. Lauderdale, Fla...........................
Michael Milbut, Tamaqua, Pa.............................
J. Guligauskas, Dorchester, Mass......................
F. Kurkulis, Rochester, N. Y...........................
Po $1: G. Diržuvait, B’klyn, N. Y.; A. Vinickas, 

Great Neck, N. Y.; Elizabeth Aunca, Stamford, Conn.; 
E. Sungailienė, B’klyn, N. Y.; Gzeo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.; M. Masys, St. Clair Shores, Mich.; J. Čepo
nis, J. Žavišius, Montreal, Canada; J. Rašytinis,Nashua, 
N.H.; John Chappel, Hamden, Conn.; M. Valinčius, New 
Haven, Conn.; Kay Žinskienė, Miami, Fla.; J. Krukonis, 
Ed. Stega, V. ’Žitkus, Worcester, Mass.; S. Penkaus- 
kas, P. Milus, M. Balavičius, Lawrence, Mass.; B. Pet
raitis, Baltimore, Md.; J. Pyvarun, Linthicum, Md.; S. 

^Kirslis, A. Mazukna, Minnie Zaman, Linthicum, Md.; S. 
fvater, Mass.; G. Davis, Elzbieta Stankienė, J. Steven
son, J. W. Thompson, Miami, Fla.; Julia Werner, Cleve
land, Ohio; A. Lugauskas, Northport, L. I; A. Lallis- 
(Dorchester), J. Wallan, J. Gerulskienė, G. Budrikie-

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės 

grupės pamokos, dėl tam ti
krų priežasčių, per tris mė
nesius buvo sulaikytos. Da
bar jos vėl įvyksta kiekvie
ną penktadienį, Liet. Tau
tiško Namo kambariuose. 
Pradžia 7 vai. vakare. Mo
kina Al. Potsus.

J. Petruškevičius, tai pa
sišventęs meno mylėtojas. 
Jis gyvena Sommervillėje. 
Vykdamas į pamokas pai
ma dainininką Einikį iš So. 
Bostono ir visada laiku pri- 
būna.

Jis lankėsi Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Iš ten parsivežė 
labai daug gražių ir svar
bių nuotraukų. Jas parodys 
spaudos parengime, kuris 
įvyks gruodžio 15 d., Lietu
vių tautiško namo kamba
riuose.

širdinga padėka ir 
pranešimas

St. Petersburg, Fla.
Gruodžio 2 d. mūsų LLD 

45 kuopa turėjo paskutinį 
šių metų susirinkimą. 1963 
metams apsiėmė visi seno
sios valdybos nariai, kurie 
taip gerai dirba, tai nariai 
vienbalsiai juos už gyrė. 
Apsiėmė dar metus padir
bėti ir parengimų komisi
ja. Ji taipgi užgirta.

Iš raportų pasirodė, kad 
kuopa tvirtai finansiniai 
stovi, tai “Vilnies” para
mai paaukojo $300.

Netekus Metelionio
Jau įvyko du parengimai 

be Antano Metelionio. Kaip 
žinoma, gruodžio 7 dieną 
nelaimėjo baigė gyvenimą 
Antanas Metelionis. Visi 
draugai ir draugės atidavė 
paskutinę j am pagarbą. 
J. Vilkelis perskaitė eiles, 
kurias specialiai tam pa- 

| ruošė, tai publika apsiver- 
i kė. Kada J. P. Milleris at
sistojo tarti paskutinį žodį, 
tai per kiek laiko jis nega--

tai ir man norėdavosi priei
ti ir pasiklausyti, bet vir
tuvės darbas neleisdavo.

Paskutiniame mano pasi
kalbėjime su Antanu jis 
mane gyrė už tai, kad raši
nėju į “Laisvę.” Ragino ir 
toliau rašinėti, sakė, kad 
jam mano išreikšta mintis 
patinka.

Trys draugai mirė
Pastaruoju laiku mes ne

tekome trijų LLD narių, tai 
Onos Radauskienės, Anta
no Metelionio ir Kazimiero 
Lukošiaus. Lukošius mirė 
po Antano laidotuvių, ku
riose jis dar dalyvavo.

Žinoma, mūsų kuopa na
riais nesumažėjo, nes šeši 
nariai iš kitų kuopų persi
kėlė. Persikėlė čia apsigy
venę Juozas ir Kazimieras 
Sholūnai ir jų žmonos Ale
na ir Antanina, atsikėlę iš 
New Haven, Conn., ir iš 
Conn. vai. V. ir E. Valaičiai. 
Reiškia, mūsų kuopa gavo 
šešis labai veiklius draugus 
ir drauges iš kitų kuopų. 
Linkiu jiems laimės saulė
toje Floridoje.

. Mariutė Sutkienė buvo 
ligoninėje. Jai padarė akies 
operaciją. Gražiai gyja, 
linkiu pilnai pasveikti.

Parengimas
I

LLD 45 kuopa rengia 
bankietą gruodžio 25 d., tai 
yra Kalėdų dienoje. Įvyks, 
kaip paprastai, Laiškanešių 
svetainėje. Kviečiame kuo 
sakitlingiausiai atsilankyti.

Jau matosi daug lietuvių 
ir kitataučių, atvykusių j 
Floridą žiemoti. Kviečiame 
turistus į mūsų banketą.

Natalie

Susirgęs ir patekęs į ligo- tai per 
ninę aš gavau nuo vietinių1 Įėjo iškalbėti, jam ašaros 
ir apylinkės draugų ir 
draugių 56, ir iš kitų vals
tijų 44, laiškus ir atvirukus 
su linkėjimais pasveikti. 
Širdingai tariu ačiū visiems 
ir visoms už asmeninį lan
kymą ir linkėjimus laiškais 
ir atvirukais. Iš to aš su
žinojau: kiek daug turiu 
draugų ir draugių, su ku
riais bendrai dirbame orga
nizaciniame, apšvietos ir 
spaudos platinimo darbe.

Pranešu, kad mano svei
kata laipsniškai taisosi. 
Pradėjau jau lankyti susi
rinkimus ir kartu su kitais 
svarstyti mūsų reikalus, 
lankausi į parengimus, bū
siu ir spaudos naudai pa
rengime gruodžio 15 dieną. 
Jau vėl veikiu “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajų reikaluose.

George Shimaitis

$11.00
11.00
11.00.
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
6.00
6,00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.09
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 ,__ ____  ___ o______
2.00 ! (Dcc.) 31, 8 vai. vakare, 157 Hun-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

laisvės Choras rengia kalėdų vai
šes choro nariams, — įvyks gruo- 
džio-Dec. 19 -d., 8 vai. vakare, 159 
Hungerford St. Bus maišo žaidi
mas po 75c. Kviečiame atsilankyti 
ir atsinešti dovanų “maišui".

Rengėjai

Namo bendrovė rengia banketą 
pasitikimui naujų metų — 1963,— 

i įvyks' pirmadienio vakarą, gruodžio

■ gerford St.
Bus gera orkestrą šokiams ir vis

kas bus tinkamai tam vakarui už 
i labai prieinamą kainą. Malonėkite 
atsilankyti.

Rengėjai
(100-101)

Paieškojimas
Noriu surasti savo dėdę arba gi

minaičius. Adomo sūnus, Mykolas 
Paukštė išvyko j JAV 1913-1914 me
tais iš Prisieginčs kaimo, Daugėliš
kio valsčiaus, Švenčionių apskrities. 
Jeigu kas apie ji žinote, arba jis 
pats — praneškite: Mažvilo Joki- 
mas, Silvestro sūnus, Vyšnių gatvė 
nr. 7, bt. 1, Vilnius 30, Lithuania, 
USSR.

riedėjo. Visi supratome tą, 
kaip sunku jam skirtis su 
veikėju. J. Greblikas taip
gi perskaitė atitinkamas 
eiles. Po atsisveik i n i m o 
kalbų Antano sesutė 
Palionienė pakvietė

Ona 
visus

Cleveland, Ohio
Auksinio jubiliejaus 

minėj mas
Kas įvyksta tik vieną 

kartą žmogaus gyvenime, 
paprastai skaitoma svarbiu 
įvykiu ir vertu bent kokio 
paminėjimo, taip ir mūsų 50 
metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejus tapo paminėtas 
lapkričio 25 dieną.

Jį suruošė bendrai abi 
duktery&~ir žentai venos jų 
namuose. Artimieji gimi-

JJJL. V/ V LA • I

Gruodžio 9 d. įvyko LLD
45 kuopos parengimas jau nes ir draugai gražiai prie 
be Antano Metelionio. Da
rė sunkų įspūdį, nes būda
vo jis, Milleris, Vilkelis ir 
J. Blaškis susirinkdavo ir 
diskusuodavo įvairius klau
simus, tai dabar jo jau ne
buvo. Kai jie diskusuodavo^ rię prisiuntėte jubiliejaus

to reikšmingo jubiliejaus 
paminėjimo prisidėjo. Šir
dingai ačiū visiems už da
lyvavimą ir dovanėles, su
teiktas mūsų atminčiai.

Taipgi ačiū visiems, ku-

Eiles, skirtos draugui 
Antanui Metelioniui

Kiekvienas mes gimėm: su teise mirti, 
Taip gamtoje skirta, mums ne pertvarkyti, 
Bet teisę gyventi turėjo Antanas, 
Jis buvo brangus visuomenės tarnas.
Gyveno idėjai, laisvas mintis vykdė, 
Gerais pavyzdžiais dienas užpildė, 
Laisvos minties karys, įrodė darbais, 
Kiekvieną lietuvį kvietė būt draugais.
Vartojo plunksną, skleidė žodį gyvą, 
'Ėjo į liaudį, kvietė jis kaimyną
Kovon prieš burtus, prieš apgaulės kilpas, 
Religijos priešas buvo narsus, tvirtas.
Tu, brangus drauge, parašei mums knygas, 
Tiesos žodžiai tarti, darė mus laimingais, 
Luošiais dar ilgai su mumis gyventi, 
Nejautei nelaimės, kur tykoj taip arti.
Skubėjai tu dieną, skubėjai rytą, 
Sutikai mirtį nelaiku skirtą, 
Liko daug darbų, kuriuos jau nebaigsi, 
Mums nepadėsi,- mums nepatarsi. <
Tavo atsisveikint mes čia susirinkom, ,
Daug kartų dirbom, kelionėse vykom.
Tik pradeda žydėt naujas pasaulis, 
Štai, taip tragingai baigės tavo kelias.
Nors mes išlietum ašarų upelį
Šią padėtį liūdną atmainyt negalim, 
Pelenus tavo išnešios vėjelis, 
Kovos eis pirmyn, keisis pasaulis. X
Pelenai nupuls ant minkštos žemės, 
Liaudis nepaliaus, žygiuos prie laimės. 
Tave, karžygį, mes ilgai minėsim, 
Kovų keliu eiti pažadus sudėsim.

. ' ' J. P. Miller

PITTSBURGH, PA.

PLYMOUTH, PA.

MIRUS

Vincui Žilinskui

i

A. ir K. Zambusevičiai 
Marcella Romikaitienė 
F. ir P. Menčinskai

Reading, Pa.

proga kortas-sveikinimus, o 
jų gavome iš arti ir toli, 
įskaitant ir LDS Centro 
Komitetą.

Ta proga siunčiame “Lais
vės” paramai $10.

J. M. žebrys

JŲ “DEMOKRATIJA*'
Paryžius. — Francūzijos 

parlamente į vadovaujantį 
komitetą degaulistai neįsi
leido komunistų deputato. 
Iš 482 deputatų komunistai 
turi 41 deputatą.

Mirusieji Draugai

Stasys Orda ir Pranas Imbras
Tarpe lapkričio 22 d. ir 26 d. mirtis išskyrė iš 

gyvųjų tarpo du draugus, kurie buvo nepavaduo
jami pažangos darbų veikėjai. Jie buvo malonūs, 
ir draugiški. Labai gaila, netekus jų.

Lai būna mūsų širdinga užuojauta Marijonai 
Imbrasienei ir artimiesiems.

— P. Z. Karsokai,
J. M. Mažuknai ir 
sūnus Jonas
M. Zdankienė

Staigi mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo pažangų 
ir darbštų veikėją Vincą Žilinską.

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Onai 
Žilinskienei, seserims Onai Titanienei, Mariutei 
Paknienei, broliui Jonui Žilinskui, ir kitiems gimi
nėms ir draugams. Linkime ištvermės liūdesio 
valandose. Ilsėkis, Vincai, ramiai, mes tave visuo
met prisiminsime.

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 14, 1962

1
ST. PETERSBURG, FLORIDA

. Gruodžio 1 d., 1962 m.

MIRUS

Antanui Metelioniui1 ---—
Reiškiame gilią užuojautą jo mylimai sesutei,

Onai ir švogeriui Juozui Palioniams, St. Peters-
burg, Fla. Sesutei Marijai Karpavičienei, sūnui ir
dukrai. Broliams Juozui ir jo šeimai, Juliui ir jo,
žmonai, Onai, Grand Rapids, Mich. Taipgi broliui
Jonui ir šeimai Lietuvoje. Ir tolimesniems gimi- j
nėms ir geriems draugams. Labai gaila, kad ne-
tekome gero draugo ir darbuotojo, kurį išskyrė iš
mūsų tarpo tragiška mirtis.

L.L.D. 45 kuopa G. ir P. šneideriai
J. Vilkelis J. ir H'. Žilinskai
O. Straukienė J. ir P. Blaškiai
F. ir M. Lideikiai V. Grigienė
A. ir F. Pakalniškiai A. ir M. Gailiunai
A. Zablackienė J. ir A. Stukai
M. Klišienė A. Vegela
M. šteinys N. Lenigan
D. Cheplinskienė D. Kairis
M. ir A. Jacyna B. Putrimas
A. Pike F. Mockapetris
A. ir K. Sholunas L. Valinčius
G. ir J. Gendrėnai A. D u Iškiš
A. ir K. Pakšiai P. Propiestis
A. ir A. Jocis J. Smalenskas
Vic. ir Eva Valley P. Gudelis
J. ir H. Sholunas A. Ruseckas
J. ir A. Sherman Agnes Jurevičienė
P. ir O. Navickai J. ir A. Walins
A. ir P. Lukai W. ir O. Stakėnai
P, Butkevičius J. Kelley
B. Jankowski J. Melkintas
S. Vilkas J. ir S. Yuknis
II. Trusk F. ir A. Šklėriai
E. Kumpus J. Žukas
K. ir V. Pocius P. ir O. Klimai
Joseph Galvan W. Pitkūnas
J. ir P. Šimėnai S. ir E. Milvich
D. Lesnik Geo. ir G Stasiulis
V. ir I. Repečkai M. ir A. Stanley
J. ir E. Davidoniai Frank Matulis

B J. Vėbra L. ir' M. Chepelis
I J. ir 0. Rubai F. ir A. Kalanta
B J. ir M. Milleriai Richard T. De Chart
1 J. ir 0. Greblikai Ch. ir M. Puišiai
I D. Litvaitis



ARKIVYSKUPO 
IŠPAŽINTIS

“Ką pasakoja arkivysku
po J. Skvirecko dienraštis” 
— po tokia antrašte lapkri
čio 29 dienos numeryje “A- 
gitatorius” išspausdino B. 
Baranausko straipsnį, ap
žvelgiantį po karo į užsienį 
pabėgusių Lietuvos katalikų ' 
ganizacijų vadeivų bendra- j 
darbiavimą su hitleriniais i bandyk—važiuok Lietuvon, 
okupantais. Pateikdamas I aiškinkis, kalbėk ir tada ži- 
arkivyskupo - metropolito nosi) bet juk bailys bijo ir 
Juozapo Skvirecko dieno- sako “nežinia”.)

Taip man atrodo
Bailys nori mainytis

Rašo toliau bailus korės 
pondentas, matyt bijąs, kad “ 
“frontininkai” nelikviduotų 
jo tokio leidinio... “Būtų 
verta pasiūlyti mainytis 
atatinkamų sričių leidiniais, 
tačiau-nežinia, ar bus įleis- 

Iti išeivių leidiniai į tėvy- 
Inę...” (Jeigu nežinai, tai ' - « « w 1 -v*.

raščio ištraukas, autorius 
dar kartą parodo tikruo
sius “bažnyčios kunigaikš
čių” veidus, kuriuos jie iki 
šiol mėgina dangstyti šven
teiviškomis aureolėmis.

Iš laiškų
LAIŠKAS Iš ITALIJOS

“Brangus drauge Bimba
Kaip greitai tas mūs 

brangus laikas bėga, jau 
prabėgo čieli metai kai aš 
lankiausi pas jus Amerikoj. 
Man buvo labai malonu su 
jumis visais pasimatyti, pa
liko pas mane labai graži 
neužmirštanti atmintis ant 
visados. Į Šį laišką įdedu 
20 dol., kad loska pasvei
kink nuo manęs visus drau
gus su šiais žodžiais—

Brangūs draugės ir drau
gai laisvieČiai — širdingai 
sveikinu jus visus, linkėda
ma jums visiems geros svei
katos ir laimingų naujų 
metų. Taipgi visoj plačioj 
Amerikoj sveikinu visus 
mano ypatiškus draugus, 
linkėdama jums visiems 
daug laimės naujuose me-y 
tuose...

K. Menkeliūnaitė-Campa
Toliau savo laiške Kons

tancija rašo, kad jos svei
kata yra labai geram sto
vyje ir kad viskas jos as
meniškame gyvenime labai 
puikiai sekasi. Tai mums 
labai malonu girdėti.

Džiugu, kad Konstancija 
nepamiršta savo draugų ir 
bičiulių Jungtinėse Valsti
jose. Jos paskutinis pasiro
dymas pas mus paliko gi
laus, gražaus įspūdžio vi
sur, kur tik ji lankėsi. Ti
kėkime, kad jinai ir vėl ka
da nors galės mus aplanky
ti ir savo gražiu balsu mus 
palinksminti.

Pasitikim Naujus Metus 
kartu su Aido choru

Kaip kasmet, taip ir šie- ma, nes, mat, susirinks dau- 
met, Aido choras rengia ginusia draugai, draugės ir 
didelį banketą pasitikimui pažįstami. Ir, ot, sulaukus 
Naujų metų, kuriame, bus Naujų metų, bus daug sal- 
skani vakarienė, linksmi 
šokiai ir taipgi dalyviams 
bus duodamos kepuraitės ir 
skambučiai. Ir, žinoma, ši
tas puikus banketas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 31-mą 
dieną, nuo 7 valandos va
karo ir tęsis iki vėlumos 
nakties, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Taigi visi esate kviečia
mi dalyvauti šitame ban
kete ir linksmai pasitikti 
naujuosius 1963-čius metus 
kartu su Aido dainininkais. 
Čia bus visiems labai links- '•

Plėšri papūga
N au j o j o j e Zelan d i j o j e 

j tarp daugelio kitų paukščių 
t yra papūgos, kurios niekur 

kitur žemės rutulyje dau
giau nesutinkamos. Vieną 
papūgą vietiniai gyvento
jai vadina “kaka”, o antrą 
“kea”.

Abi šios papūgos anks
čiau mito beveik išimtinai 
augaliniu maistu. Kaka — 
miško gyventoja ir šiandie
ną nepakeitė savo gyveni
mo būdo. Tuo tarpu kea— 
aukštų kalnų mylėtoja pa
laipsniui < tapo plėšrūnu. 
Anksčiau ir ši papūga mito 
vaisiais, sėklomis, mažais 
vabzdžiais bei kirminais. 
Tačiau pradėjus Naujosios 
Zelandijos kalnuotuose ra
jonuose vystyti avininkys
tę, kea darėsi vis kenksmin- 
gesniu paukščiu.

Pradžioje ji ėmė lesti 
nuo džiovinamų avių kailių 

; mėsos ir : ’ 
Vėliau buvo pastebėta, kad 
ganomos kalnuose avys 
pradėjo sirgti kažkokia 

ma: “Teigiamo įvertinimo i keista ii neįpiasta liga 
susilaukė dokumentinis fil-'a^ JU nugarų atsirasdavo 
mas “Apkasų gėlė”. Jį taip' 5Įhoslydzl°. za.T 
pat numatyta išleisti visa
sąjunginiame ekrane”. Jau 
ne vienas “Apkasų gėlės” 
sumanytojui i____
žurnalistui 
kodėl jis “nedrįstąs”

ryti — tenka skelbimą dėti 
'r.... garsinti filmus” anti
tarybinio kapitalisto”.

Kitas skelbimas telpa ki
tame didžiausiame lietuviš
kam laikraštyje — Vilniaus 
“Tiesoj”— pirmam puslapy 
L. Petraičio žinia, lapkričio 
11 d. numeryje: “Lietuviški 
dokumentiniai filmai-visa- 
sąjunginiam ekrane”, šioj 
žinioj pranešama, kad TS
RS kino nuomavimo valdy
ba teigiamai įvertino naują 
Lietuvos Kino Studijoj pa
gamintą dokumentinį filmą 
“Kodėl Akmenys netyli” 
(scenerijaus autorius Ignas 
Pikturna, režisorius opera
torius Leonas Tautrimas). 
Šią kino apybraižą nutarta 
dubliuoti į rusų kalbą ir iš
leisti į ekranus visose są
junginėse respublikose. 
(Spėjama, kad filmas yra

Ir toliau rašo: “Specialių 
žurnalų turime....” išvardi
na. Tik vieno “bailys” ne
žino, kad Lietuvoje daroma 
viskas esamomis sąlygomis: 
sukurti lietuvių tautai gra-

Štai ką rašė 1941 m. bir- i 
želio 30 d. J. Skvir e c k a s 
savo dienoraštyje, pritar
damas hitleriniam rasiz
mui:

“Įsidėmėtinos ‘Mein 
KamP mintys... Ar visos 
tos mintys yra paties Hit
lerio, ar jo bendradarbių 
draugų, sunku pasakyti. 
Bet jos vistiek liudija, kad 
Hitleris yra ne tik žydų 
priešas, bet labai teisingai 
galvojantis žmogus.” 
Toliau straipsnyje nurodo-1 

m a.
Skvireckas ne tik duodavo i 
bendrus nurodymus kuni-1 
gams, 1 
zacijų vadeivoms remti hit
lerinius okupantus, bet ir 
pats su savo pagalbininku 
vyskupu Vincentu Brizgiu 
teikė jiems pagalba. Apie 
tai J. Skvireckas 1941 m. 
dienoraštyje rašė:

“10 ‘Į laisvę’ numeryje, 
1941-VII-4, yra atspausdin
tas Kauno vyskupijos pa
re iškimas per radiją —| 
Brangūs tautiečiai, pasira- ,'nnioja “Lietuvos vyčiai”, sytas mano, kaip arkivys, bilietus pardavinėja Kūrai: an8',skoj antalofflJOJ 
kupo ir metropolito; Du ėię automobilių parduotuvė

kai tuo
savo

žesnį gyvenimą, 
tarpu bailiai bėgliai 
sąžinei patenkinti plepa ir 
plepa, ir plepa ir rašo, ir ra
šo, ir kas iš visa to? Gra
žiai sutvarkytose, nors ir

džiau bučiuotis su savai
siais, negu kur kitur su 
svetimais. Ir mes tikimės, 
kad jūs visi dalyvausite. 
Juk jūs esate Aido, o Aidas 
jūsų.

Taigi prašau užsiregist
ruoti iš anksto, nes gaspa- 
dinės nori žinoti, kiek por
cijų maisto daryti. Telefo
nu oki te J. Grybui arba S. 
Sasnai: MI 1-6887, arba bi
le aidiečiui. Bilietas tik $5 
už vakarienę ir už visą 
linksmybę.

Jonas Juška,
Choro sekr.

Moterų klubo
kitaip negu Amerikoj tvar- apie lietuvių kilmės žudikų; 
komose bibliotekose, yra ne veiklą Baltgudijoje ir Lie- 

žurnalų. tuvoje nacių okupacijos lai- 
Tačiau kaip ir Amerikos kais.) 
“reference bibliotekose” jų 
nevalia neštis namo, bet ga
li skaityti ten pat vietoj. 
Lietuvoj neseniai apsilankę 
pasakoja, jog ne vienas pri- 

. kad arkivyskupas J. jsįpažino skaitąs vakarietiš
ką literatūrą bibliotekose, 

. . j bet daugumui... bėglių lie-
klerikahmų oryaru- į tuvįška literatūra nerūpi.

Pasakykit, kiek bėglių-bai- 
liu skaito Lietuvos lietuviš
ką literatūrą “laisvėje”?
Du pranešimai apie filmus 
iš Lietuvos

Marijonų vienuolių dien
raštis įsidėjo didžiulį skel
bimą “Magiškas kilimas į 
Vilnių”: Dan Kuraičio pra

nešimas ir filmas. Rekla- 
“Lietuvos

vienas iš “bailio”
Toliau žinioje rašo-

riebalų likučius į metnlS mitfflgaS
7 n va o c f r\ K/y f- o Ižo d

'gilios plaštakos dydžio žaiz- 
idos, nuo kurių neretai gy
vulėliai žūdavo.

Pagaliau ligos priežastis 
amerikiečiui: Paaiškėjo. Pasirado, kad 

priekaištauja,!kea, nusileidusi ant avies 
paro-1 nugaros, nežiūrint į jos be- 

dyti'savo filmo' Amerikoj, 'giojimą ir pasiutišką blaš- 
Tai ne nedrąsos ] 
bet techninių priemonių rei
kalas. Lietuvių kultūrinio 
ryšio tema esanti tapusi to
kia jautria tema, kad apsi
drausti nuo bet kokių pro
vokacijų. Bet “Apkasų gė
lės” originalioji versija A- 
merikoj jau rodoma.
Aistis ir Liudas Gira —

reikalas jkymąsi, savo aštriu snapu 
i išlesdavo aviai mėsą net iki 
pat inkstų.

Tokiu būdu ši papūga ta
po nepaprastai piktu avi
ninkystės priešu.

Kaip pastebėta, ne visos 
kea minta aviena. Papras
tai, iš būrio paukščių pasi
taiko 2—3 poros plėšrūnų. 

I Tačiau ir vieną pora, už- 
į puolusi užtvare stovinčias 

Teko patirti, kad gruo- lavis, per dieną galėtų visiš- 1 i 1 * * . Lr, ■, t i 1 1 yi 4-i « > -vlLx z"'*

kupo ir _ ________
Vincento Brizgio, kaip i j/visi jo bičiuliai prekybi- ! džio mėnesy išeis antąlogija kai sunaikinti tarba smar- 
Kauno vyskupo pagalbinių-1 njn]<ai Čikagoj. Kitaip
ko, prelato šaulio, kaip ma
no generalinio vikaro. Tas 
pareiškimas atitinka Vokie-

( sa.!“The European Mind”. Lei-ikiai sužeisti kelias dešimtis 
kant, “Draugui” nors ir la-i^ykla yra Grosset & Dun-

Gruodžio 19 d., 7:30 vai. 
vakaro, “Laisvės” salėje 
Moterų kultūros klubas at
laikys savo metinį mitingą.

Šis mitingas ypatingai 
svarbus ir kiekviena narė 
turėtų dėti visas pastangas 
jame dalyvauti. Išrinksi
me naują valdybą sekan
tiems metams. Išgirsime 
parengimų komisijos rapor
tą. Kiek mes žinome, komi
sija jau turi sudariusi pla
nus sausio 13 d. susirinki
mui, kur bus minėjimas 50 
metų JAV lietuvių moterų 
dalyvavimo pažangi a j a m e 
judėjime.

O pasibaigus metiniam 
mitingui, viena draugė žada 
mus gražiai pavaišinti šven
čių proga — tai bus surpri- 
zas ir tik suėjusios sužino
sime visą paslaptį.

Būkime visos .7:30 vai. 
vakaro, gruodžio 19 d.

Valdyba

Apie laikraštininkų 
streiką

Spaustuvininkų unijos va
dai sako, kad dar nesimato 
streiko pabaigos. Federa
linė valdžia prisiuntė savo 
“taikintojus,” bet jie ma
žai veikia į laikraščių sa
vininkus, idant tie išpildytų 
unijos reikalavimus.

Kai kurie laikraščių savi
ninkai sako, kad jeigu jie 
išpildytų tuos reikalavimus, 
tai turėtų bankrutuoti. Sa
koma, kad laikraščiams tas 
sudarytų apie 40 milijonų 
dolerių priedinių išlaidų.

Mieste, pasirodė nemažai 
laikraščių kopijų iš Phila- 
delphijos, o ir didesnaiais 
tiražais išeina mažesni laik
raščiai, kuriu darbininkai 
nėra streiko lauke.

tijos atstovo pageidavimus New Haven, Conn.
ir del jo turinio buvo su 
juo susižinota.”

Kitoje dienoraščio vieto
je arkivyskupas džiaugs
mingai perteikia vyskupo 
V. Brizgio žodžius apie tai, 
jog “Santvkiai su kariš-|ja. Automobilyje surado 
kiais, feldkomendantu ir 
Kauno kariniu komendantu 
generolu Pohliu ir Roppu 
esą labai geri.”

Straipsnio pabaigoje au
torius kalba apie buržuazi
nių nacionalistų okupaciios 
metais organizuotus vadi
namus namus pagalbinius 
policijos b a t a 1 i o nūs. ku
riems Kauno arkivyskupi
ja paskyrė kapelionus. Pa
starieji laikydavo batalionų 
kariams pamaldas ir ragin-

Mūsų naujienos
Jono Dambrausko, 18-kos 

metų amžiaus jaunuolio, 
užsidegė automobilis. At
vyko ugniagesiai ir polici-

daug vogtų daiktų. Poli
cija jaunuolį buvo nusive
žusi į savo “prieglaudą.” 
Paskui buvo išleistas po 
$3,000 kaucija iki teismo.

lap, redaktorius Richard 
McLaughlin. Jis savo inicia
tyva iš neseniai lietuviškai 
pasirodžiusios antalogijos 
“Žaliasis Ąžuolas” išsirinko 
šiai antalogijai “Ruduo ir 
Šuo”, Jono Aisčio, gyvenan
čio Vašingtone, išversta 
Clark Mills, ir Liudo Giros, 
tarybinio lietuvių ' poeto 
“Aistrus”, išverstus William 
K. Matthew.

A. Gintarinis

gyvulėlių. Todėl piemenys, 
pastebėję, kea,.- tuojau pat 
griebiasi ginklo.

Naujojoje , Zeland i j oje 
įstatymai saugo paukščius. 
Tik viena kea nėra jų glo
bojama. Šią papūgą galima 
šaudyti bet kuriuo laiku. 
Jeigu ne sunkiai prieinamos 
pietinių alpių aukštikalnės, 
kuriose gyvena kea, tai 
paukštis jau retai kur 
būtu sutinkamas. c

sis
čia

laikraštis 
Register” 
Azerbai- 
respubli-

Anglų kalba 
“The Evening 
padavė žinią iš 
džano tarybinės 
kos, kur Šakbadovai 'minė
jo 101-jų metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Vyras ir žmona turi po 
davo juos ištikimai vykdyti • 117 metų, nes būdami po 
vokiškųjų fašistų įsaky-' 16 metų apsivedė. Jie

augino 11 vaikų, o dabar 
jau turi apie 100 anūkų.

iš-
mus.

Vyskupas V. B r i'z g y s 
drauge su kitais buržuazi
niais nacionaliestais, parsi
davusiais hitleriniams oku
pantams, po karo pabėgo į 
užjūrį ir dabar uoliai tar
nauja naujiems šeiminin
kams — Amerikos imperia
listams.

Jonas Latvis turėjo ne
laimę. Liphnt jam iš au
tobuso pakrito ir sutrenkė 
galvą ir veidą. Buvo pa
imtas į ligoninę. Daktarai 
nerado nieko pavojingai su
žeista ir paleido namo. Lin
kiu jam greitai pasveikti.

Redakcijos Atsakymai
Juliai Werner, Cleveland, 

Ohio. — Klausite, kodėl ne
galima per JAV paštą siųs
ti į Lietuvą pundelių. Visų 
dalykų smulkiai mes neži
nome, bet žinome tai: siun
čiant pundelius per paštą, 
jų gavėjai Lietuvoje turėtų 
sumokėti muitus. O kai 
siunčiami per agentūras, 
tai pastarosios apskaičiuo
ja, kiek reikėtų ten už siun
tinį mokėti muitų, ir tą su
mą iš siuntėjo paima ir pa
siunčia į TSRS kartu su 
siuntiniais. Tuomet punde
lių gavėjams 1 
mokėti jokie muitai.

šiuo 
kaip 

Stam-

TSRS NAFTA
Tarybų Sąjungoje 

metu rasta daugiau 
550 naftos telkiniu,
biausi jų yra Rusijos fede
racijoje ir Ukrainoje, Turk
mėnijoje, Kazachstane ir. 
Uzbekistane. Numatyta 
stambiais naftos pramonės 
bazes sukurti Vakarų Sibi
ro žemumos teritorijoje, 
taip pat Irkutsko srityje ir Į 
eilėje Tolimųjų Rytų kalnų 
įdubų, pietų Ukrainoje, Va- 
,karu Kazachstane ir nau
juose plotuose jūroje Azer
baidžane.

Per pastaruosius 10 metų

Ozone Park, L I.
LDS 13 kuopa rengia ne

paprastą kalėdų' vakarą, 
sekmadienį, gruodžio 23 d., 
3-čią valandą popiet, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park.

Programą išpildys maži 
vaikai — berniukai ir mer
gaitės, vaidins, sakys dekla
macijas, pi j anų skambins 
duetą dvi sesutės Nevins. 
Bus ir daugiau įvairių pa- 
marginimų.

Taigi visi, kas tik galite 
ateit, nepasilikit namie. At- 
siveskit savo vaikus — sū
nūs ir dukteris, anūkus ir 
anūkes. Visi kartu smagiai 
popietę praleisime. Turėsi
me karštos kavos ir skanių 
užkandžių.

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti.

Rengimo Komisija

BIZNIS EINA
Nors laikraščiai neišeina, 

skelbimų’ nėra, bet New 
Yorko b i z n i e r i ai sakos, 
kad jiems biznis eina gerai. 
Mat, jau taip yra įprasta, 
kad prieš Kalėdas perka 
daug dovanų.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje jaunų žmonių pro- 
porcionaliai yra daugiau 
muzikų ir artistų, kaip ka
pitalistiniame pasaulyje.

Nuoširdi padėka
Sėkmingai išbuvau dvi 

savaites ligoninėje, grįžau 
į namus., Esu namie gydy
tojo ir žmonos priežiūroje. 
Stiprėju lėtai. Lovą jau po> 
truputį apleidžiu.

Mintis vargina, kada pil
nai ligą nugalėsiu; Bet'vil
ties nenustojau... Branginu 
jūsų draugiškus linkėjimus.

Su atvira, draugiška šir
dimi tariu jums visiems 
laisviečiams ačiū.

Cicilija ir Steponas 
Joniškiečiai

' Washington, D. C.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Puiki Kalėdinė Dovana Jūsų 
Giminėms ir Draugams

Vilnius
------------ -------  ]P63 m. sausio 3 d. įvyks

A D D IT ! [LLD 32 kuopos susirinki- 
O V AK D l I imas. Visi nariai kviečiami 
1963 metų Vasario-Februa-1 dalyvauti, nes turėsime 

ry 3 dieną į vyks “Laisvės”j daug svarbiu reikalu. Rei- 
bendrovės dalininkų suvažiavi- j Rėš pasiruošti 1963 metų
mas, pradžia 11 vai. ryto.
: Po suvažiavimo bus “Lais
vės” banketas. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vieta—Russian-Ame
rican Center Hall, 61 Riving
ton St., New York City.

Maskva. — Atvyko Kini
jos naujas ambasadorius 
Pan Tsu-liš.

veikimui.

Kalbėiausi su Jonu Pet
kumi, “Laisvės” vajininku. 
Jis sakė, kad reikalinga vi
su daugiau pagalbos, mes 
kitos valstijos eina prieša
kyje mūs.

J. Kunca

ten nereikia |TSRS„ lyginamasis svoris

Iš APSIGINKLAVIMO 
DAROSI PELNUS

Chicago. — Militariniai 
JAV orlaivyno viršininkai 
iš bazės, kuri randasi Belle
ville, Ill., raportavo, kad per 
keturis mėnesius sumokėjo 
šešiolikai lėktuvų kompani
jų už patarnavimą $133,- 
000,000. Kompanijų lėktu
vai gabeno JAV militarines 
jėgas ir joms reikmenis į 
Pietų Vietnamą ir Ramio
jo vandenyno karo bazes.

Manila.— TSRS žvejai 
veikia Filipinų srityje.

pasaulinėje naftos gavybo
je padidėjo beveik 2 kartus, 
tuo tarpu, kai JAV lygina
masis svoris per tą patį lai
kotarpi sumažėjo nuo 54.6 
proc. iki 33.5%.

Dovanos “Laisvei”
Šie Lietuvų Namo Ben

drovės šėrininkai padova
nojo “Laisvei” po vieną Še
rą:

Worcesterio Aido Cho
ras.

Juozas Miliauskas, Mia
mi, Fla.

Už dovanas jiems širdin
gai ačiū.

“V’ Adm.

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
PAVOGĖ AUTOMOBILĮ 

IR KARTU KŪDIKĮ t
Denver, Colo. — Ruth 

Martinienė raportavo poli
cijai, kad kas tai pavogė jos 
automobilį ir kartu šešių 
mėnesių kūdikį. Moteris pa
statė automobilį, kuriame 
miegojo kūdikis, ir nuėjo 
nusipirkti reikmenų. Kada 
ji sugrįžo,. .tai nerado nei 
automobilio, nei kūdikio.

Pereitąją savaitę New i 
Yorke buvo per kelias die-Į 
nas lietus ir šilta, o penkta
dienį atšalo ir jau snigo.

Tokio. —Japonijoje spau
da plačiai rašė apie Kubos 
krizę ir užgyrė Tarybų Są
jungos taikos poli tiku. 
Dauguma laikraščių atsilie
pė, kad jeigu ne TSRS tai
kinga politika, tai JAV bū
tų pradėję karą.

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty)--Penkt, gruodžio (Dec.) 14, 1962




