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KRISLAI
Ar rvošiatės?
Iš šalies žiūrint.
Neišdykaukite su gamta. 
Kaip baisi pasaka.
Pagal mūsų muziką.
“Komunizmas neišvengiamas.” 
Sutanuoti melagiai.
Šiltas prisiminimas.

— Rašo A. Bimba —

Turėkite mintyje, kad “Lais
vės’’ dalininkų suvažiavimas 
įvyks vasario 3 d. Ruoškitės 
dalyvauti tiek suvažia v i m e , 
tiek bankete. Lauksime svečių 
iš visos apylinkės. Negalėda
mi asmeniškai dalyvauti, pri- 
siųskite sveikinimus.

Tikiu, jog šis mūsų suvažia
vimas bus vienas iš gražiausių 
ir vaisingiausių.

Nesusipratimai tarp Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos komunistų 
jaudina visus. Jų priešai 
džiaugiasi, o jų draugai nusi
meną.

Kaip dalykai atrodo iš ša- 
-lies žiūrint? Atrodo, kad vi

sus nesusipratimus reikėtų iš
spręsti ir baigti draugiškais: 
msitarimais.

' 99 Kam rūpi pasaulinės taikov 
išlaikymas ir komunistinio są
jūdžio ateitis, turi pripažinti, 
kad tarybinių komunistų ir di
delės daugumos kitų kraštų 
komunistų kelias yra teisingas, 
kad kiniečiai ir albaniečiai 

< siūlo klaidingas gaires. Tik 
reikia juos įtikinti, kad jie sa
vo nusistatymą pakeistų. Gy
venimas kalba už taikų sam
būvį. Socializmas kapitalizmą 
gali supliekti be karo. Bran
duolinis ginklas karą padarė 
neapsakoma beprotybe.

Dvylika pačių įžymiausių 
Amerikos mokslininkų susirū
pinusiai rašo prezidentui Ke
nedžiui. Jie bijo, kad per di
delis “išdykavimas” su gam
ta veda mus visus prie susi
naikinimo. Nuodijame orą, 
nuodijame maistą, žalojame 

zsodus ir miškus, kaip ilgai 
gamta tai visa toleruos? x 
“ Laikas pagalvoti, laikas su
sirūpinti.

Auga Jungtinių Valstijų 
apsiginklavimo išlaidos

Washingtonas. —Nesvie
tišku greitumu auga Jung
tinių Valstijų apsiginklavi
mo išlaidos. 1900 metais 
JAV apsiginklavimui išleis
davo tik $500,000,000 per 
metus. Dabar gi preziden
tas Kenedis siūlo skirti net 
$55,400,000,000.

Bet tai dar ne viskas, nes 
JAV skiria apie keturis bi
lijonus dolerių NATO pa
galbai.

Paskui yra skiriama bili
jonai dolerių neva kitiems 
reikalams, o pinigų milži
niška dalis eina militariz-

mui. Prezidentas siūlo pa
skirti $14,900,000,000 moks
linių tyrimų reikalams. Ko
kie tie tyrimai? Kaip tie 
pinigai paskirstomi?

Watson ' Davis, Science 
Service direktorius, sako: 
Siūloma paskirti 7,600 mili- 

| jonų dolerių tyrimui “gyny
bos priemonių”, 4,200 mili
jonų dolerių erdvių užka
riavimui, 1,500 milijonų 
atominės energijos komisi
jai, ir tik 1,600 milijonų, iš 
14,900 milijonų, yra skiria
ma kitokiems mokslo ir tyri
mo reikalams.

'LAISVES' vajus
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
f PUNKTAI

9958 
7378 
7007 
6058 
5684 
5064 
4528 
4064 
3516 
2788

JAV karo laivynas 
kenkia taikai

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų eskadrinis 
minininkas (“destroyer”) 
apie 100 mylių nuo Kubos, 
tarptautiniuos vandenyse, 
reikalavo iš Tarybų Sąjun
gos prekybos laivo pasaky
ti, kur jis plaukia, ir ką ve
ža. Pagal tarptautines tei
ses JAV karo laivo koman- 
dieriai neturi teisės taip 
elgtis.

TSRS prekybos laivo ka
pitonas nieko neatsakė ir 
plaukė toliau. JAV karo 
laivas sekė jį ir radijo ban
gomis informavo Baltąjį 
Namą. Iš Baltojo Namo 
buvo įsakyta JAV karo lai
vui liautis persekioti TSRS 
laivą.

Kinija jau turi 
atominių bombų

Tokio. — Japonijos karo 
ministras raportavo, kad 
Kinija jau turi pasigami
nus dvi atomines bombas, 
kurių vieną greitai bandys. 
Bet jis sako,, kad masiniam 
jų gaminimui ims dar apie 
10 metų.

Vienok japonų laikraštis 
“Yomiųri” rašo, kad Kinija 
turi ne mažiau, kaip ketu
rias atomines bombas. Jis. 
rašo‘.“Vakarai apsigaus, 
jeigu jie mano, kad Kinijai 
dar ims daug metų iki ji 
bombų pasigamins pakan
kamai”.

Connecticut valstija ... •........)... j......... . . . ..
Brooklyn, N. Y..........................;........................
Miami, Fla..........................  ,.....................
New Jersey valstija ........ ........... . ............. . . . .
So. Boston, Mass............................................ ,...
Los Angeles, Calif................................ .................
Lawrence - Lowell, Mass............... . ...................
Philadelphia, Pa....................................... . . .........
George Shimaitis, Brockton, Mass.....................
L. Tilwick, Easton, Pa................. . .....................

— o —
<

2732 A. Žemaitis, Baltimore, Md. 
2124 Chicago, Ill......... ...... .............
2028 ] ■ - ’
1872 
1620 
1348 
1324

Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.
i A. Navickas, Haverhill, Mass. 
Aįera Smalstis;, Livonia, Mich.
K. Naravas, Shęnandoah, Pa.
V. Taraškienė, Oakland, Calif.
C. K. Urban, Hudson, Mass.
Veronika Kvetkus,

Cambridge, Mass............ .
1240 M. Aranuk, Detroit, Mich.

1005
932
600 
3G0 
348 
328
204 
268

180
254 Į
120
108

Pittsburgh. Pa...........................
Great Neck, N. Y.................
Worcester, Mass. ...................
Rochester, N .Y.......................
Chester, Pa.' .........................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Scranton^ Pa.......... .................
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y............
B. Sutkus, San Francisco, Cal. 1128! Grand Rapids, Mich   
J. žįebrys, Cleveland, O.  Y 1068 c. Belunas, Detroit, Mich

— O —
‘ J. Patkus, New Haven, Conn., prisiuntė naują pre

numeratą, atnaujinimų prisiuntė J. J. Mockaitis, Brid
geport, Conn.; • M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.

Valys Bunkus darbuojasi Brooklynui, kad išlaikyti 
laimėtojų skyriuje. Jis jau įžengė į antrą vietą.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Uurtgfc Valstijų karo veteranai 
sveikina T. Sąjungos liaudį

SUKAKO 100 METŲ
Varšuva. ,— Šiemet su

kanka 100 metų nuo liau
dies sukilimo Lenkijoje ir 

Na, tai mūsų jaunasis pre- Lietuvoje prieš carizmą. 
1863 metų sukilimas dar tę
sėsi ir 1864 metais. Bus 
ruošiami paminėjimai.

. B. Čevanas

zidentas ir “rūpinasi”: turime 
99 bilijonų dolerių federalinį 
biudžetą, kurio 55 bilijonai ei- į 
t ginklavimosi ir nuodijimosi

kalama ’
Panašu į baisią pasaką: vi

si mato pavojų ir vis jį dar 
didina. Išsigandusių moksli
ninkų balsas per vieną prezi
dento ausį įėjo, per kitą išėjo.

Vienam žmogui pasiskun
džiau dėl nūnai šalyje siau-,^^.

sektų kubiečių pėdomis. Ne
protinga jai tikėtis malonės iš 
turčių.

Apie Indijos karo 
nuostolius

New Delhi. —Indijos ka
ro ministras
raportavo parla m e n t u i,
kad Indija susirėmime su, 
Kinija neteko • apie 3,000 
karininkų ir karių.

Jis sakė, kad Indija ne
teko 322 užmuštais, 676 su
žeistais ir 2,140 dingusiais 
be žinios.

Philadelphia,.,Pa. —Gink
lo Draugai, karo veteranų 
organizacija, kuri tapo su
organizuota 1958 m., laikė 
susirinkimą ir proga 20-ties 
metų sukaktie^ nuo Stalin
grado pergalės — pasiuntė 
pasveikinimą Tarybų Są
jungos karo veteranams ir 
liaudžiai. .

Karo veteranų organiza
cijos prezidentas pulkinin
kas Paul H. Griffith, buvęs 
Amerikos Legiono, vadas, 
tarpe kitko, pareiškė:

“Yra faktas, kad Stalin-

grado pergalė gyvuos at
mintyse amžinai... Ta per
galė buvo pasisukimo punk
tas mūsų bendrosios per
galės prieš Hitlerio jėgas...

Ši sukaktis suteikia pro
gą Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos karo ve
teranams ją paminėti ir 
veikti išvengimui karo. Mes 
sveikiname rusus, buvusio
jo karo veteranus”.

Jo kalba buvo transliuota 
radijo bangomis, užrekor- 
duota ant filminės juostos 
ir pasiųsta į Maskvą.

Sakoma: artėja susitarimas 
atominių ginklų reikalais

Washingtonas. — Prezi-; prantama, ji reikalauja, 
dentas Kenedis ir TSRS • kad tokie pat punktai būtų 
premjeras Chruščiovas su- įsteigti JAV, Anglijoje ir 
sirašinėdami laiškais su-! 
artėjo reikalais a t o m i-

I Francūzijoje.
Prezidentas Kenedis sa- 

nių bombų bandymų, kė, kad, jo nuomone, tokio 
Kol kas, susi tarimo ' skaičiaus punktų dar nepa- 

smulkmenos dar nepaskelb- kanka, bet tuo reikalu eina 
ta, bet sakoma, jog Tarybų ’ tolimesnis susirašinėjimas. 
Sąjunga sutiko leisti jos te- Tarp kitko Kenedis pareiš- 
ritorijoje įsteigti mechani- kė: 
nio kontroliavimo punktus, 
kur būtų kitų šalių specia-! rybų Sąjungos pusės... Ra
listai, taipgi porą kartų per 1 ribų jūros srityje įvykusi 
metus’jie galėtų lankyt tam krizė pasitarnauja tarptau- 
tikrus TSRS plotus. ^Su- tinės padėties gerinimui...

“Tai geras žestas iš Ta-

Surado priežastį 
krūties vėžio

Londonas. — “The Lan
cer” žurnalas rašo, kad an
glai daktarai iš Imperial 
Cancer Research ligoninės, 
Londone, surado priežastį, 
kodėl išsivysto moterų krū
tyse vėžys.

Daktarai sako, kad dabar 
bus galima šį vėžį išgydyti, 
kai tik laiku jis bus paste
bėtas. • i ' •

Jie nurodo, kad vedu
sioms moterims krūtų vė
žys išsivysto iš priežasties, 
jog vyrų hormonuose sto
koja androgeno.

Streikas jau eina 
prie pabaigos

New Yorkas. — Laivų 
savininkų sąjunga ir laiva- 
krovių unija priėmė prezi
dento komisijos pasiūlymą 
ir streikas eina prie pabai
gos. Abiejų pusių vadai su
tiko algų klausimu, o kas 
dėl grupių (“gangs”) skai
čiaus, tai tą paliko ateičiai 
spręsti.

Šis susitarimas eina kiek
vienos prieplaukos laivakro- 
vių užgyrimui. Numatoma, 
kadj’U bus užgirtas.

Kompanijų viršininkai 
sako, kad s te veikas joms 
padarė $775,000,000 nuosto-

tėjančių didelių šalčių ir aud
rų. '

Jis man atšovė: “Tai rezul
tatas mūsų per didelio bez- 
džioniavimosi su gamta.”

Jis nemoksliškai pasakė tai, 
kuo mokslininkai moksliškai 
persergėjo prezidentą.

Kanados valdžįa išvijo JAV 
komunistų vadą Gus Hali, at
vykusį į McGill universitetą 
studentams pasakyti kalbą.

Kanados valdžia tik šoka 
pagal mūsų Valstybės depar
tamento muziką.

Chicagos kunigų laikraštis, 
kalbėdamas apie Kongą, šau- 
__ : “Šimtai nekaltų žmonių 
drauge su jų misijonieriais ku
nigais ir seselėmis buvo Jung
tinių Tautų kareivių išžudyti. 
Ir už ką? Dėl to, kad nesu
tiko pasiduoti Kongo centrinei 
valdžiai, kuri yra komunistų 
įtakoje.”

Sutanuoti redaktoriai begė
diškai meluoja. Nei Jungtinių 
Tautų kareiviai šimtų žmonių 
su jų kunigais neišžudė, neigi 
centrinė valdžia yra komunis
tų įtakoje. Jei ji būtų komu
nistų įtakoje, su čiombe būtų 
buvę seniai susidorota.

AZIJOS KOMUNISTAI 
Už VIENYBĘ

Tokio. — Azijoje tik In
dijos Komunistų partija 
stovi su TSRS komunistais 
jų nesutikime su Kinijos 
komunistais^ Ja p o n i j o s, 
Šiaurės ir Pietų Korėjos, 
Šiaurės Vietnamo, Indone
zijos, Ceilono/Burmos, Ma
lajų ir Tailando komunis
tai pasisakė už komunistų 
vienybę, prieš viešus vieni 
kitiems užmetimus ir už 
komunistų tarptautinę kon
ferenciją.

Vėliausios žinios

Susitarė Vokietija 
su Francūzija

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle ir 
Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenaueris susitarė, 

I kad abi šalys arsimai bend
radarbiaus politiniai, eko
nominiai ir kariniai.

Išeina, kad francūzų ir 
vokiečių 400 metų nesutiki
mus bando užbaigti. Susi
tarimą turės patvirtinti 
abiejų šalių parlamentai.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Eisenhoweris 
sako, kad reikia kongres- 
manų terminą limituoti- tik 
iki dviejų terminų, kaip 
yra nustatyta prezidentų.

New Delhi.—Tarybų Są
jungos specialistai ir iš jos 
medžiagų stato naftos iš
valymo fabriką. Per metus 
j i s galės išvalyti 2,000,000 
tonų.

Belgradas. — Dabarti
niais laikais Jugoslavijoje 
aukštesnes mokyklas lan
ko 155,000 studentų, tai 
devynis kartus daugiau, 
kaip pirma Ąmtrojo pasau
linio karo. v

Washingtonas. — JAV 
pradėjo perginkluoti aimiją 
naujais moderniniais gink
lais. Pilnas perginklavimas 
baigsis tik 1964 m.

. KARO PRIEŠININKĘ . 
z RADO NEGYVĄ

Londonas. — Miegrūmy- 
je rasta negyva Helen Al- 
legranza, 34 metų, narė 
“100 komiteto”, kuris ko-* 
voja už panaikinimą atomi
nių ginklų. 1962 metais ka
lėjime ji buvo paskelbus 10 
dienų bado streiką.

Centrinės Amerikos 
konferencija

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis šauks 
Centrinės Amerikos valsty
bių konferenciją. Ji įvyks, 
kovo 18-19 dienomis, San 
Jose mieste,' Costa Ricoje.

Kam šaukiama ta konfe
rencija? Prezidentas sako, 
kad joje bus kalbama apie 
Kubą ir Braziliją. Iš spau
doje tilpusių paaiškinimų 
numatoma, kad bus naujų 
pasimojimų prieš Kubą ir 
Brazilijos prezidento Gou- 
larto vyriausybę.

Kolumnistas James A. Mi- 
chener sausio 17 dienos “New 
York Standarde” perser g s t i 
mūsų vyriausybę, kad greitoje 
ateityje ant savo rankų “mes 
galime turėti net dvidešimt 
Kubų.” Visuose Lotynų Ame
rikos kraštuose darbo liaudies 
oadėtis baisi, tokia baisi, jog 

^jeigu nebus nutiestas tiltas 
tarp turto ir skurdb, komuniz
mas pozityviškai neišvengia
mas.’*

Labai gerai tų kraštų dar
bo liaudis padarytų, jeigu pa-

Vilniaus “Tiesoje” (sausio 
18 d.) skaitau, kad šiomis die
nomis įžymusis mokslininkas 
akademikas Jonas Kriščiūnas 
minėjo savo 75-tą gimtadienį.

Noriu ir aš jį ta proga nu- 
širdžiai pasveikinti ir palin
kėti ilgiausių metų 
sios sveikatos. Su 
šeima susipažinau 
jo paties namuose
nių vaišių . Vieną jų gamybos 
midaus butelį parsivežiau na
mo ir pavaišinau laisviečius.

Kaip malonu dabar visa tai 
prisiminti!

ir geriau- 
juo ir jo 
Dotnuvoje 
prie ska-

JAV UNIJOS ATŠALO 
NUO KENEDŽIO

Washingtonas. — AFL- 
CIO unijos stoja už įvedimą 
35-kių valandų darbo sa
vaitės. Tuo gi kartu 
prezidentas Kenedis laikosi 
už 40 valandų. Sakoma, kad 
todėl unijos “atšalo nuo Ke
nedžio”.

Vientiane. — Jungtinės 
Valstijos pažadėjo suteikti 
Laoso vyriausybei 10 mili
jonų dolerių vertės ekono
minės pagalbos. 

____

Paryžius. — čionai lan- 
kėsi Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris ir ta
rėsi NATO reikalais su De 
Gaulle.

REIKALAUJA BAIGTI 
NESUSIPRATIMUS

Kolombas, Ceilonas. — 
Afro-Azijos valstybės vėl 
reikalauja, kad Indija ir 
Kinija baigtų sienos nesu
sipratimus. Jos siūlo, kad 
tarp Indijos ir Kinijos būtų 
sudaryta demilitarizu o t a 
zona. Šis pasiūlymas atitin-' 
ka Kinijos pasiūlymui, kad 
abiejų valstybių jėgos lai
kytųsi per dvyliką mylių

kos su Kinija, o Jungtinės nuo 1959 m. sienos.
Valstijos visaip išsikalbinė- 
ja nuo nusiginklavimo.

DU UŽSISPYRĖLIAI
Pekinas. — Kinijos laik

raščiai rašo, kad dabar 
tarptautinę atmosferą 
drumsčia du užsispyrėliai: 
Indija spiriasi ir nenori tai-

Damaskas. — Vėl įvyko 
susišaudymai tarp Izraelio 
ir Sirijos pasienio sargų.

Tunis. —Tuniso preziden
tas H. Bourguiba labai pik
tai kalbėjo apie Alžyro 
premjerą Ben Bellą. Jis kal
tino Bellą suokalbiuose.

Londonas. — Sulaukęs 
73 metų amžiaus mirė kar
dinolas William Godfrey.

Philadelphia, Pa. — Rea
ding geležinkelio kompani-i 
jos -du traukiniai susidūrė. 
Virš 270 žmonių buvo 
gabenti į ligonines.

Maskva. — Sukako 100 
metų nuo rašytojo A. Sera- 
fimovičiaus gimimo.

sniego audros, 
upė, kuri teka 

užšalus.

nu-
Atlantic City, N. J.—Bu

vo kilę gaisrai Anchor ir 
De-Lane viešbučiuose.

ŠALČIAI ANGLIJOJE 
1

Londonas. — Vėl siautė 
šalčiai ir 
Thames
Londono mieste, 
Tai pirmas toks atsitiki
mas per 70 metų. Sniego 
pusnys suparalyžavo trau
kiniais susisiekimą.

SUKAKTĮ
— Sausio 17 
buvo minima 
sukaktis Va r-

MINĖJO 
Varšuva.

dieną ^čionai 
18-kos metų
šuvos išlaisvinimo iš hitle
rininkų jungo. 1945 m. Var
šuvą išlaisvino Tarybų Są
jungos armijos ir Lenkijos 
Pirmoji armija, kuri buvo 
suorganizuota Tarybų Są
jungoje.
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“St. Petersburg Times” už 
sausio 9 d. rašo: “
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Didžiulis rasistų šešėlis 
; dengia mūsų kraštą
Daisy Bates parašė įdpmią 

knygą “The Lęng Shadow 
of Little Rocjfc.”i (i

Minima knyga nušviečia 
brutalų baltųjų šovinistų 
puolimą 9 negrų mokinių, 
norinčių mokytis vadinamo
je “baltųjų mokykloje” 
Little Rock*, Arkansas. Šie 
mokiniai naudojosi 1954 m. 
Aukšči a u s i o j o teismo pa
tvarkymu, draudžiančiu mo
kyklose praktikuoti rasinę 
diskriminaciją.

Knygos autorė Bates, bū
dama pati negrė, rašė tai, 
ką ji savo akimis matė ir ką 
pati pergyveno, ką ji savo 
gyvenime patyrė., Tai tik
rai realistinė knyga.

Autorei teko daug ką per
gyventi. Ji paliko našlaitė, 
kai jos motiną baltieji rasis
tai užpuolė, išprievartavo ir 
nužudė. Vargo ir kančių ji 
daug panešė. Ji matė, kaip 
brutaliai persekiojami ir žu
domi jos rasės žmonės.

Bates rašo, kad didžiulis

Astronomiškos sumos
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ prezidentas Kenedis įtei

kė Kongresui dokumentą, kokio ligi šiol Amerikos isto
rijoje joks prezidentas metų pradžioje dar nebuvo įtei
kęs. Kalbame apie šalies-valstybės biudžetą, kurio pro
jektą prezidentas pateikė kongresui. Skaičiai, kuriuos 
jis siūlo, yra astronomiški. Tik pagalvokime: preziden
tas reikalauja, kad Kongresas užgirtų valdžios išlaidas 
$98,806,000,000 sumoje!

Tiek prezidentas reikalauja išlaidoms. O kiek tiki
masi pajamų? Pajamų tikisi gauti $86,900,000,000. Va
dinasi, apie dvylika bilijonų dolerių būtų deficitas..

Kamgi daugiausiai pinigų prezidentas Kenedis no- 
"ri? “Apsigynimui”—o tai reiškia, kariniams reikalams 
—nori gauti $55,400,000,000. Pridėjus prie “apsigynimo” 
bilijonus dolerių kišamus kitoms valstybėms pagalbos— 
taipgi vyriausiai “apsigynimui”—suma susidarys dau
giau nei 60 bilijonų dolerių! 1

• Kartu prezidentas siūlo, kad sekamų trejų metų bė
gyje būtų sumažinti taksai už pajamas—sumažinti pa
vieniams piliečiams ir, aišku, korporacijoms; per trejus 
metus turėtų būti sumažinta, prezidento siūlymu, $13,- 
500,000,000; sumažinimas turėtų prasidėti su šių metų rasistinis šešėlis dengia mū

sų krašto 50 valstijų, taipgi 
Afrikos, 

Lotynų Amerikos žmones. 
Kuomet mes peršame savą
ją demokratiją tų kraštų 
žmonėms, tuo pačiu metu 
barbariškų rasistų darbų 
šešėlis mūsų demokratiją 
visai nublankina. Kitų kraš
tų žmonės mato, kaip Ame
rikoje praktikuojama demo
kratija. Jie stato klausimą, 
kodėl civilizuotame* krašte, 
kuris - statomas pavyzdžiu 
kitiems kraštams,* tdleruo-' 
jama rasinė' diskriminacija 
ir leidžiama fašistiniam Ku 
Klux' Klabu ipietinės valsti
jose jsiautč.tiiSuj UT 

Juk jau: šimtmetis prabė
go nuo negrų .vergovės, pa
naikinimo, o negrai ir. po 
šiai dienai neturi laisvės ir 
lygių su baltaisiais teisių. 
Autorė todėl klausia: “Ar 
ilgai” bus tai leidžiama? 
Kiekviena kova prieš rasinę 
d i s k r i m inaciją tuo pačiu 
kartu yra “civilinių, teisių 
kova,” demokratinių jėgų 
kova už liaudies laisvę ir ly-

mas šalies industrializavimo 
progresas; njatbmasulūšny^ 
nų naikinimas i ir j'ų vietojė 
naujų namų statymas kubie
čiams, kurie pirmiau visada 
gyveno kaip gyvuliai; stebė
tinai greit neraštingumas 
naikinamas.

Invazijos vadas Jose San 
Roman pasmerkė save ir vi
sus tuos, kurie prie invazi
jas vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo, kurie bando 
kenkti revoliucinei Kubai.

“Mes neverti orą kvėpuoti 
svetimose šąlyse. Kaip mes 
galime Kubos oru naudo
tis?”

. • i ■

Šiais žodžiais jis užbaigė 
savo pareiškimą, kurio ko
mercinė spauda niekur ne
paskelbė, kuris kaip- perkū
nas trenkė invazijos šalinin
kus.

, r . T mintį apie Floridą, o ypa-
vąlstybes uzgyre JAV pla- ti • apie st Petersburg^ 
n^topąaįUz progresą, taigi ir visada priėjau išvados
reiškia^fvišes. pasisakė prieš 
Kubąipidabar, jau JAV ne
reikės d'eršti savo rankų...”

Matomai, kaip buvo, taip 
ir yra Kenedžio uždavinys 
užsmaugti Kubą. š. m. sau
sio 11 d. komentatoriaus 
Drew Pearson lūpomis dar 
aiškiau pareiškiama, bū
tent, JAV turi karišką mo
kyklą Panamoje, ten moko
ma kovoti džiunglėse.

Einant šia programa, su 1964 m. liepos 1 d. šalies i pasiekia Azijos, 
skolos siektų apie $316,000,000,000.

Jis reikalauja pravesti taksu už pajamas mokėjimo 
reformas; prezidentas mano, kad sumažinus taksus, pa- 

' kiltų biznis, nes žmonės turėtų daugiau pinigų įsigiji
mui būtinai reikalingų daiktų—daugiau pirktų, o tai 
reiškia, nedarbas mažėtų, nes fabrikai -pramonės dau
giau darbininkų samdytų. Ilgainiui, sako prezidentas, 
viskas atsimokėtų, išsilygintų, valdžia “savo atsiimtų”.

“Mėnulio pasiekimui” prezidentas siūlo tarp $1,800,- 
000,000 ir $4,200,000,000; jis nori tą projektą greit va
ryti pirmyn, ^kad JAV pralenktų Tarybų Sąjungą. ; .

Suminėjome tik didesnes sumas; kitos, kaip apšviętaij 
namų statybai, etc.^ yra, palyginti labai mažos; į tai may} 
žiausia dėmesio valdžia skiria, nors turėtų būti skiria
mas juo didesnis dėmesis apšvietai, gyvenamiesiems na
mams statyti, mokykloms, ir kitiems žmonių. gyvenimo 
pagerinimo reikalams: 7 1 . . '

1r • » • • į / • ‘ 1 «• i ‘ t .— o —
KAIP GI Į ŠIUOS PASIŪLYMUS reaguoja Kon

gresas? Demokratai, tiesa, nors ir ne visi entuziastiš
kai, užgiria; daugelis respublikonų priešinasi. Bet jie 
priešinasi ne tam, kad sumažintų kariniams reikalams 
skiriamas sumas. Ne! Jie vyriausiai kalba prieš daly
kus, kuriuos prezidentas minėjo, liečiančius žmonių gy
venimo poreikius.

Kai dėl taksų už pajamas sumažinimo, Kongreso 
vadovai sako, bus gerai, jei tas siūlymas Kongrese bus 
priimtas dar šiais metais—kada nors gale jų. Turime 
atsiminti, kad tuojau abiejuose Kongreso butuose pra
sidės dėl biudžeto ir dėl taksų sumažinimo ilgi debatai. 
Pirmiausiai jie vyks komitetuose, o tik vėliau pilnuti
nėse sesijose.

— o —
SKAITANT PREZIDENTO pasiūlytą projektą, 

. net baisu darosi. Taikos metu, pamislykime, tokios su
mos skiriamos “apsigynimui”! O tai reiškia, kad tas su
mas susigrobs niekas kitas, kaip pramonininkai-fabri- 
'Jęąntai, kuriems bus pavesta “šalį ginkluoti,” visokias 
karines priemones gaminti.

Argi tai reikia? Argi nereikėtų pradėti kalbėti apie 
nusiginklavimą, apie “gynimosi” sumažinimą? O apie 
tai, žinome, Kongrese mažai kas išsitars, jei iš viso išsi
tars.

Gyvename pavojingą momentą. Kalbama, rašoma 
..‘apie karą; piliečių pinigai skiriama “apsigynimui” ir 
7 ^apsigynimui”; kuomet mūsų kraštui nieks negrūmoja, 
..nieks nesirengia ant jo užpulti, ir nieks, galime drąsiai 
-teigti, neužpuls.

Laikas, jau labai laikas eiti, jei ne prie visuotinio, 
tai nors dalinio, nusiginklavimo.

Minimai knygai įvadą pa
rašė Eleanora Rooseveltie- 
nė. Ji sako,, kad knyga 
“lengvai skaitosi,” tačiau 
“nėra maloni,” kai rasinės 
diskriminacijos tikrovė ati
dengiama.

Pranašauja dideles kovas„ 
J ĮŽYMIOJI AMERIKOS darbininkų veikėja, 
-metė kovotoja, Elizabeth Gurley Flynn, pranašauja, 
nkad šiemet Jungtinėse Valstijose bus didelių ir sunkių
• darbininkų kovų—streikų.

Jos nuomone, Amerikoje prasidės tokios darbinin- 
-kų kovos, kokios vyko 19-ojo amžiaus pabaigoje. Tuo
met darbininkai kovojo už sutrumpinimą darbo valandų

• ir- dabar jie kovos už sutrumpinimą darbo valandų. Ta- 
z Ida buvo iškeltas obalsis aštuonių valandų darbo diena, 
„o dabar bus 35 valandų darbo savaite.

Savo kolumnoje, kuri pasirodo sekmadienių “Wor- 
. keryje”, Elizabeth Gurley Flynn sako, darbininkai ne- 

pakęs, matydami, kaip automatija paleidžia iš darbų 
..tūkstančius ir tūkstančius jų. Ji pažymi, kad jau šiuo 

tarpu tokiose pramonėse, kaip medžio, mėsos, kasyklų, 
plieno jaučiamas didelis darbininkų nepasitenkinimas 
ir nesaugumas—vis dėl automatijos, dėl mašinų, kurios 
varo iš darbų darbininkus.

i r” Ji nurodo į geležinkelių pramonę, kur tarp 65—RO

ilga-

Ką pasakė Jose S. Roman, 
Knbos invazijos vadas
Jose San Roman, buvęs 

Kubos armijos kapitonas, 
buvo įgaliotas vadovauti 
1961 m. balandžio 17 d. in
vazijai.

Kai invazija buvo sudau
žyta, tai ir jis su kitais įsi
veržėliais buvo suimtas ir 
uždarytas Kubos kalėjime.

Tų pačių metų gegužės 11 
d. parašė keletą laiškų savo 
šeimai, savo draugams, 
taipgi, vieną ir premjerui 
Rastrui? Juose jis atžymėjo 
tai, ką buvo tuo metu pa
tyręs Kuboje.

Jis rašė, kad revoliucinė 
valdžia ir jos įstatymai turi 
didžiulį pritarimą plačiose 
masėse, tuo pačiu metu in
vazija visur pasmerkiama; 
pastebėtas nedarbo žymus 
sumažėjimas ir gyvenimo 
sąlygų pagerėjimas; mato-

Už teisybės pasakymą 
nori smarkiai nubausti
Dr. Samuel Shapiro šiuo 

metu yra Michigano valsti
jos universitete istorijos fa
kulteto profesoriaus pava
duotojas. Jo terminas bai
giasi šių metų balandžio 
mėnesį. Tada jis galėtų pa
tapti pilnu profesorium.

Dabar reakcionieriai su
judo jį persekioti, net iš 
universiteto išvyti: Univer
siteto komisija, kuriai pa
vestas Shapiro reikalas, 
vienbalsiai rekomenduoja jį 
iš tos vietos išmesti. Uni
versiteto prezidentas komi
sijos rekomendaciją užgirių.

Už ką gi dr: IShapiro tiek 
prasįž.ęngė, - kad ir univęrsi- 
tete( nebegalės [m,oky to j au
ti?; .Mokslinis jo rekordas 
labai, puikumų Jis jyęa .nema- 
žai^ipokshnįtpm^j žurnalams 
straipsnių parašęs.;. Mičhi- 
gąno uniyersitętas išleido j o 
parašytą, nygą, “Richard 
Henry Dona.Jr.” Jis yra 
universiteto įgaliotas para
šyti knygą apie Daniel 
Webster.

Reakcionieriams jis nepa
tinka todėl, kad jis yra li
beralinių pažvalgų, nepučia 
į makartistų dūdą. Shapiro 
lankėsi keliose Lotynų Ame
rikos šalyse, neaplenkė ir 
Kubos. Dabar parašė kny
gą “InvisiblejLatin Ameri
ca,” kurioje jis atidengia 
ten monopolistų išnaudoji
mą, skurdų žmonių gyveni
mą ir tt. Nočs jis nesutinka 
su revoliucinės Kubos poli
tika, bet tuo pačiu metu pa
smerkia invaziją it kitokius 
bandymus Kubos valdžią 
nuversti iš lauko pusės or
ganizuotomis jėgomis.

To makartįstams ir paka
ko. Dr. Shapiro tikrai bū
tų patapęs profesoriumi Mi
chigano universitete, jeigu 
tik būtų melavęs apie Kubą 
ir Lotynų Ameriką. Už tei
sybės žodį tenka jam daug 
nukentėti. (

Kaip gerai nebūtų, o vis 
bloga... Štai koks palygi
nimas siūlosi: JAV apgink
lavo Peru, davė jai Sher
man tankus ir daug kitokių 
ginklų, davė jai destroje- 
rius. Kariuomenė sukilo 
prieš prezidentą, kuris buvo 
aiškus JAV. kapitalo bičiu
lis. Tankai buvo ta jėga, 
kuri padėjo sukilėliams. 
Prezidentas nuverstas. Tru
putį vėliau JAV reikalavo 
Peru išstoti prieš Kubą ir 
naudoti laivyną — destroje- 
rius. Peru nepaklauso.

Kas šiuo laiku vyksta 
Vietname, kur'JAV siun
čia kariškus vadus ir duo
da visą karišką įrengimą, o 
tik naudoja eilinius karius 
vietnamiečius? Ten gauna
mas skaudus nusivylimas, 
nes kariai atsisako būti 
klusnūs žudyme savo tautos 
brolių; net didelius kiekius 
siunčiamų ginklų perveda 
broliškiems šalies gynė
jams — revoliucionieriams. 
Ženklas, kad' atsilikušių-pa- 
vergtų taūtų 'žmonijadiau- 
dis pdbudo.

Dabar laukim, kas dČsis 
Lotynuose?' Kuba tik' pra
džia. Nulaikyti', ten ' ręvo- 
liucinį judėjimą — būtinas 
reikalas atsisakyti ih- 
vestmentų, pelnų O jie sa
vanoriai to nedarys, iki lai
kui bėgant liaudis išeis iš 
kantrybės ir juos nusavins. 
Tas gali įvykti dar J. F. Ke
nedžio prezidentavimo lai
kais.

Senatorius H. H. Humph
rey, demokratas iš Minne
sota valstijos, liberalas, lan
kėsi Lotynrroąe ir, sugrįžęs,

Alliance for Progress 
yra valdomas bankierių čia 
pat Washingtone. Mes sku
bam, bėgam, mušamės. prieš 
laiką ir prieš komunizmą, 
bet mūsų biurokratai truk
do...] “Buvau Karakase, 
Venezueloj. Mačiau jų lūš
nynus, kur mes žadėjom pa
statyti daug nauju namų, 
bet per metus laiko dar nė 
vienas namas ten nepasta
tytas, nei pirštas nepridė
tas.”

Žinoma, jis' nepasakė, kiek 
bilijonų dolerių tam tikslui 
jau sunaudota. Bilijoniniai 
fondai lieka sučiupinėti, 
pelnosi visokie komisijonie- 
riai čia ir ten.

O vis dėlto prezidentas 
Kenedis nekartą jau yra

Skaičiau viename mediką- aštriai kritikavęs tų šalių 
jliniame žurnale, kad nuola- buržuaziją, kuri pasiima 
tiniai gemblėriai pašidaro amerikoniškus dolerius,

Gemblei'iai—Ugioniai

tiniai gembleriai 
ligoniai, kaųl ir alkoholikai. 
Kaip vieni, 'taip ir kiti be 
to nebegali trivoti.

Kaip alkoholikams gydy
tis yra organizacija — Al
coholics Anonymous, taip ir 
gembleriamš’ gydytis veikia 
organ izacija — Gamblers 
Anonymous.,

nuveža į Švediją, ir paside
da—ne savo vardu, o tik sa
vo numeriu. Mat, vardą pa
dėti ant savo padėlių būtų 
per daug aišku, o reikia vis
ką dirbti tamsoje. Ot, to
kius žmones nori JFK išgel
bėti. Jis sako, kad 1963 m. 
bus labai aštrūs, pilni pasi
keitimų. Tikrai taip.

Dzūkelistūkstančių darbininkų samdytojai paleidžia iš darbo, o 
teismai tai užgiria. Ji nurodo ir į (Atlanto pakraščio 
uostuose) laivakrovių streiką, taipgi į Niujorko/miesto 
angliškų dięnraščių spaustuvių, darbininkų streiką; ši- Laisvei naujo skaitytojo, tai 
tie streikai, vyriausiai ir buvo paskelbti fjęl to, kad au- nors stambesne auka paremk 
tomatijos pągalba bosai šalina iš darbo (Jfįrbinipkus. biudžeto sukėlimą.tomatijos pągalba bosai šalina iš darbo darbininkus.

Jei Tamsta negali gauti

kad čia senmečiams - pen
sininkams yra verta apsi
gyventi. įsakysim, kad 
čia yra kokia nors stebuk
linga vieta ir pagydo visas 
įsisenėjusias ligas. Ne! 
Sunku patarti tiems mūsų 
broliams, kurių sveikata 
jau silpna, bet tie, /kurie 
dar gali (nors su miera) 
save aprūpinti, St. Peters- 
burgas yra viena iš parink
tų vietų. Tik saulėlydžio 
žmonės gali viens kitą pil
nai suprasti ir užjausti, o 
čia jau ne desėtkai, bet 
šimtai mūsų brolių apsigy
veno.

Labai jauku ir tai, kad čia 
didžiumoje yra progresą 
mylintys - kultūringi lietu
viai. Kol kas čia nesusuko 
lizdų dangaus vartų skel
bėjai ir be jų lietuviai daug 
gražiau sugyvena. Mūsų 
progresyvė^ srovė klesti la
bai gražiai, yra tvirtesnė• 
už visas kitas sroves sūdė-1 
jus kartu. Tik nuo praeito 
rudens iki šio laiko LLD 45 
kuopa paaugo, rodos, nuo 
93 narių iki 111, buvo ir 
mirčių. Didesnė dalis persi
kelia iš kitų kuopų, bet yra 
gauta ir naujų.

mos apylinkės tai labai 
tankiai.

Nugirdau nusiskundžiant, 
kodėl neparašau ir apie jau
nus, kurie čia gyvena arba 
kurie gal norėtų čia apsigy
venti. Nepavydžiu ir jau
niems, bet jų sąlygos čia 
būtų sunkesnės ne kaip ki
tur, nes nesant industrijos, 
būtų sunku surasti duoną. 
Nedaug čia jų ir yra, už
darbiai maži. Dzūkelis

Bridgeport, Conn. ,
Praėjusį sekmadieni 

“Bridgeport Sunday Post”* 
tilpo būdingų inspektoriaus 
pranešimas, ' kad Pulaski 
gatvėje randasi 10 pasta
tų, kurie greitai turi būti 
nugriauti, nes juos nebega
lima atremontuoti, o gyven
ti juose stačiai pavojinga. 
Savininkų vardai neskel
biami.

Gridegeportiečiai rengia- 
I si gražiai pasveikinti savo 

mylinio laikraščio “Lais- 
1 vės” dalininkų suvažiavi
mą, kuris įvyks 3 d. vasa
rio. Draugai, kurie norite 
suvažiavimą pasveiki n t i, 

draugą J. Mockai- 
kurie ga1 norėtų

si rašyti dienrašti 
arba turite gimi- 

užrašykite 
arbą “Vil

nį”, nes apšvieta yra ge
riausia dovana, kurią gau
dami visada prisimins, kad 
jie turi giminių Amerikoje.

J. Strižaushas

ti

“Vilnį”, 
nių Lietuvoje,

Girdėjau kalbant persi-! jiems “Laisvę” 
keliančius narius, kad jie 
niekur nematė tokio pa
vyzdingo - sveiko kultūrin
go kūno, tokios švarios 
publikos, taip pavyzdingai 
nusistačiusios ir energingos 
organizacijos, kaip čia. Ir 
tiesa, aš pats *ešu tos nuo- 
hlėnės. Vietos draugai, ku- 

■ rie čia pastoviai gyvena, to 
nepastebi, tą gali pastebėti 
tiktie; kurie, čia atvažiuo
ja^ praleisti šezohą; arba tik 
naujai:čia apsigyvena.

Yra nūsiskundiitų,- pri
metimų, kad kai kurie mū
sų nariai, nors ir tvirtai 
nusiteikę klasiniai, bet lan
kosi priešingos srovės pa
rengimuose... Nebūtų ge
rai... Bet jei jie ten neuž
mirštų savo idealo, princi
po, tai bū,tų ir ant nau
dos, nes tai būtų liep
tas perėjimui vieno kito už
silikusio. atžagareivių eilė
se lietuvio į progresyvę pu
sę, į aukštesnį lygį, kuris 
per neapsižiūrėj i m ą, per 
neapsisvarstymą kėlė ran
ką prieš progresyvę pusę, 
prieš mus. Tiems suklaidin
tiems broliams buvo įkal
bėta, kad pažangusis judė
jimas yra blogai nusiteikęs, 
gi jiems pradėjus susidrau
gauti su pirmeiviais žmo
nėmis, suras, kad tas viskas 
buvo apgaulė, didelė netie
sa, ir jie pradės prie mūsų 
artintis.

Dar žodis tiems broliams 
senmečiams, kurie ieško 
ramios vietelės senatvėje.
Nuoširdžiai patariu: dar i pirmininkas, T. Raila—yi- 
kol esi gyvas ir gali proti-! cepirmininkas, Stella Raila 
niai ir fiziniai būti nepri-1—protokolų raštininkė 
gulmingas, padaryk sau ge- i 
rą ir apsilankyk Floridoje

New Britain, Conn.
Mirtis mažina mūsų gre

tas, atėmė iš mūsų gerą 
draugą. Stasys Yurkūnas, 
kuris $u mumis gyVeno per ’ 
■daugel'mietų,’ mirė sausio 15 
d., sulaukęs 75 metų.

Prigulėjo prie progresy
vių organizacijų ir parem
davo pinigiškai pagal išga
lę. ‘

Gyveno vienišas, todėl 
pas mus neturėjo giminių. 
Palaikai tapo išvežti į Ams
terdam, N. Y., pas savuo
sius.

Ilsėkis, drauge, ramiai!
J. Ambrose 
A. Bakevich

Stoughton, Mass.
Sausio 20 d. įvyko meti

nis susirinkimas United 
Lithuanian Society, kuris 
buvo atvirukais šauktas. 
Dalyvavo apie šimtas nag, 
rių. Valdyba išdavė rapor
tą iš 1962 metų. Finansi
niai gerai stovi, atmokėjo 
$6,000 skolų, padarytų 1961 
m., ir dar liko pelno $1,600. 
Raportas priimtas su pagy
rimu.

Išrinkta vald y b a 1963 
metams: Frank Jacob

Biruta Jacob—finansų raš
tininkė, Jerrv Vareika—ka- / v

: sininl biznio prižiūrėto- 
Ukus, A. Janush, 
lons, kasos globė- 
rimaitis, P. Wa- 

lent, J. Orgotis, F. Vit-

g’e. Nekelk kojos sierudvcT 
kur nieko nežinai, kur pa
žįstamų neturi, nes jų ir 
nepasidaryti, jau ne toks 
tavo amžius, kad naujus, kauskas ir A. Malukaus-
draugus lengvai įgytum, kas. Stako komisijsųJ. Go- 
Tarp svetimkalbių tikrai tu ra ir J. Blažis, maršalka—
nerasi užuojautos. Kitaip 
yra tarp savo kalbos žmo
nių. Mes ir apie senąją tė
vynę Lietuvą galime ramiai 
prisiminti ir rasti bendrą 
kalbą... Čia lietuvis atvažia
vęs jausis kaip pas savus, 
nes jis ir ras’ daug savo 
krašto žmonių, o gal net ir 
artimo kaimo, o jau arti- 
.............. i ........ ■■■1111. ....

J. Petrukaitis.
Per daugelį metų buvo 

pirmininku J. Blažis, labai 
gerai' veikė organizacijos 
labui, bet šiemet jis pralai
mėjo rinkimus. Vienok d$l 
to jis nesigraudina, paspau
dė ranką naujam pirminiri^ , 
kui ir palinkėjo sėkmės.

George Shimaitis

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 25, 1963



MIAMI. FLA.
Iš Miamės Lietuvių 

Socialio Klubo
Praėjusiais 1962-aisiais 

m. Lietuvių Socialis Klu
bas turėjo 12 mėnesinių su
sirinkimų ir keliolika spe
cialių — salės statymo ir 
konstitucijos klausimais.

Buvo surengta apie 35-ki 
piknikai; filmai iš Lietu
vos, paminėjimas Tarpt, 
moterų (kovo 8-tosios) 
ir tėvų dienų. Lapkričio 18 
dieną sušauktas specialus 
susirinkimas prie mimui 

♦ naujai pagamintos konsti
tucijos.

A Po susirinkimu buvo 
skaityta keletas labai svar
bių istorinių prelekcijų, pa
gamintų L. S. K. kultūrinės 
veiklos komisijos, kaip tai: 
Kunigas Maironis ir jo ei
lėraščiai; Antanas Viena
žindis kaipo poetas; Pra
džia Kultūros Lietuvoje; 
Virškinimo, valymo orga
nai ir maistas; Moterų ko
va už taiką ir lygias teises 
su vyrais; skaityta keletas 
liaudiškų ir satyriški] eilė
raščių.

Klubo didžiausias, svar
biausias ir sunkiausias dar
bas buvo, tai statymas sa
lės, kas sugėrė daug ener
gijos ir finansų.

Aukota Raudonajam Kry
žiui (Red Cross) $10, vėžio 
ligos tyrimo organizacijai 
$10, United Fondui $10, 
Brooklyno Aido chorui $10 
ir išmokėta spaudai už gar
sinimus $40.

Prieš kiek laiko L. S.
Kįlubas gimė ir augo Žeko- 
nių sode. Per metų metus 
jis išaugo į didelę organiza
cija ir jau nebegalima buvo
sutilpti Žekonių sodo ribo
se, tai buvo priverstas ieš
koti sau didesnės ir plates
nės vietos. Buvo išrinkta
komisija, surasta tinkama, 
patogi ir didelė vieta ir pa- 
statvta graži ir erdvi salė, 
kurioie iau buvo surengta 
4-ri dideli ir pasekmingi 
parengimai. Naujų • metų 
sulauktuviu vakaras ir sau

sugabios ir žino kaip tin
kamai suderinti maistą.

Perstatyta gera ir suga- 
bi klubo veikėja, buvusi lai
ke salės budavojimo finan
sų knygvedė, o dabar iš
rinkta L.S.K. finansų raš
tininke 1963 metams—Mrs. 
A. Lack. Jinai pasižadėjo ir 
toliau veikti. Mrs. A. Lack 
buvo dviejų didelių paren
gimų vadovaujanti gaspa
dinė — naujų metų sulauk
tuviu ir sausio 1 dieną.

Pakviestas kalbėti ilga
metis klubo veikėjas ir ka- 
sierius. Jis pasižadėjo veikt 
ir toliau. Pakviestas naujai 
išrinktas maršalka S. Shu- 
kaitis, jis pasižadėjo palai
kyti susirinkimuose gerą 
tvarką ir veikti kiek aplin
kybės pavelis. Pirmininkas 
pakvietė visus iždo globė
jus: J. Benikaitį, J. Sma- 
lenską, L Urboną, Giraitį 
ir Browną. Jie visi pasiža
dėjo veikti dėl klubo gero
vės. Naujai išrinktas pirmi
ninkas pakvietė tarti kele
tą žodžių ir užleidžiantį 
naujam pirmininkui vietą 
S. Kanapį. Jis padėkojo vi
soms gaspadinėms ir vi
siems kas tik veikė, per ke- 
leris metus ir jis pasižadė
jo veikti ir toliau.

Buvo labai malonu sutik
ti naujų metų parengimuo
se gerą klubo rėmėją N. 
Benikaitienę, pasveikusią 
po sunkios operacijos.

Keliolika miamiečių L.S. 
K. narių išvyko porai savai
čių atostogauti į Nassau sa
las, Atlanto vandenyne. Iš
vyko Mr. ir Mrs. Lack, Mr. 
ir Mrs. Tamošiūnai ir kiti. 
Linkime jiems linksmai 
praleisti laiką ir sugryžti 
laimingai...

L.S. Klubas neteko kelių 
gerų narių, kurie išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo: Aimonie- 
nė, Bubelienė, Nbbara ir J. 
Zuparko. Ilsėkitės ramiai 
per amžius. ' a

J. W. Thomson’as

Rochester, N. Y.
Lietuvių /vaduotojų” ra

dijo pusvalandy j (dabar 
sutrumpintas iki 25 m.), 
tarpe rekorduotosi;^>lokšte- 
lių muzikos, retkarčiai'čpa- 
sigirsta stiprių<pareiškimų 
prieš Lietuvos f*^raudoną 
okupantą”. Apie vidurį 
1962 metų gruodžio m. bu
vo pareikšta per radiją, 
kad “mes nebendrausime 
kultūriniai su dabartine 
Lietuva ir jcfe lietuviškai 
kalbančiais .agentais”.

Šių m. sausio 13 d. per 
“vaduotojų” radiją pasigir
do nauji užmojai: “At
mušti okupanto melus apie 
Lietuvą, sutverti Lietuvos 
fondą — surinkti milijoną 
dolerių, parašyti Lietuvos 
istoriją nuo pat pradžios. 
Ją išversti į anglų ir vokie
čių kalbas, o gal ir francū- 
zų. atspausdinti patrauk
liai”. Ją reikės duoti dide
lei spaustuvei. Sakė, kad 
jie 10 rašėjų jau turi pa
ruošta.

Dabar tik reikia dolerių.
Aukų nuo organizacijų ir 

pavienių turi būti po $100. 
Sakė, kad pirmųjų Roches- 
terio lietuvių aukotojų tar
pe vra Robertas Sherelis su 
$100.

Rochesteryje jau sutver
ta komitetas rinkti šimti
nes.-Tai bus dar vienas ra
ketas kaulyti pinigus iš 
žmonių varde Lietuvos.

Girdėjęs per radiją

niselovaitienes dalyviai su
aukojo $21. Pinigai paskir-
ti pusiau “Laisvei” ir “Vil
niai”. Pasiųsta abiem laik
raščiams po $20.50. Ačiū 
visieius1 ‘aukojusiems.

Ačiū ' šeimininkėms M. 
Bražaitienei. V. > Daraškie- 
nei ir O Eitutienei, taipgi 
pagalbininkei M. Garbin- 
čienei.

A. S.

Camden, JI. J. PHILADELPHIA, PA.

sio 1 d.. Naujų metų dieną, 
buvo dideli ir labai entuzi
astiški parengimai.

L.S.K. nutarė atskirti su
sirinkimus nuo piknikų. 
Dabar susirinkimai įvyks 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
trečiadieni, 2-rą valandą 
po pietų. Išrinkta kultūri
nės veiklos komisija: V. 
Bovinas, J. W. Thomsonas 
ir J. Smalenskas.

Po valdybos ir parengi
mų komisijos raportų, pir- 
fnininkas Kanapis pakvie- 

jltė Tamošiūną prisiekdinti 
naujai išrinktą 1963-siemš 
metams valdybą. Po prie
saikos naujas pirmininkas 
S. Zavis, trumpoje kalboje, 
kvietė visus narius draugiš
kai ir sutartinai veikti. To
liau Zavis pakvietė kalbėti 
vicepirmininką V. Boviną. 
Jis taipgi kvietė visus na
rius sutartinai ir draugiš
kai veikti dėl klubo gero
vės ir dėti didelės svarbos 
į kultūrini veikimą.

Buvo pakviesta viena iš 
tvėrėiu, L.S. Klubo ilgame
tė veikėia ir nrotokolu raš
tininkė M. Vahlionienė. Ji
nai pasižadėjo ir toliau j 
veikti klubp gerovei. Padė
kojo visoms gaspadinėms, 
per kuriu dideli pasidarba- 
vima padarvta daug pinigų 
klubui. M. Valilionienė nie
kados neatsisakė užimti va- 
dovauiančins gaspad i n ė s 
narei<m piknikuose. Ji per 
nas’t'utinins du atsisveikini
mo niknikus Žekoniu sode 

^bnvo vvriausia gaspadinė, 
“taipgi ir naujojoje salėje 

dviejuose dideliuose paren
gimuose. Šito strainsnio ra
šytojas tiki, kad L.S.K. vi
sos gaspadinės moka, yra

St. Petersburg, Fla.
Palankyta, paguosta

Aną gražią dieną susita
rėme su draugais A. ir K. 
Pakšiais ir nuvykome į 
Tampą pamatyt, kaip mums 
nematytas miestas atrodo, 
o labiausiai rūpėjo palan- 
k y t i kadaise gyvenusią 
New Britain, Conn., ir pa
žangiam veikime dalyvavu
sią Veroniką Simmons (Jo- 
kymienę).

Pasisveikinome, bet gai
lestis suspaudė širdį. Ka
daise buvo tokia tvirta, vik
ri moteriškė, o štai keli me
tai neturi jėgų. Jos likimas 
priklauso nuo dukters ir 
pridabotojos. Ji mums pra
sitarė, jog neturinti vilties, 
kad kada galėsianti atsikel
ti iš lovos. Šiaip gražiai pa
sikalbėjome apie praeitį, 
apie jos pažįstamus New 
Britaine. Mums ji sakė tu
rinti neblogą apetitą, tik 
tos kojos nustojo stipry
bės, anei krust.

Tiek gera, kad Veronika 
nepasidavus ' nusiminimui.\ 
Ji rūpinasi bėgančiais rei
kalais, priklauso LLD kuo
poje St. Petersburge, skai
tanti lietuvišką ir anglišką 
spaudą, dėlto nors diena iš 
dienos tam pačiam kamba
ryje, tačiau tvirtai apsi- 
pažinus su visu pažangiuo
ju judėjimu, kaip čia, taip 
ir visame pasaulyje.

Malonu buvo pasikalbėti 
ir džiugu išgirdus, kad jos 
dukters merginos gražiai iš
auklėtos, kuklios jaunuolės, 
visos trys siekiasi aukšto 
mokslo, be to, esančios mu
zikos mėgėjos.

Linkime Veronikai stip
rybės, Vikutis

CLEVELAND, OHIO
Iš Moterų klubo 

susirinkimo
Sausio 10 dieną įvyko 

klubo skaitlingas ir pasek
mingas susirinkimas. Pir
mininkė pakvietė nares at
sistojimu pagerbti mirusią 
narę Mortą Gaurulienę.

Klubo valdybos raportai 
išklausyti ir. priimti. Buvo 
keletas laiškų su sveikini
mais Naujųjų metų proga: 
A. Sklerienės iš St. Peters
burg,, Fla., ir J. Ramanaus
kaitės, studentės iš Lietu
vos. , •

Ligonių lankymo komisi
ja pranešė, kad serga R. 
Andrasunienė, kuri turėjo 
operaciją ant abiejų akių. 
Dabar jau randasi namie, 
4210 Overlook Rd., Cleve
land Heights. Būvio ligoni
nėje M. Žebrienė. Linkiu 
joms greitai pasveikti.

Į ligonių lankvmo komi-, 
siją įėjo: M. Mačionienė, V. 
Daraškienė ir M. Bražai- 
tienė.

A. Petrulienei padaryta 
operacija. Ją lanko Bagdon 
ir Butirienė.

K. Gardis persikėlė į De
troitą gyventi. Jai važiuo
jant automobiliumi įvvko 
nelaimė, jai sužeidė galvą. 
Klubas linki greitai pa
sveikti.

Į klubą istojo J. Beikin. Į 
sąryšį delegatėmis pasiliko 
tos- pačios: V. Mockaitie- 
nė, A. Mack, ir A. Salin. Į 
knygų komisiją įėjo M. 
Karsokienė ir A. K a z i- 
lionienė.

Nutarta vasario mėnesi 
neturėti susirinkiiho, įvyks 
kovo 14 d. Turėsime pami
nėjimą Moterų dienos.

Klubas paskvrė $10 pa
reiškimui užuojautos Kris
tinos Stanislovaitienės šei
mai.

1963 metams valdyba su
daro. A. Palton—pirminin
kė, M. Meison—užrašų raš
tininkė, O. Eitutienė — fi
nansų raštininkė, A. Mack 
—iždininkė, A. Salin—ko
respondentė.

Po susirinkimo buvo pa
gerbta Veronika Mockaitie- 
nė, mūsų darbšti narė, kū
nai pripuolė gimtadienis. 
Ta proga pakalbėjo J. Žeb- 
rys. Prisiminimui K. Sta

Lawrence, Mass.
“Laisvė” patinka 

Lietuvoje
“Laisvės” vajaus reikalais 

daug važinėjau ir daug pa
tyriau. Skaitytojai daugu
moje seni: vieni skundžiasi 
akimis, kiti kojų ir rankų 
skausmais, bendrai sveika
tos reikalais, bet. jiems 
“Laisvė” patinka ir atsi
naujina.

Taip, mes^visi jau esame 
ne jaunucjtS., Aš irgi virš 
70 metų. Watariau tiems, 
kurių akyJfcilpnos—užrašy
ti “Laisvę® Lietuvą savo 
giminėms. ®ugelis paklau
sė patarim* Vajaus metu 
man pavyko gauti “Lais
vei” septynis naujus skai
tytojus, jų tarpe ir į Lietu
vą. Teko kalbėtis su tais, 
kurie užrašė į Lietuvą. Jie 
jau gavo laiškų iš Lietuvos. 
Giminės rašo, kad “Laisvė” 
patinka, nes iš jos sužino 
apie lietuvių amerikiečių 
gyvenimą. Rašo, kad “Lais
vė” ten eina iš rankų į ran
kas — visi noriai skaito. 
Taigi, patariu užrašyti 
“Laisvės” kuodaugiausiai į 
Lietuvą, o nesigailėsite. Jū
sų giminės Jius jums dėkin
gi-

Ligoniai
Yra sergančių lietuvių. 

Vytautas Lukauskas pasly
do gatvėje, virto ir susilau
žė koją net penkiose vieto
se. RandasiBon Sėcours 
ligoninėje.

Antanas Butėnas randas 
Bon Secours ligoninėje. Tu
rėjo operaciją.

Levasia Gross buvo Law
rence General ligoninėje 
per 11 dienų. Turėjo opera
ciją. Dabar jau randasi na
mie.

Sergantiems linkiu grei
tai pasveikti.

Vincas Kralikauskas

Iš gražaus susirinkimo
LLD 133 kuopa turėjo sa

vo metinį susirinkimą ir iš 
išduotų raportų, pagal ne
didelį kuopos narių skaičių, 
paaiškėjo, kad kuopa paau
kojo pereitais metais spau
dai ir kitiems kultūriniams 
reikalams suvirš šimtą dole
rių. Visi kuopos nariai da
lyvauja viešam veikime, va
žiuoja į parengimus pas Be
kampius, į New Yorką, Bal
timore ir tt., ir visur prisi
deda parėmimui judėjimo, 
ypatiškai su aukomis. Tarp 
kuopos narių viešpatauja 
draugiška nuotaika ir vei
kime visi muša į vieną taš
ką. Jokių užsivarinėjimų, 
jokių ambicijų Čia nėra.

Raportą iš kuopos veiki
mo pateikė drg. Pranaitis.

Kuopa paskyrė civilinių 
teisių gynimui penkinę.

Kuopa, kad sukelti pinigų 
palaikymui darbini n k i š k o 
judėjimo, išrinko Pranaitį 
ir Bekampį, kad surastų 
vietą, kur būtų galima su
rengti pikniką birželio mė
nesį.

Nariai^ paprastai visi pra
džioj metų užsimoka savo 
duokles, bet šiame susirin
kime dėl įvykusio busų vai
ruotojų streiko negalėjo da
lyvauti susirinkime ir dvie
jų narių mokesčiai liko ne
užmokėti.

Užbaigus susirinkimą, na
riai turėjo vaišių, užkan
džių, kavos ir gardaus py
rago, kurį parūpino, pati iš
kepdama, draugė Vaišvilie
nė. Reikės gauti nuo jos 
to pyrago receptą.

Svarbu pažymėti, kad su
sirinkime ir vaišėse dalyva
vo dipukas, kuris atvažiavo 
su vienu iš kuopos narių. 
Jis yra Kanados pilietis ir 
dabar gyveųa ^Elizabethe. 
Tai buvo tikrai netikėtas 
priepuolis, nes jis paeina iš 
Jankų kaimo, Višakio Rū
dos parapijos, kur aš gi
miau ir būdamas 8 metų tą 
vietą apleidau. Nors jis 
yra dipukas, bet biskelį ki
tokio supratimo, negu kiti 
dipukai.

Užkandį ir vaišes pristatė 
Bekampiai, o patarnavo ir 
kavą pagamino draugė Bak- 
šienė.

J. A. Bekampis

Sausio 17 d. suėjo metai, 
kai išsiskyrė iš gyvųjų tar
po pažangi mūsų judėjimo 
rėmėja, organizacijų narė 
Helen Mattis, palikdama 
gyvenimo draugą Charlį, 
dukterį Frances ir anūkę 
Frances, ir daugelį draugų. 
Velionė Helena bus ilgąi 
prisimenama. Likę.. vyras,
duktė ir anūkė liūdi prismi- 
nę metinę sukaktį.

>Plietienė išvyko į Flori
dą. Kaip ilgai ten bus, ne
pasakė. Per žiemos šalčius 
mūsų draugus vilioja šiltas 
kraštas. Draugas Antanas 
Zavišius iš Budd Lake, N. 
J., šildosi Floridos saule. 
Savo laiškutyje pažymi, 
kad tikisi ten būti bent tris 
mėnesius, manydamas apsi
gyventi pastoviai. Rytai jį 
bauginą šaltu oru. Abu yra 
mūsų organizacijų nariai.

Mano senas pažįstamas 
man sako: Impulevičius va
karo sulaukęs bijosi eiti į 
krautuvę, duktė cigarečių 
parneša. Prasikaltėlis Ta
rybų Lietuvos piliečiam gal 
prisimena papildytus žiau
rumus ir bijosi atpildo. Tas 
pat prietelius sako: Ar ži
nai daromus visų tautu 
žingsnius su reikalavimu jį 
pašalinti iš Philadelphiios, 
ir jeigu tai teisybė, tai gir
tinas jų darbas.

“Vilnies” kalendoriuje už 
1963 metus trys mūsų lai
dotuvių direktoriai duoda 
savo skelbimus: Charles 
J. Roman, Frank Balin 
(Balinskas) ir Paul P. Nor
kus. Įvykus šeimoje mir
čiai, remkime tuos, kurie 
garsinasi mūsų Spaudoje.

Tarybų Sąjungos atle
tams Igorter Ovanesvan ir 
Valery Bulyshev nebus lei
džiama dalyvauti Inquirer 
AAA kompeticijoje Con
vention Hall Philadelphijo
je., Atletai atvyks pabaigo
je sausio ir dalyvaus vasa
rio pirmą New Yorke aukš
to šokimo ir bėgimo lenkty
nėse.

Transportacija nustojo 
veikus 1,550 mylių ilgio ke
liu Philadelphijoje. Strei
kui vadovauja unijos pre
zidentas M. J. Quill. Pasie
kimas darboviečių, parvyki
mas iš darbo sunkus. Trau
kiniai padidino vagonų 
skaičių, visi teksikebai pa
leisti darban, bet busai ir 
požeminiai ir viršutiniai 
traukiniai sulaikyti, biznie
riai turi mažiau pirkėjų, 
nes sunkus pasiekimas 
miesto centro, vietomis už
drausta pastatyti automo
bilius. Turintieji automobi
lius patarnauja kaimynams 
pasiekti dirbtuves.

T.W.U. 234 lokale virš 
nenkių tūkstančių darbi
ninku randasi kovos lauke, 
derybos neduoda pasekmių. 
Komnaniia nori atleisti 
darbininkus, lokalas 234 
reikalauia užtikrinimo, kad 
darbininkai n e b u s atlei
džiami.

Telefonu kompanijos 
L.B.E. lokalus 1944, iškovo- 
io algų pakėlimą nuo $2 iki 
$5.50 i savaitę. Paliečia 
8,000 darbininku.

P.

Waterbury, Conn.
Sausio 1 d., savo namuo

se, 41 Green St., sulaukęs 
70 metų amžiaus mirė An
tanas Macijauskas. Paėjo iš 
Lietuvos nuo Jurbarko. 
Prieš 50 metų atvyko į 
Waterbury pas savo brolį 
ir visą laiką čia gyveno.

1960 metais Antanas už
rašė “Laisvę” į Lietuvą sa
vo seseriai. Sakė, kad gavo 
laišką, sesuo mylinti “Lais
vę” skaityti, tai 1961 me
tais . vėl atnaujino prenu
meratą. Pats buvo ilgame
tis “Lasisvės” ir “Vilnies”' 
skaitytojas ir rėmėjas.

Velionis buvo Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas.

Sausio 3 d. palaidotas 
Kalvarijos kapinėse greta 
savo brolio. Paliko 3 sūnus 
ir 16 anūkų. Lai būna jam 
amžina ramybė.

J, Strižauskas

Paterson, N. J.
Drauges Sakalauskienės 

palaikai bus laidojami šeš
tadienį, sausio 28 d. Lavo
nas .iš Legg and Sons šer
meninės bus išlydėtas 8:30 
vai. ryto.

Maskva.—Grįžo iš Jung
tinių Valstijų ir Kubos 
TSRS premjero pavaduo
tojas V. Kužiiecovas.

Lawrence, Mass.
Mūsų mieste apiplėšimų 

ir vagysčių žymiai padau
gėjo. Nemažai ir senų mo
terų apiplėšė. Ir kitokios 
piktadarybės daugėja. E. 
Tomlinson, 17 metų, 47 Va
lent St., mėsiniu peiliu su
žeidė savo tėvą.

Lawrence miesto virši
ninkai, priešakyje su majo
ru, rudenį, balsavimo keliu, 
reikalaus pakelti algas. 
Nuo 1959 metų miesto ma
joras gauna metams $10,- 
000, o aldermanaipo $6,000.

Lawrence mieste 1962 
metais gimė 2,143 vaikai. 
Per metus mirė 1,226. Ve
dybų buvo 5i93.

..S. Penkauskas

Baltimore, Md.
Vasario 2 d. įvyks LLD 

25 kuopos susirinkimas, to
je pat vietoje. Kviečiami vi
si nariai dalyvauti, nes tu
rėsime daug svarbių reika
lų aptarti, jų tarpe ir busi
mąjį “Laisvės” pikniką.

Kaip jau iš praeities ži
nome, į baltimoriečių pik
nikus atvažiuoja lietuvių iš 
kitų miestų, o iš Philadel- 
phijos, tai su autobusu. Ma
nau, kad ir šiemet tas pats 
bus, tai reikia gerai prie 
“L” pikniko prisirengti.

Jonas

Valstijos seimelio didžiu
ma padavė peticiją pašali
nimui majoro Tate iš kon- 

■ silmano ar majoro vietos. 
Taipgi padavė prašymą tei
sėjui Gold pašalinti skan
dalo tyrinėtoją Crumlish. 
Kilus važiuotės darbininkų 
streikui, sakoma, reikalaus 
seimelio drausti streikus 
busų bei eleveiterių darbi
ninkų kiekviename valsti
jos mieste. Toks įstatymas 
buvo bandoma pravesti 
prieš porą metų, bet nepa
siekė tikslo. Transportaci- 
jos streikas Philadelphijoje 
jų užmojį paakstino. Strei
kas kilo kompanijai atsisa
kius duoti užtikrinimą, kad 
darbininkai nebus atleisti 
gerinant važiuotės techni
ką.

Demokratai ivedė radarą 
sugavimui greitai važiuo
jančiu. Respublikonai nori 
panaikinti.

Šių metų antras didelis 
, gaisras sunaikino šv. Elz
bietos parapijinę mokykla, 
du ugniagesiai žuvo, keli 
sužeisti, trys šimtai šeimy
nų apleido namus. Majoro 
isaku nuleista vėliava žu
vusių pagerbimui.

1791 metu valstijos įsta
tymas, kad kaltinamasis, 
surastas nekaltu, turi pasi- 
mokėti teismo kaštus, teisė
jo Thomas T. Gawthrop pa
tvarkymu yra priešingas 
valstijos konstitucijai. Civil 
Liberties unija gynė Jay 
Giaccio, kuri surado nekal
tu, bet reikalavo nasimokėti 
teismo kaštus $230.95.

Philadelphiios darbdaviai 
davė tris milijonus doleriu 
apmokėjimui už vaistus dėl 
paliuosavimo Kubos prasi- 
2—Phila, Pa. virš-iui 
kaltelių. Keli jų yra iš Phi- 
ladelphijos.

Binghamton, N. Y.
Serga

Sunkiai susirgo Paulina 
Bakšienė ir randasi Luords 
ligoninėje. Motinos likimu 
labai susirūpino jos sūnūs 
Bill ir Andy, taipgi jos bro
liai Antanase ir Povilas 
Navalinskai, ir brolienė Jo
sephine Navalinskienė. Vė
linu greitai pasveikti.

Josephine

Cleveland, Ohio
Vietos ALDLD reikalai

Po keleto įvairių mūsų 
veiklos sutrukdymų dėl 
šalčių ik sniego, šiomis die
nomis -tuo atžvilgių daly
kams pagerėjus, vėl grįžta
ma prie veikimo bei įvyki- 
nimo to, kas buvo pirmiau 

j užsibrėžta.
LLD 190 kuopa rengia va

karienę, vasario 9 dieną klu
bo svetainėje. Pradžia 6 
vai. vakare. Tai bus pir
ma pramoga šiais metais.

LLD 15 apskrities komite
tas sausio 17 d. turėjo pasi
tarimą ir nutarė šaukti ap
skrities metinę konferenci
ją. Jai pasirinko kovo 17 
dieną. Apskrities sekreto
rius visoms kuopoms išsiun
tinės pakvietimus su infor
macijomis delegatų išrinki
mo ir kitais Draugijos rei
kalais.

Apskrities komitetas taip
gi nutarė surengti Lietuvos 
filmų rodymą. Iš mūsų pub
likos tenka girdėti nemažai 
tokių pageidavimų, o turint 
gana daug ir gražių Lietu
vos filmuotai kodėl tuo ne
pasirūpinti? Filmų rody
mui pasirinktos dvi dienos: 
birželio 6 ir 7. Ir jeigu tik 
mūsų filmininkui tos dienos 
bus tinkamos, tuoj praneši
me tam vieta ir laiką><£į- 
kimės, jog mū$ų publika tuo 
bus pilnai patenkinta. Pa
tartina visiems tėmyti vė
lesnius pranešimus.

J. žebrys

3 p.--Laisvė (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 25, 1963
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Kai kurios pastabos del braziliecio 
A. Juodelio atsiminimų “Laisvėje”

(Tąsa) r
Apie paskutiniuosius SLB įvykius A. Juo

delis rašo, naudodamasis minimo Daugėlos 
surankiotomis žiniomis (269, 270, 271 psl.). 
Štai apie skilimą garsininky tarpe jas rašo, 
kad atsirado “dešinysis elementas/’ kuriam 
vadovavo (čia jis iš Daugėlos cituoja pen
kias pavardes). Faktiškai tie penki žmonės 
ir sudarė visą tą “dešinįjį elementą/’ nes 
jiems išeinant iš SLB Centro Valdybos ir 
Bom Retiro skyriaus valdybos niekas dau
giau prie jų neprisidėjo. Tad, kam gi jie 
galėjo vadovauti? Anot A. Juodelio, tie 
penki “dešinieji” veikėjai iš SLB pasitraukė 
1939 metais. Turi būti 1930 metais.

Toliau A. Juodelis, iškraipęs SLB Bom 
Retiro skyriaus paskutiniosios valdybos sek
retoriaus J. Kujelevičiaus pavardę (jis rašo 
J. Kugelevičius) ir SLB Centro Valdybos na
rio A. Macaičio (jis rašo Mačiaitis), matyt, 
pasikliaudamas tiktai savo atmintim, rašo, 
kad “dešniesiems” pasitraukus, “Garso” re
daktoriumi buvo paskirtas A. Majus, čia A. 
Juodelis labai klysta. Buvęs aktyvus SLB 
veikėjas, šiuo metu Urugvajaus lietuvių laik
raščio “Darbas” administratorius Bronius 
šabrinskas, savo laiške mums rašo: “Ne tie
sa, kad A. Zauką pašalinus nuo “Garso” 
redagavimo, buvo pakviestas A. Majus. Juk 
šis buvo dar dešinesnis už A. Zauką. Tai 
kur gi tada būtų. . . logika? Buvo taip: po 
A. Zaukos buvo Petras Kaišys pasiųstas į 
fazendą atvežti A. Marmą.”

Mes truputėlį pridursime: 1930 m. A. Ma
jus jau aktyviai reiškėsi kaip fašistinių or
ganizacijų ir jų spaudos San Paule bendra
darbis.

Ryšium su “Garso” ir SLB policiniu lik
vidavimu, A. Juodelis pateikia dar tokias 
netikslias žinias: SLB ir jo laikraštis “Gar
sas” buvo uždarytas ne 1930. V. 22, o 1930. 
V, 28. Vincas Tamošaitis (A. J. rašo A. Ta
mošaitis) jokiu “Garso” “rengėju” nebuvo, o 
tiktai raidžių rinkėju. Taip pat ne tiesa, 
kad garsininkas A. Macaitis buvo į Lietuvą 
ištremtas. Jis liko Brazilijoje ir ten mirė. 
Buvęs “Garso” redaktorius Alfonsas Marma, 
ištremtas į Urugvajų ten gyveno ne šešerius, 
bet penkerius mėtus. Jis buvo ištremtas
1930 m. liepos 1 d,, į Braziliją sugrįžo 1935, 
m. rugsėjo mėn. (“Darbas/’ Montevideo^ 
1949. X. 22, 3 pusi.).

1930 m .spalio 25 d, San Paule buvo iš
daužyta fašistinio laikraščio “Lietuvis Bra- . 
zilijoje” redakcija ir rinkykla. Šio įvykio 
aprašymą A. Juodelis pažodžiui pasiima iš 
J. Daugėlos (271 ir 272 psl.).

Po minimo įvykio kunigas Valaitis, anot 
A. Juodelio, per pamokslą prakeikė “ateM 
tininkus” ir juos ekskomunikavo (mūsų pa
braukta—A. G., A. K. ir kt.). Kunigas A’is 
dėlto negali nieko ekskomunikuoti. Be/ to, 
nejaugi “Lietuvį Brazilijoje” išdaužė kaįali- 
kai, kad juos kunigai ekskomunikuotų?

* * *
Vieną straipsnį A. Juodelis paskyrė! lie

tuviškųjų mokyklų San Paule aprašymui 
(“Laisvė,” 1961. XII. 29). Neilgame straips
nyje autorius 8 kartus sumini buvusio kdn- 
sulo San Paule pavardę ir pateikia 28 kitų 
Smetoninės valdžios pakalikų Brazilijoje pa
vardes. Straipsnyje nėra nė vieno pažan
gaus San Paulo lietuvio pavardės, nėra nė 
vieno sakinio apie tai, ar pažangieji lietu
viai rėmė tas mokyklas.

Daugėla mini (225 psl.) kažkokį San Pau- 
- jo mieste gyvavusį inteligentų švietimo ko- 

mitetą (!). šį niekad nebuvusį komitetą be
• reikalo mini ir atsiminimų autorius. Mo
kyklų įsteigimo istoriją, datas, pavardes (iki
1931 metų) A. Juodelis paėmė iš Daugėlos 
(nuo 225 iki 242 psl.). šiuos duomenis A. 
Juodelis panaudoja be savo komentarų.
• # ♦ *

Labai blankiai aprašęs garsininkų organi
zacijos sulikvidavimą, A. Juodelis imasi ra
šyti apie Brazilijos lietuvių veiklą pogrindy
je. Čia jis taip pat neapsieina be klaidų. 
Savo VI straipsnyje (“Laisvė,” 1962. I. 9) 
jis pačioje pradžioje kalba apie kažkokią 
organizaciją, kurią p avadina “Draugija/’ 
Tokios “draugijos” (iš vieno žodžio) nie
kur negalėjo būti, jos nebuvo ir Brazilijoje.

San Paule veikė ne Amerikos Lietuvių Mo
terų Darbininkių Draugija, o “Amerikos lie
tuvių darbininkių susivienijimo” kuopa (pats 
centras buvo JAV).

Iš A. Juodelio rašinio išeina, kad po “Gar
so“ uždarymo “...lietuviai tuojau perėjo į 
pogrindinį, visuomeninį-kųltūrinį ir net poli
tini veikimą.“ Ir tik vėliau susiorganizuoja 
Brazilijos Komunistų partijos Lietuvių frak
cija. Tikrenybėje buvo atvirkščiai: dar 
“Garsuį” tebeinant jau kūrėsi BKP Lietuvių 
frakcija.

Nesuprantama, dėl ko A. Juodelis prie 
1931 m. veikusių pažangių organizacijų pri
plaka ir “žuburio” draugiją. Tuo metu ši 
draugija buvo darbininkams priešiškoje sto
vykloje.

Tikrai keistai A. Juodelis sumini, organiza
cijas kažkokiais prasimahytais pavadini
mais. Pvz., Brazilijos Komunistinę jaunimo

sąjungą jis vadina “Komjaunuolių organiza
cija,” MOPR’as — jam tiktai “politkali
niams organizacija,” o juk tai politkali
niams šelpti organizacija, kurios skyrius lie
tuvių kolonijoje San Paule 1935 metais ofi
cialiai pasivadino “Lietuvos politkaliniams 
remti draugija Brazilijoje” arba sutrumpin
tai Patronatas.

Atsiminimų autorius mini “Artistų klu
bą.” Tokio pavadinimo organizacijos iš 
viso nebuvo ir jai negalėjo “daugiausia va
dovauti” Linas Valbasys ir Antanas Zokas. 
1931 metais buvo nutarta įkurti legalią, jau
nimo organizaciją “Lietuvių artistinės ir 
sportinės kultūros klubas.” Jos pirmininku 
buvo L. Valbasys ,sekretoriumi — A. 'Zokas. 
Kodėl A. Juodeliui prireikė taip iškraipyti 
tos organizacijos pavadinimą ir dar tvirtinti, 
kas jai “daugiausia vadovavo,” kai tuo tar
pu niekas kitas .jai daugiau nevadovavo, 
kaip tik pamintieji asmenys?

Vila .Žolinos lietuvių jaunimą sąjungą 
“Kultūra” jis vadina “sportininkų organiza
cija.” Ji niekad nebuvo sportininkų organi
zacija! Ji buvo pažangi lietuvių organiza
cija. Apie “Kultūrą” Juodelis ir kitų keistų 
dalykų pasako . Esą tos sąjungos autonomi
nis skyrius veikęs Baretos mieste. Kaip su
prasti “autonominis skyrius” ? Juodelis mus 
tikrina, kad “Kultūra” 1932 m. vasario mėn. 
pastatė viešą vakarą, kuriame buvusi suvai
dinta komedija “Kunigų naudą velniai gau
do.” Tokios komedijos neteko girdėti. “Ku
nigo naudą valniai gaudo”—lietuvių litera
tūroje yra žinomas tik žemaitės apsaky
mas.

1931 Im. gruodžio mėn., rašo A. Juode
lis, “Lietuvių aido Brazilijoje” leidėjai su
ruošė mitingą paminėjimui 5-šų metinių fa
šistinio perversmo Lietuvoje. Faktiškai šį 
minėjimą organizavo “žiburio” draugija. 
Žinoma, jos vadovybėje buvo ir “Lietuvių ai
do Brazilijoje” leidėjai. Mitingo dalyvių 
skaičių A. Juodelis padvigubina (iš daugiau 
kaip 200 jis padaro apie 500). Minėdamas 
fašistinių smurtininkų sušaudytus keturis ko
munistus, jis net vieno komunisto vardą su
painiojo: vietoj Kazio Giedrio rašo J. Gied
rys ,(!) , p. i ■'> <■ > ‘.Z -

Niekam jokių abejonių nesukelia išspaus
dintas šio mitingo aprašymas tų pačių me
tų ir to pat mėnesio “Darbininkų žodyje” 
Nr. 7. Ten yra ir mitinge priimtoji rezoliu
cija, kurią pacituosime: “Mes, lituviai dar-, 
bininkai, susirinkę gruodžio mėn. 20 dieną 
1931 m. į viešą susirinkimą, sušauktą “ži
burio” draugijos salėje Rua da Grasa 144, 
skaičiuje virš 200 žmonių, išnešimui pro
testo prieš siaučiantį Lietuvoj baltąjį tero
rą bėgyje penkių fašistinio režimo metų.” 
Toliau rezoliucijoje smerkiami Lietuvos fa
šistų agentai Brazilijoj—konsulas Mačiulis, 
kunigas Sugintas ir kt. v>

Atsimindamas apie lietuvių areštuos San 
Paule, A. Juodelis rašo, kad “Darbininkų 
žodžio” redakcija buvo suimta 1932 m. ko
vo 1 d. Turi būti 1932 m. kovo 18 d. Be to, 
netikslinga sakyti redakcija, nes išties buvo 
pogrindinė ‘Darbininkoų žodžio” ir žydų ko
munistų laikraščio “Unzer vort” spaustuvė. 
Prie tais pat metais suimtųjų lietuvių ko
munistų A. Juodelis priskiria ir Simoną Pa
saulį, apie kurį niekad neteko girdėti.

A. Juodelis čia mūsų komentuojamą jo 
straipsnį baigia šitaip: “...1939 m. liepos 
9 d. Steigiamojo Seimo (konstitucionalistų) 
šalininkų sukilimas prieš Getulio Vargaso 
diktatūrą suteikia amnestiją visiems polit
kaliniams.”

/Dę] to reikia štai ką pasakyti: 1) 1932 
metais Brazilijoje įvykusiu sukilimo negali
ma vadinti “Steigiamojo seimo” šalininkų 
sukilimu, nes už jokį “steigiamąjį seimą” 
sukilėliai nekovojo, čia atsiminimų autorius 
nori pasenusį lietuvišką terminą pritaikyti 
Brazilijos konstitucijos šalininkams. 2) Tais 
metais San Paule vadinamoji konstituciona
listų revoliucija, išnauoddama liaudies ma
sių demokratinius troškimus, siekė tik ap
ginti autonomines valstijų teises, kurias fe
deralinė vyriausybė buvo uzurpavusi. Kita 
vertus, už tos revoliucijos slėpėsi paskutinie
ji anglų imperializmo bandymai atgauti pra
rastas pozicijas, jau atitekusias JAV impe
rialistams. 3) Taip pat nepagrįstas tvirtini
mas, kad minėtasis sukilimas buvo dingsti
mi, dėl kurios “Vargaso diktatūra” sutei
kusi amnestiją politiniams kaliniams. Jeigu 
iš tikrųjų po sukilimo būtų buvę amnestuoti 
visi politkaliniai, tai kodėl gi iš Brazilijos 
buvo ištremti Juozas Lekavičius, Povilas 
Kėpenis, Jonas Grinevičius, Abraomas Ko
valskis su žmona ir kiti?

* * * 1
Sustokime truputėlį prie A. uJodelio VII 

straipsnio “Pažangiesiems Brazilijos lietu
viams teko pergyventi sunkius laį^us” 
(“Laisvė,” 1962. I. 16)., čia vėl jis kalba 
apie nebuvusį “artistų” klubą. Keliomis ei
lutėmis žemiau jis rašo: “Po amnesijos 1933 
m. pradeda leisti antrą palėpinį laikraštį— 
“Mūsų žodis.”

(Bus daugiau)

i

Brockton, Mass.
Liūdnas prisiminimas

1958 m. sausio 27 d. auto
mobilio nelaimėje, ties Lie
tuvių Tautiško Namo įstai
ga, N. Main St., Montelloje, 
buvo suvažinėta mūsų my- 

i Įima motina Kazimiera 
Markelienė. Po suvažinėji
mo už trijų, valandų Pha- 
neuf ligoninė j e ji mirė.

Duktė Rožė pirmutinė 
pribuvo į ligoninę ir matė 
motinos pirmmirtines kan
čias. ’

Norės jau prabėgo pen- 
keri metai nuo jos mirties, 
bet mes liūdime mūsų mie- 
Ipsios motinos ir jos nieka
dos nepamiršime.

Rožė Stripinis ir
Anna West, dukterys;
Charles Markelis, sūnus

Lawrence, Mass.
Edward J. Ford subadė 

peiliu savo žmoną, kuri da
bar guli ligoninėje. Jis va-

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Sausio 7-tą d. turėjome 
LDS 6-kuopos metinį susi
rinkimą, Lietuvių svetainės 
patalpd&e., -Narių susirinko 
daug dąūgiau, negu papras
tai būdavo.' Bet kad pra
dėti metus .sėkmingai ir rū
pestingiau pasidarbuoti 
kuopos ir organizacijos rei
kaluose, galėjo susirinkti 
dar daugiau. ‘

Ati dariusi susirinkimą 
kuopos pirmininkė M. Kaz
lauskiene pasveikino ųarius 
su naujais 1963 metais, lin
kėdama visiems stiprios 
sveikatos ir laimės gyveni
me ir darbe.

Kuopos komiteto metiniai 
raportai buvo išklausyti ir 
priimti. Finansų sekretorė 
pranešė, kad įdavė Al. Mar- 
čiuškai pašalpos čekį, kuris

MONTREAL, CANADA
Šis ir tas iš miesto 

gyvenimo
Baigiantis “Liaudies bal

so”" vajui, čia vieną šešta
dienio vakarą susirinko gra
žus būrys laikraščio skaity
tojų, rėmėjų ir simpatikų, 
kad pasidžiaugti sėkmingo 
vajaus darbo vaisiais. O 
pasidžiaugti yra kuo: ačiū 
dosniems “Liaudies balso” 
skaitytojams ir simpati- 
kams, mes Montreale ir 
apylinkėje savo kvotą, su
kelti $800, suklėme su dide
liu kaupu — virš $900; at
naujinome veik visus senus 
skaitytojus ir, kiek galimy- 
sės leido, gavome naujų 
skaitytojų.

Kad paįvairinti šias “LB” 
vajaus užbaigtuves, geras 
skaičius gerųjų draugių mo-

tenkinimą tokiais Kanados 
valdžios žygiais.

Pasinaudodami žiemos 
laiku gautų atostogų laiko
tarpiu, Juozas irVeraVens- 
kus buvo nuvykę į New

kelione labai patenkinti.

DLK Vytauto Neprigul- 
mingo Klubo pirmininkas ir 
šiaip Montrealo lietuvių vi
suomenei plačiai pažįsta
mas, Juozas Džiaugys, pas
kutiniu laiku pradėjo smar-1 
kiai nesveikuoti. Paguldy-^ 
tas ligoninėje sveikatos iš
tyrimui. Ligonis randasi 
Jewish General ligoninėje. 
Linkiu jam laimingai ir 
greitai pasveikti.

Į Tragiškai sužeistas auto- 
, Juozas 

Bernotas, 62 m. amžiaus, š. 
m. sausio 10 d. ligoninėje 
mirė. Paliko liūdesy žmoną 
Liaukadiją Bernotienę-Dau- 
baraitę ir sūnų/Juozą Ber
notą , notarį.

Velionis Lietuvoje buvo 
kilęs iš Kivylių kaimo, Skuo
do valse., Kretingos apskr. 
Į Kanadą atvyko 1928 m. 
Tebūna lengva jam amžino
ji poilsio vieta Kanados šal
tojoje žemelėje. O likusiai 
žmonai ir sūnui — nuošir
džiausia užuojauta. J.

buvo pilnai patenkintas ir terų paruošė skanių užkan-i mobįiįo nelaimėje 
_______žyi - ____r'i______ j____ ‘ džin Jaiimimm’o ■nornnc _  _ ’pareiškė padėką Centrui ir (džių, daugumoje pačios ir 
kuopai. Ir kad dar tebeser- suaukojusios savo produk- 
ga drg. P. Jasilionienė. Lin- tus, kaip tai: O. Strėlienė,

žinodamas autobusu suval-ikime jai greitai issveikti. ?• Kisieliene,_ P. Sknpkiene 
gė 74 tabletėleš norėdamas Toliau ji perskaitė paruoštą | O. Verbyhene ir Maryte, — 
nusižudyti, bet tos tabletė- raportą iš visos 1962 metų ■ tai drauges, kurios dar kar- 
lės buvo tik nuo nutukimo,' veiklos, taipgi skaitė laišką tu ir dirbo svečių aptarna- 

išliko iš Centro, kuriame aiškina vimui. Kitos drauges^ (vie-tai jis tik susirgo, o 
gyvas.

Teismas rado kaltu pir
mojo laipsnio žmogžudys-' 
tėję lietuvį J. R. Balažantį, 
kuris pereitais metais pa
smaugė 14-kos metų mer
giščią. Jo advokatas išrei
kalavo 35 dienų tyrimui Ba- 
lažančio proto pirm jam 
bus skiriama bausmė.

Sunkiai sirgo Lena Gross. 
Turėjo operaciją, ligoninė
je buvo dvi savaites. Dabar 
ją,ų gydosi namie. Linkiu . .
greitai pasveikti. Ji yra ii- • k^P Kalint stipriau laikytis 
gametė “Laisvės” skaityto-, organizacijos patvarkymų, 
ja, ji ir sirgdama paaukojo lankykime susirinkimus. 
“Laisvės” reikalams $5. Dė
koja visoms draugėms ir 
draugams už lankymą ir 
linkėjimus. ? 5 :

L. Gross gyvena 364 Law 
rence S., Lawrence, Mass.

Sužinojau, kad A. Butė
nas pasidavė į ligoninę ope
racijai. Randasi Bon Se- 
cours ligoninėje. Jis yra 
“Laisvės” skaitytojas, LLD

dividendo išskaičiavimo rei- nas draugas) prisidėjo su 
kalą. Laiškas priimtas. [aukomis: O. ir K. K., J. Vii- 

! šis susirinkimas teikė man kelienė, Sofija,^ F. Nakienė 
malonų pasitenkinimą, kad M. Lukošienėj Moterims
didelis narių skaičius mo
kėjos! duokles. Keliolika jų 
užsimokėjo net iki 1964 me-

Sekantis LDS 6 kuopos su
sirinkimas įvyks pirmadie
nį, vasario 4 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St.1 
Pradžia 6:30 vai. vakare.1 
Mieli draugai, bandykime

LDS 6 kuopos pilnas ra
portas už 1962 metus: Susi
rinkimų laikėme 12. Narių 
duoklių surinkta ir į Centrą 
pasiųsta $2,447.77. O dėl 
septynių ligonių pašalpomis 
gauta iš Centro $802.80. 
Šiuo tarpu turime vieną li
gonį. Netekome trijų na
rių: Mirė Celia Žolynienė. 
Jos pomirtinę Centras iš- 

ir LDS narys. Linkiu grei- j mokėjo jos vyrui Antanui 
tai pasveikti. Kas galite, | Žolynui $1,000 ir jos duoklių 
aplankykite. ' grąžino $15.25. Pašalpomis

j Mirė Viktorija Šimonie- pomirtine iš Centro gau-
nė. Su savo pirmuoju vyru $1,818.05. Mūsų LDS 6

vaikų neturėjo. Paliko nu- C e ų t r u i sumokėjo 
liūdime antrojo vyro vai-, 
kus — posūnius. !

- $629.72 daugiau, negu kad 
- ' Įgavo iš Centro. Jonas ir

S. Penkauskas Veronika Tinkūnai apleido 
 Binghamtoną. Per pasidar- 

ŠAUNIAI ATŽYMĖTAS bavimą Marytės Kulbienės 
prirašyti du nauji nariai į 

i Vaikų skyrių ant $1,500 ap- 
draudos. Su 1963 metų sau-

JUBILIEJUS
1962 metais sukako dvi-1 , Z. , ----- arauaos. bu įuod metų sau-

dešimt metų, kai pirmą sio Vma d mūsų LDS 6 kp
( kartą pasaulyje žmogus pa- 
! kilo į orą reaktyviniu lėk
tuvu. Tai buvo 11942 metų 
gegužės 15 dieną. Laimin
gasis lakūnas — kapitonas 
Grigorijus Bachčivandžis, 
skridęs tarybiniu naikintu
vu “Bi-I”. Lėktuvo reakty
vinis variklis naudojo skys- 

i tą kurą. Jungtinėse Ameri- 
1 kos Valstijose tokio tipo 
lėktuvas . buvo išbandytas 
keturiais su puse mėnesio, 
o Anglijoje — dešimčia 
mėnesių vėliau.
BANGINIS SU KOJOMIS

Tarybiniai banginių me
džiotojai Kurilų salų rajo
ne sumedžiojo neįprastą 
banginį. Užpakalinėje jo 
liemens dalyje kyšojo... 
“kojos” — dvi poros atau
gų su neišsivysčiusiais 
šlaunų kaulais. Mokslinin
kų nuomone, tai labai įdo
mus atavizmo — grįžimo į 
protėvius — reiškinys. Jis 
įrodo, kad gilioje senovėje 
banginiai gyveno sausumo
je-

turi 98 narius, jų tarpe du 
Vaikų skyriuje . Visi pilnai 
užsimokėję savo duokles už
1962 metus.

LDS 6 kuopos finansinis 
stovis: Filmų rodymo vaka
ras, įvykęs spalio 13 d., davė 
$47.12. pelno. Kuopos na
riai, mokėdami kuopos rei
kalams po 10 c. į mėnesį, 
sumokėjo $117.20. Ona Wel- 
lus dalį iš Centro gauto mo
kesčio $30 dovanojo kuopai. 
Per metus pajamų turėjome 
$194.32. Išmokėjimų buvo: 
už kuopos komiteto kauciją 
$7.50, A. Klimo narystės 
duoklės $5.20, kambariui dėl 
susirinkimų $33. Kuopos 
komiteto išlaidomis ir algo
mis išmokėta $139. Viso iš
mokėjimų buvo $184.70. Li
ko $9.62. Pradžioje 1962 
metų ižde buvo $139.58. Su
1963 metų sausio 1-ma die
na mūsų LDS 6 kuopos ižde 
pinigų yra $149.20.

Ona Wellus
LDS 6 kp. f in. sekretore

Daugiau įvairių parengi 
mų Laisvės naudai

•»

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės > parama!.

aptarnauti svečius padėjo: 
L. Kisielis, J. Sinkevičius ir 
J. Urbanavičius.

Šalia to, draugė O. Strė- 
lienė pagamino tris gražius 
rankdarbius, o ketvirtą do
vaną paaukojo drg. P. Vil
kelienė. Šios visos keturios 
dovanos davė gražaus pel
no. ■

Šia. proga čią buvo pa
gerbti ir mūsų šaunieji va- 
jminkai. Gal ne visus ar vi
sas buvo galima išvardinti, 
tačiau bent tuos, kurie dau
giausia darbavosi‘laike va-' 
jaus. Štai jie-jos: 0. Strė- 
lienė, P. ir L. Kisieliai, B. 
Kvetinskas, J. Urbanavi
čius, J. Čeponis, J. Sinkevi
čius, J. Petrauskas ir kiek- 
tiek šis korespondentas.

Apart to, kad vajus buvo 
užbaigtas, gražiai, linksmai, 
jaukioj nuotaikoj, bet dar, 
reikia manyti, duos gražios 
ir finansinės paramos. Da
lis jos, vajaus užbaigos ini
ciatorių, tikiu, bus priskirta 
prie kvotos, o kita dalis 
bus pervesta LLD kuopai, 
kuri rūpinasi vajaus pra- . 
vedimu ir kitais orgdnizaci 
niais reikalais.

Sausio 13 d. atsibuvo di
džiosios Montrealo Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos smetinis susirin
kimas . Jis buvo gana skait
lingas narių dalyvavimu. 
Apart svarstymo kasdienių 
Draugijos reikalų ir ligo
nių, ir po revizijos komisi
jos raporto, kurį išdavė M. 
Gudas, atskiri valdybos na
riai išdavė raportus i.v savo 
veiklos už pereitus, 1962 m., 
kaip pirm. A. Janušis, vice- 
pirm. A. Matiukas (kuris 
dabar iš savo pareigų jau

Adomas ir ieva
I

buvo “turkai” ,
sStambulo laikraštyje “Ak^ 

šam” žymus turkų rašyto
jas Chalikarnas Baly keis 
daro pataisą biblijjos isto
rijoje. Jis mano, kad Ado
mas ir Ieva galėjo būti tik 
turkų tautybės. Asmenims, 
teigiantiems kitaip, jis pa
teikia tokius nenuginčija
mus faktus.

Pirma, šiuo metu žmoni- 
j o s turimomis žiniomis, 
tiek Adomas, tiek ir Ieva 
buvo pliki. Mes, turkai, da
bar esame tokioje pat pa
dėtyje, kokioje buvo mūsų 
pirmieji tėvai.

Antra, visiems žinoma,' 
kad Adomas ir Ieva rado 
vieną obuolį, kurį jie pasi
dalijo pusiau ir suvalgė. Jei 
mes randame vieną obuolį, 
tai, prieš suvalgydami jį, 
turime padalinti ne į dvi 
dalis, o į tris, keturias ir 
net daugiau.

Trečia, sakoma, kad Ado
mas ir Ieva gyveno rojuje^ 
Mūsų politiniai veikė jar 
kiekvienas savo kalbą pra
deda ' taip: “Mūsų tėvynė— 
rojus”. Vadinasi, būtent 
mūsų tėvynėje ir gyveno 
Adomas su Ieva.

Kaipgi minėtu pagrindu 
nepripažinti, jog Adomas ir 
Ieva buvo turkai?

VABALAI - CHIRURGAI
Kaip greitai ir tvirtai 

užsiūti žaizda?. Tai viena v-
, x .v, T TT.11 .. rimčiausių chirurgijos pro- 

pasitraukęs), izd. J. Vilkelis ( biemų. £aį kurių Afrikos ir 
ir fin. sekr. V. Verbyla. Is ■ Centrinės Amerikos genčių 
visų raportų paaiškėjo, kad gydytojaj nuo seno su §įa 
Draugija stovi stipriai tu- problema susidoroja labai 
n apie 375 narius ir virs' 
$21,000 kapitalo.

originaliai — susiuva žaiz
dą... vabalų pagalba.

Sutraukę žaizdos siene-
• McGill universiteto studen- les, jie atsargiai pasodina
tų socialistų draugija čia 
buvo parsikvietusi žymų A- 
merikos komunistų veikėją 
ir vadą, Gus Hali, pasakyti 
jiems prakalbą. Tačiau Ka
nados emigracijos departa
mentas, jam tik atvykus, 
grąžino atgal . Tas sukėlė 
tarp studentų ir šiaip vi
suomenėje didelį nepasi-

vabalą, kuris tvirtai sukan
da abu žaizdos kraštelius, 
jo žandikauliai nulūžta- ir 
pasilieka žmogaus kūne. Ši 
operacija pakartojama ke
lis kartus. Kai žaizda užsiJ 
traukia, iš siūlės žandikau-t 
iiai ištraukiami, o jos vie-' 
toje pasilieka lygus ran
das.

4 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, sausio (Jan.) 25, 1963



“LAISVĖS” VAJUS
(Tasa iš 1-moio Du«lnnio)

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., smarkiai dar
buojasi su naujomis prenumeratomis. Ir šį sykį gavo 
vieną naują.

Scrantoniečiui teko punktai, kuriuos prisiuntė ve
lionis V. Žilinskas iš Plymoutho. Jo našlė pranešė kad 
lai būna jų apylinkėj, ir kreditavo Scrantonietį. Tai 
gražus O. Žilinskienės elgesys.

Po naują prenumeratą vėl prisiuntė A. Lipčius, 
Eddystone, Pa., ir P. Beeis, Great Neck, N. Y.

Atnaujinimų prisiuntė: S. F. Smith, Los Angeles, 
Clalif.; H. Tamašauskienė, Hingham, Mass. (Bostonui); 
Juozas Bimba, Hawthorne, N. J.; R. Merkis, Philadel
phia, Pa.; George Shimaitis, Brockton, Mass.; J. Žeb- 
rys, Cleveland, Ohio; K. Urban, Hudson, Mass.; M. Ara- 
niokienč, Detroit, Mich., ir P. V. Gasparienė, Grand Ra
pids, Mich.

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

$6.00
6.00
6.00 j
5 00 15’00 Viso gauta $6,364.75.
5*00
5.00

. 5.00

Norwood, Mass.................
Chicago, Ill.........................
Rochester, N. Y..............
Newark, N. J. ...............
Bridgeport, Conn. ..... 
Harrison-Kearny, N. j.1 . 
Baltimore, tMd. 'L ?....... 
Haverhill,-Mass................
Bayonne^N. J..................
Oakland-San Leandro, Calif. ... 
New Britain, Conn. 
Chester, Pa...............
Yucaipa, Calif...........
Union City, Conn. , 
Cliffside Park, N. J. 
Shenandoah, Pa. 
Rumford, Me............
Paterson, N. J..........
Mexico, Me..............
Stoughton, Mass. 
Cambridge, Mass. 
Hudson, Mass...........
Nashua, N. H...........
Lewiston, Me. ___

— o

99.00
85.00

....... 69.00

....... 62.00
-i 165.00
. 54.00
!.... 44.00

3|9.00
31.00
26.00 >

.. 25.00
. 21.00
.. 19.00
. 13.00

.. 12.00

.. 11.00

.. 10.00

... 9.00

... 7.00

... 6.00

2.00

Aukų šį sykį gauta $97.75. Anksčiau gauta $6,267.

— O —
Vajus eina prie užbaigos, baigsis oficialiai vasario

i 3 d., su “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimu. Mes dė- 
4 00 ko jame vajininkams už jų pasidarbavimą, prieteliams 
3’00 už aukas. Pabaigoj vajaus vajininkai gaus punktų nuo 
3’00 aukų, surinktų virš minėtuose miestuose. Pirm suva-aukų, surinktų virš minėtuose miestuose. Pirm suva-
2 qq žiavimo dar tilps rezultatų.
2.00 I
2.00, =

“Laisves” Administracija

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 2 dieną, salėje 
2219 W. Pratt St. Pradžia 2 vai. 
popiet. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Apart mokesčių užsimokė
jimo, yra I svarbių reikalų svarsty
mui —- kultūrinių ir spaudai paremti 
parengimų. Valdyba (7-8)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, Vasario- 
Feb. 4 d., pradžia 7:30 vai. vak., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello.

Visi nariai ateikite į šį susirin
kimą, ir kurie dar neužsimokėjote 
mėnesinių duoklių, prašome užsimo
kėti. Turėsime pasikalbėti dėl veik
los apšvietos reikalu ir dėl ateities 
parengimų.

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Vasa- 
rio-Feb. 7 d., 7 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St., Montello.

Nariai, kurie šiemet dar nesate 
mokėję duoklių, ateikite į šį susirin
kimą ir užsimokėkite. Atsiminkite, 
kad trečiame mėnesy būsite spen- 
duojami, jei neužsimokėsite.

George Shimaitis (7-8)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, sausio 31 d., 6-tą 

vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., įvyks LSD moterų su
sirinkimas. Prašome visas nares 
dalyvauti. M. S. (7-8)

TSRS žiniųMaskva.
agentūra TASS praneša, 
kad 1963 metais Tarybų 
Sąjungoje poilsio vietos ga
lės vienu kartu įtalpinti 
virš 4,000,000 poilsiautojų- 
vakacininkų.

Washingfonas. — 1962 
metais Jungtinių Valstijų 
žmonės trimis procentais 
daugiau surūkė tabako, 
kaip 1961 metais. Daugiau
siai surūkė cigarečių.

PARDAVIMAI
Namas Floridoj 
z

Nekentėkite šalčių, atvažiuokite iPaieškojimai
Ieškau dėdės Jono Žerdelevičiaus, 

s. Cipro, kilęs Lietuvos Aukštącjya- 
rio valsč., Šupinavos kaimo. Am- , r , • ....
žiaus 60 m. Išvykęs iš Lietuvos 1927 X.and^_ J.entr‘ Jlldy;
m. į Braziliją. Prašau nuoširdžiai 
apie jį žinanti pranešti man, būsiu ... _
dėkingas. Stays žardelevičius (s. -didelis porčius, Breezeway, 
Juozo), Kaišiadorių rajonas, Kleriš- j floors tile-garage, fomišuota. 
klų apylinkė, Mičiūnų paštas, “Ju
liaus Janonio kolūkis,“ Lithuania, 
USSR.

, i saulėtą Floridą dėl geresnės svei
katos. įsigykite naują namą su 
visais įrengimais — elektra, gesas,

Ieškau dėdžių Jono ir Liongino 
Sajavičių. Iš Lie t u v o s kilę nuo 
Kruonio valse., Žoštautų kaimo. Jo
nas apie 70 m. amž., Lionginas virš 
apie 80 m. Lionginas gyveno Bosto
no mieste. Prašau nuoširdžiai apie 
juos pranešti man, būsiu dėkinga. 
Gal dėdžių jau nėra, tai vis kas gal 
iš šeimų yra likę, vaikai ar žmonos. 
Jane Sabaliauskaitė (Stasio), Kai
šiadorių rajonas, Kleriškių apylinkė, 
Mičiūnų paštas, “Juliaus Janonio 
kolūkis,“ Lithuania, USSR.

tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bedrms, living rm., kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath- 

Lan- 
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sewer; prie autobusų li
nijos, netoli shopping center, 
beach’ių vanduo matyti. Lietuvių 
yra 4 šeimos; 32 auganti medžiai. 
Žemės lotas 6500 sq. ft., tik už 
$10,000. Rašykite kada būsite. W. 
Žilaitis, 1818 Quincy Street, So., St. 
Petersburg, Fla. (1-10)

Help Wanted Female

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Antanas Žalis, Philadelphia, Pa. .... 
Charles Ustupas, Brockton, Mass. ... 
Mary Kaunas, St. Clair, Pa................
Ona Raskevich, Bellevue, Canada .... 
C. ir R. Urbanai, Hudson, Mass.........
P. švelnikas, Easton, Pa......................

L. Tilvikas, Easton, Pa........................
A. ir D. Veličkai, Albertson, L. I........

Antanas Trepkus, Colonia, N. J.........
Mary Sass, Ft. Myers, Fla......... .........

Charles Danisevich, Waterbury, Conn 
J. LaSalle, Verdun, Canada ...............

M. Niaurienė, Verdun, Canada .........
M. Gudas, Montreal, Canada .............

J. Jatužis, Riverside, N. J....................
J. Aliuk, Easthampton, Mass............ .
N. B., Brockton, Mass. •....................
Mary Potsus, Brockton, Mass.............
K. Yenkelun, Waterbury, Conn..........

W. Young, Cleveland, Ohio ...............
Po $1: K. Savickas, So. Barre, Mass.; K. čiurlis, 

Pattenburg, N. J.; Terese V. Eimutis, Port Washington, 
L. L; A. Bistrais, Great Neck, N. Y.; K. Grimašauskas, 
Philadelphia, Pa.; Anne Markunienė, Hudson, Mass.;

Shlave, Gardner, Mass.; W. Paulauskas, Elizabeth, 
N. J.; Ursula Zaker, Seven Hills, Ohio; A. Gutonis, WiL 

'Wow Grove, Pa.; T. Klepasky, Somerville, N. J.; D. Ta
mošiūnas, Bridgeport, Conn.; J. Gabriunas, Dorchester, 
Mass.; A. Čerkasas, Charles Urbon, B. Lapinskienė, J. 
Masteika, W. Kelly, J. Kiaunis, J. Sastavickas, Rožė 
Stripinis, Brockton, Mass.; H. Janoleyicz, Wr Elizabeth, 
Pa.; R. Kirk, Seattle, Wash.; S. Balto, Pt. Pleasant, N. 
J.; Chas Krasnitski, Waterbury, Conn.; J. Daukus, 
Southfield, Mich., ir M. Araniokienė, Detroit, Mich., 75 c.

— o —

Iš susirinkimų
Sausio 13 d. įvyko LDS 35 

ir LLD 145 kuopų susirin
kimai. Kaip metiniuose su
sirinkimuose, narių atsilan
kė ne per daugiausia, nes 
daugelis serga, o kiti turi 
juos prižiūrėti. Vienok vi
si optimistiškai svarstė 
draugijų užduotis.

Iš LDS 35 kuopos valdy
bos raportų pasirodė, kad 
kuopa žygiuoja paskirtu ke
liu. Tik nesmagu, kad ra
dosi trys ligoniai: N. Pet-

OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
: , Bendrovės direktorių susirinkimas 

., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės“ salėje, 102-02 

’ Liberty Avė., Ozone Parke. Viši di
rektoriai kviečiami dalyvauti, nes 
turime daug reikalų aptarti.

Valdyba

šviesdama lietuviškai kai- jvyks Pirmadient sausi° 28 d- 
bančią Liaudį, kaip iki šiol, 
ir kovotų už taiką pašau- 
lyje.

Nutarta suruošti pasi- 
linksminimo-pasišokimo po-, 
pietę prie G. Damušo “or
kestro.”

Sekantis susirinkimas
jvyks kovo 10 d. toje pačio
je vietoje ir tuo pačiu laiku.

šakalių žemaitis

Brockton, Mass.
Aplankiau seną “Lais

vės”, skaitytoją Juozą Stri- 
rulienė ,A. Grigaitienė—abi pinį. Jis gyvėna pas dukte- 
veiklios draugės, ir A. Mi- 
kaliūnas. Džiugu žymėti, 

■ kad seniai sergantys F. Shi-
VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI ling> Chas. Lewis ir E. Sle-

LAWRENCE, MASS.

LLD 37 kuopos metinis susirinki
mas jvyks Sausio-Jan. 26 d., 2 val. 
popiet, L. Ū. Klubo kambariuose, 
41 Berkeley St. Prašome visus na
rius atsilankyti paskirtu laiku, nes 
turimo svarbių dalykų aptarimui. 
Taipgi turėsime išrinkti valdybą 
1963 metams.

Jau turime “Vilnies’' Kaliendorių 
1963 metams, galėsite įsigyti.

Pakalbinkite naujų žmonių 
syti

Aš, Blochas Giršas, Dovydo s., 
gimęs Dauguose, Alytaus rajone. 
Esu gyvenęs Dauguose iki 15 metų 
amžiaus. Paskui išėjau dirbti ir 
dirbau įvairius darbus. Dabar esu 
nustojęs sveikatos, pasenęs, randuo
si Šakių rajone, Ilgavos invalidų 
namuose. Prieš savo gyvenimo pa- 

j baigą norėčiau rasti savo gimines, 
brolius, vaikus. Sūnus Jankelio Blo- 
cho, vardas Šmulio (?) gimęs Varė
noje. Gyvena JAV, Ezeltoj, Piliveine 
(Hazleton, Pa.?). Antras brolis (ne
žinau ar gyvas) Monės sūnus, Lei- 
zelis, gimęs Butrimonyse, Alytaus ra
jone. Gyveno Providence. Trečias 
Max Blochas, Šmulio s., gimęs Dau
guose, gyveno Bostone, 
šau 
nes. 
nas, 
nia,

Labai pra- 
pagelbėti man suieškoti gimi- 

Blochas Giršas, Šakių rajo- 
Ilgavos invalidų namai, Lithua- 
USSR.

Help Wanted Female

s.

į LLD 37 kuopą.
S. Pcnkauskas, sekr.

įsira-

(6-7)

susi-

OBSTETRICAL 
NURSING 

INSTRUCTOR
degree required, 200 - bedB.

JCAH general hospital in North
western Pennsylvania within easy 
driving distance of Pittsburgh. New, 
well-equipped professional School of 
Nursing affiliated with State Uni
versity. Opportunity for further 
study available. Liberal employee 
benefits include sick leave, retire
ment plan and 4 weeks vacation. 
Salary range $5,200 to $6,000 de
pending on qualifications and ex
perience. Apply to Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

Hartford, Conn.............
Brooklyn, N. Y...........
St. Petersburg, Fla. .. 
Philadelphia, Pa...........
Pittsburgh, Pa. .........
So. Boston, Mass.........
Worcester, Mass. .......
Brockton, Mass.............
Los Angeles, Calif. ... 
Elizabeth, N. J.............
Waterbury, Conn.........
Stamford, Conn...........
Lawrence-Lowell, Mass. 
Miami, Fla....................

' San Francisco, Calif .
New Haven, Conn. ... 
Binghamton, N. Y. ... 
Scranton, Pa.................
Cleveland, Ohio .......
Easton, Pa...................
Great Neck, N. Y. ... 
Detroit, Mich...............
Plymouth, Pa...............

804.00 
386.00 
345.00 
340.00 
334.50 
290.00 
278.00 
260.50 
248.00 
243.00 
237.00 
212.00 
186.00 
146.00 
140.00 
132.00 
132.00 
130.00 
126.00 
124.67 
124.00 
113.75

99.00

ceriūnienė pradeda atgauti 
sveikatą; ypač paskutinioji 
buvo kritiškoje pad ė t y j e. 
Linkiu visiems nugalėti li
gas ir stoti į gretas, kaip 
pirmiau. Taipgi pasirodė, 
kad kuopa turėjo du paren
gimus — vieną salėje, kitą 
išvažiavimą-gegužinę.
Iš LLD 145 kp. posėdžio

Naujas finansų sekreto
rius S. F .Smith pateikė 
peržvalgą iš 1962 m. veiklos, 
žymėdamas, kad kuopa tu
rėjo 4 parengimus — du sa
lėje ir du išvažiavimus-pik-

rį ir žentą,' 16 Lansdowne 
St., yra gerai prižiūrimas. 
Bet skundėsi senatve ir 
nuobodumu. Būtų gerai, 
kad draugai aplankytų, 
nors šeštadieniais ir sek
madieniais, kada vaikai yra 
namie.

Jis atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą, pasimokė j o 
LLD duokles į 6-tą kuopą 
ir pasipirko “Vilnies” 
lendorių.

LDS 125 kuopos metinis 
rinkimas įvyks Sausio-Jan. 26 dieną, 
pradžia 3 vai. popiet. Nariai būtinai 
atsilankykite ,nes tai labai svarbus 
susirinkimas. Kurie buvote užsi
likę su mokesčiais 1962 metais, da
bar galėsite užsimokėti.

Pastaba: kurie neatsilankysite, 
galite būti nubausti.

S. Penkauskas, sekr. (6-7)

Excellcnt Opportunity 
for Registered Nurses

New 83 bed hospital. For all serv
ices and all shifts. Good starting 
salary $150.00 per month, plus dif
ferential for evening and night du
ties. Liberal personnel policies.. 
Wire, call or write to

Director of -Nurses
Puente Valley Comunity 

Hospital
16195 E. Maine St.

La Puenta, Cal.

La

i

Worcester, Mass
“Laisves” Vajaus Užbaigimui

BANKETAS-PIETDS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27 January
Pradžia 1:30 Valandą Dieną

Lietuviij Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsi
lankyti, papietauti ir pasilinksminti.

'Tikimės turėti žymų svečią iš Washingtono, 
tai turėsime progą su juo susipažinti.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)—' Penkt., sausio (Jan.) 25, 1963

ka-

1V. Wallen gavo
7 paaukštinimą
Vincent Wallen, žinomų 

lietuvių sūnus, kuris tar
nauja JAV orlaivyno medi-

CLEVELAND, OHIO

LMS Clevelando skyriaus susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Sau- 
sio-Jan. 24 d., 7-tą vai. vakare, LDS 
Klubo salėje, 9305 St. Claire Ave.

Visus narius prašome dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime daug 
naujų dalykų aptarimui. Taipgi bus 
renkama valdyba 1963 metams. Ma
lonėkite pakalbinti ir na^jų žmonių 
įsirašyti į kuopą.

S. Kuzmickas, sekr. 617)

Graduate
Nurses Wanted

Who would like to work with the 
Physically Handicapped.
This is a challenging opportunity, 
offering generous salary.
Openings — Supervisory and Staff 
Unique chance to work with a Na
tionally Recognized Organization.

Excellent Working Conditions 
Crotched Mountain Rehabilitation 
Center in the heart of the Monad
nock 
New

SPLENDID 
OPPORTUNITY 

OPERATING ROOM
SUPERVISOR-INSTRUCTOR

Nurse with B? S. degreee preferred 
but will consider equivalent in ex
perience. 200-bed JCAH ( general 
Hospital in Northwestern Pennsyl
vania within easy driving distance 
of Pittsburgh. Newly built pro
fession School of Nursing with col
lege affiliation. Dual responsibility 
for teaching and supervision. Lib
eral employee benefit program in
cludes sick leave, retirement plan 
arid‘4 weeks vacatioh. Pleasant liv-’ 
ing quarters. Position available im
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY, PA.

nikus, nuo kurių liko $344.-1 kali-ame korpuse, gavo pa- 
78. Iš iždo išaukota geriems 
tikslams $270.00, o su asme
ninėmis aukomis — $518.50.
Tai didelis žingsnis pirmyn

aukštinimą į majoro laips
nį. Jis yra baigęs Bostono 
universiteto kole giją su 
daktarato laipsniu, lankęs 

.4^ A A A/A A A KiJ H A A A A A 9 S -A A. A A A V A A . __

į naują gyvenimą. Nutarta Hofstra kolegiją, New Yor- 
pasveikinti “Laisvės” bend- ^o universitetą ir kitas

aukšto mokslo mokyklas.
Džiaugiasi jo tėvai R. A. 

Wallenai, kad jų > sūnus, 
daktaras, gavo paaukštini
mą. Džiaugiasi sesuo Aldo
na, jos vyras ir visi pažan
gūs lietuviai ir Wallenu 
draugai. Linkime Vincentui

rovės suvažiavimą su $25 iš 
iždo, ir $15 asmeninių svei
kinimų—viso $40. Sveikino 
sekantys: po $5—Leo Pe
ters ir S., F. Smith,'C. Pe
čiulis — $2; po $1—K. Pes- 
lis, A. Talan ir G. A. Ber- 
nat.

i Linkime, kad “Laisvė” gy- laimių ateityje.
vuotų per daugelį metų, George Shimaitis

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS
■■■ ■ 1 ..................................................................   i ■ mr •'

HARTFORb, CONN.

Namo bendrovės metinis susirin
kimas įvyks sekųiadienįj Sausio-Jan. 
27-tą d., Laisvės choro svetainėje, 
157 Hungerford St., pradžia 2-rą vai. 
popiet. Visus narius kviečiame da
lyvauti. Valdyba (6-7)

Vacation Region in Southern 
Hampshire.

Write:
Dept. P. C.

MISS MARY RUTH PIPPEN 
Crotched Mountain 

Foundation 
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

HELP WANTED MALE

\ Immediate Employment
Floor Molders — Maintenance Men — Crane Operators

Only well qualified men considered. We are an established 
California steel foundry — offering permanent positions. 
Wonderful place to work and really live. Write, giving 
experience and background in first letter. All informations 
held confidential.

Kay-Brunner Steel Products
999 ftlERIDIAN, ALHAMBRA, CAL.

REGISTERED 
NURSES

— CALIFORNIA — 
Attractive opportunity for gra
duates available in Southern 
California, near Disneyland. 
PALM HARBOR HOSPITAL 
A large 250 bed hospital needs 
R. N.’s in all departments and 
all shifts.

Opportunity for
CHIEF LABORATORY 

TECHNICIAN
Centrally located in one of 
Southern California’s largest 
resort aji’eas. Opportunity for 
advancement unlimited. Lib
eral salary, yearly increases, 
bonus for shift differential, ex
cellent working conditions, 
other benefits, For further in
formation and interview, ap
ply, write, or call collect Mr. 
Palchikoff or Miss Mathews.

JE 7-5160
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garden Grove, California

QUARTZ CRYSTAL
Engineers and Technicians

Expanding company has openings for qualified men in new 
engineering and development laboratory. Challenging oppor
tunities to make important contributions to the advancement 
of the art in oscillator and filter crystals. Contact:

Howard Dillon, Chief Engineer
Midland Manufacturing Company >

3155 Fiberglass Road. Kansas City, Kansas FI 2-7950

FOUNDRY
ASSISTANT MELTING FOREMAN

— EXCELLENT IMMEDIATE OPENING —
Must haye electric arc furnace experience; only qualified 
man considered; we are a well established California steel 
foundry. — Send resume to:

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN — ALHAMBRA, CALIFORNIA

* (All response held in strict confidence)

REG. NURSE 
ANESTHETIST 
Needed At Once

Salary Open
50-Bed General Hospital

also
MEDICAL LAB 
TECHNICIAN
Reg. Preferredly

Male or Female—Salary Open
X-RAY 

TECHNICIAN
Salary Open 

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC 
-207-213 Mahontongo St.

Pottsville, Penna. ,



Pasisanide. kad jį nužudytų
ls Lietuvos imigrantas 

SSamuel Resnick, 61 metų, 
gyvenęs Albany, N. Y., už
laikė auksinių daiktų krau
tuvę, kuri jam davė geras 
pasekmes. Paskui krautuvę 
likvidavo ir išsikraustė į 
Phoenix, Arizoną.

Jis buvo apsidraudęs ant 
$50,000. Su savo žmona jis 
sugyveno neblogai, tai ant 
savo gyvenimo galo jis su
manė savo žmoną padaryti 
turtinga. Sumanyta—pada
ryta.

Sam įdėjo į laikraštį seka
mą skelbimą: “Situacija 
reikalauja pagalbininko.” Į 
jo skelbimą atsiliepė 4 jau
ni vyrai. Suprantama, jie 
atsikreipė ne antsyk, bet po 
vieną. Sam įsikviesdavo dar
bo ieškotojus į savo stubą, 
kuri buvo vidurinės klasės 
sekcijoj, ir mandagiai pa
aiškindavo, kokį darbą jis 
nori, kad jie atliktų, t. y., 
kad ji nužudytų. Taipgi jis 
parodė pora deimantinių 
žiedų ir prižadėjo užmokėti 
$5,000. Bet darbo ieškoto
jai atsakė, kad jie to pa
daryti negali.

Vienas iš tų darbo ieško
tojų apie tkr incidentą ra
portavo policiijai. Tačiau 
policija atsakė, kad ji nie
ko negali daryti tol, kol nė
ra padarytas prasižengimas 
bei kriminalystė, o kad 
žmogus kalba, jog jis nebe
nori gyventi, tai yra kiek
vieno privatus dalykas.
S. Resnick nenustojo vilties

Nors tie keturi griežtai 
atsisakė jį nužudyti ,tačiau 
Sam nuo . savo užmanymo, 
neatsisakė ir savo žudytojų 
ieškojo toliau.

Netoli nuo jo buvo bar- 
berys, kurį jis pažinojo. A- 
pie tą patį reikalą smulk
meniškai papasakojo ir bar: 
bėriui, ir tą pačią kainą už 
jo nužudymą pasiūlė ir jam, 
paaiškindamas, kad čia dar
bas jam bus lengvas, nes su
ilgu aštriu skustuvu pa- žmonai apie jos vyro mirtį, 
truks per gerklę ir kaklo ji negalėjo įsivaizduoti, kas 
gyslas, kraujas nubėgs, ir pu juo atsitiko, nes jis ne
bus užbaigta. Ir ,tau, gir- turėjo jokių priešų išbuvęs 
di, dirbti nereikės, nes tu- geras vyras, nes ji su Juo iš- 
rėsi pinigų pragyvenimui, gyvenusi 39 metu, ir buvęs 
Barberys visą istoriją iš- sveikas. Tą patį parodė ir 
klausė ir mandagiai Šamui skrodimas. Tačiau žmona 
atsakė, kad to padaryti ne- prisipažino,_ kad Jis, buvo 
galės.

žudytojus surado
Pas Šamą supratimas bu

vo tas, kad už pinigus gali-

mo tikslais. Jaunuoliai su 
užmokesčiu sutiko, bet su 
nušovimu ne, nes nė vienas 
neturėjo šautuvo ir nemo
kėjo jį naudoti, ypatingai 
važiuojant. Jaunuoliai re
komenduoja, kad jis būtų 
pasmaugtas, ant ko sutiko 
ir Resnickas.

Nužudymo aktas
Sutartoj valandoj ir vie

toj atėjo Sam Resnick, gra
žiai apsn engęs ir blizgan- saįs. c]arbininkai, dirbą ben- 
—— ------— Masina sUjzjno gamybose, jr kiti, ku

rių darbai priklauso nuo 
automobilių industrijos.

Didėjanti automobilio 
vaidmens svarba yra paro
doma šiais statistiniais da
viniais: 1900 m. buvo tik 8,- 
000 automobilių, registruo
tų JAV-jose. Per Pirmąjį 
pasaulinį karą šis skaičius 
pakilo ligi 1,664,000, per 
Antrąjį — virš 25,000,000. 
1962 m. spalio mėn. buvo 
parduota 7,260,000 automo
bilių. Tai sumušė visus 
ankstyvesnius rekordus ir' 
pakėlė Amerikos keliais, au
tostradomis ir gatvėmis va
žiuojančių automobilių skai
čių ligi 65,000,000.

1920 m. Henry Ford Det
roite pagamino mažą, pigų,'

Automobilis Amerikos 
visuomenėje

Autombilis turi gilaus 
efekto į Amerikos gyveni
mą. Daugiau kaip 10 mi
lijonų amerikiečių savo už
darbį gauna iš automobilių 
industrijos ar iš darbo, 
priklausančio nuo jos. Į 
juos įeina ne vien tik dar- 

jbininkai, juos parduoda, ap
tarnauja, šoferiauja taksi, 
sunkvežimiais ir auto bil

čiais bateliais. Mašina su 
keturiais jaunuoliais jo 
jau laukė. Pradedant va
žiuoti vienas iš jaunuolių 
paklausė, ar turi pinigus ir 
žiedus? Samas atsakė: štai 
vienas žiedas ant piršto, o 
kiti du ir pinigai* kišenėj.

Išvažiavus į laukus liepė 
sustoti. Išlipo, apsižiūrėjo, 
pamatęs pastatą liepė va
žiuoti toliau, nes čia, gir
di, yra pastatas, kai kas ga
li pamatyti.

Pavažiavo toliau į laukus 
ir liepė sustoti pasukant 
nuo kelio. Čia, girdi, bus 
gerai.

—Dabar užmokėk mums, 
—sako jaunuoliai.

Kai atliksite darbą, tai 
patys pasiimsite, — atsakė 
Resnickas. <”* 
Jaunuoliai drabužiam džiau
ti virvę apvyniojo Res-j 
niekui ant kaklo ir po du! 
susikibę į du virvės, galus i 
veržė Reznicko kaklą. Vir- j 
vė trūko, o Resnickas dar 
vis laikosi ant kojų.-

—Sudubeltavokit virvę,— 
užkomandayo Resnickas.

Jaunoliai tą padarė ir 
taip pasirinktą negarbingą 
mįrtį įvykdė.

Kuomet jaunuoliai jo ki-, 
šenėse ieškojo užmokesčio, 
tai viso labo rado tik 29 cen
tus. ; •• m. . . 'j

, Jo kūnas buvo greitai su
rastas ir atpažintas, nes jo 
drabužiuose, rado jo vardą. 
Kuomet buvo, pranešta jo

, atsiklaupė. įr naucpnga automobilį. Jo L\ * 1 r-9 W1 z-J r-a ■« 1

Tačiau žmona

kaina buvo $260. Ši kaina 
1 pirmą kartą buvo prieina- 
ma darbininkui, stimuliuo- 

■ ančiai veikė į automobilių 
! turgų. Vėliau buvo links
tama į didesnius, ilgesnius, 
galingesnius aut omobilius, 
dekoruotus su daug chromo.

Nuo 1957 m. ligi 1961 m. 
didelių automobilių gamyba 
vėl apsistojo ir buvo dau
giau reikalaujama mažes- 

’nių automobilių. Gaminto
jai, kaip paprastai, patenki
no vartotojų norus, kurie 
dalinai kilo iš did ė j a ri č i o 
mažų, pigesnių' automobilių 
populiarumo, importuotų iš 
Vakarų Eurdpos .

Kokie yra 1963 m. mode
liai? Automobilių gamin
tojai šį sezoną turi pasiūly
ti kiekvienam ką nors. Yra 
linkstama į didesnius ir 
^brangesnius automobilius. 
Paprastas fabriko darbinin
kas, uždirbąs vidutiniškai

ma nusipirkti bei pasisaml dos kompa: 
dyti ką tik nori ir ko tik\ dėl to, kad

gydomas N. Y. Psichiatrų 
institute nuo nervų suiri
mo. Taip pat patvirtino, 
kad jis buvo apsidraudęs 
ant $50,000 ir kad apdrau- 
dos kompanija neišmokėjo 

[ čia kaip ir sau- 
žudystė papildyta.

Į keletą mėnesių jaunuo
liai žudikai buvo suimti ir 
prisipažino prie kaltės. Jų 
teismas tęsėsi tris savaites 
ir džiurė per 19 svarstymo 
valandų pripažino jaunuo
lius pirmo laipsnio žmogžu
džiais ir pasmerkė visam 
amžiui kalėjimam

Clem Jackson, kuris pir
mas užvedė derybas su

reikia, tik kartais reikia 
daugiau pasidarbuoti.

Samas susitiko 18 metų 
jaunuolį, kuris gatvėj par
davinėjo “auto polish,” var
du Clem Jackson, ir visa 
propoziciją perstatė. Res- 
nicko pasiūlymas Clemą su
purtė, bet galutinai neatsi
sakė ir'prižadėjo pasimaty
ti su Samu vakare. Clem 
Jackson, jo brolis 20 metų 
ir trys jų draugai — 19, 21 Resnicku dėl jo nužudymo 
ir 29 m.—ką tik buvo par
važiavę iš laukų darbo iš 
Crocket, Tex. Resnicko pa
siūlymą Clemas perstatė 
savo broliui ir draugams.. 
Visi sutiko, kad čia gera 
pr o g a pasipinigauti, nes, 
girdi, tokių progų mažai 
žai pasitaiko.

Clemą ir dar vieną iš jų 
pasiunčia pas Šamą, kad 
iadarytų galutiną sutartį, 
<aip atlikti tą tragišką ak
tą. Kuomet pribuvo pas 
Šamą, tai jis užmokestį pa
keitė — vietoj $5,000, kaip 
minėjo pirmiau, dabar duo
da tris deimantinius žiedus 
ir $200 pinigais. Jis turi bū
ti peršautas per galvą iš 
pravažiuojančio automobi
lio taip, kad atrodytų, jog 
jis buvo nužudytas apiplėši-

ir apie tai pranešė savo 
draugams, nužudyme neda
lyvavo, už tai buvo ir ištei
sintas.

Už godumą beveik žuvo 
penki žmonės.

Ignas

Sveikinimas A. Bimbai
Mes, Aido Choro daini

ninkai, nuoširdžiai džiaug
damiesi, kad Vilniaus uni
versitetas' suteikė jums is
torijos mokslų garbės dak
taro vardą, sveikinam Jus, 
linkėdami jums geros svei
katos ir laimės, ir kad dar 
ilgai, ilgai rašytumėt isto
rinius moksliškus raštus ir 
šviestumėt visuomenę.

Jonas Juška, 
sekretorius

Iš didelio debesio 
mažai lietaus

Niujorko apylinkės tau
tininkai su klerikalais iš 
kailio nėrėsi per kelias sa
vaites garsindami “Klaipė
dos atvadavimo sukaktį” 
(11923 m.). Buvo garsina
ma, kad atėjusi publika bus 
pavaišinta kava su pyra
gais, paveikslų paroda ir 
kitokiais masalais. Kalbė- 

visi di- 
džiausiejif “vaduotojų”- va
dai, vietiniai ir iš.Washing- 
tono importuoti. Mitingą 
rengė net vienuolika orga
nizacijų — reakcinių dipu
kų ir juos remiančių senų
jų ateivių.

Savo reklamose tačiau 
rengėjai nesakė, kad Klai
pėdą 1939 m. Smetona ati
davė savo draugui Hitle
riui, o nuo Hitlerio ją atė
mė 1945 m. tarybinė ka
riuomenė.

Po tokio didelio reklama
vimo, galima buvo tikėtis, 
kad lietuviai pripildys di- 
džiąj ą Madison Square 
Garden salę. Bet kalnas pa
gimdė pelę: iš 35,000 Niu
jorke gyvenančių lietuvių į 
“minėjimą” atėjo vos gal 
kiek daugiau šimto žmo
nių. Tai baisus fijasko! Di
desnio nepasisekimo ir su
rasti nebūtų galima. “Va
duotojams” tenka džiaug
tis sugautu uodu, vietoj 
dramblio! ,Tas parodo, kaip 
žemai nusmukusi ta jų įta
ka.

97 dolerius į savaitę, gali 
nusipirkti ekonomiškesnius 
a u t o m o b ilius. Turtingieji 
gali rinktis liuksusinius.

Įvairių modelių skaičius 
yra didelis, bet dauguma .jų 
skiriasi tik priedais ir de
koracijomis. Fordo kompa
nija, pavyzdžiui, gamina 44 !_______
skirtingus modelius., kurių I tojais sutraukta 
dauguma mažai kuo vienas 
nuo kito skiriasi. Tačiau 
Falcon’as, kurio kaina yra 
$1,812, labai skiriasi nuo 
Lincoln’o, parduodamo už 
$6,347. Generalinė Motorų 
Korporacija gamina auto
mobilius pradedant nuo ma
žo Chevrolett’o už $1,827, 
vidutinio Chevroletto — už 
$2,114 ligi liuksusinio Cadil- 
lac’o už $9,116.

Importuoti automobiliai 
iš V a k a r ų Vokietijos turi 
vis didėjančio populiarumo. 
Pereitais metais pats popu
liariausias buvo Volkswa- 
gen’as. 1961 m. ši firma 
pardavė 177,000 automobi
lių ir šiais metais tikisi par
duoti 230,000, o sekančiais 
metais — 225,000.

; Apie du trečdaliai auto- 
1 mobilių pirkėjų gauna juos 
į kreditą. Pagrindinis mo
kėjimas už naują automobi
lį gali būti labai žemas., tik 
ligi $100 ir likusi suma yra 
paprastai padalyta į 30 mė
nesinių mokėjimų. Panau
dotas automobilis gali būti 
nupirktas už labai žemą kai
ną, bet geras panaudotas 
automobilis ..gali kainuoti 
nuo 500 ligi 1,500 dolerių. 
Panaudotų automobilių par
davimas greitai kyla.

Viena iš istorinių sociali
nių. pasekmių .automobilių ga supažindinti visus meno 
atžvilgiu yra 'Anąerikos gy- veikėjus, o ypač kitų'miestų 
vęnimo decentralizacija. Vis bėi kolonijų pramogų reri- 
daugiau ir daugiau šeimų gejūs, -su mūsū Aido chord 
persikėlė iš įpieptų’ į prie- ir jo jėgomis. Ir čia paduo- 
miesčius, .50 ,ar daugiau du jo visą sąfetatą: 
mylių atstume, nuo jų dar- Aido choras yra mišrus 
boviečių. Tai, labai stirnų- choras, kuris susideda iš 
liavo bendruomenių.augimą, 16-kos moterų ir 14-kos vy- 
kas reiškia statymą namų, rų — apie 30 asmenų. Bet 
kelių, mokyklų, krautuvių 
ir kitų pastatų.
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T. M.

Kiek turi jėgą mūšy

Manau, kad yra reikalin-

Ligoninėj
Brooklynietė . Eleanor a 

, Sungailienė randasi Green- 
Kaip jau daugeliui yrarži-j point ligoninėj. Ji ten yra 

noma, Jonas Petrus, bosto- dėl svęikatos 
nietis, Ii962 metais lankėsi Nežino, kaip ilgai reikės iš

Filmai iš Lietuvos, 
Maskvos ir Leningrado

Lenkijoje, Liet u v o j e ir 
Maskvoje.

J. Petrus turėjo su savim 
filmavimo aparatą, ir kur 
tik jis ėjo, visur žymesnes 
vietas filmavo. Dabar Pet
rus turi labai daug ir įvai
rių filmų iš skirtingų šalių 
ir žmonių gyvenimo.

Didžiojo New York o ir 
apylinkės lietuviams yra 
gera proga pamatyti filmus 
ir susipažinti su keliatos 
skirtingų šalių žmonių gy
venimu. Filmų rodymas 
įvyks Vasario 2 d. (šešta- 
nio vakare), 6-tą valandą, 
Kultūriniam Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.' Rengia Amerikos 
lietuvių darbininku litera
tūros draugijos 185 kuopa.

Rengėjai kviečiam jauni
mą ir senimą skaitlingai 
susirinkti ir pamatyti spal
votus filmus.

tyrinėjimo.

būti ligoninėj. Randasi 
4-me aukšte, Ward 4 A. 
Lankymo valandas galite 
sužinoti iš ligoninės Ad
ministracijos. Tele fonas 
EV. 7-3010. Ligoninė ran
dasi ant Kingsland Ave., 
Brooklyne.

Linkime Sungailienei pa
sisekimo sveikatos tyrime," 
ir kad neužilgo vėl grįstų* 
prie visų mūsų—jos drau
gų.

LLD 1 kp. nariams
LLD 1 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sausio 
29, 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Turime daug klausimų ap
tarti. Prašome būtinai da
lyvauti. Jau gavome iš LLD 
Centro naują knygą, galė
site atsiimti. Lauksime.

Valdyba

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas ir

METINIS BANKETAS
Kviečiame visus į banketą ir dalininkus—į su

važiavimą. Suvažiavime gali būti ir svečiai (ne 
šėrininkai^, tik jie negali balsuoti. Suvažiavimo 
pradžia 11 vai. ryto,.

Suvažiavimas ir banketas bus sekmadienį

V asario 3 February
Banketo pradžia 6?tą valandą vakaręĮŲ ' - r r . GU J : •

Banketas įr suvažiavimas bus

Russian-American Center Hall
61 Rivington St., New York City

Lengvata tūliems 
emigrantams'

1962 m. spalio 24 d. pre
zidentas Kennedis savo pa
rašu pavertė vieną bilių į 
įstatymą, kuris palengvina 
kai kurių emigrantų atvyki
mą į JAV-as.

Naujasis įstatymas (P L.' 
87-885) duoda nekvotos sta
tusą ketvirtos eilės emi
grantams, į kuriuos įeina 
JAV-ų piliečių broliai, sese
rys, vedę sūnūs ar dukterys 
ir jų žmonos, vyrai ir vai
kai". Jie turėjo tačiau užsi
registruoti konsulate prieš 
1954 m. kovo mėn. 31 d. ir 
patiekti prašymus Genera
liniam Prokurorui (Attor
ney General) prieš 1962 m. 
sausio mėn. 1 d. Yra mano
ma, kad apytikriai šiuo 
įstatymu galės pasinaudoti 
apie 16,000 asmenų, dau
giausia iš Italijos, Graikijos 
ir Portugalijos.

Kita įstatymo dalis-su tei
kia nekvotinį statusą pir
mos eilės emigrantams su 
special iomis profesijomis 
kraštuose, kur emigracijos 
kvotos yra perpildytos ir 
kur prašymai jų vardu bu
vo paduoti prieš 1962 m. 
balandžio mėn. Tikimasi, 
kad šia galimybe galės pasi
naudoti apie 7,000 asmenų 
su apie 3,000 jų šeimos na
rių. Iš šios grupės 2,500 
asmenų yra jau JAV-ose.
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prie choro iš tų pačių daini
ninkų yra dar šie skyriai: 
Aido Moterų choras, Aido 
Vyrų choras, Aido Moterų 
kvartetas ir Aido Oktetas. 
Prie to chore yra solistės 
Elena Brazauskienė, JMelė 
Ventienė, solistai Aukšti
nąs Iešmantą, Alekas Velič- 

_ o______________ w ka ir Tadas Kaškiaučius,J 
rų serga senatvės liga — kurie dažnai dainuoja solo 
prostate gland. Sirgau ir vaidinimuose arba ch^’o 
aš ja; buvau ligoninėje, pa- dainose. Ir, žinoma, visą

(netoli nuo Williamsburg tilto)

Labai prašome iš anksto įsigyti banketui bilie
tą. Kaina $3.50. Parašykite “Laisvės” Administ
racijai, ir mes prisiusime jums bilietą.

Apie vyry senatvės 
ligą ir jos gydymą

Daugelis seno amžiaus vy-

sidaviau operacijai, ir da
bar jaučiuosi gerai .

Žinau vyrų, kurie turėda
mi tą ligą, patys gydėsi, im
dami visokias piles, 4r tt. Ži
nau eilę tokių, kurie taip be- 
sigydydami nuvažiavo į ka
pus. Taipgi žinau 10 vyrų, 
kurie, turėdami tą ligą, pa
sidavė operacijai, ir šian
dien jie tebegyvena — jau 
turi po 85 metus, ir dar ge
rai atrodo.

Patariu 
vyrams nors 
tus eiti pas
cialistus, sužinoti, ar viskas 
tvarkoj, ar prostatinė liau
ka yra tvarkoj. O kai ji 
jau apimta ligos—reikia ne 
juokais gydytis. Reikia at
siminti, kad nuo tos ligos iš
sivysto ir vėžys.
Brocktone, Mass., žinau tdu 

gydytojus - specialistus, ku
rie atlieka sėkmingas ope
racijas. (Gydytojų pavar
des apleidžiame, nes tai net 
nebūtų etiška.'—Red.)

Ta liga sirgęs

seno amžiaus 
kartą per me- 
gydytojus-spe-

Aido chorą ir visus šituos 
jo skyrius mokini ir vado
vauja mūsų aistringa mo
kytoja Mildred Stensler. 
Prie to choras dabartiniu 
laiku moka vaidinti ištrau
kas iš operečių, kurias vai
dino savo jubiliejuje.

Taigi mūsų choras gali iš
pildyti visą programą arba 
tik jos dalis. Ir, ot, pramo
gų rengėjai kviesdami gali 
pasiskirti bile kurį iš čia su
minėtų skyrių. O mūsų mie
loji Mildutė su bile kuria 
grupe, manau, neatsisakys 
jums patarnauti

Jonas Juška, sekr.

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

New Yorkas. — Daug 
mokytojų pasitraukia iš 
darbo. Sakfy- Įcad jie nepa
sitenkinę alumis.

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
48 W. 40th St. Tel. CI 8-7711

Iš Brooklyno važiuojant per Williamsburgo tiltą, iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fulton 
gatve skersai Broadway iki Nassau St. čia imti Jamaica 
subway ir išlipt ant Essex St. stoties. Išlipus į viršų, rei
kia pasiklausti Rivington Streeto.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus ga
limas.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS IŠ ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Gerų raštų su paveikslais yra iš Lietuvos. Nuro
doma, kaip ten vystosi aukštasis mokslas, kaip ge
rinamas žmonių gyvenimas, 
technikoje. Bendrai menas 
žydi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir 'poezijoje

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.
Užsisakydami adresuokite:

tiek daug atsiekimų 
ir kultūra ten žydėte

mokslinių raštų, įvairių

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