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KRISLAI
“Nekoks blynas . . .” 
Valerija Urbikienė. 
Danielius Jakubonis. 
Apie Venerą ir Marsą.

Rašo R. Mizara

Mirus Hugh Gaitskellui, Bri
tanijos Darbo partijos vadovu 
buvo išrinktas Harold Wilso- 
nas, amžiumi jaunesnis ir po
litikoje k a i r e s n is 
pirmtaką.

Įvykus parlamento 
jei Darbo partija
daugumą savo deputatų, tuo
met Britanijos ministrų pirmi
ninkas būtų Wilsonas. Dėl to, 
ką šis vyras šiandien viešai 
pasako, kiekvieną suįdomina.

O jis pasako ir įdomių da
lykų. Aną dieną pareiškė: 
Angliją 
kietijos 
Ii ką!

u ž savo

rinkimui, 
išrinktų

turėtų pripažinti Vo- 
Demokratinę Respub-

Pietų Vietnamo vaidininkai A. Sniečkaus Nedarbo mažinimui AFL-CIO 
vadai pateikė planą

____ __  ___ ___ 7i Miami Beach, Fla. — Po gerovę Jungtinių Valstijų 
[kad Irake militaristų per-' 10 dienų posėdžiavimo AFL- žmonių, o to galima pasiek-
Į versmą paruošė Jungtinių CIO Pildomoji Taryba išlei- ti tik suteikiant visiems
Valstijų užsienio žvalgyba, do pareiškimą, kuriame pa- darbo, panaikinant nedar-
Jos viršininkai laikė pasita- teikė pasiūlymą kovai prieš bą, einant prie trumpesnės 
rimą Muniche su suokalbi- • nedarbą. ---------
ninkais. Dabartinis Irako leistas brošiūros formoje, 
valdovas pulkininkas Abdel AFL-CIO vadai sako, kad 
S. Arefas yra JAV patai- dabartiniais laikais nedar- 
kūnas. i bas kiekvieneriais metais

Suokalbyje dalyvavo Ang- didėja ir nedirbančių skai- 
lija ir Egipto valdžia. Buvo ičus didės po 400,000 per 
susitarta, kad nauja Irako metus, jeigu nebus imtasi 
valdžia nereikš pretenzijų rimtu priemonių, 
prie nafta turtingo Kuwai-; AFL-CIO brošiūroje sa- 
to, kurio plotus Kasimas koma: “Mes stojame už 
ketino įjungti į Irako res
publiką. Taipgi buvo misi- i 
tarta, kad ji likviduotų Ira-1 
ko Komunistų partiją.

Daugiau žinių apie 
perversmų Irake

Paryžius. — Prancūzų 
žurnalas “’Express rašo,

padėkos žodis
“Laisvės” redakcijai 
“Vilnies” redakcijai

Mieli draugai,
Susijaudinęs skaičiau Jū

sų sveikinimus ir šiltus lin
kėjimus mano šešiasdešimt
mečio proga. Išties leng- 

[ viau gyventi ir dirbti, kai 
jauti, kad tie metai praėjo 

j Pietų Vietnamo valdiniu- ne veltui, kai tuU draugų 
kai labai supyko už pasta- pritarimą ir paramą. Tai

supyko ant J. Valstijų
Washingtonas. — Perei

tais metais grupė Jungti
nių Valstijų senatorių, 
priešakyje su Mike Mans- 
fieldu, buvo nuvykę į Rytų 
Aziją ir lankėsi Pietų Viet
name.

Dabar senatorius Mans-1 dėl auga partizanų kova, 
fieldas kritiškai atsiliepė' 
apie Pietų Vietnamo Ngn 
Dinh Diemo valdžią. Sena
torius sako, kad per kele
rius metus Jungtinės Vals
tijos Pietų Vietnamui su
teikė už virš du bilijonus 
dolerių militarinės ir eko
nominės pagalbos, o Ngo 'ma JAV kritikams.

Dinh Diemo valdžia 
stiprėjo. Jis sako,

nesu- 
kad 

Ngo D i n h Diemo valdžia 
bando šalį valdyti taip, kaip 
buvo valdoma prieš 2,000 
metų — nedaro jokių refor
mų žemdirbių naudai, o to-

bas. Dabar jie. jau nešau
kia JAV karininkų į savo 
aukštų komandierių pasita
rimus, o spauda nesigaili 
“gražių žodžių” atsikirsda-

Baisus budelis laisvai 
gyveno Pietų Amerikoj

Santiago, Čilė. — Daug cių teisme Vakarų Vokieti- 
hitlerininkų budelių po joje žemesni Hitlerio parei- 
Antrojo pasaulinio karo su
gužėjo į Pietų Ameriką. Či- 
lėn atvyko ir buvęs Hitlerio 
gvardijos (SS) kapitonas 
Walther Rauf f’as. Punta 
Arenoje jis įsisteigė didelę 
biznio įstaigą.

Gyveno tikruoju savo 
’ O yisgj menševikai, ' anks-i vardu, turėjo,: Vakarų Vo- 
čiau ar vėliau; suvalgys Wil-^kietijos pasportą ir. kelis 
seno iškeptą blyną: Vokieti- kartus važinėjo “biznio rei- 
jos. Demokratinę Respubliką kalais;” Vakarų Vokietijos 
Angliją turės pripažinti. - ambasadorius rekomenda- 
; • Roseland'o AMo 'choras turi vo- karo laivy-
naują Vądovę,-— Valeriją Ur-ytią butų priimtas Rauffo 

Ji gabi, talentinga į sūnus. « 
' ■ > , 1

Wilsono pasakymasToks 
supurtė Pijų Grigaitį, ir jis ra
šo savo laikrašty, kad Wilso
no “pirmas blynas nekoks,” 
nes VDR pripažinimui “prieš
tarauja Vakarų pozicijai.” 
> P. Grigaitis norėtų, kad 
naujas Britanijos Darbo parti
jos vadovas nuolankautų im
perialistams taip, kaip jis nuo
lankauja lietuviškiems kleri
kalams. . .

Bet,, nors jis klerikalams 
prisilaižinėja, pastarieji jį iš
metė iš ALT sekretoriaus pos
to, • ir rhenševikų didvyris da-į 
bar nebežino, ką besakyti. i 

' O visgi menševikai. ’

gūnąi iškėlė viešumon, kad 
W. Rauffas yra baisus 
žmogžudys. Jis yra atsa
kingas už 97,000 žmonių, 
daugumoje žydų, nužudymą 
Lenkijoje ir Tarybų Sąjun
gos teritorijoje.

Gruodžio 5 d. Čilės poli
cija areštavo W. Rauffą 
grąžinimui į Vakarų Vo
kietiją. Čilės Aukščiausia-1

stiprina mano pasiryžimą 
ir toliau skirti visas jėgas 
lietuviu tautos labui, toles- 
niam socialistinės Tėvynės' 
klestėjimui.

Naudodamas is proga, 
prašau perduoti visiems Jū
sų laikraščio skaitytojams 
nuoširdžiausius sveik i n i- 
mus Naujaisiais 1963 me
tais. Linkiu visiems jiems 

, geros sveikatos, laimės ir 
’ visokeriopos sėkmės kovoje 
. už taiką ir progresą.

A. Sniečkus
Vilnius

Vėl grasina Kubos 
respublikai

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D.

panaikinant nedar-

Pareiškimas iš- darbo savaitės.” Unijų va- 
| dai sako, kad perėjimas 
prie 35-ių valandų darbo 
savaitės suteiktų milijonui 
bedarbiu darbo.

Bet to dar negana, uni
jų vadai sako. Jungt. Valst. 
vyriausybė privalo išplėseti 
viešus darbus, į kuriuos bū
tu įtraukta milijonai žmo
nių.

Lima, Peru. — Iš Andų 
kalnų griuvo sniego ir ak
menų masė ir palaidojo kai
melį, kuriame, apie 300 žmo- 

inių žuvo.

Europon “grįžo” 
ledų gadynė

NATO vadai šaltai žiūri i
JAV naują karo planą

Paryžius. — Du Jungti- mis. Jie sako, kad “prie- 
nių Valstijų atstovai išdės-, šas žino, kur randasi JAV 
tė NATO nariams Pentago- [sausumos atominės bazės ir 
no naują karo planą. Jis ' savo raketomis jas gali su- 
suvedamas prie to, kad Eu- i naikinti,” gi atominiai sub- 
ropos NATO nariai turi di- marinai plaukioja jūroje, 
dinti savo sausumos jėgas, nuolatos keičia savo pozici- 
daugiau gamintis įprastinių ■ jas, tai “priešui nelengva 
ginklų, o tuo kartu Jung- susekti, kur jie randasi ir iš -- -- -

Naują karo strategijos
Londonas. — Europos tinės Valstijos daugiau pa-Į kur jie taiko smūgį.Londonas. — Europos vines valstijos ciaugiau pa-■ kui jie uiiku bniugp

'žmonės tiek daug nukentė- ru°š atominių submarinų, | Naują karo strategijos 
Ruskas kalbėjo Houstono; • nuo ga]£i0) a j žiemą kurie iš po vandens šaudo planą pilnai užgiria Vakarų 
mlnafn Tie irSl rrvoalnn gadyne.” atominėmis raketomis. j -----mieste. Jis vėl grasino Ku- • v mn 5 “1i. tri • et i - i j pi amine &v —bos respublikai.. Sake, .kad, jau vįr§ 2,000 žmonių yra 

i žuvę.
I

Baltijos jūra per daugelį 
mylių nuo kranto yra už
šalusi. Ties Rytų Vokieti
jos Stralsundo prieplauka 
ledai susidarė 15-kos pėdų 
storio.
su Švedijos pakraščiu.

Ledai uždengė Kattega-

i Vokietijos ir Italijos gene-..
Pentagono karo strategai rolai ir admirolai, bet at- 

argumentuoja, kad laikui metė Prancūzijos, šaltai i jį 
bėgant bus susi a u r in tos žiūri Anglijos ir kiti NATO 
arba ir panaikintos nariai. Todėl JAV specia- 
Jungtinių Valstijų atominių lūs pasiuntiniai tarsis sky- 
ginklų sausumos bazės Eu- rium su Prancūzija, Angli- 
ropoje, o jas pakeis subma- ja ir kitais NATO nariais,

, j . .1 rinai su “Polaris” raketo- pirm negu darys tarimą.Yra stori ledai vi- r & j

sis Teismas patvarkė, kad' Jungtinės Valstijos £uik-j 
jis būtų išvežtas, bet hitle- u pagalba neleis Kubai

. • i . . . . i i eksportuoti revoliucija irinmkai susispietė jo gel-1 Loty^ų šalis?, žinoma> ku; 
bėjimui ir reikalauja naujo j ^a prįe į0 nesirengia.

jis būtų išvežtas, bet hitle- lu” pagalba neleis Kubai

bikįenę.
menininke. ,• , ’ ....
‘L-V. Urbikienė patį ilgai dai
navusi choruose ir buvusi so
listė, žino, ką liaudies choras 
reiškia musą gyvenime. Vale
riją ^praėjusiais metais dai- 
nąvo ir ‘“Laisvės” koncerte 
Brooklyne. Publikai jos daina-

viešnią. ... . •
Sėkmės Tau, Valerija! Sėk

mės ir jums, veiklieji Roselan- 
cty) aidiečiai!

G Š. m. vasario 22 d. kaunie
tis Danielius Jakubonis minė
jo savo 50 metų amžiaus su- 
kąktį- Ta proga Lietuvos vy
riausybė apdovanojo jį Garbės;
Raštu. I Philmont, ---- , ----- v v. , v v,.

D. Jakubonis — gabus, įdo-! sumokėtų našlėms ir jų vai- me sesi buvo užmušti, 
jnua, darbštus vyras. Gimė jis;kams $305,000.
Jungtinėse Valstijose; mažas ' panijos

- Bet pereitais metais na- Čiles teismo.

IŠ VISO PASAULIO
Marseiles, Prancūzija. — 

Studentas rado nesprogusį
vinaąs patiko; patiko ir pati; A ri t r o j o pasaulinio karo 

jkanuolės sviedinį ir pradė
jo krapštinėti, 
sprogo, užmušė 
tą, sužeidė dar 
mokytoją.

Sviedinys 
tą studen- 
7 kitus ir

Budapeštas. — Vengrijos 
Liaudies Respublika • turi 
diplomatinius ir ;
ryšius su beveik šimtu vals
tybių. Ji veda prekybą su 
Afrikos, .
ir Europos šalimis.

Taipgi jis sakė, kad 
“marksizmas - leninizmas” 
nepakenčiamas Vakarų Že
mės pusrutulyje. Supranta
ma, Ruskas gali jo “nekęs
ti,” !nepriimti, bet kitas da- b- Skagerrako įlankas, 

wekvbos 'ykas su 350,000,000 gyven-,t": ‘"T 
pieKyoos . i10S ir Norveguos.tojų.

Azijos, Amerikos Burma nacionalizavo

tai yra tarp Švedijos, Dani
jos ir Norvegijos.

Vakarų Vokietijoje užša
lo upės ir ežerai, kur daug 
žuvų užduso.

Elizabethville, Kongo.
Hackensack, N. J. — Ber- įvyko susi rėmimas, tarp 

gen teismas priteisė, kad Kongo centrines valdžios ,ir

užsienio bankus
Rangūnas. — Burmos vy

riausybė nacionalizavo už-
InZ kompanija Katangos kareiviu kuria- sienio bankus. Vyriausybe

jįuvQ išvežtas į Lietuvą, iš ten 
—- į Pietų Ameriką. Argenti 
noje Danielius buvo pirmaeilis 
veikėjas, talentingas pažan
giosios spaudos bendradarbis.

Jau prieš kurį laiką grįžo 
jis | Lietuvą. Pirmiau dirbo 
tekstilės fabrike Kaune, o šiuo 
metu — Valstybinės grožinės 
literatūros leidyklos techniniu 
redaktorium.

1959 inetais gerą pusdienį 
mudu su Danielium praleido- 
hie Kaune besišnekėdami apie 
praeitį ir dabartį. Sakiau jam:

-— Ot, brolau, ,jei tu būtum 
iš Argentinos atvykęs į JAV, 
kaip būtų gerai: dabar turė
tum gerą spaustuvininką ir re
daktorių.

Bet Danielių traukė ne 
JAV, kur jis gimė, o tarybinė 
Lietuva, sava tauta. Ir '• šian
dien jis su savo šeima laimin
ai gyvepa palei liaudies ap

dainuotąjį Nemuną.
Būk tvirtas, ilgai gyvenk, 

drauge Danieliau!

Šios kom- 
sunvežimsi ;

nelaimėje užmušė tris žmo
nes. 3

V-

pareiškė, kad užsienio ban
kai darėsi didelius pelnus

auto- Miami, Fla. - Amerikos įr .skriaudė Burmos gyven-

Washing tonas. — Gyny
bos sekretorius McNamara 
sakė, kad TSRS bombiniai 
lėktuvai, tarptautiniu o s e 
vandenyse, skraidė virš 
JAV karo laivų, bet tas yra 
leistina.

nacių partijos narys David 
Peterson, 21 metų amžiaus, 
iš Minneapolis, Minn., atvy
ko ir vieno asmens įvykino 
“demonstraciją.”

Vėliausios žinios
Atėnai. — Ageano jūroje, Bagdadas. — Dabar jau 

apsivertė graikų laivas “Eg- pradeda aiškėti, kad laike 
Ii” ir nuskendo 22 žmonės, militaristų perversmo žuvo’ 
Prie Antverpo susidūrė virš 2,500 žmonių, 
anglų ir panamiečių laivai, 
kur žuvo 7 žmonės, vienas 
laivas nuskendo.

Milita- 
ristams priešinosi darbinin
kai ir studentai. Dauguma 
žuvo nuo fašistinės gaujos, 
kuri vadinasi “Boas.”

. Amerikiniai mokslininkai, su

Brestas, Prancūzija.—20 
mylių nuo kranto nusken
do Graikijos tankeris 
“Electra.” Žuvo 3 jūrinin
kai, o 16 buvo išgelbėti.

Paryžius. — Prancūzijos 
policija išvogė iš Vakarų 
Vokietijos karininką An-

jokios gyvybės nėra. Ten vieš
patauja baisūs karščiai—apie 
800 laipsnių.

O kaip Marse? (
Tarybiniai mokslininkai ten toine Argoudą, kuris pla-

pasiuntė savo “Marsą I-ąjį”, naVo nužudymą prezidento 
kuris po kiek laiko, kai tą pla- D Gaull 
netą pasieks, praneš naujienų.
Tai bus už keleto mėnesių. 1

Didžiai įdomius laikus gyve- Vakarinis Berlynas.—Ang- 
name! Kad tik būtume sveiki 
ir ilgai pagyventume!..

pagalba “Marinerio 2-ojo”, su- ko5 
rado, kad Veneroje (planeta) lėj

lietuviai! 
Tarptau- 
minėjime 

sa-

Niujorko miesto 
Ruoškimės dalyvauti 
tinės Moters dienos 
kovo 10 dieną “Laisvės” 

j e, Ozone Park, N. Y.

lijos, JAV ir Prancūzijos 
karo jėgos daro miesto par
kuose karinius pratimus.

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijoje randasi 208,- 
700 bedarbių.

J. Kenedis numato 
nedarbo didėjimą

Washingtonas. — Banki
ninkų posėdyje kalbėjo 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas John Kenedis. Jis

± v. .sakė, kad jeigu nebus nu- 
Burma randasi pietryčių f mušti įplaukų taksai, tai 

Azijoje, prie Bengajaus v • • ---•■--i---.
įlankos, tarp Indijos, Kini
jos, Laoso ir Tailando. Ji 
užima 261,760 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 21,000,- 
000 gyventojų. Savo nepri
klausomybę atgavo 1948 m. 

-- »--------
DVYNAI GIMĖ PO 
MOTINOS MIRTIES

Morristown, N. J.—Mor
ristown Memorial ligoninė-; 
je nuo plaučių uždegimo

žymiai padidės nedarbas.
Prezidentas šakė, kad jei

gu įplaukų taksai būtų su
mažinti 10 bilijonų dolerių, 
tai tas paakstintų gamybą, 
nes žmonės pirktų daug 
daugiau reikmenų.

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas pa
skelbė, kad sausio mėnesį 
pragyvenimas pabrango 6 
nuošimčiais.

■ • ■ --------------------- <----------------------

Jungtines Tautos. N. Y.— 
Jemeno respublika skundė
si prieš Anglijos imperia
listų kišimąsi į jos vidaus 
reikalus.

Karačis. — Pakistanas ir 
Kinija pasirašė sutartį 
šmyro sienos reikalais, 
na sureguliuota išilgai 
mylių.

Ka-
Sie-
750

Ja-Tokio. — Nuskendo 
ponijos laivas-keltas su 38 
žmonėmis ir žvejų laivelis 
su 13 žmonių.

$363,000,000 DĖL 
KARINIŲ LAIVŲ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis darys spau- 

I dimą, kad Kongresas svars
tytų Civilinių reikalų bilių.

Phila., Pa.—Ralph Šteine, 
31 metų amžiaus, nuo 1949

Santo Domingo. — Juan 
Bosch, 38 metų amžiaus, iš
rinktas Dominikos prezi
dentu ir jau pradėjo eiti 
pareigas.

Washingtonas.—-Kongre- iki 1963 m. vasario pabai- 
sinis komitetas apsiginkla- gos buvo 12 kartų areštuo- 
vimo reikalais 31 balsu tas už muštynes, vagystes

mire Ann Meehan Forgi- prįeg 5 paskyrė $363,000,- ir kitokius prasikaltimus, 
onne, 28 metų amžiaus mo-, ųpų gaminimui greitųjų' -------------- ,-----
tens. Trys minutės po jos «RS_70» bombonešių. Prezi-j Washingtonas. - Ydigo- 
mirties^ gimė vienas kudi- lentas Kenedis ir JAV Gy- ras Fuentas, Guatemalos 
kis, o sesios minutes ir nybos sekretorius R. Mc- prezidentas, sako, kad jeigu 
antras. Pirmasis yra svei- Nfamara buvo nrieš skvri- nicai ir Pinai n picai km n c.

Paryžius. — Prieš De 
Gaulle valdžią genera 1 i s 
streikas plečiasi. Jis yra 
paramai streiku o j a n č i ų 
200,000. angliakasių.

kas, bet antrasis už šešių 
valandų mirė.

Namara buvo prieš skyri
mą pinigų šių lėktuvų ga
minimui.

rusai ir kinai neišsikraus- 
tys iš Kubos, “tai mes juos 
durtuvais išvalysime.”

Manila. -—Virš jūros din
go “DC-3” lėktuvas su 24 
žmonėmis.

Tampa, Fla. — Susidaužė

Vakarų Vokietijos mili- 
taristai reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos kuo 
daugiau perduotų NATO 
komandos žinion atominių

Maskva. — “Pravda” pla- submarinų. NATO koman- 
JAV karo lėktuvas “Frl05” čiai rašo apie terorą Irako doje vokiečiai užima daug 
ir žuvo lakūnas. i respublikoje. atsakingų vietų.ir žuvo lakūnas. I respublikoje.
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Kodėl jie triukšmauja?
JAV KONGRESE bandomas sukelti didelis triukš

mas prieš niujorkiškį kongresmaną Adam Clayton Po
well. Vyriausias jo kaltintojas yra senatorius John J. 
Williams, respublikonas iš Delaware valstijos. Jam pri
taria visokie rasistai ir ultrakonservatoriai.

Jie kaltina Powella ypatingai dviem punktais: (1) 
Powell dažnai važinėjąs po Europą, tyrinėdamas padėtį, 
ir vis valdžios pinigais; (2) Powell samdąs savo žmoną 
sau padėjėja ir jai mokąs $12,600 per metus algos.

Dėl tų niujorkiškio kongresmano kaltinimų andai pa
sisakė žurnalistas Andrew Tully per dienraštį “Brook
lyn Eagle” (“Brooklyno Aras”). Žurnalistas nurodo, 
jog tai, ką daro Powell, daro ir kiti kongresmanai bei 
senatoriai: jie irgi važinėja po pasaulį, savo keliones> ap
mokėdami valstybiniais pinigais; jie irgi samdosi padėjė
jais šeimos narius, gimines, savo artimuosius, ir jiems 
moka algas irgi iš valstybės iždo.

Kiekvienam aišku, kad tie, kurie dabar puola kon
gresmaną Powella, puola jį vyriausiai dėl to, kad jis 
negras, kad jis Kongrese kovoja už pažangesnių-žmoni- 
kesnių įstatymų bei potvarkių priėmimą.

GYDYTOJŲ STOKA
Geležinkeliečių unijistų 

savaitraštis “Labor” prime
na, kad šiuo metu JAV da
rosi vis didesnė ir didesnė 
gydytojų stoka.

Kaip jai užbėgti už akių?
Laikraštis sako: reikia 

paremti į JAV Kongresą 
įneštą bilių (įstatymo su
manymą), sulyg kuriuo bū
tų paskirta $80 milijonų 
medikalinių mokyklų staty
bai, ir pagelbėti tiems stu
dentams, kurie siekiasi būti 
gydytojais bei dantistais. 
Minėtoji pinigų suma turė
tu būti išleista sekamų de
šimties metų bėgyje.

Bilių sumanė ir įteikė 
kongresmants Oren Harris 
(demokratas iš Arkansas

dukras V. Pašuto pažymėjo, 
kad profesoriaus J. Žiugždos 
kūryba neatskiriamai susieta 
su tarybinio lietuvių istorijos 
mokslo kūrimusi ir vystymusi. 
J. Žiugžda buvo vienas veik
liausių šio mokslo organizato
rių. Daugiau kaip 70 moksli
ninko sukurtų mokslinių dar
bų yra labai įvairūs savo turi
niu ir profiliu, nes jų autorius 
ne tik žymus istorikas, bet ir 
žinomas visuomeninis veikė
jas.

—Juozo Žiugždos darbai,— 
pabrėžia oponentas,—grupuo- (Waterloo lauke, 
jasi apie I 
nių problemų.
lietuvių liaudies kovos už so
cialinę laisvę, už Tarybų val-

Pamaldos grojant 
!*• • \ džiazui

Šiomis dienomis daugelis

J. GRIGIšKiS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
bų Sąjunga pasiekė piimą- Njųrnbergo gyventojų at-Jean Rousseau ir miręs 

neturi ramybes
Man vis prisimena Pary

žiaus Panteonas, kuriame 
ramiai ilsisi palaidoti ka
daise buvę žymūs Prancū
zijos žmonės. Svarbiausią 
vietą, žinoma, užima Napo
leonas Bonapartas su savo! 

' maršalais, kurie negarbin
gai prakišo karą Rusijoje ir 

( _____ ________ Dabar jų
keletą ■ pagrindi kaulai prabangiuose kars- 
!. Tai Visų puma tuose ilsigt ,

Tarp čia palaidotų įžymy- 
džią istorija, Tarybų Lietuvos'bių randasi ir Jean Jacques 
istorija. Kita problema, kurią Rousseau, garsusis Prancū- 
iškėlė ir įvairiapusiškai tyrinę- zįjos

! Aišku, minėtoji suma — 
' tik lašas jūroje, jei būtų ti
kimasi ja “visas spragas” 
užkaišioti. Harriso nuomo
ne, tie 80,000,000 dolerių tu-‘ y0 — kūryba, 
rėtų būti tik pagalbinė su
ma, paimta iš federalinių 
fondui

Taip, bloga, su gydytojais, 
,per maža jų! Jaunimas ne
nori siektis gydytojų profe
sijos. O “nenori” todėl, kad 

: darbininko vaikui tai labai
L pasiekti, brangiai 

kaštuoja, — tėvai nebeišga-
i su

mas, kurių mokyklos reika-
. Jauja, kurios tenka išleisti 
besimokinančio sūnaus ar

“■Žygiai'” prieš Lenkijos kumpius
DAUGELYJE JAV PARDUOTUVIŲ šiuo metu ra- _ . .

sime nemaža visokių prekių iš socialistinių šalių: iš Len- sumokėti tas^ pimgų 
kijos, iš Čekoslovakijos, iš Jugoslavijos ir iš kitur. Yra 
pramonių išdirbinių, yra žemės ūkio produktų.

Didelio pasisekimo amerikinėse krautuvėse (super
marketuose) turi Lenkijos Liaudies Respublikos kum- , 
piai, sudėti į skardines. Juos amerikiečiai labai mėgsta, 1 
juos perka, jų reikalauja. j

Ir štai pastaruoju metu daugelyje JAV miestų buvo 
pradėta šlykšti kampanija prieš tuos iš socialistinių šalių kandidatų 
atgabentus produktus, ir kartu, aišku, prieš tas krąu- st< t i i 
tuves, kurios juUi‘parduoda. Į tą'kampaniją įkinkyti, čimųnaiijL 

• 1 • 11 ’ 1 • • •• i i j — 1 • • i • '• • P 1 i I

Jei federalė valdžia prisi- 
| dėtų — teiktų geras stipen- 

tai atsirastų daug 
mielai norinčių 
ūdas, ruošian- 
gydy tojus.

ja mokslininkas, skirta lietu
vių ir rusų tautų istoriniams, 
ekonominiams, politiniams i. 
kultūriniams ryšiams. Akty
vus kovotojas už tautų drau
gystę J. Žiugžda daug nuveikė 
lietuvių mokslinei visuomenei 
supažindinti su pažangiųjų ru
sų mąstytojų—r Belinskio, Ger- 

į ceno, černyševskio, Plechano- 
Stambų indėlį 

jis įnešė tiriant lietuvių liau
dies nacionalinio išsivadavimo! 
žiūroms išaiškinti.

— J. Žiugždos mokslinės 
veiklos viršūnė, — pabrėžia 

Į oponentas, — yra trijų tomų 
j “Lietuvos TSR istorija’’. Dide
li yra mokslininko nuopelnai 
kuriant šį pirmąjį marksistiš
kai apibendrintą Lietuvos isto
rijos kursą nuo gilios senovės 
iki mūsų dienų. J. Žiugžda pa
gal savo mokslinių darbų visu
mą neabejotinai nusipelnė is
torijos mokslų daktaro lai] s- 
aio be disertacijos gynimo.

Šią nuomonę palaikė oficia
lūs oponentai — istorijos mok
slų daktaras V. Serbentą ir 
e k o n o rn i k e s mo 1< s 1 ų d a k t ar as 
J. Bučas. V. Serbentą, kon-

im i Ai i su

visokie ultrareakcionieriai; matyt, tūli amerikiniai fabri-‘ 
kantai jiems už tai gerai apmoka.

John Birch draugijos nariai ir kiti tos rūšies “pat
riotai” spausdina lapelius ir juos platina tose krautu
vėse, kur tie produktai parduodami; ragina pirkėjus boi
kotuoti tas krautuves, nes, girdi, jos parduoda “raudo
nuosius produktus,” jos, atseit, jau beveik tapusios bol
ševikiškomis.

Tokia šlykšti kampanija neseniai buvo pradėta Los 
Angeles mieste prieš Bullok’s Ine. kompanijos krautuves. 
Krautuvių savininkas kreipėsi į teismą; teismas nutarė, 
kad tie, kurie platina tokią “literatūrą,” nusikalsta ir 
juos galima už tai bausti.

Bostono dienraštis “Christian Science Monitor” da
bar praneša, kad ultrareakcionieriai pradėjo naujus boi
kotui metodus: jie kreipiasi į miestų savivaldybes, pra
šydami, kad jos priimtų oficialius potvarkius, prieš so- > filiologijos fakulteto moks-

J. ŽIUGŽDA—ISTORIJOS 
MOKSLŲ DAKTARAS

“Laisvės” skaitytojai, be 
abejonės, žino Juozą Žiugž
dą iš jo raštų, nes seniau jo 
mokslinių straipsnių yra 
tilpę mūsų laikraščio pusla
piuose. J. Žiugžda—įžymus 
istorikas, mokslininkas ir 
visuomenininkas, Lietuvos 
Mokslų Akademijos Istori
jos Instituto direktorius.

Š. m. vasario 21 d. Vil
niaus universiteto istorijos-

ją pasaulyje vietą.
Abelnai pramonės gamy

ba Tarybų Sąjungoje paki
lo 9.5 proc. 1962 metais ta
rybinės pramonės gamyba 
pasiekė 63 procentus ame
rikinės pramonės gamybos, 

(kuomet 1-957 m. tarybinė 
gamyba tesiekė 47 procen- 

" tus amerikinės gamybos.
Tai parodo, kaip sparčiai 
tarybinės pramonės gamy
ba kyla ir kad ji į keletą 
metų gali pasivyti Ameriką.

62 procentai traukinių mokslą, apsuptas kelių šim-fr 
šiuo metu operuojami dise- tų vaikinų ir merginų. Ta- 
liniais ir elektriniais loko- čiau vietoje įprastų tokiais 
motyvais. Tai 26 procen-1 atvejais vargonų muzikos 
tais daugiau vienų metųgarsų sklido laukinė džia- 
bėgyje.

Nors agrikultūros gamy
boje pr ^kšta nepasitenki
nimo, visgi pereitais metais 
padaryta nemaža progreso.
9 bilijonai pūdų grūdų iš- 
gauta, 4,700,000 gyvulių 

| daugiau užauginta.
Prekyba su užsieniu pa

kilo 11.5 proc., o su atsi
likusiomis šalimis—30 proc.

1962 metais Tarybų Są
jungoje mokėsi 60 milijonų 
vaikų ir suaugusių. Išmoks- 

Savo- linta 770,000 (Jaugiau speci- 
žmo-

kreipė dėmesį į keistą da
lyką — iš miesto ligoninės 
sklido negirdėti ikišiol gar
sai. Kai kurie smalsesni 
praeiviai žvilgčiojo į ligo
ninės vidų. Visi buvo be 
galo nustebinti.

Iš vienos pusės viskas bu
vo panašu į pamaldas. Tie
sa, vietoje altoriaus sto
vėjo paprastas stalas, ant 
kurio buvo pastatytas kry
žius ir dvi degančios žva-/ 
kės. šventikas sakė pa-

r ašy to j as - filosofas, 
gyvenęs tarp 1712 ir 1778 
metų. Panteone ir jam su
teikta garbinga vieta, kokią 
jis gyvendamas užsitarna
vo. Nors jis buvo dukart 
iš šios amžino atilsio vie
tos išmestas ir kitur negar
bingai palaidotas, bet vėliau 
buvo vėl savo garbingon 
vieton sugrąžintas.

i Jean Rousseau gyveno ir' 
dirbo audringais metais. 
Reakcinė monarchija irkle- 
rikalija buvo kraštą nuali
nusios. Ekonominis gyveni
mas kaskart blogėjo. Rous
seau tuo domėjosi, 
raštuose jis skiepijo 
nėms revoliucines idėjas, su 
garsiuoju raštu “Contract 
Social” ir kitais padarė 
daug įtakos intelekualuo- 
se. Už tai jam teko kartą 
pasitraukti užsienin, kai 
monarchistdi grasino jį už
daryti Bastilijon ir ten su
pūdyti, kaip jie susidorojo 
su daugeliu savo priešų.

1789 metais, 11 metų pra
ėjus, ųųo jo mirties, monar
chija buvo nuversta ir ku
nigijai ragai aplaužyti. Tais 
pačiais metais Nacionalinė 
Asamblėja nutarė St. Gene
vieve bažnyčią paversti 
Panteonu, į kurį buvo per
kelti ir Jean Rousseau pa
laikai. ' _____ f

1815 metais, vėl įsigalė-' nurokaip sparčiai ple
čiasi Amerikoje dešinių re
akcionierių veikimas.

Jis paduoda Palmerio rai
dų istoriją ir dabar beau
gantį fašistinį judėjimą, 
prie kurio galima priskai- 
tyti ir Birch draugiją.

Amerikos Legijonas taip
gi padeda reakcijai. Jis re
mia visokias kongresines 
investigacijas pažan g i ų j ų 
žmonių ir organizacijų, 
taipgi ir darbo unijų.

šeštosios kolonos pastan
gomis nemažai mokytojų, 
profesorių neteko darbų ir 
nemažai knygų percezū- 
ruota. Akademinė laisvė 
dėl to žymiai nukentėjo.

Ragangaudžių siautėji
mas, suprantama, daug ža
los Amerikai daro.

tuv 
'.m: 
nių 
kaip tik profesorius J. žiugž- 

j da. Istorijos mokslų daktaras 
A. Drizulis ir filosofijos moks
lų kandidatas I. Zaksas taip 
pat pasiūlė suteikti J. Žiugž
dai istorijos mokslų daktaro 
laipsnį.

Mokslinės tarybos pirminin
kas profesorius B. Pranskus- 
Žalionis paskelbė slapto balsa
vimo rezultatus — J. Žiugždai 
suteiktas istorijos mokslų dak
taro laipsnis. Gausiai susirin
kę universiteto kolonų salėje 
J. Žiugždos mokiniai, studen
tai, mokslinės visuomenės at- 
bvuvai ouuJin.v Oį pi rtlicoilllcį piv- i-----------
jimais, šiltai pasveikino įžymų I 1851 metais, Napoleonui 
lietuvių mokslininką ir moks-(III praveduš kontrrevoliu-

i
m;

jus B u r b o n ų dinastijai, 
Rousseau kaulai buvo iš 
Panteono iškelti ir tik už 
15 metų, būtent 1830 metais 
revoliucijai laimėjus, jie bu
vo atgal Panteonan sugrą- 

stovai sutiko šį pranešimą plo- Į Žinti.

cialistinių produktų pardavinėjimą tuose miestuose. Jau ' line taryba suteikė Juozui iLe *• Pravėdus kontrrevoliu-
visa eilė pietinių valstijų nedidelių miestų tarybų, sako Žiugždai istorijos mokslų ilgamečio darbo įvertinimu. ' n lS1'
laikraštis, priėmė tokius potvarkius. Kai kuriuose ma- daktaro laipsnį. j. žugždai pirmajam iš mū. ™“j® “°“®’
žesniuose Kalifornijos valstijos miesteliuose taipgi buvo Elta praneša, kaip visa sų respublikos mokslininikųn . lamyoes neoc- 
nadarvti nanašūs “žingsniai.” tai ivvkn* daktaro lainsnis suteiktas hn tUiejO jo palaikai ir vėltai įvyko:

kovą prieš vokiškųjų feodalų 
ir jų sąjungininkės-popiežiaus

padaryti panašūs “žingsniai.
Žinoma, toks boikotas — biaurus darbas, ir jis net

gi prieštarauja federalinei valdžiai, kuri turi sutartis su 
Lenkija ir kitomis socialistinėmis šalimis, pagal kurias 1 kurijos a gresi ją, priešcarizmo
* _ J . . • • T A T T “Iii T~\ iii i • <• —• »•jos importuja į JAV savo produktus. Bet ultrareakcio- 
nieriai nesiskaito su tuo; nesiskaito su jokiu padorumu. 
Jie varo savo ir gana!

Ką tuo atžvilgiu darys federalinė valdžia; liekasi 
palaukti ir pamatyti.

Melai apie Vilnią
Tūlas lenkiškas laikraštis Čikagoje išspausdino 

“vieno žydo” įspūdžius iš Vilniaus, o “Naujienos” tai 
persispausdino. Kas tas do “vienas žydas,” iš kur jis, 
aišku, nepasakoma.

Ir ką gi tas “vienas žydas” Vilniuje matė? Ogi štai 
ką: Vilnius “labiausiai purvinas ir apleistas miestas, ne
tekęs savo stiliaus.”

Atrodo, šiuos “įspūdžius’ bus parašęs koks nors 
nedapera, Vilniaus visai nematęs. Nes jei jis būtų šių 
dienų Vilnių matęs, tai būtų turėjęs pasakyti, kaip sa
ko kiekvienas doras žmogus, buvęs tarybiniame Vilniuje: 
tai vienas švariausių miestų pasaulyje!

“Vienas žydas,” beje, primena, kad Vilniuje nebe
liko žydų, nebeliko viso to, kas ten seniau buvo.

Tiesa, kad nebėra to, kas kadaise buvo. Šiandien 
Vilniuje, yra gal 15,000, gal biskelį daugiau žydų. Kur 
kiti? Juos išžudė hitleriniai fašistai, kuriems padėjo 
visokie lietuviški išsigimėliai, dabar švien su “vienu 
žydu” niekinantieji.Lietuvos sostinę.

Karčis. — Z. A. Bhutto, 
Pakistano Užsienio minist-

nepaisant Indijos protesto, 
Pakistanas pasirašys su-

ras, painformavo Angliją tartį su Kinija Kašmyro 
ir Jungtines Valstijas, kad, reikalais.
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alistų, tarp kurių 120,000 
daugiau inžinierių. Tai ge
rokai daugiau kaip Ameri
koje išmokslinama.

Pereitais metais pastaty
ta miestuose, apie 2 mili
jonai apartmentų ir kai
muose 450,000 naujų namų. 
75 milijonai gavo naujus 
namus nuo 1957 m. ir 1962 
m. Tai bus apie vieną treč
dalį visų tarybinių gyven
tojų.

1962 m. Tarybų Sąjunga 
turėjo virš 223 milijonų 
gyventojų.

zo muzika. Pats džiazas—- 
7 muzikantai — sėdėjo čia 
pat, greta improvizuoto al
toriaus.

Vėliau išaiškėjo, kad 
vietos pastorius Hofmanas 
organizavo pirmąsias eks
perimentines pamaldas, pa
naudojant “šiuolaikinio sti
liaus primones.” Savo drą
su bandymą jis aiškino 
taip: mes turime žengti 

id grąžin- 
bažnvčios 
muzikinio 
pastorius

šeštoji kolona veikia
Roger Burlingame parašė 

svarbią knygą “The Sixth 
| Column,” kurioje autorius

tume įminima i 
prūvr’obsti. Save 
pamokslo metu 
skaitė susirinkusiems pir
mąjį dievo įsakymą. Be 
džiazo, jaunimui buvo de
monstruojami diapozityvai 
su garsiomis kino žvaigž
dėmis ir populiariais estra
dos dainininkais.

Pabaigoje įvyko diskusiją 
apie pamaldų, palydint džia-u 
zui, privalumus ir trūku
mus. Ar nenorima dabar 
džiazo muzikos pagalba vi
lioti žmones į bažnyčią — 
pateikė tiesioginį klausimą 
viena jaunųjų parapijonių. 
Pastorius Hofmanas atsa
kė, kad savo eksperimentu 
jis nori naujai' išreikšti 
krikščionių tikėjimo turinį 
dabarties stiliaus priemonė
mis. Jis neslėpė priežasčių, 
vertusių jį griebtis tokio 
abejotino metodo. Reikalas 
tas, kad jaunimas nenori 
lankyti bažnyčios.

—Po savo konfirmacijos, 
— skundėsi Hofmanas, — 
daugelis jaunų žmonių pra
rado visus kontaktus su sa
vo bažnyčios bendruomene.

Tai verčia šventuosius tė
velius griebtis visokiausių 
gudrybių, norint išsaugoti 
savo parapijas.

Miuncheno laikraštis 
“Ziudoiče caitung,” pasako
jęs šią istoriją, pranešu, 
kad artimiausiais mėnesiais 
pastorius Hofmanas ketins? 
supažindinti savo jaunuo
sius parapijoms su naujai 
suformuluotais dievo įsaky
mais. Sunku įsivaizduoti, 
ką dar sugalvos išradingas 
pastorius. Aišku viena — 
nei iš gero gyvenimo ten
ka gudrauti viešpaties tar
nams. J. B.

jo palaikai ir vėl 
buvo iškelti iš Panteono.

Paskutinį sykį Rousseau 
Sveikiname gerbiamą ^palaikai buvo sugrąžinti 

d-rą Juozą Žiugždą ir linki-' 
me jam sveikatos, ilgo am-j 
žiaus ir dar daug mokslinių 
darbų atlikti!

daktaro laipsnis suteiktas be 
disertacijos gynimo, pagal mo
kslinių darbų visumą.

Sveikiname
priespaudą. Ypač vertingi jo 
darbai, kuriuose tyrinėjama 
1863 metų sukilimo istorija.

Daug dėmesio, sako V. Pa
šuto, J. Žiugžda skyrė S. Dau
kanto, J. Biliūno, J. žemaitės, 
V. Kudirkos, J. Basanavičiaus

’ ir kitų įžymių lietuvių veikėjų 
visucmeninėms-politinėms pa-

Savo kalboje oficialus opo- t # . . -v.
nentas, žinomas tarybinis mok- prisijungė prie veikiančio 
slininkas, istorijos mokslų karo laivyno.

Washingtonas. — JAV 
naujas atominis submari- 
nas “Woodrow Wilson” jau

| kai monarchistai ir kleri- 
i kalai jau nebeviešpatavo, 
kai Prancūzijoje papūtė li
beraliniai vėjai.

Dar ir dabar reakcinės jė
gos siunta prieš Rousseau 
mokymą. Jeigu jiems 
vyktų pilnai valdžioje 
galėti, tai Rousseau ir 
ramybės nebeturėtų.

pa- 
įsi- 
vėl

J

O
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Nepavyko su Jemenu
Diplomatiniai ekspertai 

mano, kad Kenedžio admi
nistracijai visai nepavyko 
su Jemenu. Iš karto Kene-1 GUDRIOS LAPUTĖS 
dis ilgai lūkuriavo su pri-( ne]jeSo ;i))Vlinkčs (VDR- 
pažinimu Jemeno lespubli- Rytl] Vokietijos) valstiečiai 

labai nustebo, pamatę pas- 
;kui laukuose ariančius ti’ak- 
torias sekiojančias lapes. Pa
sirodo, rudosios kūmutės įsi
gudrino, plūgui pakėlus ve
lėną, tiesiog iš po jo gau
dyti peles. Be traktoriaus 

‘pagalbos gudruolėms tektų 
.arba pačioms kasti urvus, 
arba lankti, kol pelės eis 
pasivaikščioti...

| Kaip Tarybų Sąjunga 
vejasi Ameriką

Tarybų Sąjungos minist- kos. Manė, gal pavyks ro
mi tarybos paskelbta sta- jalistams atsigriebti. Ve-! 
tistika už 1962 metus rodo, liau pripažino respublikinę1 
kad Tarybų Sąjunga rimtai vyriausybę.
lenktyniuoja su Jungtinė- Buvo manyta, kad dabar į 
mis-Valstijomis pramoninė- Saudi Arabijos ir Jordano 
je gamyboje. jėgos bus ištrauktos iš Je-

Tarybinė plieno pramonė meno. Iš kitos pusės ir 
1962 m. pagamino 84 mili
jonus tonų, o JAV gamyba 
davė apie 100 milijonų to
nų. Tarybiniai inžinieriai 
mano, kad su 1965 m., kai 
baigsis 7 metų.planas, tary
binė plieno gamyba pasivys karalius — smarkiai supyk- 
amerikinę plieno gamybą.

Tarybinės geležies rūdos

Jungtinės Arabų respubli
kos (Egipto) militarinės 
jėgos bus ištrauktos. Bet 
nieko panašaus neįvyko. 
Tik savo gerus šalininkus— 
Saudi Aragijos ir Jordano

dė už Jemeno respublikos 
pripažinimą.

1962 metų gruodžio 30 dieną Elektrėnuose pr’idėjo veikti kasyklos tuo pačiu metu Jemenas dabar, kaip at- 
Lietuvos VRE pirmasis agregatas. 'davė 12 milijonų tonų. Tai rodo, vakariniam blokui

Nuotraukoje: LKP ir vyriausybės vadovai centriniame jau pralenkė Ameriką. Ge- jau nebetarnauja. Jis da- 
VRE valdybo pulte. 7 ležies rūdos iškasimu Tary-»bar linkęs vieningiau veik

Sacramento. Calif. — Ca
lifornia valstijoje vėl prasi-,, 
dėjo kampanija už panai* 
kinimą mirties bausmės.

ti su Jungtine Arabų res- 
publiga. Nasserio vardas 
ten pakilo .



Vatikano susirinkimas—kam iis 
ką jis reiškia

MONTREAL, CANADA

tarpu per tą patį laikotar
pį gyventojų skaičius pa
saulyje padidėjo 700 mil. 
žmonių, protestantų skai
čius padidėjo, tris kartus, 
mahometonų-daugiau kaip 
4 kartus.

“Tas faktas, kad 3 mili
jardams žmonių gyvenan
čių žemėje tenka 0.5 mili
jardo katalikų, nėra pagrin
dinis, — rašo prancūzų sa
vaitraštis “Frans - Observa- 
ter,” — svarbiausia proble
ma yra tame, kad judanti 
evoliucijos jėga šiandien 
vra už bažnyčios ribų. Ši
ta jėga yra komunistinė vi
suomenė. Šis faktas, tik
riausiai, bus pagrindinė te
ma suvažiavimo debatuo
se.”

“Katalikų bažnyčia,—kaip 
rašo katalikų laikraštis 
“Observatore Romano,” — 
vra kantri visiems ne kata
likams, bet tuo griežčiau ji 
nukreipta prieš “komuniz
mą ir politinius režimus, ( 
kurie “negailestinga ir ne
numatyta forma veda ka
ringą ateizmą.” Laikydamas 
pagrindiniu bažnyčios prie
šu ateistini materializma ir 
komunizmą. Vatikanas sie
kia ant šio pagrindo ap- 
junp’ti po savo vadovvbe vi
sas krikščionių bažnyčias— 
nrotestantus, stačiatikius ir 
katalikus.

— Mes negalime dabar 
tiksliai pasakyti, ką kon
krečiai pajėgs Vatikanas 
padaryti krikščio n i š k ų j ų 
bažnyčių apjungimo klausi- 
—. Vatikano veikėjai su- 
nranta, kad toks apjungi- 

ta- ™as nePra^ i vykti greitai. 
“Kardinolas Montini, nuro
dydamas, kokią vietą susi- 

I rinkime užims krikščioniš-, 
ku bažnyčių sujungimo

(Pabaiga)
Vatikano veikėjai supran

ta, kad bažnyčios atvira są
junga su kapitalizmo ir im
perializmo politika padarys 
dideli nuostolį bažnyčios au
toritetui tikinčiųjų akyse. 
“Bažnyčia pavirto į reakci
nę politinę partiją, — kal
bama neseniai išleistoje 

^Romoje knygoje, — šventi
nai—tai žmonės.”—Ji tamp

riai susiejo savo likimą su 
kapitalistais ir turtuoliais, 
kas izoliavo ją nuo liaudies, 
atnešė jai neatitaisomą ža
lą.” Taip pareiškė katalikų 
vienuolis Sineto Pela j i.

Todėl Vatikanas sten
giasi padarvti savo antiko
munizmą daugiau patrau
kiantį mases, daugiau įti
kinantį. žodžiais jis panei
gia ne tik komunizmą, bet 
ir kapitalizmą. Vaizduoda
mas save kaip “trečiąją jė
ga,” nepriklausomą nei nuo 
komunizmo, nei nuo kanita- 
H-zmo. Nauioie enciklikoje 
“Motina ir mokytoja” Jo
nas XXIII pirmasis Vatika
no istorijoje pareiškė, kad 
kataliku bažnyčia nesusie
ja savo veiklos su kapita
lizmu. Atsižvelgdamas i ka
talikišku masių nuotaikas, 
snsBnreiima ju kovos už 
demokratija ir socializmą, 
popiežius savo naujoje en
ciklikoje net nedrįsta pasi- 
s^vti prieš komunizmą, 
kain tai ne karta darė jo 
Tiinmtakai. En c i k 1 i k o j e 
anip knmunizma tiesioginiai 
net neužsimenama, bet Jo
nas XXTIT taip pat ener-, 
gingai. kaip ir jo pirmta-1 
kni. v^kdo polemika prieš 
komnnistini mokvma, 
čiau tai daro maskuota 
forma.

Popiežiaus “reformos”
Vatikanas siekia įtikinti nrnblema. kalbėjo: “Dabar 

dirbančiųjų mases apie ga- :................. -. . .

Kaip Iš Tikrųjų Yra 
Vytauto Klube

Vargiai ar bereikia aiš
kinti apie čia gyvuojantį D. 
L.K. Vytauto Nepriklauso- 

bažnyčių pasiuntė savo ste- | mą Klubą. Jį žino ne tik 
bėtojus į šį sekretoriatą.' Montrealo lietuviai, bet ne- 
Pres-konfer e n c i j o s -metu mažai apsipažinę daugumas 
kardinolas Bea pareiškė, ir plačiosios Kanados lietu- 
kad susirinkimas “nenori vių su šiuo Klubu. Tai gali- 
apsiriboti tuo, kad būtų jis' ma pavadinti lietuvių cent-

sius su kitomis bažnyčio
mis. Daugelis protestantų

tik katalikų bažnyčios vi
daus reikalu,”

ru. Juo labiau, kad jis vei-
o stato už- kia nepriklausomai nuo bet 

davinį paruošti sąjungą vi- kokios politinės srovės. To- 
sų krikščionių, kurioje, pa- dėl jame ir priklauso didelė 
gal Vatikano planus, kata-! dauguma įvairių pasaulė- 
likų bažnyčia turi užimti žvalgų Montrealo lietuvių, 
vyraujančią padėtį. Tuo atžvilgiu, neišvengia-

Pagal italų spaudos pra- maį5 karts nuo karto įvyks- 
nešimą, Vatikano sudarytas 1 ta didesnių ir mažesnių gin-

Tuo atžvilgiu, neišvengia-

krikščioniškų bažnyčių ap
jungimo sekretoriatas, ne
bus paleistas ir pasibaigus 
susirinkimui. “Jis liks kaip 
oficialus organas, kuris ko
ordinuos visas krikščionių 
apjungimo pastangas.”

Italų laikraštis “Paeze se- į - J
remdamasis žiniomis, ^aį su kįtornis broliškomis

dirbančiųjų mases apie ga- repįi tupėti galvoje, kad 
limvbe pagerinti ju padėtį, '■išimtinai sunki, bet tuo 

pačiu tiek svarbi ir neati-“teisingesnio žemės gėry-
biu“ paskirstvmo keliu be dėliotina problema yra vie- 
klasiu kovos, be patrrindi- na iš pagrindinių suvažiavi- 
nin socialiniu esančios sis- mo temų. Jie, greičausiai, 
temos pertvarkymų, be so- , nesubegės išspręsti jos. Šiuo 
cializmo ir komunizmo. Jis j požiūriu tai bus paruošia-

* ■ “ ................ masis susirinkimas. Tačiau
jeigu busimasis susirinki
mas ir neįgyvendins visų 
pageidavimų, tai jis taps 
nreliudiia naujam susirin
kimui ,kur is galės atšvęsti 
galų gale brolišką apjungi
mą visų krikščionių.”

Trys etapai
Pagal buržuaziės spaudos 

pranešimus, Vatikanas nu

pasisako už trečią kelią 
šiuolaikinio pasaulio vvstv- 
muisi. kuris neva ir atves 
žmonija i gerove. Šios de
magogijos pagalba kataliku 
bažnyčia siekia užmaskuoti 
savo antikomunizmą, atko
voti plačiasias liaudies ma
ses iš komunizmo.

Naujoji popiežiaus enci
klika vra atsakymas į 81 
komunistu ir darbininkų •- . ,' v v.
partis n«rei«kima, o taip: mato tris baznvcių apjungi- 
pat i TSKP proo-rama. pri-; ™o etapus: visų, pirma pri
imta XXII suvažiavime. Ji artelimas, vėliau susitiki- 
turį užimti, pagal laikraščio ma? ir> pagaliau pilnas 
Washington Post” nuomo- susijungimas. “Pirmasis

vedančia vieta reliri- etaPas “ priartėjimas —

ra,” i 
gautomis iš vieno dvasinio 
asmens, -i 
postą Vatikane,

■ kad Jonas XXIII numato | 
po antrojo Vatikano susi
rinkimo sušaukti trečiąjį 
“apsvarstyti kri k š č i o n i ų 
apjungimo problemas.”

Vatikanas siekia sudaryti 
vieningą visų krikščioniškų 
religinių krypčių frontą 
bendrai kovai su ateizmo, 
komunizmo idėjų plitimu, 
kovai su socialistinėmis 
valsybėmis. Tam tikslui 
Vatikanas pasirengęs suda
ryti sąjungą netgi su isla
mo, judizmo ir kitomis ne- 
k r i š č joniškomis bažnyčio
mis.

Neseniai Konstantinopolį 
aplankė Vilebranga — vie
nas iš vadovaujančių krikš
čioniškų bažnyčių apjungi
mo Vatikano sekretoriato 

I veikėjų. Susitikime su Va- 
. karų stačiatikių bažnyčios 
aukštaisiais bažny t i n i a i s 
herarchais jis kalbėjo: “Nė
ra jokios abejonės tame, 
kad pas mus bendros prob
lemos, susietos su rimtais 
pavojais, kurie grasina vi
sam krikščioniškam pasau
liui. Tuo ir reikia paaiš
kinti popiežiaus iniciatyvą 
dėl susirinkimo sušaukimo, 
kuri rodo, kad katalikų 
bažnyčia pilna ryžto užim
ti deramą poziciją šitų pa
vojų atžvilgiu.” Mes, ži
noma, suprantame, apie ko
kius pavojus čia eina kal
ba.

čių, kivirčių, susikirtimų. 
Tačiau visuomet nulemia jo 
nepriklausomas nusistaty
mas ir Klubas veikia, gy
vuoja. Klubas visuomet 

, stengėsi ir stengiasi sugy- 
Iventi su visais lietuviais, su 
i jų organizacijomis., ypatin-

našalpinėmis draugijomis.
Imančio aukštą Todėl jam buvo ir tebėra 

, praneša, I iem^a aUgti įr bujoti.

j R.
Vilnius

Washing tonas. — 1962 
metais sumažėjo vaikų gi
mimai lyginant su 1961 me
tais.

Pęr keletą pastarųjų me
tų, ' reikia pasakyti, buvo i 
pradėjęs įsivystyti ir pa
čiam Klube tarp narių lie
tuviškoje dvasioje sugyve
nimas. Žinoma, atsitikdavo 
ir ginčių (kas. visai natūra
lu tokioje didelėje draugijo
je ir esant visokių nuomo
nių), bet tie ginčiai veik vi
suomet suvesdavo visus klu- 
biečius į vieną kelią — kad 
Klubas veiktų, gyvuotų ir 
augtų. Ir ne be pasekmių. 
Pastaruoju metu Klubas 
jau pradėjo jausti savo pa
jėgumą plėstis. Užpirko ša
lia esantį sklypą žemės ir, 
jei viskas vyks gerai, pla
nuoja pribudavoti naują, di
desnę svetainę. Tam ypatin
gai rodė ir rodo didelį en
tuziazmą vėlesnės emigraci
jos lietuviai. Jie ir pradėjo 
kelti obalsį, kad visi'lietu
viai, ypač klubiečiai, nežiū
rint mūsų politinių skirtu
mų, . suglaustumėm savo 
gretas ir bendromis jėgo
mis pasistatytumėm Mon
trealo lietuvių kolonijoje 
gražią, erdvią lietuvių se- 
tąinę

Obalsiai Gražūs, Bet Ne 
Praktikoj

Daugumas buvome pradė
ję tikėti, kad gal gi iš tikrų
jų mūsų broliai bėgliai, pa
gyvenę emigracijoje, paga
liau suprato, kad norint ką 
nors didesnio atsiekti, bent 
jau bendruose lietuviškuose 
reikaluose, reikia ir galima 
sugyventi su visais lietu
viais. Deja, dar sykį ir vėl 
apsirikta!

giau gal negu įutas jos at-i (kuo jis abelnai pasižymi), 
skiras narys. Kodėl dabar privedė prie to, kad šėrinin- 
taip išsigando D. Norkeliū- kai atmetė valdybos siūly

tiną išmokėti dividendų po 
$5 nuo šėro. Vietoj to, nu- 
sibalsavo po $7.50. Ir, pa
galiau išsisėmus kantrybei 
ir išvargę, šėrininkai patys

Štai vienas iš jų, pasiva
dinęs save “senu montrea- 
liečiu”, bėglių laikraštyje, 
Kardelio redaguo j amo j 
“Nepriklausomoj Lietuvoj” 
(vas. 13 d. laidoj), muša 
“trivogą”, kad Ęįube jau 
vėl “pavojus”. Klubą ruo
šiasi užvaldyti Literatūros 
Draugija, “Liaudies Balsas” 
ir Sūnų ir Dukterų Pašelp. 
Dr-ja...

Kas dėl Literatūros Drau
gijos, ji veikia savo kultūri
nį darbą, nesikiša į kitų or
ganizacijų reikalus, todėl 
nėra reikalo ir aiškinti. Tą 
visi Montrealo lietuviai ži
no. Tas pats ir su “LB”. 
Tam nereikia kitų draugijų- 
Tiesa, “LB” turi skaitytojų 
tarp Klubo narių, kaip ir 
“NL”, bet tai ir viskas.

Apie Montrealo Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinę 
Draugiją, tačiau, reikia 
kiek platėliau pakalbėti.
Iškilo Vienybes Klausimas
Kas taip išgązdino “NL”, 

ir jos pasekėjus? Daugiau stambiu 
kaip metai laiko atgal, Sū- Rlubaq nuo to. 
nų ir Dukterų Pašalpinės v^n+-oio Unonqinni i 
Dr-jos vienam susirinkime drąsiai ir neRvvrnninwbn klubui, buvo 

'kas tai iš narių pakėlėklau-1stoio tu no^nrmaliimii i^tai-lrėmėia. nuolatos lankėsi į 
simą, ar nereikėtų pasikal- 'svmni? Aišhi. ne “NT/’na-lnarenn-imus, dažnai dirbo 
bėti ^u Klubu apie suvieni- mrndvti “notrPotPi”. ;kormsiiose ir virtuvėje, 
jimą šių dviejų didžiųjų pa- ' pagaliau, visi dabar žino! Mariiona laimingo šeimy-

nas šios Draugijos?
Dar Ir Daugiau “Trivogos”

Tas pats “senas montrea- 
lietis” (nors iš visko mato- 
si, kad ne senas kubietis) | Į“'”“ 
ir tame pačiame NL” rasi-,1 
nyj, išmuša dar ir daugiau Į 
Klubui “trivogos”. Jo nuo-i 
mone, Klubo vadovybėje į 
“sulindę” virš minėtų drau
gijų nariai ir todėl jie su
darą “pavojų” Klubui — jie 
nustumsią Klubą į bedug
nės kranta.

Dėl “seno montrealiečio” 
ir kitų, kurie mano kaip jis, 
informacijos: jei Klubas da
bar gyvuoja gerai, tai pra
eityje jis turėjo ir kritiškų 
momentų. Kaip tik šie “pa
vojingieji” žmonės stoio 

, Klubo nagalbai talkoj, ištik- 
' rųjų, be jokio savanaudiško 
I pasinaudojimo, kaip kad da
bar padaro kai kurie “pa
triotai”.

Jau žinant ir “senam 
montrealiečiui” bei io bend- 

! rininkams, buvo išsivystė 
nenormalumu ir 

7vmini pu-

susirinkimą, nors dieno- 
tvarkė dar nebuvo pasibai- 

'gusi, nelaukdami kol vice- 
i pirmininkas užbaigs susi- 
I rinkimą.

Cleveland, Ohio
Mirė Gedaminskienė

Vasario 17 dieną, pietus 
j begamindama, staigiai su
sirgo Marijona Gedamins
kienė. Nuvežta į ligoninę 
greitai mirė.

Buvo 70 metų amžiaus. 
Paliko liūdesy dvi dukteris, 
žentus, 6 anūkus, proanū
kiu, sesutę ir brolį. A. J. Sai
kai buvo atvvkę iš Detroi
to, o brolis Juozas Lapins
kas — iš Arizonos valstijos. 
Šermenyse dalyvavo daug 
vietiniu, nes velionė buvo 
veikli, ia plačiai žmonės pa
žino. Ji nriklausė LT,D 22 
knonai. IDS 55 kp.. Moterų 

meno grupės

šalpinių draugijų. Tuo la- jr pripažįsta, kad nuo to "inio meninio neturėjo — 
biau, kad ir šiaip apie puse laiko, kai Juozas Džiaugvs . vo atsiskyius, vaikus pa
narni priklauso abiejoseIužgmg pirmininko pareigas'? •"y.’"".5 y s 
draugijose. Susirinkimas] (kuris> ?aila> dabar sunkiai ’'■uvo ]<are; Motinai reika
lam pritarė. Dr-jos valdy- susiries ir visi'padorūs klu- 1;luinnt. Į° Išlaikai buvo

u

nę, “
nin nurodymu tarpe, kurių 
tikslas— ndarvti kanitaliz- 
ma priimtinu visos žmoni
jos sąmonei ” Kataliku baž- 
nveins socialinės doktrinos 
idealas — pagerintas, “na- 
taisvf.ps” kapitalizmas. Tai 
ro-fnv’mi^m^ soemlonįia. įga
vusi rpjiprini atspalvį.
Va4’kanąs siekia ^niimgti 

krikQxin»vškaq bažnvčias 
no antikomunizmo vėliava

Baimė bpsin1e*ian*io nte- 
i7,vnn antilznmonistTne kom- 
nnniin nrivo^ė Vatikpna 
perkelti i paskutine vietą 
sena nagrindinę katalikų

psicho loginis. Pirmiausia i 
jie siekia įtemptų santykių 
pašalinimo, savitarpio gerbi
mo ir simpatijų išreiškimo 
keliu. Šiame etape bus de
damos visos pastangos pa
gerinti esančius santykius, 
paruošti protus ir palaips
niui likviduoti kai kurias 
kliūtis visuotiniam susijun
gimui. Vatikanas dabar 
rodo didėli aktyvumą, ieš
kant kontaktu su krikščio
nišku nekatalikiškų bažny- 

vadovais.
Kontaktai tarp Vatikano 

ir kitų bažnyčių buvo ir 
anksčiau iki šio susirinki
mo. Tačiau jie buvo pasy
vūs. Ruošiantis prie susi
rinkimo iie ypač suaukty- 
vėjo. Vatikanas įsteigė ofi-

Lietuvos žemės ūkio mechanizavimo mokyklose ir įvai
riuose kursuose iki pavasario bus paruošta 4,700 traktori
ninku. c

Įdomūs ir turiningi esti užsiėmimai traktorininkų kursuose 
prie Rokiškio melioravimo mašinų stoties. 37 rajono kom
jaunuoliai ir jaunuoliai į kolūkius grįš su mechanizatorių 
specialybėmis.

bažnyčias no 
^pH^va. P°r lai- 

n^aūiusi nuo pir
mojo Vatikano suvagiavi-! cialu organą, krikščionių 
mo. nasaolvjekatalikųskai-'apjungimo sekretoriatą, 
čins padidėio mažiau kain kurio priešakyje stovi vo- 
dn sn nuse karto — t. y. 100 kiečių kardinolas Bea. šis 
milijonų žmonių, kai tuo i sekretoriatas užmezgė ry-1 nys užsiėmimą metu.

Ši&i

Nuotraukoje: (iš kairės) Onuškio tarybinio ūkio prikabi
nėto]as Stasys Navickas, dirbtuvių vyr. mechanikas Vytautas 
Smalskys ir MMS ekskavatorininko padėjėjas Vytautas Deks-

iam pritarė, ur-jos vaicty- susirgęs ir visi'padorus klu 
ba, vykdydamas susirinkimo biečiai jam linki kuo grei_ 
pageidavimą, ir uzrpezge kiaušiai ir laimingai pa- 
oio klausimu ryšius su; Klu-; sveįktįy Klubas išaugo mo- 
bo vadovybe. ~ Tai kas čia rakaį įr finansiniai augš- 

čiau. negu jis kada buvo sa
vo istorijoj, ir todėl dabar 
iau galima kalbėti ir anie 
Klubo praplėtimą. Bet jei 
“NL” inspiruoti “patriio- 
tai” būtu turėję galia, kokią 
iie manė turi, kur šiandien 
Džiaugvs rastųsi? Būtų bu
vęs išmestas iš Klubo.

Juk dar visai neseniai, tik 
anie 10 metu atgal, tokie ti
nai, kaip “NL” bendradar-j 
bis, savo ikarštvj, buvo na-, 
simoję išmesti iš draugijos: 
iiems nepatinkamu apie 18; 
hlubiečių, iu tarne ir J.1 
Džiaugį. Kas sudaužė ta 
purvina plana? Kain tik ši- zikalis dainų vakaras. Ren- 
tie “Nepriklausomai Lietu-1 vė Montello Vvru Dailės 
vai” “pavojinp*i” klubiečiai. Grupė Liet. Tautiško Nam 
Jie : 
prieš ta begėdiška kėsini
mąsi sudraskvti D.L.K. Vv- Potsus, sudainavo _ penkias 
tauto Nenrikl. Klubą ir, dainas. Šeimininkės buvo 
milžiniškai daugumai klu- Paru°šę skanaus namie ga- 
biečiu-šėrininku juos palai-J 
kant. buvo priversti naši-1' 
traukti i nalėni. bei atp-auti 
leidimą, kuri tam tikslui na- 
tvs buvo prarado. Ačiū tam. 
kain nė vienas iš tu įtrenk
tum i “iuoda. saraša” nebu
vo išmesti, tain ir J. Džiau
gvs liko neišmestas iš Klu
bo. kuris gvvenimo eigoi 
i rodė, kad iis buvo ir tebė
ra ne tik geras kintietis., 
bot ir vienas iš geriausiu 
nirm įninku.

Kam Tuo Norėta 
Pasitarnauti ?

Kas labiausiai stebėtina i 
Lad “NT/’ ir ios bendradar
biai n°sirinh'n Bj^a ^elti su
irute kain tik ši”o laiku, ka-i 
da Klube vystosi kalba už: 
io nranlėtima už nauia sta-1 
^vba. Kyla klausimas ar 
tas. daug nasitarnmis suvie
nijimui iėgu Klubo rlėti-

laimingai pa

bo vadovybe, 
tokio baisaus? Juk keliaais 
atvejais buvo keliama ta 
mintis ir Klubo susirinki
muose. Pagaliau, Sūnų ir 
Dukterų Pašalp. Dr-ja gi 
nesiveržia į Klubą prievar
ta. Nestato jokių nė ulti- 
matiškų reikalavimų. Tad 
kodėl taip susinervuota 

l“NL” pastogėje?
Gal kaip kas pasakys, kad 

čia buvo tik atskiro indivi
do taip beprotiškai parašy
ta “NL”. Nieko toliau nuo 
tiesos. Kaip jau minėta, šie 
susirašinėjimai ir pasikal
bėjimai vienybės klausimu 
tęsėsi virš metų laiko tarp 
valdybų ir tam tikslui iš
rinktų komisijų. Bet štai 
Klubo šėrininku minėtame 
susirinkime, vasario 17 d., 
pasinaudojant proga, kad 
pirmininkas serga, vice-pir- 
mininkas Paukštaitis, (ku
ris, beje, dirba prie “NL”), 
susirinkimui pirmininkau
damas, pasišovė viešai pa
demonstruoti savo “galybę” 
ir atmesti vienybės klausi
mą be diskusijų. Vyriausias 
jo “spoksmanas” buvo, “am
žinas kandidatas” į bordo 
direktorius, toks nusenęs 
kaziukas, kuris bendrai;ne
pasižymi savo išmintingu
mu, o čia dar buvo paėmęs 
ant “drąsos” ir “čiūgomu” 
gerklę užkišęs, tai ir visai 
mažą įspūdi padarė į susi-> 
rinkimą. Tada, visų nuosta
bai, savo “autoritetą pasko- 
Hno” Domininkas Norkeliū- 
nas ir pasiūlė atmesti vie- 
'jvbe be diskusiiu. Bet ne
gelbėjo ir tas. Susirinkimas 
vistik pasisakė, kad nori 
diskusuoti. Todėl pavedė 
valdybai sušaukti tam tiks
lui specialų šėrininku susi
rinkimą.

Šia proga visgi norisi na- mi,j? Neatrodo, 
sakyti žodį-kitą dėl Norke- 
liūno tokio išstojimo. Juk 
iis vra buvęs ištiktas—kaip 
ir kiekvieną žmogų gali iš
tikti—baisios nelaimės, il
gai ir smarkiai sirgo. Pri
klausydamas prie Sūnų ir 
Dukterų Pašalp. Dr-jos, jis 
buvo sušelptas ligoje dau-

parvežti ir palaidoti Kno- 
wood kapinėse. Po to jos 
sveikata susilpo.

Prie karsto buvo 
vainiku. Vasario 20 
sisveikinant Moterų 
nirmininkė A. Palton pasa
kė kalba, o ant kaninni kal
bėjo J. Žebrvs, apibūdinda
mas jos gyvenimą ir veiklą. 
Palydovu i kapines susida
rė net 20 automobiliu. Pa
laidota Knowood kapinėse, 
greta jos sūnaus Jono.

Brano'ioii drauge Maru- 
ilsėkis amžinai.

daug 
d. at- 
klubo

te,

Mass
Parengimas

Vasario 23 d. įvyko mu-

stojo grieštoj kovoj svetainėje, 668 zN’ .Main St. 
vadovybėje Al.

.. minto maisto.
Bet šį kartą vietinės pub

lics buvo per mažai. Gerai, 
kad turėjome svečiu iš apy
linkės kolonijų. Iš Haver- 
hjllio Kazlauskas su savo 
“Beach , wagonu” atsivežė 
net 19 dalyvius. Buvo sve
čiu iš So. Bostono. Toli
miausi svečiai buvo iš 
Crown Point, N. Y.,—Joe 
Mankofskis su žmona. Se
niau iie gyvene Brazilijoje, 
kur dano* vargo patvre už 

i darbininkiška, judėjimą ir 
nukentėjo. Sakė, kad juos 
nažistą “Laisvės” redakto
rius R MUara ir “Vilnies” 
—T .Toknbka. Lietuvoje 

; hnr^ną^imai namonab štai 
•mižudė jo tėvus ir visą šei
ma.

j Ačiū visiems ir visoms, 
(kurie dalvvavo.

George Shimaitis

Mažai tenka abeioti, kadi 
ir pastarasis šėrininku susi-1 
rinkimas parodė kaip tik 
priešingai. Pridūrus dar vi- 
ce-pirm. Paukštaičio ir jo 
bendrininkų grubų elgimą
si, ilgas ir įkyrias kalbas

MASTNT*T VAGIA 
AUTOMOBILIUS

New Yorkas. — Policija x 
suka galva ir negali susek
ti automobiliu vagiu gau
jos. 1962 m. vien Brookly- 
ne, New Yorko dalyje, bu
vo pavogta 5,901 automo
bilis.

3 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., kovo (March) 5, 1963



ROJUS MIZARA

Apie Lattimero skerdynes, kur 
žuvo ir lietuvių rbininkų

(Truputis iš praeities)
1937 metais A. Milukas skaitė dvi pa

skaitas apie Lattimero angliakasių sker
dynes, kurioms tuomet sukako 40 metų. 
Jis prašė, kad ir aš eičiau paklausyti. Į 
savo referatus A. Milukas niekad ne
kviesdavo žmonių daug ir bet kokių; 
kviesdavosi asmeniškai tik “parinktuo
sius,” kurie, jo išmanymu, “gali suprasti 
ir įvertinti.” Tad jo referatų paklausyti 
susirinkdavo tik nedidelė žmonių gru- 

. pelė.
Turiu pasakyti, kad tų referatų turi

nys buvo įdomus, tik paruošimas ne vi
sai tobulas: per daug pakartojimų, ištęs- 
tinumo, gi pats prelegentas—ne koks bu
vo ir skaitytojas. Dėl to A. Milukas, pa
daręs įvadus, prašė kitus skaityti, o ši
tie, iš anksto nesusipažinę su turiniu, 
nesugebėjo ryškiau perduoti jų dvasios.

A. Milukas abidvi paskaitas-referatus 
apie Lattimero skerdynes sudarė išimti
nai iš ano meto JAV lietuviškos ir ang
liškos spaudos. O tai ir buvo įdomiausia. 
Medžiaga — reta, man patiko. Ir aš vie
ną kartą mudviem valgant valgykloje 
pietus, jam tariau:

—Ar negalėtumėte jūs man paskolinti 
šią medžiagą—iš ano meto spaudos pa
imtas citatas? Mes tų laikraščių savo 
archyvuose neturime.

Jis nustebo. Atrodė, kad mano pra
šymas bus bergždžias.

—Tai ką, — patylėjęs atsakė jis.— Aš 
jums medžiagą duosiu, o jūs tuojau iš
spausdinsite “Laisvėje” ar kur kitur. Na, 
ir visi žinos, kaip ir iš kur būsite ją ga* 
vę, o kas tuomet? Ką maniškiai man už
giedos?.. Špygomis užbadys; vyskupui 
įskųs. O kas tada?..

A. Milukui šventai pažadėjau, kad 
gautąja medžiaga aš greit nesinaudosiu.

—O jei naudosiuos,—pridėjau,—taigai 
apysakom “ nieks nesupras, iš kur aš 
tuos faktus ėmiau; galite būti ramus-— 
vyskupas dėl to jūs neužpuls!

Na, ir pagalvojęs, praėjus apie mėne
siui, A. Milukas suteikė man tą medžią- 
g«-

Kadangi šiemet sukanka 20 metų, kai 
Antanas Milukas mirė—1943 m. kovo 19 
d. Brooklyne, tai lyg ir jo atminčiai, pa
duodu šį straipsnį apie Lattimero sker
dynes, parašytą jau seniai, pasinaudo
jant jo duota medžiaga. Tų skerdynių 
reikalu ir pats Milukas veikė: protesta
vo, kalbėjo, rašė, rinko aukas. Tad šia 
proga tenka tarti keletą žodžių apie patį 
Miluką.

Jis gimė 1871 m. šeštokų kaime, Kros
nos valsčiuje. Buvo įstojęs į Seinų se
minariją, bet iš ten jį išvarė, sakomą, dėl 
lietuvybės. Išvyko jis į Tilžę, rašė libe
ralų “Varpui,” o 1892 metais buvo> pa
kviestas į JAV redaguoti “Vienybę lie
tuvninkų,” kuri tuomet ėjo Plymouth, 
Pa,

Netrukus A. Milukas įstojo į dvąsinin- 
kų seminariją Overbrook, Pa., ir ją bai
gė 18p6 metais. Klebonavo Šenadory, 
Brooklyne, Filadelfijoje, vėliausiai Mas- 
pefhe (Niujorko miesto rajone). Ta- 
čiąu per visą savų gyvenimą Amerikoje 
Milukas buvo ir laikraštininkas ir knygų 
leidėjas. Tai buvo jo mėgiamiausias už-, 

' siėmimas.
Leido jis visokius laikraščius, prie ku- 

rių visuomet turėjo pridėti iš savo (o 
gal ir iš parapijiečių) kišenės. Pavyzdžiui, 
atsikėlęs į Filadelfiją, 1909 metais lei- 

• do klerikalinio turinio laikraštį “Žvaigž
dę,” kurią mažai kas skaitė.

Laisvietis Petras Bolomskas, tuomet 
dirbęs “žvaigždės” spaustuvėje, pasa
koja, kad jis, atspausdinęs laikraštį, su
sidėjęs į maišelį, gatvekariu nu veždavęs 
jį į paštą. Galima suprasti, koks buvo 
to laikraščio tiražas!

A. Milukas mėgo rašyti, mėgo ir leisti 
knygas.. Jo rašyjno stilius—sunkus, ne
patrauklus. Iš viso, spėjama, jis bus 

* išleidęs daugiau kaip 100 visokiais pa- 
vadinirpąis brošiūrų ir knygų, aišku, 
daugiausia klerikalinio pobūdžio, ir vis 
savo lėšomis. Vėlesniuoju laiku knygas 
leido sąvo bendradarbės Pranaičių Julės 
vardu. Tuo būdu-Milukas apsisaugojo 
nuo galimų vyskupo persekiojimų, saky
sim, jei. pasitaikydavo kokia knyga, ku
ri būtų savo turiniu vyškupui nepriim
tina. Jis sukišo į knygų leidimą visus 
savo pinigus.

Nieks tikrai nežino, kiek ir kokių kny- 
įų A. Milukas išleido, fo jo mirties vi

sos jo išleistos knygos buvo atiduotos 
laužui...

Per kurį laiką A. Milukas buvo aštrus 
ano' meto socialistų, vėliau komunistų, 
puolėjas; bažnyčios sakyklą jis naudoda
vo politikai. Bet pasitaikydavo, kai ir 
pažangiečiai jo nesuprasdavo. Pavyz
džiui, jam klebonąujant Maspethe, buvo 
iškilęs prieš jį parapijiečių streikas dėl 
to, kad klebonas “laiko per trumpas mi
šias,” kad jis “mažai rūpinasi bažnyčios 
reikalais.” Na, o nemaža pažangiečių tą 
streiką rėmė.

Jis man pats prisipažino, kad jam dau
giau rūgėdavo knygos, laikraštis, negu 
“dieviški reikalai.” Mišias laikydamas, 
jis galvodavo, rūpinosi, ką tą dieną ra- 
Šys.

Po streiko, ilgainiui, A. Milukas buvo 
paleistas “vyskupiškon pensijon.” Neat
simenu, kiek jis jos gaudavo, bet žinau, 
kad nedaug. Ilgokai jis gyveno St. Fran
cis Home, Roslyn, L. I. Mirė Brooklyne, 
nepalikęs pinigų nei duobei, kurioje bus 
palaidotas. Kai vyskupas nemokamai 
kapinėse žemės duobei nedavė, tai velio
nis buvo įkištas kun. A. Kuodžio kapan 
šv. Jono kapinėse. Toks buvo daugybės 
lietuviškų knygų leidėjo ir publicisto li
kimas!

Prieš savo mirtį A. Milukas buvo 
pradėjęs bičiuliautis, dažnai susitikti su 
aiškiais laisvamaniais ir net su ateis
tais: su M. Viniku, su Kl. Jurgelioniu, 
su J. Tysliava, su d-ru A. Petriką ir su 
kitais. 1938-1939 metais užeidavo jis kai- 
kada ir į “Laisvės” leidyklą. Tai dary
davo, žinoma, atsargiai, gerokai apsidai
rydamas, kad davatkos nepastebėtų ir 
neskustu vyskupui.

Tuomet buvo tariamasi dėl įkūrimo 
kokios nors JAV lietuvių rašytojų drau
gijos. Milukas buvo didelis jos šalinin
kas. ( Jįs norėjo,. jįg (tiešiųg;sįųlė, k$d‘^į 
įdori draugijon įeitų visų1 sravių lietuviai 
plunksnos darbininkai, parašę nemažiau 
dviejų knygų. Ta proga ir man teko su 
juo ne kartą susitikti ir, galima sakyti, 
atvirai pasišnekėti. ■ ■

Padaryčiau neleistiną klaidą, jei ra
šydamas apie Lattimero skerdynes, ne
priminčiau žmogaus, kuris tuo metu su 
A. Miluku bendradarbiavo. Juo buvo 
Juozas Ramanauskas. Abudu jiedu 1896- 
1897 m. Šenadoryje leido laikraštį — 
“Garsą Amerikos lietuvių.”

Juozas Ramanskas gimė 1870 metais 
Lapankos kaime, Gižų valsčiuje, Vilka
viškio apskrity. Į Ameriką atvyko 1889 
metais. Užsidirbęs angliakasyklose kiek 
tiek pinigų, J. Ramanauskas su A. Milu
ku nupirko iš Astramsko paminėtą laik
raštį; abudu jin rašė ir platino.

Ilgainiui jųdviejų keliai išsiskyrė: J. 
Ramanauskas tapo laisvamaniu, dar vė
liau — klasiniai sąmoningu darbininku, 
kovotoju, ir apsigyveno Minersville, Pa.

Per ilgus metus J. Ramanauskas bu
vo artimas mūsų laikraščio “Laisvės” 
bendradarbis ir rėmėjas. Jis mirė 1944 
metų gegužės 22 dieną Minersvillyje; jo 
palaikai buvo sudeginti krematoriume 
Readingo mieste. Šiuos žodžius rašan- 

s čiajam teko dalyvauti velionio laidotuvė
se ir pasakyti kalbas šermeninėje ir kre
matoriume.

Visa tai suminiu tam, kad skaitytojas 
galėtų lengviau suprasti, kodėl “Garsas 
Amerikos lietuvių,” A. Miluko redaguo
tas, aštriai smerkė kovojančių angliaka
sių žudikus ir ragino žmones protestuo
ti, reųiti nužudytųjų šeimas: darbininkas 
J. Ramanauskas vertė tai daryti, nežiū
rint to, kad jis pats tuomet dar nebuvo 
pažangaus nusistatymo, dar neturėjo įsi
savinęs marksistinės pasaulėžiūros.

PUSLAPIS Iš ANGLIAKASIŲ 
KOVŲ ISTORIJOS

JAV angliakasių istorija—aštrių, kru
vinų kovų su išnaudotojais istorija; jo
se dalyvavo ir savo duoklę sudėjo ir lie
tuviai. Lattimero skerdynės—vienas tų 
kovų istorijos puslapis. Man buvo labai 
įdomu, kaip tas skerdynes aprašė to me
to lietuviška ir angliška spauda.

1890 metais įsikūrė Jungtinė angliaka
sių unija (United Mine Workers of 
America), į kurią ilgainiui įsitraukė vi
sos buvusios angliakasių grupės. Tačiau 
pati unija ne iš karto patapo galinga; 
ėmė laiko ir daug aukų, kol ji išaugo, 
sutvirtėjo ir privertė angliakasyklų sa
vininkus su ja rimtai skaitytis.

19-ojo amžiaus galę lietuvių angliaka

sių JAV, pasak knygos “Lietuviai Ame
rikoj,” buvo apie 15,000, ir jie noriai sto
jo į uniją ir kartu su kitais darbininkais 
kovojo. Tik viename šenadorio mieste 
tuomet lietuvių angliakasių buvę 4,000.

1897 metais unija iššaukė angliakasius 
į streiką Ųazletono miesto apylinkėje 
(Pennsyįvanijos valstijoje). Streikas ap
ėmė apie 150,000 darbininkų, kurie toli 
gražų ne visi buvo unijistaį. Tų metų 
rugsėjo 10 d. kompanijos su valdžios or
ganais suruošė angliakasiams skerdynes, 
kurios supurtė kultūringąją visuomenę.

SLA organas “Tėvynė,” tuomet ėjusi 
Shenandoah, Pa., rašė:

Neapykanta, kokią anglų -saksų gaivalas 
Amerikoj jautė dėl “foreignerių,” atėjūnų 
(suprask: slavų, lietuvių ir italų), daėjo 
iki barbariškos žmogžudystės, kurią papildė, 
prisidengdamas valdžios ploščiumi, šerifas 
Martin ir jo 120 deputatai (padėjėjai). 
Faktą užrašome į istorišką kroniką taip:

Angliakasyklų darbininkai Haz 1 e t o n o 
apygardoj, Pennsylvanijoje, pabaigoje šių 
metų rugpjūčio mėnesio sustreikavo. Prie 
streikuojančių prigulėjo daugiausiai slavai 
ir lietuviai, nes tie buvo labiausia skriau
džiami. Rugsėjo 10 d. apie 500 streikuo
jančiųjų ėjo į kaimelį Lattimer, idant 
prikalbintų ten kastynėse dirbančius drau
gus, kad taipgi streikuotų, šerifas Martinas 
su savo nusamdytais pagalbininkais ant 
vieškelio darbininkams pastojo kelią ir pra
dėjo žmones erzinti, revolveriu grasinti, o 
kada vienas darbininkų jam išmušė iš ran
kos tą revolverį, šerifas liepė deputatams 
šauti į darbininkus. . . Šaudė į bėgančius, 
šaudė per keliolika minutų. Užmuštų buvo 
21, sužeistų 150... (“Tėvynė,” 1897 m. 
num. 10).

Tarp užmuštųjų buvo penki lietuviai: 
Antanas Grikis—nuo Simno, Jonas Tar
ną vičius — nuo Lazdijų, Pranas Keide- 
lis—nuo Veisiejų, Jokimas Tamošiūnas 
ir Rapolas Rakevičius—Vilniaus guber
nijos.

šenadoriškis “Garsas Amerikos Lietu
vių” rugsėjo 18 d. numerį išleido padi
dintą. Pirmajame puslapy su gedulo 
ženklais didesnėmis ,raidėmis, skelbė: , 
AWMKOnJ neApVkanta. SVETĮMŽE- 
MIUS SAUDO. 21 UŽMUŠTAS, 5 NEIŠLIKS,

GYVI ir 40 SUŽEISTŲ.
Šerifas ir jo valkatos-depujies nežmoniš

kai apsiėjo su darbininkais neanglais ir be 
jokio reikalo juos šaudė. Hazletpno apylin
kės darbininkai — lietuviai, lenkai ir slova
kai—ėjo atkalbin/ti nuo pasidavimo kompa
nijai Lattimero darbininkus.. . .

...Luz ernės pavieto šerifas šaudė į sve- 
timžemius dėl to, kad jis nelaikė tų žmonių 
už žmones; manė, kad amerikiškas patrijo- 
tizmas jį išteisins ir kad Amerikos piliečiai 
pepaisys, kad keli foreineriai, kulkomis pa
vaišinti, nustos gyvasties. . . Laikraščiai tuo
jau prisipildė aprašymais apie svetimtaučių 
buntą (geras buntas, kad iš kelių dešimtų 
sužeistų, ir tai iš užpakalio, nei pas vieną 
nerasta jokio ginklo.—Red.). Valstijos gu
bernatorius (respublikonas), vieton rūpintis 
apie šerifo nubaudimą, paklausęs to niekšo 
ir kelių bapkierių, siunčia į tą skerdynės 
vietą kelis tūkstančius milicijos, kad sulai
kytų maištininkus nuo tolesnių maištų!. .

Bet iš pralieto “svetimžemių” kraujo išau
go dailus žolynas. . . vienybė “svetimžemių’’ 
piliečių. Šenadoris pirmas miestas, o lietu
viai pirmi “svetimžemiai” piliečiai, pakėlę 
sRąj’dų balsą už skriaudžiamus sąpiliečius...

Tuojau buvo sudarytas iš 12 žmonių 
komitetas, kad rūpintųsi užmuštųjų naš
lėmis ir našlaičiais, kad rinktų aukas, 
kad reikalautų šerifą nubausti “pagal 
visų tiesų smarkumą.” Į komitetą įėjo 
ir du lietuviai — vienas jų A. Milukas. 
Buvo šaukti masiniai mitingai protestuo
ti prieš tuos, kurie atsakomingi už sker
dynes. Didelis mitingas įvyko Šenado
ryje, kiti —Mt. Carmelyje, Shamokine, 
Hazletone, Čikagoje, Filadelfijoje, Niu
jorke ir kitur. Pradėjo plaukti aukos: 
aukojo lietuviai, aukojo ir kitataučiai. 
Lenkų organizacija “Związek Narodowy 
Polski” ląttimęriečių reikalams paauko
ję $1,000,

ŽMOGŽUDŽIŲ TEISMAS
gpįpįąųią Žmonių . opinijos., apskrities 

yąpsįą ruošė budeliui šerifui ir jo 22 
padėjėjams bylą. Teismo procesas prasi
dėjo 1898 metų vasario mėn. 1 d. Wilkes- 
Barre, Pa. Dąrbininkai pasamdė šešis 
advųkątus su Demokratų partijos lyde
riu Pennsylvanijoje J. M. Germanu 
priešakyje. Gi šerifas Martinas su pa
dėjėjais turėjo “už savo pečių turtingas 
angliakasyklų kompanijas, kurios parū
pino net septynis geriausius Pennsylva- 
nijos valstybės advokatus, kad juos gin
tų” (“G. A. L.,” 1898 m. num. 5).

Tas pąts šeųadoriškis “Garsas” pada
vė kai kuriąs ištraukas iš skundėjų ad
vokato J. McGah reno kalbos, šaky tos pri- 

saikintiesiems teisėjams (jury), prade
dant teismo procesą: Chicago, III.

Ši byla neturi?sau lygios šioje valstijoje 
nei šitame paviete. Tai byla, svarbi ne vien 
tik apskųstiesiems, bet ir visiems šios valsti
jos žmonėms...

Vieną žmogų šerifo padėjėjas nušovė už 
100 žingsnių nuo vietos, kur streikieriai sto
vėjo. Devyniolika žmonių užmušta, 3.8 su
žeisti, ir beveik visi sušaudyti iš užpakalio, 
kada jie bėgo šalin.. .

Iš vakaro streikieriai turėjo mitingą. Jie, 
dirbę angliakasyklose, buvo priversti viską 
pirkti kompanijos krautuvėse. Už paraką 
jiems buvo skaitomos aukštos kainos. Sulyg 
įstatymų jie nutarė ant ryt eiti į Lattimerą 
ir prašyti tenykščių darbininkų, kad su jais 
eitų išvien. Buvo nutarta, kad nei vienas 
nusineštų jokių ginklų: revolverių, peilių, 
kirvių ir k. įstatymai leidžia jiems ieškoti 
palengvinimo. Ateinančią dieną 250 tų žmo
nių ramiai sau ėjo vieškeliu. Cranberyje 
prie jų prisidėjo daugiau žmonių. West 
Hazletone daugumas matė, kaip šerifas ir 
jo deputatai pastojo jiems kelią su muškie
tomis rankose... Šerifas' liepė jiems eiti 
namo. Du jaunesni, vaikinai, ką mokėjo 
angliškai, pasakė, kad jie ramiai eina į Lat
timerą, nemanydami daryti jokių maištų.

Mes turime du liudininkus, ne strcikierius, 
kurie matę, kaip deputatai elgėsi ne sulyg 
įstatymų — durstė darbininkus galais savo 
muškietų ir vaikė juos nuo kelio. . .

šerifas stovėjo su dviem revolveriais ran
kose. Jis nei vieno neareštavo, tik liepė 
visiems trauktis šalin. Vienas deputatas su 
muškieta užgavo nelaimingą vaikiną, lai
kantį Amerikos vėliavą. Jis rėžė jį ir antrą 
kartą ir sužeidė tam žmogui ranką. Ame
rikos vėliava sudraskyta. Sumuštasis žmo
gus nusišluostė vėliavos skudurais savo vei
dą. .. I :%t ife ‘ $£4,

Tie ramūs vargšai žmonės, eidami po ke
turis eilėje, nuėjo 4 mylias kelio, šerifas 
išėjo prieš juos su revolveriu rankoje... 
Šerifui paklausus, kur einate, žmonės atsakė : 
Einame į Lattimerą neapsiginklavę, nemano
me daryti jokio maišto. Šerifas atsakė: Vis- 
tiek, kur jūs einate, turite grįžti namo.

Šerifas atkišo revolverį į vargšą negink
luotą žmogų, kuris instinktyviai savęs ap
gynimui nutvėrė jį už rankos, šerifas išsi
suko ir puolėsi į kitą žmogų. Jis šovė jam 
į šoną, pašovę žmogų,, , nešantį Amerikos 
vėliavą . . . ’ < . . , ■' .

Tada prasidėjo nuolatinis greitas šaudy
mas. Niekad, kol gyvas, negirdėjau apie 
tokią skerdynę. Nužudyta žmonės, bėgan
tieji į krūmus, į artimą mokyklą pasislėpti. 
Bet to negana. Deputatai užbėgo ant iškelto 
kelio trakto ir iš tęn šaudo pakrikusius žmo
nes. Vienas pašautasis pasislėpė į geležies 
ryną; užmušikas pataikė tam penkis syk į 
galvą—vienas šūvis pataikė į jį stovintį, 
kiti — į gulintį.” (“G. A. L.,” 1898 m. 
num. 6.)

Taip kalbėjo skundėjų advokatas. Bu
vo iššaukta nemaža liudininkų, mačiusių 
skerdynes. Tarp t kitų liudijo ir keletas 
sužeistų lietuvių angliakasių: Adomas 
Lapinskas, Andrius Jiešmanta, Jonas 
Pečius, K. Dūlys. Dūlys, rašė “Tėvynė,” 
kalbėjo lėtai: “Kulka, ėjusi per dešinįjį 
petį, perėjo per jo plaučius ir išėjo per 
krūtinę...”

Šerifas Martinas gynėsi, sakydamas, 
kad jo gyvastis buvusi pavojuje, bet jis 
nešovęs, ir nežinąs, kurie iš jo padėjėjų 
(deputies) šaudė. “Visą byla,” tuomet ra
šė “Tėvynė,” buvo tiktai forma, kad neva 
daryti tardymą; jos nuosprendis iš anks
to buvo žinomas teisėjui ir kompanijai...”

Po ilgo tąsymo ir vargo, po didelių kaš
tų, amerikiečiai,, neapkenčiantieji ne Ame
rikoje gimusiųjų, gavo viršų Wilkes-Barre 
teismabutyje. šerifas Martin ir jo pagalbi
ninkai išrasti nekaltais. Byla prasitęsė 
daugiau nei mėnesį ir visi surinkti pinigai 
išleisti... (“G. A. L.,” 1889 m. num. 10).

Tenka priminti, kad ir Plymouthe 
ėjusi “Vienybė lietuvninkų” prisidėjo 
prie protestų ir šaukė lietuvius darbi
ninkus kovoti:

“Parodykime valdonam šios šalies, kad 
neesame ramios avys, kurių vilną galima 
kirpti ir sau maistą iš jų turėti... (“V. 
L.,” 1897 m. num. 37.)

Tame pačiame numery V. Ambrazevi
čius rašė vardan Filadelfijos Lietuviško 
Nepriklausomo Klubo, kad jis —

Siunčia širdingą simpatiją HJazletono ne
laimingiems streikieriams, kurie buvo ne
kaltai užpulti per šerifą Maitiną ir jo tar
nus ir kaip koki šunes iššaudyti už tai, kad 
ėjo kitus darbininkus prie streiko kalbinti...

Kitame “V. L.” numery J. Kazakevičia 
rašė iš Hazletono korespondenciją apie 
užmuštųjų laidotuves. Lydėtojai norėjo 
nešti iškabą pažymint, kad darbininkai 
buvo užmušti dėl ieškojimo duonos kąs
nio, bet miesto valdžia neleido tai daryti.

(Bus daugiau)

Iš puikiai pavykusio 
“Vilnies” koncerto

Vasario 17-tą dieną vil
niečiai ir jų pritarėjai su
gužėjo į Mildos teatrą iš
klausyti suruoštos gana 
įvairios koncertinės progra
mos. Susirinko ne tik patys 
čikagiečiai, bet buvo atvy
kusių vilniečių iš Rockfor- 
do, Racine, Kenosha, Madi
son ir iš kitur.

Uždangai pasikėlus, pir
mas pasirodė Ex-Mainierių 
choras su vadove Ona Til> 
vikiene. Dėl siaučiančio^ 
aziatiškos epidemijos, ne vįfr 
si dainininkai galėjo atvyk
ti dainuoti, tai kai kurios 
dainos truputį'- dėl balsų 
stokos išėjo bent kiek silp
nokai, nors sutartinai ir 
harmoningai dainavo. Se
kantis scenoje pasirodė Me
tro Club šokėjai ir akordio- 
nistų duetas. Jie raitė po 
estradą visokius romantiš
kus šokius ir poromis su 
mergaitėmis, ir pavieniai. 
Jiems publika kėlė ilgas 
ovacijas. Štai pasirodo ge
rai nusiteikusios Konstanci
ja Rimkienė ir Birutė Ra- 
sinskienė. Jos dainuoja 
“Žvaigždė mano” ir “Line
lį raunu”. Dainuoja gra
žiai. Solistė Estelle Bogden 
išpildė iš dviejų operų ari
jas' švelniai, maloniai, taip 
kad visus žavėjo. Duetas 
Valerija Urbikas ir Roger 
Žilis, komiška “Bernužėli 
nesvoliok” ir daina kaip ge
ra yra mylėti. Jiedu vyku
siai atliko. %

Laisvės kanklių mišrį|fc 
choras, vadovybėje Dara- 
tėlės Mūrelis, “Neris ir Vil
nelė” ir ištrauka iš opere
tės “Pauletta”. Dainavo 
šauniai, geromis balsų jėgo
mis, galima sakyti, žavėjan
čiai.
♦ Po T^rtraukos, antrą dalį 
programos pradėjo Ciceras 
Liet. Moterų choras, vadovė 
Estelle Bogden “Kolūkie
tiškas valsas” ir “Himnas 

' gyvenimui”. Jos skamban
čiai dainavo. Edvard ir 
Anna Jokubkai šoko ispanų 
šokius. Jų kostiumai ispanų 
stiliaus, kurie labai tiko šo
kių metui.

Solistė Elsie Mednis vy
kusiai latviškai dainavo. 
Žiūrovai nesigailėjo daini
ninkei aplodismentų. Antru 
kartu dainuoja Rasinskie- 
nė ir Rimkienė priedui 
“Kregždutė”, tikrai išėjo 
puikiai. Po to ir vėl šokėjų 
grupė su šauniais šokėjais. 
Jie lyg ore šokdami pasikė
lę laikėsi. T

Programą baigė Rose- 
laųdo Aido choras, kurio va
dovė Valerija Urbikienė, 
“Aušra” ir “Mano karžy- 
gis”, solistė Judy Wallis. 
Aidas tebedainuoja puikiai. 
Gražiai pasirodė su nauja 
vadove V. Urbikiene. Tru
putį kalbėjo “Vilnies” re
daktorius L. Jonikas apie 
laikraščio “Vilnies” reika
lus.

Vaišės ir šokiai žemuti
nėje salėje prie Samoškos 
muzikos užsitęsė iki vėlyvo 
vakaro.

Svečių ir viešnių buvo 
daug ir vakaras praėjo la
bai geroje nuotaikoje.

R. š.

TSRS TURI DAUG 
DAKTARŲ

Tarybų Sąjunga užima 
pirmąją vietą pasaulyje pa
gal gydytojų skaičių. Kiek: 
vienam 10 tūkst. gyventojai 
šalyje tenka 20 gydytoju. 
Vien praeitais metais me
dicinos įstaigose padaugėjo 
25 tūkst. specialistų.

- ^WJIMIIIUmilJlli. N..UI   ■■■■  ----------------- ---  - ....ilJJ IU |1W
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nimais ir kitais pagerini- N. Y. Port Authority. N. 
mais. J. jau rengiasi su P. A. duo-

Prie to pati N. J. valsti- ti apeliaciją aukščiau.
ja paskyrė 3 milijonus do- i Kaip tas visas klausimas 
lerių, kad sujungti Central išsiriš, tai tik ateitis pa

rodys.

!iin^ Srstol3ran!Į' New Yorko Port Authority 
ir jo plati veikia

Kaip jau yra žinoma, kad tik pranešimais ir pasiliko

K. Urbonienė serga kojų
* z Linkiu visoms trims

LDS kuopos paliuosavo Be- greitai pasveikti.
nį Sutkų iš užrašų sekreto-1 LLD 44 kuopos visi na

^Tarptautines Moters dienos ta pati šiems metams, tik iš Hga/

atžymėjimas
Vasario 17 d., Berkeley,w g J. k , 1111 ■ 1 II I > * f I " I B—■ 1/ ■ 1 1 ■ ■ Į w —— — — w — į- ■   / JL —  — — Į

Cal. finu salėje* ivvko ben- r*aus* užėmė gani rjaį jau pasimokėjo duok- Port Authority veikia tarp ir darbas stovi vietoje.
’ *■ J > i J' Alnvxri-n riinnii-in 1 . _ X -I r»z»n  1  n 11- AT  AT-,.... 1— 1XX X x x "f' XX xx x v" Idra/ su Oaklando ir San|S^re^0^ Maryte Ginaitie- les už 1963 metus. Beveik New Yorko ir New Jersey.

Leandro, tarptautinės Mo
ters dienos atžymėjimo po
pietė.

Dienos grožis paskatino 
gerą skaičių žmonių atsi- ■ 
lankyti j šią svarbią popie- j. g . d
tę. Mūsų energinga Karo- i . Z. Y
sienė pateikė įdomią kalbą, 
moterų dienos klausime. 
^Pažymėjo, kad apie 17-tą 
šimtmetį daug moterų buvo 
įdegintos ant laužų, įtar
tos “raganomis”. Ypatingai 
kalbėtoja palietė šių dienų 
moterų kovas — demonstra
cijas už taiką, prieš baisų 
atominį karą. Jinai drūčiai 
pabrėžė, kad, jei šiandien 
viso pasaulio moterys įsi
jungtų į kovą už taiką, 
prieš atominį pavojų, 
aišku kaip diena, kad 
karo pavojai išnyktų.

Tiesa, jinai priminė, kad 
jau šiandien už taiką kovo
jančios moterys yra šaukia
mos įWashingtoną kaman
tinėjimams. Aišku, jas ap
šaukia raudonomis. Tiesiog 
gėda yra pagalvoti apie tai.

Turėjome viešnią iš Los 
Angeles, Cal., Onutę Berno
tienę. Ši draugė yra gabi, 
žymi “Vilnies” vajininkė. 
Mes, kaliforniečiai, tiesiog 
didžiuojamės, kad jinai pa
jėgė pastatyti Kaliforniją 
trečią iš eilės vajininkų tar
pe, Už tat bravo, Onute! 
Prie to, Onutė viršminėtoje 
#aeigoje gražiai pasveikino 
susirinkusius ir papasakojo 
apie jų pačių veiklą.

Turėjome ir kitų įvairu
mų: svetimtautis berniukas 
Michael gražiai pagrojo ant 
arkordinkos. Net ir porą

tai 
visi

nė. Beje, ir draugas J. Gi- visi ir LDS 110 kuopos na- Ir tą agentūrą kontroliuoja 
■ naitis įėjo į LDS iždo glo- riai sumokėjo duokles. Tai

gerai.
Buvome parsitraukę 10 

egzempliorių “Vilnies” ka
lendoriaus ir visus išplati
nome.

Vasario 24 d. klerikalai, 
sandariečiai ir vienas kelei
vinis turėjo savo parengi
mą Lietuvos “išvadavimui,” 
kitaip pasakius vadavimui 
dolerių iš mažiau susipratu
sių lietuvių. ’Šį kartą jų 
vadovas ragino melstis prie 
motinos dievo “Aušros var
tų,” kuri randasi Vilniuje, 
kad ji su savo sūnumi Jė
zumi “išvaduotų” jiems 
Lietuvą, tai yra, padarytų 
tokia, kokia buvo prie Sme
tonos* Ta dievo motina 
randasi Vilniuje ir su Lie
tuvos gyventojais susitaiko. 

| Kaip kituh, taip ir pas 
mus jaunuoliai daro žalos.1 
Du berniukai, vienas 14-kos 
metų, kitas 15, pavogė au
tomobili ir važiavo į Flori
dą. New Yorko valstijoje 
buvo suimti ir parvaryti at
gal į mūsų miestą. ,

, Lowellietis

Mūsų Benis Sutkus, virš 
metai laiko sunkios ligos 

i pagautas, dar vis turįs, keb-

šinioji ranka buvo paraly
žiaus pagauta. Tačiau mes 
pilnai tikime, kad jis pilnai 
susveiks ir mes visi jam to 
nuoširdžiai linkime.

Bedarbiai
“Kalifornijos tėvai” lenk- 

tyniuojasi, didžiuojasi, kad 
Niujorko valstiją pralenks 
ar jau pralenkė gyventojų 
skaičiumi. Tačiau pas mus 
bedarbių eilės vis didėja ir 
didėja. Jauni vyrai ir mo
terys vaikšto po įvairias įs
taigas, didesnes ir mažas, 
bile kokio nors darbo pra
šydami. O kas bus toliau, 
kuomet mokyklos užsidarys 
ir daug studentų paleis?

Įvairūs apiplėšimai čia 
vis skaitlingėja.

Abiejų valstijų gubernato
riai. Kuomet būna svarbus 
susikirtimas kokiame klau
sime, tai į tą klausimą įsi
kiša abiejų valstijų legis
latures ir išsprendžia.

Taip pat jau yra žinoma, 
kad visi tiltai per upes, ku
rie riša New Yorką su New 
Jersey, taip pat ir tuneliai 
po Hudsono upe yra pabu- 
davoti N. Y. P. A. Prie to, 
jam priklauso N. Y. pusėj 
du didieji orlaukiai ir du 
N. J. pusėj, taipgi ir N. J. 
Turnpike kelias ir pora di
delių busų terminalų, į ku
riuos , suvažiuoja busai ne

iš kitų tolimesnių valstijų.

Perskaičiau R. Mizaros 
knygą “Apie Tave, gimtoji 
žemė”. Tai pilna įdomybių, 
ir labai nesinori ją padėti į 
šalį, kol neperskaičius. 
Skaitant knygą, vis. norisi, 
kad jos užbaiga būt toli. 
Kiekvienas, man rodos, tu
rėtų būtinai ją perskaityti, 
nes iš jos pasisems daug ži
nojimo apie visą Lietuvą, 
Lenkiją ir kitas vietas. 
Y patingai man buvo labai 
įdomu skaityti apie Varšu
vą, Krokuvą, Seinus ir Os
vencimą.

Žinoma, apie Osvencimą

St. Petersburg, Fla'
Pensininku miestas c.

Florida šį metą neturi 
kuomi daug pasigirti: dar
žai, sodai, gėlės ir tropiški 
medžiai nušalo. Dalis kiek
vienos šalto oro srovės., ku
ri siautė šiaurėje, pasiekė 
ir mus. O šiaurėje, ši žie
ma* atsižymėjo savo žiauru- 

, mu, šaltos oro srovės sekė 
viena kitą.

Rašiau laišką savo geram
lietuviškų dainų sugrojo: skaitant, šiurpas nesustoja ęjraUgui į Michigan’ą d. L.

šią veikęs. Ten buvo baisios 
žmonių žudynės.

Bendrai, Mizaros knygos, 
rių vietinių filmų. Beje, vie-Į raštai visiems patinka skal
nas jų buvo įdomus — tai tyti. 
Karosienės -iš praeitų metų 
įdomios didelės kelionės. 
Tik gaila, kad trūko trupu
tį aiškumo.

Labai apgailėtina, kad 
Karosienės sukti keli fil
mai iš tos jos žymios kelio
nės žuvo kur nors kelyje.
\ Antras filmas, buvo iš 
San Francisco prieškarinių 
demonstracijų. Trečias dar 
iš antrojo pas. karo laikų 
— mėgėjų grupės. Visi bu
vo įdomūs, ir didelis ačiū 
Išraškai už pasidarbavimą.

Vienu žodžiu, kalbama po
pietė buvo visapusiai sėk
minga; liko ir pelno, kadan
gi mūsų darbščios moterys 
paruošė užkandžių, ir veik 
viskas buvo suaukota. K. 
Mugianienė gražiai pirmi
ninkavo.

Varde komisijos tariu pa
dėkos žodį visiems, kurie 
tik kuo nors atėjo į pagal
bą paruošime minimos suei
gos ir su auka prisidėjo.

Iš pradžioje šių metų
* įvykusių LLD ir LDS

susirinkimų
Džiugu, kad veik visi na

riai atsilankė ir užsimokėjo 
duokles. Verta pažymėti, 
kad San Frančisko minimos 
kuopos nėra skaitlingos na
riais, tačiau su aukomis ir 
bendra darbuote neatsilie
ka nuo didesnių kolonijų. 
Pav., pereitais metais spau
dai ir kitiems visuomeni
niams reikalams buvo išau
gta $530.00. Be to, nuo pa

dienių draugų apie du šim- 
T^i dolerių. Tai nėra maža 
suma, duota vienais metais 
iš nedidelės grupės žmo
nių.

• LLD kuopos valdyba liko

“Supinsiu dainužę” ir “ 
naktelę”.

Al. Taraška parodė įvai- ;

So. Boston Wass
Bostoniečiai ir apylinkės 

nepraleiskite progos
Sekmadienį, kovo 10 d., 

viso pasaulio pažangios mo
terys švęs joms skirtą die
ną. Socialistinėse šalyse jos, 
pasipuošusios, laikys masi
nius mitingus, kuriuose 
kels obalsius: kaip greičiau 
įvykdyti socializmą - komu
nizmą. Tūlose šalyse jos 
jos rinksis į neskaitlingus 
būrelius ir aptars kaip grei
čiau atsikratyti kolonizmo, 
o dar kitose — kaip išsilais
vinti iš alginės vergijos.

So. Bostono moterys ren
gia pobūvį, kuris įvyks ko
vo 10 d., pirmą valandą pie
tų laiku, 318 W. Broadway. 
Jos ne tik pavaišins ska
niais valgiais, bet pagerbs 
“Laisvės” vajininkus už jų

į Urbonui, kuris randasi tik 
■ 16 mylių nuo mūsų vieto
vės ir prašiau, kad jis, jei 
sveikata leidžia, i______
tų ir apžiūrėtų, • ar viskas 
tvarkoje su mūsų nameliu. 
Gavau skubų atsakymą, 
kad jis mūsų prašymą iš
pildė, vietovę aplankė, nie
ko blogo nepastebėjo, bet 
sniego rado labai daug.

Taipgi laiške paminėta, 
kad mirė trys apylinkės lie
tuviai, ir dar vienas; St. 
Markus, nuvežtas. į ligoni
nę.

Matote, tai ne džiuginan
čios žinios, o jau būtų lai- 

; kas grįžti į šiaurę ir pradė
ti šį tą veikti: sukasti, su
arti daržą, sodinti vieną ki
tą gėlę bei nuvalyti vaisme
džius, nupiauti vieną kitą 
sausą šaką.

Taigi, nors Florida ir nu
šalusi, bet čia sniego nėra 
ir nebuvo. Gėlės jau pra
deda žydėti, taipgi ir citrus 
sodai rodo gyvumą.

Turistai dar vis atvažiuo
ja, vis dauginasi, todėl, kad 
šiaurėje dar vis labai šalta.

šaunu pasidarbavimą. Kvie- Atrodo, kad prisieis šį metą

atliko milžiniškus darbus 
’. važiuotės srityje.

Pastaraisiais pora metų 
Porth Authority darbas la
bai trukdosi. Gal būt trukdy- 
mosi priežastis yra ta, kad 
gal būt yra per dideli už
simojimai, per dideli planai 

; ateities veikimui. Jų planai 
yra N. J. valstijoj pabuda- 
voti didelį orlaukį, iš kurio 
galėtų skristi į visas pa
saulio šalis didieji sprūs- 
miniai lėktuvai.

Buvo apsirinkę ir vietą 
tokiam orlaukiui Morris 
apylinkėj. N. J. tos vietos 
nedavė ir iki šiol P. A. tin
kamos vietos dar nesuran
da.

Kalbama apie įrengimą 
didiesiems sprūs m i n i a m s 
lėktuvams lauko Port New
arke. Bet ir čia susiduria 
su keblumais.

Port Newarkas turi že
mės keturis ir ' pusę tūks
tančio akrų, kurią dabar 
kontroliuoja N1. Y. P. A. pa- 
rendavojęs nuo Newarko 

nuvažiuo- miesto ant 50 metų už 
$126,000. Kuomet ten buvo 
balos, smirdantys išmatų 
laukai, tai Newarkas džiau
gėsi, kad tokią sumą pinigų 
gavo. Bet dabar, kuomet 
Port Newarkas išbudavotas 
kaip ir miestukas, kur ran
dasi lėktuvų laukas, didoka 
prieplauka* išdirbystės ir Y. Trade Center, ir abiem 
raštinės, tai dabar Newar- valstijom bus naudinga, 
kas apsiskaičiuoja, kad už 
tą sumą pinigų, ką gavo 
nuo N. 
mokėti ugniagesių departa
mentui. O kur policija, gat
vių taisymas ir valymas ir 
viso kito prižiūrėjimas ir 
palaikymas kaip Newarko 
miesto dalies?

N. Y. P. A. jau kelis sy- jonų dolerių, 
kius buvo pranešęs, kad jis Hudson-Manhattan Tubes 
investuos dideles sumas pi- ir tie du pastatai Church 
nigų įrengimui ir padidini- gatvėj tapo nupirkti. P. A. 
mui Port Newarko, kur gą- į tuojau metėsi darban, kad 
lės naudotis didieji sprūs-1 apšvarinti vagonus ir kaip 
miniai lėktuvai, o dabar galint pagerinti apleistą 
naudojasi tik vidutiniai padėtį. Ir jau turėjo pla- 
sprūsminiai. Tačiau pa- nūs užsakymui 250 moder- 
sirodo, kad tie pranešimai niškų vagonų su oro išvedi-

. P. A., negali ap

čia rengėjos.

Lowell, fess.

kiek ilgiau pabūti, gal iki 
Jaunutis pusės balandžio.

.Pastebėta, kad šį metąčįaj 
daugelis' atvažiavo ne tik.

;1 žiemavoti, bet ir apsigyven
ti. Tarp jų yra keletas šei
mų pažangių lietuvių. Svei
kintina,— bus daugiau jėgų 
kultūros darbuose.

Dzūkelis

Buvo susirgus LDS 110 
kuopos narė Adelė Karso- 
naitė-Zusinienė. Vasario 17 
d. jai padarė operaciją. O- 
peracija pavyko, dabar ji 
jau randasi namie, 131 
Humphrey St. Draugai ir 
draugės, kurie galite, ap
lankykite ją. Kaip žinome, 
daugumos lietuvių čia gi
męs jaunimas suamerikonė- 
jo ir neveikia su lietuviais. 
Kitaip yra su Adele ir jos turiasdešimt pirmasis; 
vyru Gharles. Adelė eina “Kapitono duktė” ir kiti 
savo tėvo Jono Karsono Jų rodymas prasidėjo kovo 
keliu. Jie pagal išgalę re- 4 dieną ir tęsis iki kovo

Boston, Mass.
Brattel teatre rodomi ta

rybiniai filmai: “Jonas 
Rūstusis,” “Reviz orius,” 
“Vasia Železnikovas,” “Ke-

y i i? /T

mia pažangiųjų judėjimą. 10 dienos. Koresp. |

lerių, kad sujungti Central 
R. R. of N. J. su Pennsyl- 
vanijos geležinkelio linija 
Newarke. Taip pat iš šiau
rinės pusės surišti Erie- 
Lackawanna g e 1 e ž i n k e lį 
Harrisone, o už poros me
tų — su Secaucus. Tuo yra 
bandoma padaryti geresnę 
ekomunikaciją šiaurinei da
liai N. J. su New Yorku.

Pats N. Y. miestas dėl to 
biznio nelabai džiaugiasi, telefonu, kuris taip yra pa
nes kur yra valstijos žemė i rankus Sinai ligoninėje, ar- 
ar kokių institucijų, taksų timai prie kiekvieno ligonio.

Taipgi man parvažiavus
1 į namus, palaikė tamprius 
I ryšius, atsiunčiant daugelį 
j užuojautos laiškų bei atvi-

Kame priežastis?
Kaip dabar dalykai stovi, 

tai valstijos, miestai, prie
miesčiai ir miesteliai visur 
verkia - rėkia, kad pinigų 
trumpa ligoninėms, mokyk

loms, universitetams ir ki
tokioms įstaigoms, tuo pa
čiu sykiu mato, kad N. Y. 
P. A. užėmęs didelius plo
tus žemės daro didelį pa
sekmingą . biznį, nemokėda
mas taksų

Prie to dar įžiūri, kad 
P. A. ant tos žemės buda- 
voja budinkus raštinėms ir 
išdirbystėms, pare n d u o j a 
juos, o miestas už tai ne
gauna jokių taksų, jokių 
mokesčių. “ 
kai” daro janq 
kad jis iškryj 
biznio, kuris yra tik komu- giškai. |
nikacijos biznis ir kadi Toj dalyj miesto maži 
toks. P. A. elgesys, kenkia biznieriai irgi susirūpino.

Jie mano, kad įsteigimas to
kio World Trade Center 
galutinai užmuš jų biznį, ir 
jie kreipėsi į N. Y. valsti
jos teismą, kaip Downtown 
Small Business Men’s As
sociation, kad tą visą H.-M. 
Tubes ir W. T. C. sulaikytų. 
The Appellate Division of 
the New York Supreme 
Court 3 prieš 2 teisėjai pa
tvarkė, “that acquisition of 
the Hudson Tubes by the 

i Port of New York Autho
rity was unconstitutional 
and ordered the Authority 
to halt its condemnation: 
proceedings.”

New Jersey Valstijai taS nor* susirasti tetulę.

Ignas

Baltimore, Md.
ŠIRDINGA PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems 

mūsų draugams, ir drau
gėms, kurie lankė mane li
goninėje, tankiai pašaukė

nuo jos negaus. N. Y. mies
tas bandė gauti taksų nuo 
orlaukių, kurie randasi jo, 
teritorijoje. Bet buvo be 
pasekmių. | -

Dabar kalbamas World1 t.1c
Trade Center veikiausiai 
paims visą bloką, nuo kurio

Tas žymiai pagelbėjo man 
sutvirtėti sveikatoje ir at- 

n r 4.^4.• • .* . ., . - i t *" • i . . gauti puiku ūpą, vėl būti
. ^LlimuT P^sil}aikms taksai, kuomet saVo draugu ir draugių tar- 
į užmetimus, miestas jau ir dabar negali 
jsta iš savo sudurti salo su salų nini- \ — • - • • -— , auuuiu su puu , Acm lf mu&ų gimmems>

Helen Balsiene

jų bizniui, taip pat ir mies
tui.

Teterboro orlaukiui mies
tukas pareikalavo bei uždė
jo taksus. • P. A. tuoj pa
grasino, kad jis tą orlaukį 
parduoda.

N. Y. P. AL atsiduria 
teisman N. Yorko valstijoj

Nežiūrint, kad P. A. turi 
nesmagumų vienoj kitoj 
vietoj, tačiau jo pasimoji- 
mas ir planai dideli.

Tarp Newarko ir New 
Yorko kursuoja požeminis 
geležinkelis, vadinamas 
Hudson Tubes. Tas gele
žinkelis kursavo po bank- 
ruto sistema ir buvo labai 
apleistas. N. J. valstijai tas 
geležinkelis kaip komunika
cija su New Yorku buvo 
kaip svarbus punktas, ir N. 
J. norėjo, kad tą geležinke
lį nupirktų P. A. New Yor
ko valstija pastato sąlygas: 
jei jūs norite gauti tą ge
ležinkelį, tai P. A. turi pa
būdavo ti N. Yorkui World 
Trade Center žemutinė j 
daly Manhattano.

Po ilgų derybų buvo su
sitaikyta ir abiejų valstijų 
legislatures užgyrė, k a d 
N. J. gaus geležinkelį, o N.

/ Kur yra planuojamas bū
davot! W. T. G., 50 Church 
St. ir kitoj pusėj gatvės yra 
du milžiniški pastatai ir jie 
bus paimti į kalbamą Cent
rą ir veikiausiai bus paim
ta daugiau pastatų, nes jau 
apskaičiuojama, kad tas 
Centras kainuos 270 mili-

BRIDGEPORT, CONN.
MIRUS

Katrei Gasiukienei-Kliučaitei
Sausio 31, 1963 — Woodhaven, N. Y.

Reiškiame širdingą užuojautą jos dukrai Biru- 
tai, žentui Juozui Sabliskams, anūkei Elaine ir jos 
vyrui Bob Tolle; seseriai Liudvisiai, čionai Ameri- 

' koj, taipgi seseriai Tafilei ir keturiems broliams Lie
tuvoje. Taipgi visiems artimiesiems.

A. irx A. Katinai O. Mačiukaitienė
J. ir B. Skirkai M. Valatkienė
J. ir B. Jociai A. Purvinis
A. ir A. Mureikai , M. Arisonas
J. ir M. Strižauskai J. Jasiunas
Ji Kairis '

1

Paieškojimai
Paieško sesers Aleksandros Arū- 

naitės. I JAV išvyko 1941 m. Iš 
pradžių gyveno New Yorke, yra iš
tekėjusi, nežino jos pavardės nei 
kur gyvena. Brolis Antanas prašo 
atsišaukti, arba ją žinančius pra
nešti jos adresą. Būtų didžiai dė
kingas. D. G. Jusius, 412 Worcester 
St., W. Boylston, Mass.

(17-18)

Ieškomas Antanas Antanavičius, 
s. Juozo. Ja sesutės sūnus Bronius 
Cepliauskas nori susisiekti su juo ir 
jo' šeimos nariais. Prašau rašyti: 
Bronius Cepliauskas, Raseinių rajo
nas, Prišmančių paštas, Prišmančių 
tarybinis ūkis, Rimkiškių kaimas, 
Lithuania, USSR. (15-18)

Ieškoma Onutė Pazcrskaitė, se
sutės duktė Marytė Karčiauskienė 

. Rašykite: Jur- 
patvarkymas" labai nepati-f
ko. Veikiausiai nepatiko nė i<;enė. Lithuania, ussr. (15-18)

So. Boston, Mass.

Svarbus Parengimas
PAMINĖJIMAS TARPTAUTINĖS MOTERŲ 

KOVŲ DIENOS KOVO 8-tos

Ir tuom pačiu kartu pagerbsime savo vajininkus, 
pasidarbavusius “Laisvės” vajuje

Rengia L.L.D. 2-ra Kuopa

Parengimas įvyks Sekmadienį
Kovo-March 10, 1-mą v. dieną

Vieta 318 Broadway
Turėsime skaniai pagamintus pietus 

ir gražią programą
Kviečiame visus atsilankyti smagiai ir draugiškai 

praleisti laiką. Rengėjos

Miami, Florida
ATYDAI LIETUVIŲ, ATVAŽIUOJANČIŲ 

SVEČIUOTIS Į FLORIDĄ

Naujasis Miamės Lietuvių
Socialio Klubo Namas

2610 N. W. 119th Street, palei 27th Avenue

Atdaras Kas Sekmadienį
Geri pietūs nuo 1 valandos dieną

Muzika ir šokiai
Ideali vieta susitikimams ir naujoms pažintims. 
Šiokiomis dienomis bile informacijas galite gauti 

pas klubo sargą užpakalinėse stubose—

11800 W. Golf Drive
Sargo vardas—Wm. Dambrow

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., kovo (March) 5, 1963



v

Iš laiškų
Pas mus dabar prasideda 

pats rinkimų įkarštis. Jau 
įregistruoti kandidatai į 
respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą ir baigiami regis
truoti kandidatai i vietos

Gibraltaras, NATO, 
Anglija ir JAV

Madridas.—Ispanijos fa
šistų spauda plačiai rašo, 
kad laikas baigti anglų 
viešp a t a v i m ą Gibraltaro 
sąsiauryje. Jie reikalauja

Rezoliucija del grąžinimo Lietu 
vos teismui Impulevičiaus 

ir Paškevičiaus

tarybas. Kadangi dabar bu- bendro ispanų ir anglų 
vo kiek pakeista Respubli- tvirtovės valdymo.
kos. Konstitucija ir vienas rodo, kad Jungtinės Valsti- 
kandidatas renkiamas ne jos privalo veikti į Angli- 
nuo 15,000 gyventojų, kaip ją, kad ji nusileistų Ispani- 
ligšiol buvo, bet nuo 10,000, [jai, jeigu jos nori atnauji
nai Aukšč. Tarybos deputa-Jnimp sutarties dėl savo ba

zių Ispanijoje.
Numatoma, kad Ispanijos

WORCESTER, MAS8.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks kovo 11 d., 7:30 v. vak.

Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Turime daug reikalų apkalbėti.

J. Jaskcvičius, sekr.
(18-19)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

8 dieną kovo-March, 7:30 v. vakare, 
vengrų klubo patalpose, 1144 N. 4th 
St. Kviečiame atvykti j šį svarbų 
susirinkimą ir atsiimti knygas, kad 
finansų sekretoriui nuimtumėt sun
kią naštą, knygas vežioti j susirin
kimus. Knyga labai jdomi — apie 
prelatą Olšauskj. Tad nedelskite 
perskaityti šitą, nes neužilgo gausi
me antrą knygą.

Valdyba
(18-19)

WORCESTER, MASS. *
LDS 57 kuopos metinis banketai* 

jvyks kovo 10, 1:30 vai. dieną. Tai 
bus skanūs pietūs ir programa tilft 
už $1.50 įžangos asmeniui. *

Kviečiame visus dalyvauti.
Vieta—29 Endicott St. salėj.

Rengėjai (15-16)

Moters dienos minėjimas
Kaip jau žinote, Moters Dienos minėjimas įvyks sek

madienį, kovo 10 d., 3 vai. po pietų, “Laisvės” svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park’e.

Mes kviečiame visus,—■ moteris ir vyrus,— praleisti šį 
pokylį su mumis. Programa bus įvairi — sueisime su 
svečiais iš Tarybinės Lietuvos, išgirsime Aido chorą, va
dovybėje Mildred Stensler. Po programos, gražiai pasi
kalbėsime prie kavutės ir pyragų.

Kviečia Moterų Klubas

Prez. John F. Kennedy 
ir Valstybės prokurorui

Robert Kennedy
Kadangi 1943 m. lapkri

čio 1 d. Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Didžiosios Brita
nijos ir Tarybų Sąjungos iš
kilmingai priimtoje ir pasi
rašytoje “Maskvos Dekla
racijoje” sakoma, jog “karo 
nusikaltėliai turi būti per
duoti teismui tai šaliai ir 
teisiami remiantis tos šalies 
įstatymais, kur jie yra pa
darę nusikaltimus,” ir

Kadangi 1947 m. spalio 31 
dienos priimtoje Jungtinių 
Tautu Generalinės Asamb
lėjos “Rezoliucijoje” sako
ma, kad “Jungtinių Tautų 
nariai turėtu imti reikalin
gas priemones ir suimti 
karo kriminalistus ir grą- 

' žinti juos į tas šalis, kurio- 
plaukė į jūrą nuvyti Pran-isę Le papildė nežmoniškas 
cūzijos vėžių žvejus. Pran-! Piktadarystes ir perduoti 
cūzai sako, ' 
žvejoti net nuvyti tris my-. 
lias nuo Brazilijos krantų. 
Brazilija vietomis savais 
vandenimis laiko 35 mylių 
jūrų plotą, o vietomis net 
60 mylių nuo krantų. 
Rrancūziios žvejus saugoja 
lėktuvnešis “Clemenceau,” 
krūzeris “De Grasse” ir 
naikintuvas “Casard.”

Jie nu-

Lietuvoje teisiamas ir pri
pažintas kaltu vadovaujant 
nužudymui ir sunaikinimui 
50,000 žydų, lietuvių, balta
rusių, karo belaisvių ir civi
linių žmonių, ir

Kadangi Mečys Paškevi
čius (pasivadinęs Miku Po-

i •• * j) i Kanadonw hnvn “ccmmimn nnhpiins” J

tų skaičius žymiai padidės 
— jų bus 290 (ligšiol buvo 
209), nes Lietuvos gyvento- fašistai daro spaudimą ne 
jų skaičius dabar 
apie 2 milijonus 900 tūks-ltam, kad Ispanija būtų pri- 
tančių. ' ATArpr‘

Vietos tarybos bus ren
kamos naujose ribose, nes 
rajonų skaičius sumažintas 
ligi 41, o apylinkių skaičius 
sumažintas ligi 653 (ju bu
vo apie 1200). Tačiau depu
tatų skaičius bus. ne mažes
nis, o didesnis.

Kadangi dabar, pagal nau
jąją TSKP Programą lai
komasi dažnesnio deputatų 
keitimo ir jų sąstato dides
nio atnaujinimo principo, 
ivvks žymiai didesni pasi
keitimai. negu būdavo ank
sčiau. Pavyzdžiui, renkant 
TSRS Aukščiausiąją Ta
rybą jos. deputatu sastatas 
bu v ° atnaujintas 70 procen
tu ir tik apie 30 proc. liko 
deputatu, kurie buvo renka
mi anksčiau. Tai didesnės 
demokratizacijos pažymys, 
nes į tarybų darbą įtrau
kiamos naujos jėgos.

Būkite sveiki, linkiu 
riausios sėkmės. Jums 
siems, mieli draugai.

Justas Paleckis

siekia;tik dėl Gibraltaro, bet ir

imta į NATO.
Prie Gibraltaro sąsiaurio 

Anglija valdo uolą nuo 1713 
metų. Ji ten yra įrengus 
galingą tvirtovę ir kontro
liuoja sąsiaurį.

“Karas” už vėžius
Rio deJaneiro, Brazilija.— 

Brazilijos du karo laivai iš-
perduoti 

kad jie gali teismui tai šaliai, kur nusi
kaltimai įvyko, ir

Kadangi Antanas Impule- 
vičius, dabar gyvenantis 
Philadelphija, Pa., Lietuvo
je buvo nacių baudžiamojo 
batalijono komendantas, bu
vo 19 62 m. spalio mėnesį

je, buvo “saugumo policijos 
viršininku ir vadovavo nu
žudymui ir sunaikinimui ra Bunkai, taipgi Frank 
daugiau kaip 12,000 žydų ir^Bunkus (iš Newarko) su 

žmona, ir jų brolis praėju
sį sekmadienį išvyko į Ka
nadą dalyvauti laidotuvėse 
jų sesutės, mirusios kovo 
2 dieną.

Kanadoje jie bus apie sa
vaitę laiko.

Sesutė gyveno farmoje 
............... ...... netoli Montrealio miesto, 

minėtus karo kriminalistus1 Apie^ viską smulkiau, bus 
— Antaną Impulevičių ir; parašyta, kai Bunkai su- 
Mečį Paškevičių. Jų čia lai- £ris- v.
kymas ir globojimas žemina O ^nio tarpu Valiui ir 
mūsų> šalies prestižą pado-; įrankiui Bunkams, liūdesio 
riosios žmonijos akyse ir valandoje dėl seselės mir- 
įžeidinėja atmintį tų tūks- reiškiame nuoširdžių 
tančių nekaltų vyrų, mote- užuojautą.
rų ir vaikų, kritusių nuo jų 
žiaurios rankos.. Mūsų ša-1 
lies garbė ir žmoniškumas 
reikalauja jais nusikratyti.

lietuvių Pivonijos miške, 
Lietuvoje, tuo būdu:

Mes, Didžiojo New Yorko 
lietuvių susirinkimas, 1963 
m. kovo 3 d., Schwab e n 
Hali, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn, N. 
name jus pildyti sutartį ir 
grąžinti į Lietuvą teismui

., ragi-

Niujorkiečiai Valys ir Ve-

Iš svarbios konferencijos
Praėjusį sekmadienį, kovo ja už taikos išlaikymą ir

3 d., Belmont Plaza viešbu
čio salėje, Niujorke, įvyko 
t. v. Švietimosi konferenci
ja, kurią sušaukė National 
Council of American-Soviet 
Friendship.

Kiek pastebėjau, dalyvavo už taiką; kaip tie žmonės valstijos ir 
daug inteligentijos — mo- 

. kytojų, visuomenininkų, vi
sokių profesijų amerikie
čių—keletas šimtų jų.

Pirmojoje sesijoje kalbė
tojai buvo: Pittsburgho n a deda naikinti; steigia 
universiteto profesorius W. 
E. Johnson, d-rė Rose Mau
rer Somerville, Harry Mag- 
doff, p-le Edna Ruth John- 

redakto rių 
protestantų žurnalo “The 
Churchman.” Kalb ė t o j a i 
dėstė Tarybų Sąjungos švie- 

; timo, ekonomikos, šeimyni- 
i nius santykius, 
i Popietinėje sesijoje buvo 
liečiami tail 
klausimai: ’ Tema: Ameri
kiniai - Tarybiniai santykiai 
ir taika.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
prof. Frederick L. S c h u - 
man, iš Williams kolegijos; 
M. S. Amoni — žurnalo 

; “Minority of One” leidėjas 
, ir redaktorius; Robert 
, Harris,—iš žurnalo “Month

ly. Review” ir Tarybų Są
jungos ambasados Wash- 

$12,000,000,009 skelbimams ingtone pirmasis sekreto- 
. T . ^ . . ! rius Anatolis G. Miškovas.New Yorkas. — Garsini

mų biuras skelbia, kad| Prof. Schuman, ilgokoje 
Jungtinėse Valstijose per ' savo kalboje, lietė ameriki- 

Nuoširdžiai dėkoju užmetus laiko garsinimams 
sveikinimus ir gerus linkę- įvairios firmos išleidžia 12

Vilnius, 
1936. II. 25.

Vasario 28, 1968 
Binghamton, N.

Drg. A. Bimbai 
Brangus Drauge:—

ge-
vi-

APIE DIPLOMATUS
Washingtonas. — Valsty

bės departamentas didžiuo
jasi, kad dabartiniais lai
kais JAV diplomatai moka 
daug užsienio kalbų. Sako
ma. kad beveik visi JAV 
ambasadoriai Lotynų šalyse 

I moka tų šalių kalbą. Dau
gelis ju moka Afrikos ir A- . 
ziijos šalių kalbas, kuriose 
jie randasi. Bet slavų ša
lyse tai tik F. Kohler’is, 
ambasadorius Maskvoje, 
moka rusų kalbą.

JAV daktarai prieš 
medikalį planą

New Yorkas. — Dvylika 
daktarų sąjungų, kurios 
New Yorko valstijoje turi 
20,000 daktarų, piktai išsto
jo prieš prezidento Kene- 

• džio siūlomą medikalį planą.
Daktarai sako, kad jeigu

kovos.
M. S. Amoni savo kalboje 

pabrėžė, koks baisus, koks Kenedžio planas bųtų pri- 
neleistinas šiandien JAV imtas ir Social Security pa
vedamas darbas - propagan- taisyta senelių ■ niedikalei 
da prieš tuos, kurie kovoja pagalbai, tai tą planą sektų

• “atimtų ligo- 
niekinami. Jis pasmerkė tai,, niams galimybę pasirinkti 
ką šiandien amerikiečiai da- daktarus.” 
ro Pietiniame Vietname — 
ištisus ra jonus, ištisus mies
telius amerikiečiai kariai

Sveikinu jus iš širdies gi- Į New Yorkas. — Westing- 
lumos už jūsų visuomeninę house Electric Corp, vedė- 
veiklą ir pilnai užpelnytą šį jai sako, kad 1963 m. pra-
garbingą vardą.

Vėlinu jums stiprios svei
katos ir sėkmės darbuotis 
dar daugelį metų už pažan
gą ir taiką pasaulyje.

Šiuomi siunčiu “Money 
orderį $40. Tai bus dėl civi
linių laisvių gynimo. Auko
ja Mary Liužinas—$20 
Helen Žukas — $20.

Draugiškai,
Helen Žukas

Binghamton, L 
jAčiū, mielos draugės! 
Jūsų tokia stambi auka 

tam labai reikalingam rei
kalui bus aukštai 
civilinių laisvių 
įstaigos.

Gerbiamasai,

ir

įvertinta 
gyni m o

jimus Naujųjų Metų proga. 
Aš taip pat iš visos širdies 
linkiu sveikatos ir džiaugs
mo šiems 1963 metams 
Jums ir visai jūsų šeimai.

Man labai malonu girdė
ti, kad Jūs skaitėte mano 
knyga — Lapelių mokytoją. 

. Parašiau tai, ką pačiam te
ko pergyventi.

tą—iš vokiečių okupacijos 
metu. Juk tai juodi ir kru
vini lapai. Sunku juos pri
siminti, bet tylėti taip pat 
negalima.

Jūs minite savo laiške 
- Palemono pavardę. Tiesa, 

seniau tokia slapyvarde pa
sirašinėdavo drg. Paleckis. 
Dabar jis rašosi savo tikrą 
pavardę.

Pas mus šiemet labai šaL

Rašo iš Floridos
Čikagietis Niek Pakalniš

kis (buvęs laisvietis) su 
sūnum siunčia mums linkė
jimus iš Floridos. Jis ten 
nuskrido pas brolį Praną, 
Clearwater miestelyje, pa
sisvečiuoti. Jo sūnus, taip
gi Niek, neseniai baigė vi
durinę mokyklą.

LENKŲ BAZAįRAS
Penktadienį, šeštadienį ir 

sekmadienį, kovo 15-17 die
nomis, Polonia klube, 201 
Second Ave., Manhattane, 
įvyks bazaras pagalbai len
kų darbininkų savaitraščio 
«Glos Ludowy.”

Penktadienį durys bus 
atdaros nuo 7 vai. vakare, 
šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 1 vai. popiet. Įžanga 
tik 25 centai, vaikams vel
tui.

Bus įvairiausių dalykų 
išleidimui, daug iš Lenkijos.

BROCKTON, MASS.

Liet. Darb. Susivienijimo 67 kuo
pos susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni, Kovo 7 d., toje pačioje vietoje, 
pradžia 7 vai. vakare.

Nariai, kurie šiemet dar nesate 
mokėję duoklių, apsižiūrėkite, kad 
nesuspenduotumėte. Ateikite ir už
simokėkite.

Geo. Shimaitis 
(17-18)

New Yorkas. — “The 
Workerio” korespondent a s 
buvo .nuvykęs į Kentucky 
valstiją, kur streikavo an
gliakasiai. Korespondentas 
aprašė baisiai skurdų mai- 
nierių gyvenimą.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadieni, kovo 6 d., 7:30 vai. vak., 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park.

Visi kuopos nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. Patikrinki
te mokesčių knygelę, gal jau laikas 
mokėti. Rasistengkite gauti naujų 
narių į LDS.

Prot. sekr.
(17-18)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

antradienį, kovo 5 d., 7:30 vai. vak., 
"Laisvės’' salėje, 102-02 Liberty Av., 
Ozone Park. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti, kad nesuspenduotumėt.

Valdyti-
(17-18)

džia labai pelninga. Kor
poracija gavo daug JAV 
užsakymų ant militarinių 
instrumentų.

“PRAVDAUž VISŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” įtalpino ilgą 
straipsnį, kuriame padavė 
faktus apie socialistinių 
šalių pasiekimus. Dienraš
tis nurodo, kad socializmo 
ir komunizmo laimėjimui 
būtinai yra reikalingas ar
timas bendradarbia v i m a s 
visų komunistinių ir liau
diškų respublikų socialisti
nių partijų.

)

bilijonų dolerių. Dabarti
niais laikais daugiausia gar
sinimų atliekama per tele
viziją.

SAMALIJOJE ĮVYKO 
DEMONSTRACIJA

Magadiscio.—Virš 50,000 
samalų demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų, Prancū
zijos, Anglijos ir Ethiopijos 
ambasadų. Jie protestavo 
nrieš Vakaru rėmimą Ethi
opijos. Policija puolė de
monstrantus ir 20 žmonių 
sužeidė.

ta žiema, bet jau įpusėjus. 
Laukiame pavasario.

Spaudžiu dešinę, 
A. čiplys 

(Iš laiško Po v. Ventai) 
Vilnius, 1|963 m* vas, 7 d*

son, viena

koncentracijos stovy k 1 a s ; 
amerikiniai ginklai žudo 
pietvietnamiečius masiškai, 
amerikiniai kariai visa tai 
padeda atlikti . Amoni sa
kė, kad jis Antrojo pasau
linio karo metu buvo vokiš
kųjų nacių koncentracijos 
stovykloje; jam k a s d i e n 
grūmojo mirtis, ir jis šiarl- 

„ __ dien smerkia kiekvienos
kos išlaikymo j valstybės politiką, kuri

stoja už masišką žmonių
žudymą.

Robert Harris kalbėjo
apie tai, kaip šiandien JAV 
pajungia žmones ir visą ša
lies ekonomiką kariniams 
reikalams.

Visi nekantriai laukė Ta
rybų Sąjungos atstovo 
Miškovo kalbos. Jis dar jau
nas vyras, gerai valdo ang
lų kalbą, ir jis, be kitko, 
trumpai pabrėžė Tarybų 
Sąjungos programą taikos 
išlaikymo klausimu. Kalbė
tojas išdėstė tuos dėsnius, 
kuriuos Tarybų Sąjunga 
siūlo Vakarams, kad būtų 
išsaugota taika. Kas tie do 
dėsniai?

1. Padaryti taikos sutar
tį su Vokietija, pripažįstant 
dabartines Vokietijos ryti
nes sienas.

' nius - tarybinius klausimus 
dėl taikos išlaikymo; plato
kai citavo TSRS Komunistų 
partijos trečiąją programą, 
kurioje griežtai pasisako
ma už taikų sambūvį tarp 
socialistinių ir kapitalisti
nių šalių; kalbėtojas, be kit
ko, pažymėjo: jei JAV taip i 2. Vakarų Berlyne turėtų 
ginkluosis, kaip ginkluojasi,1 plevėsuoti Jungtinių Tautų 
ruošdamosi prie karo, tai ir Į Vėliava. 
Tarybų Sąjunga bus pri
versta daryti tą patį. O tai1 turi teisės' būti apginkluota, 
reikš sutrukdymą gyveni-1 4. Ištraukti iš visų šalių 
man vykdyti tų dėsnių, ku
rie yra pabrėžti tarybinių 
šalių Komunistų partijos 
nrogramoje. Kitais žo
džiais: ginklavimosi reika- 
hms padarytos išlaidos su
trukdys pakelti tarybinių 
respublikų žmonių gyveni
mo lygį, nurodytą progra
moje. Bet Tarybų Sąjun
ga, sakė kalbėtojas, kovo-

3. Vakarų Vokietija ne-

JAV militarines bazes.
5. Sulaikyti branduolinių 

ginklų bandymus..
6. Nusiginkluoti.
Buvo diskusijų, buvo iš

kelta visokių įdomių, taiką 
liečiančių klausimų. Kitais 
žodžiais, šis susirinkimas 
bei konferencija buvo labai 
svarbus dalykas. American- 
Soviet Friendship draugija,

CLEVELAND, OHIO
C. L. M. Klubo narių sekantis su

sirinkimas įvyks kovo 14 d. Drau- 
gės malonėkite dalyvauti, nes turi- 

' mc daug ką apsvarstyti, žinote, kad 
pereitą mėnesį' susirinkimas neįvy
ko. Taipgi bus minėjimas Tarptau- 

; tinė Moterų diena, švenčiama visa- 
„ /-.u . . • me pasaulyje, mes taipgi negalime

atsilikti nuo to svarbaus reikalo. • . T * 1 U I > 1 I • t * 1 w ' *
A. S.

(17-18) 
------------------------.-------------------------- 1-------------- -—

WORCESTER, MASS.
METINIS BANKETAS—PIETŪS
Rengia Liet. Darbininkų Susivie^ 

nijimo 57 kp. kovo 10 March, 29 En- 
Kviečiame visus narius ir 

svečius dalyvauti šiame šauniame 
bankete. Turėsime programą; J. Pe
truškevičius rodys filmus iš savo ker 
llonės po Lietuvą ir Lenkiją, kurias 
abi šalis apkeliavo praėjusią vasarį 
Taipgi rodys filmą ir iš "Laisvės’'' 
šėrininkų suvažiavimo ir banketo. ’

Pradžįa 1:30 vai. popiet. < 
Įžanga $1.50. ' (17-19)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

, Draugės ir draugai, LLD 68 kuo-
I pos nariai, susirinkimas įvyksta se
kantį pirmadienį, kovo (March) 11' 

d., " ’ J
;• Knyga "Prelatas Olšauskis jau 

gauta.
Jau laikas ir duokles pasimokėti. : 
Tąd( draugai, nepatingėkite. Da- 

bar negalima skųstis, kad laiko nė- ’ 
ra. Sekr. J. ž. (18-19) j

------------------- -.—
SO. BOSTON, MASS. |

LLD 2-ros kuopos susirinkimas ( dicott St.

Renis buvo “bomas,” 
bet paliko $158,000 
New Yorkas. — Vasąrio

10 d. mirė Benjaminas Ęo- 
senbergas, sulaukęs 64 me- 
tų amžiaus. Jis per 34 me- įvyks kovo, 7 4, 7:30 vakare.
tus dirbo ugniagesių de-?s 
partmente. Nuolatos gyve
no vienas, Coney Įsiaudė, 
Brooklyne. Neturėjo jokių 
draugų. Taip būdavo pras^ 
tai apsirengęs, kad į švari; 
besnius namus jo nenorėda? 
vo įleisti — palaikyąvo už, 
“bomą.”

Dabar, po jo mirties, ati
darė jo spintą ir ten rado 
pinigais arti $26,000, dešimt 
bankų knygelių, kur įdėta 
$96,500, apdrauoje, turi 
$35,000, su nepriskąitytąis 
nuošimčiais yra apie $159,- 
000.

Paliko du brolius, kurie' 
sako: “Jis gyvendamas ne-* 
mokėjo pinigų išleisti.” i 
Broliai, galimas daiktas, žį- 

I nos, ką su jais daryti.

“KOLIEKAS” APVOGĖ 
BANKĄ

New Yorkas. — Vasario 
26 d., popietėje, du vyrai 
vežimėliu įvežė į Benson- 
hurst National banką žmo
gų. Bet netrukus tas “ko- 
liekas” ir jo patarnautojai 
iš vežimėlio pasigrobė gink
lus ir pačiupo iš banko 12 
tūkstančių dolerių. Lauko 
pusėje automobilyje jų jau
kė ketvirtas asmuo—-ir vi
si pabėgo.

Yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Sek
retorė gavo naujas knygas. Nariai 
ąteikitė pasiimti.
> Nauji filmaį iš . Lietuvos bus 
rodomi sekmhdienį, kovo 24 d., 2 vai. 
popiet, 318 W.. Broadway. Įsitėmy- 
idte dieną ir kitiems praneškite.

Sekr.'S. Rainardt (18-19)

Pagerbsime Antaną Bimbą
Kuriam Vilniaus V. Kapsuko v. Universitetas 
suteikė Istorijos mokslų garbes daktaro vardą

Tąja džiugia proga įvyks

ŠAUNUS BANKETAS
Rengiamas “Laisvės” Bendrovės Direktorių

Sekmadienio popietėj

Kovo 31 March
Pradžįa lygiai 2-rą valandą dieną

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 

(Greenpoint Sekcijoje)

kurią šiandien valdžia puo
la, atliko puikų darbą, su
organizuodama šią konfe
renciją. Daugiau pąnąšių; 
sambūrių! Daugiau disku- i 
sijų ir debatų tokiais 
simais, kokie buvo paliesti 
praėjusį sekmadienį Bel
mont Plaza viešbučio puoš
nioje salėje!

Nadyras

Rengiame pietus todėl, kad būtų patogiau iš 
toliau atvykstantiems, nes anksčiau galės grįžti 
namo. Taigi lauksime svečių iš toliau. Labai 
prašome iš toliau atvykstančius pranešti rengė
jams, kad atvykstate, ir kiek asmenų, nes nori
me iš anksto žinoti, maždaug kiek bus svečių.

Bilieto kaina $3.50 asmeniui
Vietinius prašome iš anksto įsigyti banketo 

bilietą. Galite gauti “Laisvės” raštinėje arba 
pas platintojus.

Bus graži meninė programa ir keletas trum
pų kalbų. , ..... j

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti 
pasveikinimui ir pagerbimui Antano Bimbos jo 
aukštu atsiekimu istorijos moksle.

6 putl.-Laiavž (Liberty)-Antrad., kovo (March) 5, 1963

/




