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KRISLAI 600 Žmonių tyrinėja’ Rytų Vokietijos valdžioje
Antarkties plotus

Washingtonas. — Tik 
li911 metais pirmasis žmo
gus koją užkėlė ant Žemės 
Pietinio ašigalio, o dabar 
antarktikos plotus tyrinėja 

■virš 600 žmonių, 
j Antarktikoje randasi ke
lių valstybių mokslininkų, 
bet daugiausiai tyrimo at- 

atžymėjime. Ant vietos jų pa-j lieka Jungtinių Valstijų ir 
rengimas įvyks sekmadienį.. Tarybų Sąjungos moksli- 
Bus įvairi ir graži programa, ninkai. Kaip vieni, taip ir 
Būkite “Laisvės” salėje.

Didžiuojamės tuomi, kad ir1 
Kovo Aštuntoji, kaip Gegužės! 
Pirmoji, 
šventė, gimė šiose Jungtinėse 
Valstijose. Tokia šauni tra
dicija!

Mūsų sesių kovos diena 
Irgi įdomi pranašystė 
Pavojingi idijptai 
Ir vėl iš jų pačių lūpų 
Du balsai
Ponas Galva be galvos 
Kaip su savuoju budeliu? 
Vargšei poetei

— Rašo A. Bimba — į
Kovo Aštuntoji yra tarptau- f 

tinė moterų kovos diena. Džiu
gu, kad ir mūsų pažangietės 
lietuvės gražiai dalyvauja jos

nėra vietos naciams
Berlynas. — Per daugelį 

metų Rytų Vokietija iškėlė

PraociiEEją purto 
darbininku streikai

Paryžius. — AngliakasiųĮ Bidault’as, iš Anglijos, per 
streikas virsta į generalinį radiją šaukia Prancūzijos 

žmones nuversti De Gaullio 
“fašistinį režimą”. Bet jis 
nėra geresnis už De Gaullį, 
nes vadovauja teroristams.

McMurdo, kuri randasi 700 
mylių nuo Žemės Pietinio ’ 
ašigalio, ir Byrdo stotis 650 viešumon tūkstančius hitle

rininkų, kurie Vakarų Vo- 
! kieti joje užima aukštas vie- 
' tas, bet Vakarų “demokra
tai” nesiima žingsnių nacių 
nubaudimui

I Kitaip yra su Vokietijos 
• Demokratine Respub 1 i k a 

jaus pečiukais arba atomi- (Rytų. Vokietija). .Sausio 
tip enprp-iia I menesl įvyko Suvienytos

' J Socialistų (komunistų) par-
Tai sunkus gyvenimas. | tijos suvažiavimas. Į Cent- 

Vien McMurdo stotyje per;ro komitetą buvo išrinktas 
mėnesį suvartoja- 200,000 profesorius Kari Heinz 
galionų vandens, kurį iš- Bartsch.
kaitina iš sušalusio sniego-: Vasario 8 .... „__ __ _
ledo. Vieno galiono vandens duotas darbas žemdirbystės 

atsieina po ministerijoje.
I po to, tai yra, vasario 10 d., 
vakarinio Berlyno spauda 
iškėlė viešummon, kad K. 
H. Bartsch priklausė Hitle
rio gvardijoje (S.S.).

Rytų Vokietijos valdžia 
ir Suvienyta socialistų-ko 
munistu partija apie jo pra
eitį nieko nežinojo. Bartsch 
į nacių gvardiją įstojo bū-

mylių nuo polio.
, Byrdo stoties žmonės gy-j 
vena ledyne iškaltame tune
lyje, kuris yra 1,800 pėdų 
ilgio. McMurdo stotis turi 
40 prefabrikuotų šėtrų (na-, 
mėlių). Jie apšildomi alie-’

antri turi po keturias sto-. 
vykias. JAV ir TSRS moks- > 

darbininkų kovosilininkai aprūpinti įvairiais
i įrengimais. Tyrimo darbe 
abiejų šalių žmonės susita
ria, bendradarbiauja, vieni 
kitiems padeda.

Jungtinių Valstijų yra 
dvi didžiausios stotys,

I mėnesį įvyko Suvienytos 
Socialistų (komunistų) par-

/Dienraštis “Brooklyn Eagle” 
(kdvo 6 d.) paskelbė sekamą 
didžiulės svarbos pranašystę: 
“Tai, kas dedasi Pietinėse šaly
se,^ veda mus prie išvados, jog 
lygyje ateinančių penkerių 
metų pusė Lotynų Amerikos 
bus jau pilnai valdoma komu
nistų, kaip šiandien yra val
doma Kuba...°

O kubiečių pabėgėlių lyde
ris i Varona “faktais” įrodo, 
kadi Brazilija jau beveik žiu- 
gu£ “laisvajam” pasauliui;. 
Gbfdi, beveik- visi prezidento 
Goularto ministerial yra ko
munistai !

tai
pagaminimas 
$1.25.

damas 18-kos metų am
žiaus. Jis sako, kad karo 
pabaigoje suprato savo 
klaidą ir po karo nuošir
džiai dirbo su darbo liaudi
mi, todėl ir buvo išrinktas 
į Partijos Centro komitetą. 
Bet jis paslėpė savo praei
tį. Sako, kad jis neturėjo 
drąsos prisipažinti.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vyriausybė į 24 
valandas po sužinojimo pa
šalino ji iš ministerijos, o 
partija išmetė iš Centro ko- rišką įsakymą išstojo kiti 
miteto ir pavedė kontrolės Prancūzijos
komisijai apsvarstyti jo rei- Prasidėjo simpatijos strei- 
kalą.

Tai jau nepirmą hitleri- pinkų prisijungė studentai 
Pora dienų ninką Rytų Vokietijoje [

streiką. Streikuoja apie 
200,000 angliakasių. Pran
cūzijos prezidentas De 
Gaulle įsakė jiems grįžti į 
darbą, o kurie negrįš, tie 
bus baudžiami kalėjimu ir 
piniginiai

Bet 200,000 mainieriu ne- J c

nusigando grasinimų. Jie 
atsakė: “Lai patsai De 
Gaulle eina ir kasa anglį”.

Prieš De Gaullio diktato-

Paryžius. — Prancūzijos 
karinis teismas nusmerkė 
šešis asmenis mirti. Perei
tais metais jie planavo nu
žudyti prezidentą De Gaul-

clarbinink a i

d. jam buvo

Vienas kalifornietis prisiun
tė iš vieno laikraščio iškar
pą. Joje matome nuotrauką 
didžiulio plakato, kuris pasi
rodė pakelėse Kalifornijoje ir 
kuriame šaukiama :

“Save Our Republic! Im
peach Earl Warren.”

‘ Bari Warreh yra šalies 
Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkas. Prieš jį siunta reak
cionieriai. Prieš jį pradėjo vi
so krašto mastu kampaniją 
John Birch Society.

.Tiesa,.tie reakcionieriai yra 
įduotai, bet labai pavojingi 
idijotai. Jų užnugaryje sto
vi stambusis kapitalas.

Cievelando smetoni ninku 
^Dirvoje” (vag. 27 d.) K. Ubo- 
nis rašo apie didvyrę Marytę 
Melnikaitę. Jo tikslas, žino
ma, tą drąsią kovotoją nuvai
nikuoti.

Bet štai kas svarbu. Ubo- 
nis su pasididžiavimu rašo, 
kad partizanus miške apsupo 
ir nugalėjo bendromis jėgomis 
vokiečiai ir lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai. Mel- 
nikaitė buvus lietuvių suimta 
ir atiduota vokiečiams, kurie 
ją nužudė.

Štai jums ir vėl iš jų pačių 
lūpų, kaip jie šuniškai tarna
vo hitlerininkams ir padėjo 
jiems žudyti drąsiuosius lietu
vių tautos sūnus ir dukras.

Pranė Lapienė “Vienybėje” 
(kovo 1 d.) teisingai pasmer
kia karo kurstytojus. Ji nu
stojusi tikėti nuoširdumu tų 
“visuomenininkų,” kurie kurs
tė mūsų prezidentą pradėti 
karą dėl įvykių Kuboje. Tik 
pasveikinti reikia šią moteriš
kę už drąsų žodį ir pridėjimą 
savo balso prie tų, kurie ko
voja prieš naujo karo pavojų.

Bet štai Chicagos kunigų 
“Drauge” (kovo 1 d.) Pranas 
l&ailidė reikalauja ginklais 

fjušidoroti su Kuba. “Nes,” 
girdi, “medicina sako, kad vė
žio plitimo tepalais nepagydy- 
si. Jo plitimas gali būti su
stabdytas tik operacijos keliu. 
Į}et įr tai, kol ne per vėlu.”

Tąsa 5-tame gusi. i

Bagdadas. — Militaristų 
juntos teroras siaučia viso
je Irako respublikoje. Vien 
Bagdade į kalėjimus su- 

Prancūzija randasi kri-. kimšta virš 4,000 progresy- 
tuojau sutvarkė, kaip tik zėje. Buvęs premjeras G.! vių žmonių, 
sužinojo jo praeiti. Kitaip ---- ----- ------- - ..... —
yra su Vakarų Vokietija— 
ten yra tūkstančiai hitleri
ninku, k u r i ų budeliška 
praeitis yra žinoma, bet jie 
laisvi, net užima valdžioje 
aukštas vietas, kaip tai, 
Hans Globke Adenauerio 
patarėjas.

kai po visą šalį. Prie darbi-

Senatoriai, JAV ir 
karas P. Vietname
Washingtonas. — Senato 

narių grupė daro išvadą,

Chruščiovas atmuša 
melus apie žydus

Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” išspausdino an
glų profesoriaus Bertrando kad karas Pietiniame Viet- 
Russelio laišką, kuriame jis name darosi Jungtinių Val- 
klausė apie nuteistus asme-, stijų karu, kuris negali bū- 
nis žydiškomis pavardėmis. | ti pateisinamas. *

Chruščiovas atsakė, kadi Grupė iš keturių senito- 
nuteisti žydai buvo prasi- rių su senatorium Mansfiel- 
kalteliai, jie užsiėmė žuli-1 du priešakyje, ragina per- 
kystėmis ir skriaudė kitus žiūrėti reikalą iš pat pa- 
TSRS žmones.

Chruščiovas sako, kad

<<-

grindų.
JAV išleidusios Pietinės 

nesvarbu kokios tautos yra1 Azijos šalių pagalbai 5 bili- 
prasikaltelis, Jįs_yra lygiai jonus dolerių nuo 1955 me- 
--------------- ------ -------- » tu, bet rezultatai esą neko-baudžiamas. TSRS nedaro 
tautinio skirstymo ž m o- 
nėms, nei prasikaltėliams, 
nei tiems, kurie siekia mok
slo.

Pietiniame Vietname da
bar amerikiečiai turi 12,000 
vyrų. Per metus laiko JAV 
išleidžia iki $400,000,000 
vien Pietiniame Vietname. 
Tuo tarpu padėtis nepage
rėjus. Jokio galo nesimato. 
Partizanai veikia dar tvir
čiau.

Sukako 10 metų po 
Stalino mirties 

i

Maskva. — Kovo 5 dieną 
sukako dešimt metų nuo 
Juozo Stalino mirties.

Paskutiniaisia i s metais 
savo gyvenimo jis . buvo ( 
apsuptas asmeninio kulto JAV marininkas K. P. Nor-

I throp, 26 metų amžiaus, tė
vas dviejų vaikų, įlindo į 

! Stockelienės namą. Radęs

JAV perša A-bombas 
NATO nariams

Paryžius. — Jungtinės 
Valstijos pradėjo kampani
ją įpiršti Europai niuklinius 
ginklus'. Tą norima pada
ryti paverčiant NATO niūk
ime jėga. < < '

Amerikiečiai nepaisysią 
nei to fakto, kad Europoje 
šiuo tarpu politinė padėtis 
gerokai pašlijusi dėl to, kad 
Francūzi j a pasipr i e š i n o 

daug eina kalbų apie Jung-1 našlėms dabar minima kor-Į Britanijos priėmimui į 
tinių Valstijų lakūnų daly- j poracija moka po $225 kas bendrą rinką.

Kaip amerikiečiai, taip ir 
britai prisibiją, kad Fran- 

Aštuonioliką lakūnų mo-jcūzija h’ Vakarų Vokietija 
gali sudaryti bloką ir gink
luotis niukliniais ginklais, o 
tuom pat sykiu traukti po 
savo vadovybe ir kitas Eu
ropos šalis. Kad užbėgus 
tam už akių, JAV norinčios 
sutvirtinti NATO ir apgink-1 
luoti niukliniais ginklais.

Jungtinių Valstijų lakūnai 
dalyvavo invazijoje į Kubą

Washingtonas. — Dabar , jie žuvo laike invazijos. Jų • 111 • T ‘ VI— II •• 1

vavimą 1961 m. invazijoje į i dvi savaitės Bankers Trust 
Kubą. Yra faktas, kad da- of New York čekiais.
lyvavo 22 JAV lakūnai. Ži- j ~ * ---
noma. kad keturi iš jų žu- LHįzavo Midstates Aviation
vo, o kiti daviniai sako, kad 
būk žuvo 8.

JAV lakūnas mobilizavo 
dvi įstaigos, kaip sako la
kūnas A. C. Personas, “su 
JAV valdžios žinia”. Ketu
ris mobiliza v o Double 
Check

& Electronic Corp., iš Ok
lahoma City. Taip sako vie
nas iš tų lakūnu—Albertas 
C. Persons, iš Birmingha- 
mo, Ala. Ši grupė mokėsi 
Nikaraguoje ir Guatemalo- 
je, pirm buvo mesta į inva-

Kuba kaltina JAV 
už priekabiavimus

Havana. — Kuba kaltina 
Jungtines Valstijas ieškant 
priekabių prie Kubos. Pir
ma paskelbė, kad Kubos or
laiviai apšaudę JAV žvejų 
laivą, po to JAV ginkluotas 
laivas pažeidęs Kubos sieną 
vandenyse. Kubiečiai rodė 
ant televizijos nuotraukas, 
kurios parodo JAV laivo 
pobūdį ir poziciją Kubos at
žvilgiu.

Kuba griežtai užginčijo, 
kad Kubos orlaiviai apšaudė 
JAV žvejų laivą. Jie skrai
dę ieškodami pavogtų žve
jų laivelių. Matyti JAV žve
jų laivo žmonės jokios ata
kos nematė, tik prasimano.

M/ami zija Pigs įlankos srityje. A. |
MOTERIS SUMUŠĖ
PRIEVARTAUTOJĄ

Metuchen, N. J. —Buvęs

v II CCK vO I 1VL/i d III 1 į Zljcį Ji lĮįb įlclIlxY(Jb oi IL.yj“.

Springs, Ela. Lakūnais bu-. C. Persons atsisako išduoti 
vo Riley W. S1---- 1-------- k-a- --

Wade C. Gray, Thomas W. i ko, kad ir iš 
i Ray ir Leo F. Baker. Visi keturi lakūnai žuvo.

Shamburger, j kitų lakūnų vardus, bet sa- 
ml ttt . §jos grupes'

INDIJAI LABAI 
NEPATINKA

New Delhi. — Indijos
pikt a i

Ispanija išdavė 
nacį teismui

Barcelona, Ispanija. —Is
panija išdavė Vakarų Vo-

1 kietijai teisti nacį Reinhol- 
dą Vorbergą, kuris kaltas 
10,000 žmonių nužudyme

besaikio garbinimo.
Dabartiniais laikais tas 

kultas baigia išnykti.
Kaip jau žinia, Stalino 

palaikai buvo perkelti iš 
mauzoliejumo ir palaidoti 
prie Kremliaus sienos greta 
kitų revoliucionierių. Dieną 
10 metų sukakties pro jo 
kapą praėjo 7,000 žmonių. 
Ant Stalino kapo guli mar
murinis paminklas su užra
šu: “J. V. Stalinas, 1879— 
1953”.

Dabartiniu

TSRS YRA 16,776 
SENOS MOTERYS

Maskva.
laikais Tarybų Sąjungoje
gyvena 16,776 moterys, ku
rios jau turi virš 100 metų 
amžiaus. Dauguma jų yra 
miestų gyventojos, tik 3,524 
gyvena ūkiuose.

Vilnius. — Tarp Vilniaus 
ir Maskvos skraido greitie
ji TSRS sprūsminiai W“TU- 
124” dideli lėktuvai. Kelio
nę jie atlieka į valandą ir 

115 minučių.

ją miegančią, jis nusirengė 1 Pittsburghas.... Ohio upės
nunirai iv ‘i trr ii 15 i Invil TVTn- I_____ J__ 1,________________ 4... T-----nuogai ir atgulė į lovą. Mo
teris pabudus ėmė šaukti ir 
nutvėrus telefono aparatą 
pradėjo jį “vaišinti” į gal
vą. Vėliau pribuvo policija 
ir nekviestą “meilužį” suė
mė.

Maskva. — Devyniose ta
rybinėse respublikose įvyko 
deputatų rinkimai į Aukš
čiausiąją tarybą (parla
mentą). Dalyvavo 199 pro
centai galinčių balsuoti. Ki
tų šešių sąjunginių respub
likų rinkimai įvyks kovo 17 
d.

KRIMINALYSTĖS
Washingtonas. — 1962 

metais Jungtinėse Valstijo
se kriminalystės padaugė
jo septyniais procentais ly
ginant su 1961 m. Tarp jau
nimo jos paaugo 9 proc. La
biausiai jos paaugo mies
tuose, kurie turi virš 25,000 
gyventojų.

i premjeras Nehru piktai
kalbėjo apie Kinijos ir Pa- A/tro^ . Pasaulimo karo 
kistano pasirašytą sutartį ™tu: Tal naci karo
Kašmyro klausime. I kriminalistą Ispanija isda-

vanduo išėjo iš krantų. Jau. 
žuvo 17 žmonių ir apie 10,- 
000 liko benamiu. Nuo po
tvynio jau šešių valstijų 
žmonės nukentėjo.

; vė teismui.
Bet klausimas: ar jis bus 

nuteistas? Vakarų Vokieti
jos konstitucija sako, kad 
po 20-ties metų prasikalti
mo kaltinamasis jau negali 
būti baudžiamas. (Ji hitleri
ninkai daugiausiai krimi- 
nalysčių atliko pirm 1943 
metų, tai yra, prieš 20 me
tų.

Tarp Kinijos ir Pakista- • 
no sureguliuota siena išil-■ 

, gai 750 mylių. Iš Kašmyro 
250,000 ketv. mylių į Kini
jos teritoriją perėjo tik 13,- 
000 kva d. mylių.

VATIKANAS. — Kovo 7 
d. pas popiežių Joną XXIII 
priėmime dalyvavo ir Tary
bų Sąjungos valdžios ofi
ciozo “Izvestijų” vyriausias 
redaktorius Adžiu bėjus. 
Paskiau jis turėjo su popie
žiumi ir privatinį pasima
tymą. Plačiai daroma išva
da, kad gal tas veda prie 
pasikeitimo santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir ___

J. HOFFA KALTINO 
R. KENEDĮ

Pittsburghas. — Banke
te, kuriame dalyvavo 2,000 

Tarybų Sąjungos ii? Vali- žmonių, James Hoffa, 
kano. Kalbama net apie Tymsterių unijos preziden- 
oficialių diplomatinių ry- tas, kaltino JAV Justicijos 

___ c_____ šių sumezgimą. Ypač, sako- sekretorių Robertą Kenedį, 
d(T ledus Baltijos sąsiau-j ma, popiežiaus dažnus pasi- kad jis eikvoja žmonių tak- 
riuose ir Kattegato įlanko- sakymai už taikos išlaiky- sus Hoffos sekiojimui. Hof- 
je.

Birmingham, Ala. — Šio 
miesto apylinkėje siautė di
delis lietus ir tornadas. Žu
vo vienas žmogus ir vėjas 
sugriovė daug namų.

Kopenhaga. — Tarybų 
Sąjungos trys ledlaužiai ar-

mą teigiamai veikia socia
listinio pasaulio santykius 

Tokio. — Japonijos Ap-^su Vatikanu.
švietos, ministerija pirks
400 televizijos aparatų, per 
kuriuos bus skleidžiama 
apšvieta.

! 1 - u

Fresno, Calif. — Aktorė
Hedy Lamarr apsivedė su
L. W. Boies. Tai jau šeštas 
jos vyras.

Rutherford, N. J. — Su
laukęs 79 metų amžiaus mi-

fa sakė, kad per dvejus me
tus dieną ir naktį šnipai se
ka jį ir kitus tymsterių 
unijos vadus.

Norwalk, Conn. — NuoAVi I <z CtAkL£JICt vAO JLAAA j 7

re poetas Dr. William Car-1 lietaus pakilęs vanduo išlau-
los Williams. vandens telkinio (rezer-

Londonas. —-Anglijoje 
žymiai padaugėjo skaičius 
nevedusių motinų.

žė vandens telkinio (rezer
vuaro) kraštą ir pasileido 
į miestą, šeši žmonės žuvo, 
daug yra sužeistų. Nuosto
liai dideli.

STREIKAS SUOMIJOJE
Helsinkis. — Streikuoja 

20,000 geležinkeliečių, paš
to darbininkų, muito tar
nautojų ir 600 laivakrovių. 
Streikas suparalyžavo 
menų pristatymą, tai 
darinėja fabrikai ir 
kios įmonės.

reik-
užsi-
kito-

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos raketų bazėmis apsu
po Japonijos sostinę.. Jos 
įrengė keturias bazes, kiek
vienoje bazėje yra po 
įrengimus raketų . šaud^ 
mui.
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Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:

NEMALONIOS KLAIDOS 
ATITAISYMAS

Praėj u s i a m e “Laisvės” 
numery, “Kas ką rao ir sa- 

j ko” skyriuje, pasakojant 
apie Juozui Žiugždai Išto-

Žiugždai istorijos mokslų dak
taro laipsnį.

Mokslinės tarybos pirminrn- 
kas profesorių^, ’ Praimtas-

Kovo Aštuntoji 
Moters Diena

Haverhill, Mass. v
Lietuvių Piliečių Gedimi

no Klubo valdyba 1963 me
tams yra sekama: Augus
tas S. Kazlauskas — prezi- 

V’ dentas, Juozas Stanevičius 
•"; —viceprezidentas, Jokūbas

United States, per year ....... $9.00 Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 y. c t , i ♦
United States, per 6 months $5.00 Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 mokslų daktRFO laips-
_ . _ 1 -V,: ~ : 1.4 ’VT.lvmnn wine

nuo gi vxvovi fiJ. .....

žalioms paskelbė' šlapio balsa-1 ! JuftgtMų Amerikos Vals- Į giųjų žmonių judėjimo : 
vimo rezultatus J. žiugž-lfijų h&oteryš didžiuojasi isveturgimių, nepiliečių vei _
dai suteiktas istori.jos mokslų Kovo Aštūtitąja — juk tai kėjų. Ji yra garbės pirmi- Vitkauskas_ nutarimu raš-daktaro laipsnis. Gausiai su- .. nnreokinin- S

Queens Co.
Queens Co., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months,

$10.00 per year Foreign countries, per year,

Geležinkeliečiai streikuos?

$12.00, nio suteikimą Vilniuje, mes 
$6.50 įdėjome Eltės smulkų ap- 

-----  rašymą, kaip visa tai įvyko.
Deja, laužiant laikraštį, 
įvyko labai nemaloni pa-

, 4 4 1 klaida — sumaišytas Eltos
JAV AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS kovo 4 dieną pranešimas, 

paskelbė savo nuosprendį, patvarkantį, kad geležinkelių 
kompanijos turi teisę paleisti iš darbo tarp 65—80 tūks
tančių darbininkų dėl to, kad jie “neturį ką veikti”. Pa
leidimas iš darbų darbininkų—automatijos rezultatai.

Geležinkeliečių unijos, kaip žinia, kreipėsi į teismus 
“ieškoti teisybės”, bet tiek žemesnieji teismai, tiek' ir 
Aukščiausiasis tarė unijoms priešingą žodį. Tai ką da
bar geležinkeliečių unijos darys, jei kompanijos pasiryš

Į Atsiprašydami gerb. J. 
Žiugždą ir skaitytojus, mes 
žemiau iš naujo perspausdi
name visą Eltos pranešimą:

Savo kalboje oficialus opo- 
netas, žinomas tarybinis moks
lininkas, istorijos mokslų dak
taras V. . Pašuto pažymėjo,

vykdyti savo programą? Buvo kalbama, kad, jeigu taip kad profesoriaus J. Žiugždos 
bus, tai unijos skelbs visuotinį geležinkeliečių streiką, kūryba neatskiriamai susieta
Spėjama, kad į tai įsikiš federalinė valdžia, kad ji vers 
unijas tartis su samdytojais, kad jokiu būdu streikui 
įvykti neleis. Kaip ten bebūtų, jeigu streikas ir įvyks, 
tai tik už poros mėnesių ar dar vėliau.

Šis teismo sprendimo paskelbimas tuojau pakėlė ge
ležinkelių kompanijų akcijų (serų) vertę biržoje. Gir
di, kai kompanijos paleis iš darbo numatytą skaičių ge
ležinkeliečių, tai kas metai jos sutaupys apie $600,000,000.

O kaip gi bus su paleistais iš darbų darbininkais? 
Kur jie dėsis? “Laisvajam verslui” tai mažiausiai rūpi!

diena, kuri buvo sumanyta ninkė Komiteto persekioja- fininkaq' Vinraq žemaitis_
JAV pažangiųjų moterų miems sveturgimiams ginti, iždininkas, 
iniciatyva. Ji gimė 1908, y---*• 
metais.

mą plojimais, šiltai pasveiki- tapo paskelbta Tarptautine čiutė Jones, Močiutė Bloor 
no įžymų lietuvių moksliniu- Moters Diena 1910 metais 
ką ir mokslo organizatorių su Kopenhagoje, Danijoje.

n ilgamečio darbo gaįla> pacĮ Jar toli 
gražu ne visos JAV mote- 

respublikos mokslininkų i’ys įvertina šią dieną!
Mes, moterys, ypatingai 

p a g a 1 galime pasididžiuoti praė
jusiųjų metų nuveiktais 
darbais. Amerikietės pasi
rodė atkakliau ir veikliau 
kovos fronte už nusiginkla
vimą ir taiką nei kada nors

sirinkę universiteto kolonų sa
lėje J. Žiugždos mokiniai, 
studentai, mokslinės visuome
nės atstovai sutiko šį praneši-1

“Neikite iš mokyklą!..”
GELEŽINKELIEČIŲ savaitraštis “Labor” aną 

dieną pradėjo savo editorialą tokiais žodžiais: “Neikite 
iš mokyklų! Tai geras patarimas jauniems žmonėms...”

Laikraštis teisingai primena, kad išstojantieji iš mo
kyklų jauni žmonės—po 16—17 metų amžiaus—tuojau 
atsiduria bedarbių gretosna. Darbo jiems gauti negali
ma, nes netiiri jokio prityrimo, neturi pasiruošimo, ko
kio reikalauja šių dienų technika fabrikuose ir kitur.

Palikę mokyklas, jauni žmonės, negaudami darbų, 
virsta padykėliais, kai kurie jų pradeda plėšikauti.

Tai tiesa! Bet kokią gi išeitis? Sulaukę to amžiaus,' 
kada jie turi tėisę stoti į darbą, jaiihi vyrukai ir mergai
tės pradeda ta teise naudotis. Amžinais studentais jie 
negali būti, paukštąsias mokyklas įstoti tegali tik Tetas 
kuris, nes tai brangiai kaštuoja.

Šiuo metu, kai šalyjė/’ oficialiais duomenimis -re
miantis yra apie 5,000,000 suaugusių darbininkų bedar
bių gretose, aišku, jauniems beamačiams žmonėms gau
ti darbą labai keblu.

Bedarbių eilės nemažėja, o vis didėja. Prezidentas 
Kenedis mano, jei nebus piliečiams numažinti taksai už 
pajamas, tai laikai dar labiau pablogės.

Juodieji musulmanai
NESENIAI ČIKAGOJE įvyko juodųjų musulmanų 

(Black Moslems) suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 
4,000 žmonių, suvykusių iš įvairių šalies kraštų. Kiek ši 
negrų musulmanų organizacija JAV turi narių, nieks 
tikrai nežino, organizacijos vadovai neskelbia.

Bet, jeigu juodieji musulmanai organizaciniai ir 
silpni, jie labai geri propagandistai, moka reklamuoti 
savo politiką, moka talentingai smerkti baltuosius.

Ko gi juodieji musulmanai nori, ką jie skelbia?
1. Jie skelbia, kad juodoji rasė yra “aukštesnė” 

baltąją.
UZ

________ , Aleksandra s 
Ji gimė 1908. Didžiuojamės tokiomis Naudžiūnas, Juozas Aksti- • 

Oficialiai ši diena moterimis, kokios buvo Mo-; nas pauĮ p Welch_ board-
direktoriai, Kuliešius ir Ši
lanskas —knygų užveizėto- • 
jai, John S. Cook—gaspa-.«. 
dorius - baro prižiūrėtojas. 
Visi seni, tik R. Acas nau-1! 
jas vietoje John A. Bingel, 
kuris, ištarnavęs 10 metų,> 
atsisakė.

Vasario 16 d. einu River • 
St. ir matau, kad prie Pe
ters Lunch, 85 River St., 

1 sus i rinkę daug žmo- 
;nių. Pradėjau teirautis ir 
' gavau paaiškinimą, kad 
valgykloje trūko vandens ir 
aliejaus vamzdžiai ir todėl 
liko kalakutas nekeptas, o 
ko stūmė riai alkani.

šiame mieste yra 82 val
gyklos, o tiktai viena lietu
vių valgykla.

Vasario 22 d. mirė Arną 
Prakapienė (Navickaitė), 
našlė, 68 metų amžiaus. Il
gai sirgo. Čia išgyveno 50 
metų.

Paliko dukterį Broncią , 
Prakapiutę, sūnų Juozą ir 
“niece” Mrs. Edna Bond. 
Palaidota 25 d. St. Patricks 
kapinėse.

Vasario 22 d. mirė Vero
nika Cook, našlė, 63 metų. 
Čia išgyveno 50 metų. Pali
ko sūnų Walter Cook, duk
teris Josephine Thucaky ii^ 
Evelyn Rusky, ir seserį 
Louis Rink, Hartforde. 25 
d. laikinai padėta Linwood 
■kapinėse, o vėliau bus pa- 
laidota Lietuvių Tautiškose . 
kapinėse Bradford, Mass..

■ Lai> būna mirusiom lengva 
Amerikos žemelė, o liku
siems užuojauta.

Vasario 22 d. Joseph M. • 
McCaaghey, 55 m., gyv. 5 
Newel St., krito nuo tilto 
40 pėdų ant ledo ir užsimu
šė.

Šiais metais čia automo
bilių užregistruota 23,418.

Nepiliečių 1961 m. buvo 
970, 1962 m. 1997 ir 1963 m. 
yra 1,004.

Filmai iš Lietuvos
Kovo 16 d. bus rodomi . 

nauji, gražūs filmai iš Lie
tuvos. Pradžia 7:30 vakare. 
Visiems bus gera proga pa- . 
matyti kaip dabar atrodo .

i Lietuva. Rodymą atliks Jo- 
1 nas Grybas. Visus kviečua

* . « . • T • t •

Lenkiame galvą ir prieš 
pereitais metais mirusią 
Eleonorą Rooseveltienę, vi
suomet stovėjusią gretose 
tų, kurie kovojo už taikos 
pasaulyje išlaikymą.

Didžiuojamės mes ir A- 
merikos lietuvėmis, veikian
čiomis kartu su visa JAV 
pažangiąja visuomene, ko
vojančiomis už taikos išlai
kymą, kurios sudaro didelę 
dalį mūsų judėjimo.

Prieš mano akis stovi 
fotonuotrauka iš pirmojo 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo suvažia
vimo, įvykusio 1916 metais. 
Ką mes ten matome? Ma
tome K. Petrikienę, pirmą
ją “Moterų Balso” redak
torę; matome K. Karosienę, 
pirmąją administratorę. 
Matome O. Krakaitienę, ku
ri pradžioje šių metų Det
roite mirė, išsilaikiusi visą 
laiką mūsų judėjime. Taip
gi matome A. Paukštienę 
(Bieliauskienę), kuri irgi 
dar ir šiomis dienomis, gy
vendama Floridoje, veikia 
pažangiųjų tarpe.

Deja, praėjusiais metais, 
gruodžio 14 d., mes neteko
me labai svarbios ir mielos 
veikėjos — Kristinos Sta- 
nislovaitienės. Tai buvo 
pilna energijos veikėja — 
kalbėtoja,; orgaųizatorė, ko
votų j a už taikos reikalą. 
Krįstina buvo atvežta į 
JAV , penjkerių , metų am
žiaus. Čia .baigė aukštąjį 
mokslą — Cornell univer
sitete. Kristinos mirtis — 
didelis nuostolis pažangie
siems lietuviams.

toną inkvizicijai. Bet tai Be kitko, Kristinos nuo- 
nei vadovių,1 pelnas mums glūdi ir ta- 

; jos me, kad ji, juodžiausiomis 
dar ir dar drąsiau veikia! makartizmo dienomis, kai 
Ovacijos, iškeltos vadovei buvo puolamos mūsų orga- 
Dagmar Wilsonienei, Eliza- nizacijos, 
beth Moos ir kitoms, kurios 
buvo iššauktos minėtojo 
komiteto, parodė, kaip JAV 

Marijos mėnesiu,” moterys tvirtai suglaudė 
žmonės į savo jėgas kovai už taiką.

Savo drąsiu ir ryžtingu 
pasirodymu prieš ragan- 
gaudžiuš, JAV moterys įra
šė gražiausią puslapį į JAV 
istoriją.

Beje, Elizabeth Moos 
i pagalvoti ir praėjusiais metais lankėsi 

apie žemdirbystės darbuotojų Tarybų Lietuvoje; ir parsi- 
Šventę.

Geriausias metas tokiai šven-

pelnytu jo
įvertinimu.

J. Žiugždai pirmajam iš mū
sų i .
daktaro laipsnis suteiktas be Į 
disertacijos gynimo, j 
mokslinių darbų visumą.

su tarybinio lietuvių istorijos 
mokslo kūrimusi ir vystymusi. 
J. Žiugžda buvo vienas veik
liausių šio mokslo organizato
rių. Daugiau kaip 70 moks
lininko sukurtų mokslinių dar
bų yra labai įvairūs savo tu
riniu ir profiliu, nes jų auto
rius ne tik žymus istorikas, 
bet ir žinomas visuomeninis 
veikėjas.

—Jono Žiugždos darbai, —j 
pabrėžia oponentas, — grupuo
jasi apie keletą pagrindinių rą. 
problemų. Tai visų pirma lie-J 
tuvių liaudies kovos už socia
linę laisvę, už Tarybų valdžią 
istorija, Tarybų Lietuvos isto
rija. Kita problema, kurią iš
kėlė ir įvairiapusiškai tyrinė
ja mokslininkas, skirta lietu
vių ir rusų tautų istoriniams, 
ekonominiams, politiniams ir 
kultūriniams ryšiams. Akty-| 
vus kovotojas už tautų drau
gystę. J. Žiugžda daug nu
veikė lietuvių; mokslinei visuo-

V. ŽEMKALNIS 
PAGERBTAS

Vilniaus “Tiesa” praneša, . . _
kad Lietuvos vyriausybė Plrmiau- Moterys ruo.sejle- 
apdovanojo Garbės Raštu monstiacijas .
architektą Vytautą Žemkal-; 
nį jo gimimo septyniasde
šimtųjų proga. v .....

Kaip Žinia, V. Žemkalnis uz nusiginklavimą 
tuojau po Antrojo pasauli-1 
nio karo buvo išvykęs į Aus
traliją; iš ten grįžo prieš 
ketvertą metų. Jis buvo 
apdovanotas “už vaisingą j 
darbą vystant architektū-

” Jis įžymus architektas.;
Sveikiname jubiliatą V. Į 

Žemkalnį!

, eisenas gat-

; tokius išstojimus daugelyje 
miestų už taikos išlaikymą,

daugiau kaip 20 milijonų 
moterų, dirbančių fabri
kuose, raštinėse, mokyklo
se, bibliotekose — dirban
čių už algą. Visos nori, kad 
tik būtų pasaulinė taika. 
Kas gi nori karo ?!

Mes gerai žinome, 
j ras būtų pražūtis milijo- 
Inams žmonių. O praėju- 
į siais metais, atsiminkime, 

Vilniaus savaitraštyje beveik būtume patekę į pa- 
“Literatūra ir Menas” V. | saulinio karo košmarą. Ir 
Laurinaitis rašo: I šiandien mūsų šalyje visokie

_v. , , . I nedorėliai, visokie blogos
• mums artimų jvapos įmonės ir vėl rėkia

šaukia už antrąją invaziją 
į Kubą, už užpuolimą kiek
vienos šalelės Pietų Ame
rikoje,* • kuri tik drįsta šiek 
tiek pasisakyti prieš buržu
azinį imperializmą.1

Nemanykite,’kad (ik šiaip 
sau, pripuolamai, moterų 
dėl kovos už taiką judėjimo 
vadoves JAV Kongreso ko
mitetas “neamerikinei veik-

ĮDOMŪS SUMANYMAI

menei supažindinti su pažan- giaug-ų.
“'T'**7 — t pruęvuiii/- tradicijų 10

Hnskio, Gerceno, černysevskio, Kėdainių .rajone rodo 
■ ir^

giųjų Tušų mąstytojų — Be-

Plechanovo—kūryba. Stambų 
indėlį jis. įnešė tiriant lietuvių «. «/ ‘ » t 4 • • ’ '• v • i
vimo kovą prieš' Vokiškųjų f ė-' 
odalų ir jų sąjungininkės 
popiežiaus' '• kurijos agresiją, 
prieš carizmo priespaudą. Y- 
pač vertingi jo darbai, ku
riuose 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 maldos, 
visuomeninėms - politinėms pa
žiūroms išaiškinti.

—J. Žiugždos mok s 1 i n ė s 
veiklos viršūnė, — pabrėžia

i oponentas, —■ yra trijų tomų 
“Lietuvos TSR istorija.” Di
deli yra mokslininko nuopel
nai kuriant šį pirmąjį mark-

1 sistiškai apibendrintą Lietuvos 
Į istorijos kursą nuo gilios se
novės iki mūsų dienų. J. žiugž-

i da pagal savo mokslinių dar- 
I bų visumą neabejotinai nusi-

liąųdies. naci^ąlinio išsivada

kad ka-

praėju-

ir brangių žmonių šermenys 
ir laidotuvės jau dažnai pra
eina be davatkų ir kuąigų pa-

,Grą^ik iniciatyvą šių 
pilietinių' tradicijų formavime

> “Šėtos”
Draugystės? kolūkių val

dybos. čia bę bažnytipinkų 
patarnavimo ^ųr^ganizuojamos 
laidotuvės su orkestru, gėlė
mis, kolūkio dirbančiųjų paly
da. O Karolio Požėlos vardo 
kolūkyje (kurio pirmininku

Socialistinio Darbo Didvy- ja| tirti” Šaukė į Washing- 
ris K. Macevicrus) bažnytiniu- z °
kams visiškai nėra kas veikti.

Tačiau ateina lapkričio mė-' neisgąsdmo 
nėšio pirmosios dienos, ir kai neigi eilinių moterų; 
kur kapinėse vakarais užside
ga žvakės, pasigirsta giesmės, 
______ Ar nevertėtų pagal
voti apie mirusiųjų pagerbimo 
dienos įvedimą ir jos, minėji
mą be bažnytininkų ?

Gegužės mėnesį katalikai 
vadina 
kaimuose renkasi 
“gegužines,” į kurias dar at
eina ir dalis jaunimo. 
Ar nevertėtų šį mėnesį 
pavadinti Jaunystės mėnesiu 
ir gegužės vakarais ypač su
aktyvinti meno saviveiklą, 
paskatinti darbą, sportinę jau-

2. Jie nori, kad JAV butų įkurta juodųjų valstybė, pelnė istorijos mokslų dakta-’nimo veiklą, pramogas ir kt.1
3. Jie atsisako bendrai su baltaisiais žmonėmis dar- ; ro laipsnio be disertacijos gy- Kartu reikėtų p-—1- '

buotis už bendruosius juodųjų ir baltųjų darbo žmonių 
reikalus.

Juodieji musulmanai nepritaria komunistams, net 
kovoja prieš juos. Jie skelbia juodąjį šovinizmą, o taip 
darydami, jie, aišku, negrų išsilaisvinimo kovai kenkia, 
o he padeda.

Juodųjų musulmanų vadovai savo pasekėjams sako:
—Žiūrėkite, ką baltieji mums davė: jie mus paver

gė; atsisako pripažinti mums lygias pilietines teises; jie 
išmokė mūsų žmones girtuokliauti, paleistuviauti, nedo
rai elgtis. Taigi baltieji esą nieks kitas, kaip tik atma
tos, sugedę ir mes dėl to norime turėti savo atskirą 
valstybę, kad galėtume tvarkytis pavyzdingai, kaip mes 
norime.

Juodasis šovinizmas yra tiek pat kenksmingas, kaip 
ir baltasis. Bet reikia suprasti, kad juodajam šoviniz- 
mui-ultranacionalizmui atsirasti sąlygas sudarė baltieji 
rasistai;—tie, kurie palaiko segregaciją, tie, kurie atsi
sako negrams pripažinti lygias pilietines teises.

Negrų išsilaisvinimas glūdi ne ultranacionalizme, ne. 
šovinizme, o bendroje kovoje su baltaisiais darbo žmo
nėmis už laisvą ir kultūringą Ameriką!

nimo.
Šią nuomonę palaikė oficia

lūs oponentai—istorijos moks-', . v_ . 
lų daktaras V. Serbentą jr tej^geguzes mėnesio pabaiga, 
ekonomikos mokslų daktaras 
J. Būčas. V. Serbentą, kon
krečiai, pabrėžė, kad daugelį 
esminių kla u s i m ų ir ištisus 
Lietuvos istorijos skyrius pir
mą kartą iš marksistinių-leni- 
nistinių pozicijų ištyrė ir nu
švietė kaip tik profesorius J. 
Žiugžda. Istorijos mokslų dak
taras A. Drizulis ir filosofijos 
mokslų kandidatas I. Zaksas 
taip pat pasiūlė suteikti J.

buvo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos pirmi
ninkė, gynė ją nuo užpuoli
kų, pasiryžusių organiza
ciją užsmaugti.

Pradžioje šių metų mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo 
Mariją Zavišienę-Zavis, ku
ri ilgai veikė Naujosios 
Anglijos apylinkėje kultū
rinėje srityje. Ji per kele-i J .. . ... , T. ,
rius metus sugabiai vado- 
vavo pažangių lietuvių ra-į 
di j o valandėlei Bostono 
apylinkėje.

Negalima praeiti nepami-

: Piliečių Gedimino Klubas,' 
324 River St. Nesivėlinkite, 
būkite pažymėtu laiku.

Mūsų mieste dažnai būna

Iš “MEILĖS” APSIVEDĖ, 
LINKSMA ATSISKYRUS

Houston, Texas. — Mrs.

POPIEŽIUS GAVO 
TAIKOS PRIZĄ

Roma. — Balzano komi- 
Cicil Blaffer (“Titti”) gavo tetas suteikė popiežiui Jo-
atsiskyrimą nuo multimili
jonieriaus E. J. Hudsono ir 
gaus $6,500,000 pinigais. Ji 
sakė: “Aš taip linksma, kad 
net noriu dainuoti”.

nui XXIH-čiam Taikos pri
zą, kuris eina kartu su $51,- 
000 dovana. Sakoma, kad 
popiežius nelabai noromis jį 
priėmė.

kada gyvulius pirmą kartą iš
varo į ganyklą, kada įpusėta 
ar jau baigta sėja. Kolūkių 
ar tarybinių ūkių vadovai.šitos 
šventės proga galėtų pasvei
kinti žemdirbystės ir gyvuli
ninkystės darbuotojus, įteikti 
paskatinamas premijas ir pan.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

Nuotraukoje: Vievio •Rajono Elektrinė (VRE) Elektrėnuose.

I vežė nuotraukų iš Lietuvos, 
kurias, prie progos, galėtų 
mums parodyti. Jinai vei
kiausiai viena iš paskuti- • 
niųjų JAV piliečių, kuri 
matėsi su Povilu Rotoms- 
kiu prieš pat jo mirtį.

Taigi, mes didžiuojamės 
veikliomis1 Amerikos mote
rimis. O kalbant apie veik
liąsias moteris, negalime 
praleisti nesuminėjusios to
kios veikėjos kaip Eliza
beth Gurley Flynn, kuri 
stovi labai aukštai darbo 
žmonių judėjime. Jau at
šventusi 70 metų amžiaus 
sukaktį, ne sykį ragavusi 
kalėjimo duonos, — tačiau 
nei senatvė, nei jokie per
sekiojimai jos nesulaiko nuo 
veikimo už darbo žmonių mūsų veikėjomis — pavyz

džiui, čikagiete Alise Joni- negu mes. Jos bus pagerb- 
kiene, Amerikoje gimusia ir 
augusią lietuvaite, kuri 
šiandien dirba “Vilnies” re
dakcijoje. Tai ilgametė ko
votoja už taikos reikalus, 
už šviesesnį darbo žmonėms
rytoji?. 1 Tegyvuoja pasaulinė tai-

Nepamirštame mes ir ka!
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nėjus Zanės Klibienės, kuri apiplėšimų, namuosna įsi-
mirė Čikagoje irgi šių metų lauzimib 
pradžioje. Zanė paliko gra- ’ 
žų paminklą savo ilga veik- _ ^2V0L

ir padegimų,

1 d. sulaikytas 
la pažangiųjų moterų tar- F. Day, 26 m., 87 

° j Summer St., padėtas po 80,-
Didžiuojamės mes ir Jo- dolerių užstato ligi teis- • 

hanna Baltrušaitiene (Ta- mo- . .
mošauskaite), gimusia 1873. Daibminke
metais Niujorke, pirmąja; 
lietuvaite gydytoja ir visųo-! 
menininke. Ji niekad nepa
miršo savo tėvų kalbos: 
puikiai kalbėjo lietuviškai 
ir rašė mūsų spaudai. Dak
tarė Baltrušaitienė mirė 
1950 metų gruodžio 21 d.

Mes didžiuojamės visomis

Ankara. — 1963 metais 
Turkija karo reikalams iš- • 
leis 2,804,000,000 turkiškų 
svarų.

Tarybų Lietuvos moterų, 
kurios gyvena laimingą gy
venimą šiandien. Jos Kovo 
Aštuntąją švenčia kitaip

reikalus.
Kita įžymi amerikietė — 

profesorė Louise /Pettibone 
Smith, kurios 75-tasis gim
tadienis neseniai buvo atžy
mėtas didžiuliu banketu 
Niujorke. Kai 1950 metais 
siautėjo makartizmas, ši 
veikėja pati pirmoji išstojo 
viešai su kalba ir su veik-1 — 
la prieš puolimą ant pažan- 2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, kovo (Mareli) 8, 1963

tos, apdovanotos, įvertin
tos.

Sveikiname Tarybų Lie-., 
tuvos moteris! *

Sveikiname viso pasaulio^ 
pažangias moteris! *
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Žiūrint pro mano akinius
ATOMINIO AMŽIAUS į nas svaras U-235 gali duo- Į keisti savo tautos, kurioje

JUBILIEJUS
Praeitų metų ’gruodžio }b’onai; svarų anglies arba

ti tiek energijos, kiek 5 mi-

1 3 milijonai svarų benzino. 
Kol kas, atominės energijos 
pajungimas pra k t i n i a m s 
reikalams yra perbrangus, 
tačiau jis jau naudojamas 
laivams varyti ir elektrai 
gaminti. Atominis kuras 
ypatingai yra pranašesnis 
už anglį ir aliejų ilgai plau- 
kiojantiems laivams, k. t. 
ledlaužiams, submarinams 
ir kitiems karo pabūklams. 
Bandoma atominį kurą pri
taikyti ir orlaivių srityje, 
bet didelis atominio reak
toriaus svoris kol kas to ne
leidžia. Grafito pagalba ga
lima atominio variklio grei
tį ir pajėgumą visai tiks
liai kontroliuoti.

Seniau tūli romantikai 
spėliojo, jog po karo, pri
taikius atominę energiją 
taikiems reikalams, bus su- 

irasta
i i giamos energijos šaltinis,

mėn. pradžioje sukako 20 
metų nuo “atominio am
žiaus” pradžios, nes 1942 
m. gruodžio 2 d. buvo sėk
mingai mokslininkų sukur
tas pirmas atominis reak
torius, uždegta pirmoji ato
mo grandininės reakcijos 
krosnis. Tai įvyko Čikagos 
universiteto sklype specia
liai pastatytoje šėtroje. Šia- 

pionierių darbe dalyva
vo keletos tautų astrofizi
kai, kuriems vadovavo ita
las Enrico Fermi. Jis su
planavo visą šį projektą, 
atsiėjusį mūsų kraštui du 
bilijonus dolerių.

Iš šios kuklios pradžios,' 
po trijų metų sukonstruota 
atominė bomba, kuri buvo 
sėkmingai išsprogdinta 
1945 m. liepos 17 d. Alama- 
gordo tyruose, Naujosios. (( . . . .v .. .
Meksikos valstijoje. Tų pa-1 ™sta ^bal
čiu metų rugpjūčio 6 d.I™8 energijos šaltinis,’ 
x i • u oro t- kad tuomet ateis žmonėmstokia bomba numesta ant „
japonų miesto Hirosima, 01 aukso gadyne, tset- tai 
no trijų dienu - kita bom-1 buvo dl(?eh,s nesusipratimas 
ba ant miesto Nagasaki. | neapsirokavimas._ Ir štai 
Tos bombos stumiamoji jė-‘del kuras, paimtas is 
ga. palyginti, buvo neper- _ 
didžiausia, tik lygi 20,000 tuyalmes dujos) 
tonų tolo (TNT-dinamito). l 
Dabartinės vandenilinės 
bombos daug kartų stipres
nės.

Tuomet, kai buvo kuria
ma atominės reakcijos kros- • !< . . .i . . LčtlŲ JLbųaUJlČLHlU IčĮ.ni< pirmiausia buvo susi- 
mpinta nugalėjimu Vokie-1 Dabar jau ^pradėta rūpin- 
tijos ir Japonijos. Buvo' tis atomine energija ne 
tariamai lenktyniuota su kaip anglies ar aliejaus 
vokiečių mokslininkais, | konkurente, bet kaip jų 
kuriems buvo žinoma visas pavaduotoja. Po šim- 
atominės bombos sukonst-: to ar daugiau metų alie

jaus šaltiniai gali būti išse
kę, jei jie taip be atodai
ros bus naudojami, kaip iki; 
šiol. Anglies ištekliai užsi
liks kiek ilgiau, bet jie ne > 
taip patogu vartoti. Tuo-1

kuras, paimtas iš 
I žemės (anglis, nafta ar na- 

l, sudaro 
tik vieną procentą gamtoje 
randamų turtų. Taigi ir jo 
poveikis kitiems 99 pro
centams negalėtų būti dide- 

! lis. net jeigu atominė ener- 
i giia ir būtų pigesnė už ki- 
, taip išgaunamąją.

J. GRlGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
MONTREAL, CANADA

Šis ir tas iš miesto New Glasgow, Que. Ligo-
Pietiečiai ąkniokratai ir 

respublikonai
Jau daug metų pietinių 

valstijų demokratai bičiu- 
liuojasi su respublikonais. 
Abieji drauge priešinasi 
kiekvienam Kongresan 
įneštam geresniam biliui. 
Jie palaidojo prez. Kene
džio siūlomą seniems žmo
nėms medicininės pagalbos 
programą. Dabar jie ir vėl 
mobilizuojasi sužlugdyti 
šiomis dienomis prez. Ke
nedžio tuo klausimu pasiū
lytą programą. Jie smer
kia prez. Kenedį, kam jis 
susitarė su Chruščiovu lik
viduoti Kubos krizę, kuri 
grėsė paskandinti pasaulį 
atominėse liepsnose.

Kas juos taip artimai ri
ša, nepaisant jų partijų 
skirtumo? Niekas kitas, 
kaip tik reakcinė ideologi
ja, 1 
išrūgomis.

Respublikonams šiuo me
tu turavo j a senatorius 
Goldwateris, sužievėjęs re
akcionierius. Jo peršamai 
programai pritaria ultra- 
dešinieji, fašistiniai birčis- 
tai, hitlerininkai. Šiomis 
dienomis įvykusioje Kali

fornijos jaunųjų respubli- 
saulio jūreivių apsistojimo (konų konvencijoje triumfa- 
punktas ir venerinių ligų vo fašistiniai birčistai. Tai 
centras, dabar visiškai iš- ■ vis bendras ryšys su res- 
griautas, 52-jų akrų plotas 1 1
ir jo apylinkė griaunama. 
Jau šiemet it grybai pradės 
augti milijoniniai pastatai, 
o nauja vietovė bus žinoma 
kaipo “Government Cen
ter”. Apie šią valdinę ste
bulę dar 148 akrai bus iš
griauta, ir šioj vietovėj at
siras nauji namai su naujo-,

jis gimęs. Sakysime^lietu
vis katalikas, tapęs, .protes
tantu, ar net judėju, nenu
stoja buvęs lietuviu. Reli
gija yra laisvai keičiamas 
dalykas, bet ne rasė ar 
tauta!

Žydai sionistai yra dideli 
reakcininkai. Jų “filosofi
ja” labai artima hitleriniam 
rasizmui. Skirtumas tarp 
jų tik toks, kad Hitleris 
pripažino vien kaukaziečių 
kilmę, o sionistai — semi
tų - judėjų, kurie skelbiasi 
esą “dievo išrinktieji.” Ju- 
dėizmas, kurį propaguoja 
sionistai, kaip sakė K. 
Marksas, yra didžiausias 
žydų tautos priešas. Pa
žangieji Izraelio žydai tu
ri sunkiai kovoti su savo 
krašto reakcininkais sionis
tais.

So. Boston, Mass.
Naujas Bostonas

Nekalbant apie keleivius, 
kurie gerai pažįsta Bosto
ną, bet net vietiniai gyven
tojai už poros metų neat
pažins dabartinio Bostono. 
Buvęs taip vadinamas Scol- 
lay Sq., žinomas kaipo pa-

nai, tiesa, retkarčiais pa
reiškia nepasi tenkinimą 
Goldwaterio ir kitų tokių 
vedama politika, bet tik tuo 
viskas ir baigiasi. Kai ten-

gyvenimo 1 nė randasi St. Jerome li-
Sekmadieni, vasario 24 d., Šoninėje. 

t • • rrt «i t r • i P I nrLietuvių laikos Komitetas^ „ . ,r. . :. - .
buvo sušaukęs masinį mi- ta R°yal Victor,a fonine- 
tingą-prakalbas. Iš tikrųjų, 

mitingas

P. Tamošūnienė paguldy-

je sveikatos ištyrimui.
Linkiu visiems ligoniamska Kongrese ar kitur pasi-, reikia. pasakyti, .

sakyti už visuomenei nau-Įbuvo geras, labai skaitliu-' laimin£ai pasveikti, 
dingus biliųs, tai retas vku-įgas . Už tai tenka didelis' 
ris iš jų išdrįsta už tokius kreditas Taikos Komitetui.

Skaitlingas mitingas buvo 
todėl, vjena, kad turėjo ge
ras kalbėtojas; o antra, dar

bilius balsuoti

Ziliacus apie Kubą
Neseniai lankėsi Kuboje dėl to, kad Komitetą dau- 

K. Zilliacus, Anglijos par- gumoje sudaro moterys. O 
lamento narys (darbietis) J moterys' pasirodo, gali daug 
Jis ten išbuvo 18 dienų. ką_padaryti. _ _ Į
Tyrinėjo dabartinę Kubos; Pirmiausia, Janina Vilke- 
padėtį/ kalbėjosi su darbi- lienė, Komiteto pirmininkė, 
ninkais, intelektualais, vy- ’ išdavė raportą iš savo veik- 
riausybės vadovais. Vėliau los. Nors Komitetas dar 
spaudoje paskelbė savo tik virš metų laiko susior- 
įspūdžius. |ganizavęs, bet jau atlikęs

K. Zilliacus rašo, kad Ku- daug darbų, dalyvaudamas 
bos žmonės nebadauja, 
delio pasirinkimo ]

Di- įvairiuose už taiką judėjimo 
neturi, I veiksmuose, padaręs eilę
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persigėrusi fašistinėmis bet Jle maitinasi daug ge- parengimų, parėmęs taikos

Dublikonų vadovybe, kuri 
kartais dėl svieto akių ban
do dangstytis liberalinėmis 
plunksnomis.

Apie pietiečius demokra
tus prez. R. D. Rooseveltas 
kadaise yra pasakęs, kad 
pietinės valstijos randasi 
žymiai po fašistiniu batu. 
“Juk mažas skirtumas tarp

ruavimo procesas. Tik jie 
(vokiečiai) manė, kad tai 
būtų labai ilgas darbas ir 
vedamą jam karui pavėluo
tų. Todėl jie tų pastangų 
atsisakė. Hitleris savo ran
kose turėjo Čekoslovakijos 
urano klodus ir Norvegijos 
sunkiojo vandenilio (deute- 
rijaus ir tritijaus) dirbyk- 
lą. Vokietijos fizikai neži
nojo tik, kaip masiniai pa
daryti iš urano ( U - 2 3 8) 
izotopą U-235. Urano U- 
238 gamtoje yra gana daug, 
daugiausia mišinyje vadi
namame karotitu ar ura- 
nitu (pitchblende). Iš 140 
svarų urano U-238, galin
gos mašinos (sinchrotrono) 
pagalba, gaunama tik 1 sva
ras izotopo U-235. To apa
rato pagalba buvo sukurta 
ir kitas sprogdinimui tinkąs 
metalas — plutonas.

Kad urano, gana sunkaus 
metalo, atomą galima su
skaldyti, tai Europos moks
lininkai jau 1930 m. žinojo. 
Jie tik nemokėjo masiniai 
pasigaminti reikiamos 
sprogdinimui medžiagos ir 
kaip tą sprogdinimą kont
roliuoti. Tuo klausimu 1939 

» m. astrofizikas Albertas 
Einšteinas rašė mūsų pre
zidentui F. D. Rooseveltui 
laišką, ragindamas jį pąsi- 
rūpinti, kad tasai baisus 
ginklas nepatektų į Hitle
rio žmogėdrų rankas. To
dėl mūsų, vyriausybė sku
biai organizavo tarptauti
ne mokslininkų talką, kad 
užbėgus vokiečiams už akių. 
Apie toli siekiančias to iš
radimo pasėkas tuo metu 
nepagalvota. Dabar jau net 
kelios valstybės žino atomi
nių ir vandenilinių bombų 
dirbimo “paslaptis”; gyve- 
Mme , “balansuoto teroro” 
Sadynę!

Šiuo metu vis daugiau ir 
daugiau galvojama apie 
atominės energijos pritai
kymą pramonei, susisieki
mui ir kitiems taikaus su
gyvenimo reikalams. Vie-

mis plačiomis gatvėmis. Jau feodalinės sistemos ir fa- 
braįžiniai ir architektūra šistinės. sistemos.” Bruta- 
šiems pastatams sutvarky- ]us negru, pažangiųjų žmo- 
ta:

uaip patuku vaicuu. Tuu- u _ v
met atominis, ar vandemh-, 
nis. kuras gali likti vienin
telis energijos šaltinis. Apie 
tai jau dabar verta pagal
voti. o tuo patim metu — 
aliejaus šaltinių perdaug 
neeikvoti!
Kada žydas — ne žydas?.

Neseniai Izraelio buržua
zinis teismas savo nuospren
džiu patvarkė, jog atvykęs į 
savo “naująją tėvynę” bu
vęs Lenkijos žydas Osval
das Rufeisen, kuris anks
čiau priėmė katalikų tikėji
mą ir pagaliau tapo karme
litų vienuoliu Danielium,— 
yra ne žydas, bet “gojus.” 
Mat, sulyg jų šventraščio, 
žydas, atsisakęs savo tėvų 
tikybos ir priėmęs kitą, — 
išbraukiamas iš žydų tau
tos.

Bet tai labai žioplas toks 
biblija remtas teismo spren
dimas. Žmogus savo tiky
bą gali keisti, ar jos visai 
atsisakyti, bet jis negali pa-

Vasario 23 d. mirė Elz- 
Į bieta Pocienė - Sliesoraitė, 
! velionio Aloyse Pociaus 
■ žmona, sulaukusi 72 metų 
amžiaus., Paliko liūdesy dvi 
dukteris ir 2 sūnus. Velionė 
iš Lietuvos paėjo iš Girinin- 

| kų km., Garliavos, valse. Į 
Kanadą atvykusi prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Tą pačią dieną mirė Ka
nadoje gimusi lietuvaitė 
Frances Brazauskaitė, vos 
tesulaukusi 20 metų am
žiaus.

O anksčiau, vasario 14 d. 
mirė Domininkas Milius. 
Neteko patirti, kiek jis tu
rėjo amžiaus. Tiek težino
ma, kad velionis buvo atvy
kęs į Kanadą irgi prieš pir
mąjį karą. Paliko liūdesy 
žmoną Marijoną Milienę- 
Vaišvilaitc.

riau, negu daugumas žmo- žygius finansiniai. Puiku, 
nių maitinosi prie pirmes- 
niųjų valdžių. Kubiečiai ge
riau maitinasi, negu daugu
ma Lotynų Amerikos žmo
nių.

Prie Amerikos grasinimų 
Kubos liaudis priprato ir jų 
nesibijo. Amerikinė bloka
da iiv kiti išstojimai prieš 
Kubą liaudį daugiau apjun
gia. Jokioms provokaci- j 
joms ji nepasiduoda. Ji 
pasiryžusi savo iškovotą 
laisvę apginti.

Premjeras Kastro ir kiti 
vyriausybės nariai turi 
liaudyje pritarimo ir 
pasitikėjimo. Kubiečiai ne
si b i i j o prisipažinti pa
darę klaidų, ypač eko
nominėje srityje, bet jie 
moka klaidas pataisyti.

Zilliacus sako, kad tary
biniai inžinieriai Kuboje kinti žmogaus psichinio iš- 
surado aliejaus,^ bet labai ( sivystymo formęje. Į klau

simus, kurių buvo daug ir

bus galima, bet rimtai ruo- kai, kas dar didesnio malo- V • ••• • v j • r

Po raporto buvo pakvies
ta kalbėti Mrs. B. Galinas, 
kuri, kaipo delegatė nuo Ka
nados moterų, dalyvavo Pie
tų Amerikos Moterų Kon
grese, Havanoje, Kuboje. Ji i 
ne ilgoj, bet ryškioj kalboj' 
iš širdies perdavė aukštai I 
pakilusią Pietų Amerikos i 
moterų dvasią kovoje už i 

įtaiką. Papasakojo savo įgy-' 
tus įspūdžius, ką matė Ku-

* boję.
Antra kalbėtoja buvo dr. 

Stefanija Zuperkaitė (Mrs. 
iDudak). Kadangi jos moks
lo šakoje specialybė yra 
psichologija, tai ji vyriau
siai tuo klausimu ir kalbėjo. 
Dr. Stefanija Zuperkaitė 
visus stebino savo ryškia, 
sklandžia kalba, jos talentu 

i ir gabumais dalykus išaiš-

J-
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nių, unijistų persekiojimas giliai apie 15,000 pėdų J gimus, kurių buvo daug ir 
-—Uz $20 milijonų bus pa-! juk tai pilnai atsiduoda fa- Tai greitai jį išgauti ne- įvairių, atsakinėjo lietuviš-

šizmu.
j $29 milijonus federalis dvy- 
i nas — aptarnavimo ir raš
tinių pastatas. Už $34 mili
jonus valstijos aptarnavimo 
pastatas; už 26 milijonus 
valstijos raštiniu pastatas; 
už $7; milijonus dviem tūks
tančiam karų garažas ir už 
$20 milijonų privačių pasta
tų. Vietoj dabartinių 22 
gatvių bus keturios plačios 
gatvės ir dvi nesvarbios.

Iš tiesų reikia tik pasvei
kinti Masš valstijos planuo
tojus už tokį puikų projek
tą. šį Mass, valstijos pavyz
dį turėtų pasekti visoj šaly 
miestai — vietoj dirbti karo 
pabūklus, nugiauti atgyve
nusius pastatus., o jų vie
ton pastatyti r naujus, kurie 
atitiktų /šių dienų gyveni
mą. Juk dabartinių miestų 
gatvės, tai it karo lauko 
tranšėjos, kur kasmet žūsta 
tūkstančiai civilinių vyrų, 
moterų ir vaikų.

Jaunutis

<

m

Iš Klaipėdos Baltijos laivų statyklos cecho į atvirą liniją 
išvežtos antrojo didžiojo žvejybos tralerio-šaldytuvo sekcijos. 
Jos sumontuotos į vienalytį korpusą. Naujųjų metų pradžioje 
šį tralerį Baltijos laivų statyklos kolektyvas perdavė respubli
kos žvejams.

Nuotraukoje: pirmųjų dviejų didžiųjų žvejybos tralerių* 
šaldytuvų statyba Klaipėdos Baltijos laivų statykloje.
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Rašytojas Stetson Ken- šiamasi ji pradėti ^ išgauti. numo teike klausytojams.
nedy sdvo knygoje “South
ern Exposure” taipgi nuro
do, kad pietinėse valstijose 
demokratija yra išgėdinta, 
kuomet ten nėra laisvės rin
kimuose negrams dalyvau
ti, unijoms organizuotis ir 
kitomis demokratinėmis tei
sėmis naudotis.

Rašytojas James Graham 
Cook savo knygoje “Segre
gationists” detaliai nurodo, 
kain ten veikia baltieji šo
vinistai. palaikydami KKK 
ir piliečių tarybas tik tam, 
kad organizuotai jie galė
tų kovoti prieš bet kokį de
mokratinį judėjimą.

Autorius pavyzdžiui pa
duoda Mississippi teisėją 
Tom Brady, kuris 1954 m. 
pa'sakė apie 600 kalbų, 
smerkiančių Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendį rasinės 
diskriminacijos klausimu. 
Kovai prieš federalinį įsta
tymą teisėjas suorganizavo 
“piliečių tarybą.” Savo kal
bose jis negrus vadindavo 
beždžionėmis, “žemiausiais 
dievo sutvėrimais,” su ku
riais “kultūringiems džen
telmenams” negalima ko
operuoti.

Teisėjui Brady gražiai 
padėjo ultra-dešinieji su 
kunigu Billy Hargis ir Dan 
Smoot. Artimai veikė Birch 
draugijos vadovybė. Kovai 
prieš federalinį įstatymą 
rasinės diskriminacijos 
klausimu buvo sumobilizuo
tos visos pietinių valstijų 
reakcinės jėgos. Nelengva 
organizuotas jėgas nugalėti, 
kuomet toms jėgoms pade
da pietinių valstijų ir mies
tų valdiški organai, kuo
met joms vienokiu ar kito
kiu būdu padeda reakciniai 
respublikonai.

Liberaliniai respubliko-

Tai būtų Kubai didžiulė pa
rama. Paprastai priimta manyti,

Kuboje taipgi statoma; jaunuoliai, kurie moks- 
modermne žuvininkystės 
pramonė. Smarkiai dirba 
socialistinių šalių technikai 
bendrai su kubiečiais tech
nikais,

Religija Čekoslovakijoje
Bostoniškio dienraščio 

“Christian Science Moni
tor” reporteris turėjo in
terviu su tik ką iš Čekoslo
vakijos atvykusiu kunigu J. 
Smaliku, žurnalo “Krikš
čionių Apžvalgos” redakto
riumi. Kun. Smalikas pa
sakė:

1. Čekoslovakijoje religi
ja nevaržoma, tik nepriva
lo kištis į politiką, neturi 
kritikuoti marksistinio 
mokslo.

2. Visiems kunigams val
džia moka algas, o para- 
pijonys turi teisę kunigus 
išrinkti ar atstatyti.

' 3. Valdžia visai netrukdė ■ metų vedybinio gyvenimo 
jam vykti Amerikon. Tai.
jau antru kartu jis čia lan
kosi. Pirmu kartu lankėsi 
1948 m.

4. Kunigai remia valdžios jo tą jiems malonų įvykį, 
nusistatymą už nusiginkla-’ 
vimą, už taiką ir gerus san- 
tyius su kitomis valstybė
mis.

lo tęsimui įžengia į univer
sitetą, jau turėtų būti poel
gio pavyzdžiu visuomenei. 
Bet ne visuomet taip yra. 
Štai, pavyzdžiui, prieš porą 
savaičių virš 20 studentų, 
jų tarpe trys mergaitės, 
buvo areštuoti ir teismo nu
bausti po $3 ir išlaidų ap
mokėjimu, už tai, kad jie vi
duryj gatvės stovėdami ieš
kojo, kas juos automobiliu 
pavėžėtų (hitchhiking). A- 
rėštavo ir baudė, viena, kad 
miesto įstatymais draudžia
ma tai daryti, antra, sulai
ko važiuotę ir sudaro pavo
jų sau ir vairuotojams, o 
trečią, dėl pas nepažįstamus 
prašymo pavėžėti, ypatin
gai mergaitėms, gali įvykti 
ir visokių nemalonumų.

Anelė ir Jonas Brakniai, 
apvaikščiodami savo 25-rių

sukaktį vasario 23 d., pasi
kvietė gražų būrelį savo 
giminių ir artimiausių drau
gų ir kartu su jais atžymė-

Vėl sunkiai susirgo Jonas 
Knystautas ir pergyveno 
sunkią galvos operaciją 
Maissoneuve ligoninėje. 

Michigano gubernatorius j Lankiusieji pasakoja, kad 
Geo. Romney, laimėjęs ''^i0 sv®ibata ^rėja. 

rinkimus guberna t o r i a u s 
vietai, pasiprko iš Ameri
can Motors korporacijos 
13,494 Šerus už $100,000. 
Dabar jis turi tos kompani
jos 110,000 serų $2,500,000 
vertės.

Automobilių trustas pa
dėjo jam patapti guberna
toriumi. » Savo bičiulių jis,

Taipgi labai sunkiai su
sirgusi Mrs. Milevičienė.

sūpraintama, negali pamirš
ti, reikale galės ir jiems pa- 
slaugauti. Automobilių dar
bininkai vargiai gali ko 
nors iš jo tikėtis.

Cherry Hill, N. J.
Apleidžiame

Išgyvenę šioj apylinkėje 
penkis ir pusę mėnesio, su- 
sidėjusiomis gyvenimo ap
linkybėmis, šią vietą pri
versti apleisti ir su kovo 15 
diena važiuojame L savo 
gūžtą, i Avalon. Tik nesma
gu, kad taip greit reikia šią 
vietą apleisti. Nors trum- . 
pai čia gyvenome, bet turė
jome progą atlankyt su virš 
40 draugų ir draugiu, dau
gelį, kaip Pranaitį, Lipčių, 
Banį ir Zalner atlankėme ir 
po Keletą kartų. ^Rengėmės 
atlankyt ir daugiau gyveni
mo bičiulių, bet stoka laiko 
neleido tai padaryt.

Dabartiniu laiku, kada 
nelaikoma tankiai organi
zacijų susirinkimai ir kada 
mažai rengiama viešų pa
rengimų, tai visų mūs par-, 
eiga yra atsilankyt vie
niems pas kitus gyvenimo 
namuose. Gyvenant užsida
rius tarp keturių sienų, 
ypač senesniems žmonėms, 
tai didžiausia blogybė. 
Kiekviena sueiga, draugiš
kas, širdingas pasikalbėji
mas, pasidalinimas minti
mis apie gyvenimo įvykius 
—tai geriausias gyvenimo 
eliksyras. Tankiai atrandi 
draugus ar drauges ligų 
parblok š t u s, nupuolusius 
dvasioj, tai kaip tik su jais 
susitinki, taip greit jie pa
gyvėja, jų nuotaika page
rėja, jų ūpas pakyla.

Reikia pasakyt, kad vi
sur, kur tik mes atsilankė
me. maloniai, gražiai mus 
priėmė. Visi patenkinti mū
sų atsilankymu. Nežiūrint, 
kad visi gyvenimo bičiuliai 
senyvo amžiaus, bet visi 
nristrige prie darbininkiš
ko judėjimo, visi širdingai 
remia mūsų spaudą, visi 
trokšta taikos, visi karo 
priešai. Tai smagu ir malo
nu susieit su tokiais drau
gais ir draugėmis, kurie 
vieni kitus suprantame, vie
ni kitiems atjaučiame.

Dabar, kada mes gyvensi
me Avalon’e, to paties lauk
sime ir nuo jūsų, kad prie 
progos mus atlankytumėte, 
147 13 St., Avalon, N. J.

Visiems vėliname geros 
sėkmės ir tvirtos sveikatos.

J. A. Bekampis

Daugiau įvairių parengi
mu Laisves naudai.

3 p.-Laisvė (Liberty) -Penkt, kovo (March) 8, 1963



ROJUS MIZARA

Apie Lattimero skerdynes, kur 
žuvo ir lietuvių darbininku

MIAMI. FLA.

(Tąsa) 
ANGLIŠKA SPAUDA APIE 

SKERDYNES
A. Milukas parinko ir paskelbė savo 

redaguotame laikrašty ir kai kurių ang
lų špaudos pasisakymų apie Lattimero 
skerdynes.

Į Hazletoną buvo atvykęs iš Niujorko 
Austrijos konsulas Teodorovičius patirti, 
kaip tos skerdynės, kuriose žuvo ir Aust
rijos piliečių, įvyko, ir kas dėl jų kaltas. 
Grįžęs į Niujorką, jis pasakojo dienraš
čiui “The New York Herald” korespon
dentui:

“Turiu pasakyti, kad pagal mano nuo
monę, tas pereitą pėtnyčią žmonių su
šaudymas yra tikra skerdynė. Juos iš
mušė be jokios pateisinamos priežasties, 
ir kaltininkai turi būti smarkiai nubaus
ti...” (“G. A. L.,” 1897 m. num. 40)

JAV tuomet ėjo žurnalas “Literary 
Digest,” spausdinęs svarbesniais klausi
mais angliškos spaudos pasisakymus, re
dakcinių straipsnių ištraukas, praėjus 
keturioms savaitėms po skerdynių. “G. 
A. L.” (1897 m. num. 41) pateikė tai sa
vo skaitytojams. Dauguma tų pasisaky
mų buvo tiesiog niekšiški, smerkianti ne 
šaudytojus, bet sušaudytuosius ir sužeis
tuosius angliakasius.

Stambioji spauda, tarnaujanti kapita
lui, buvo nukreipta prieš ateivius, ypa
tingai prieš tuos, kurie kovojo už savo 
ir kitų darbininkų reikalus. Kapitalisti
nė spauda gynė šerifą ir jo budelius, juo
dašimtiškai puolė, apmelavo, apšmeižė 
darbininkus unijistus. Panašiai, tik kiek 
labiau susivaidydama, ji daro ir šiandien. 
Paduodame čia kai kurias tos spaudos 
“nuomones,” kaip jas buvo išvertęs į lie
tuvių kalbą A. Milukas.

“Philadelphia .JPress’h •< “% > • Apkvailinti; 
išvesti iš kelio žmonės, ėjusieji prie maišti
ninkų, pasiėmė į savo rankas savo gyvastį 
ir jie patys atsako, jei kokia nelaimė juos 
patiktų. Jų situacijos nepermaino tas, kad 
jie buvo ant vieškelio... Kuopa žmonių, 
ėjusių užpulti ant kitų žmonių, norinčių už
dirbti sau maistą, anaiptol nėra paliuosuo- 
ta nuo bausmės vien dėl to, kad buvo ant 
vieškelio. Kada tik įstatymo urėdninkas pa
sitinka tokią žmonių minią, jo pareiga yra 
juos išvaikyti ir panaudoti prievartą, kuri 
pasekmingai juos Išvaikytų taip, kad jie 
paskiau jau nebedrįstų šiauštis prieš valdžią, 
prieš kurią jie buvo pakėlę maištą.”

“The Derrick”, iš Oil City, Pa.: “Jungti
nės Valstijos turėjo įvalias tokių dalykų. 
Mūs šalis supranta, į kur veda tie maištai 
ir kiek jie kaštuoja. Geriau, kai juos su- 
glemžiama ant syk, kad ir kelių gyvybių 
kaštu, nei kad jie išsiplatintų į tokias pro
porcijas, kaip buvo Pittsburghe ir Čikagoje.”

“The Tirpęs,” Richmond, Va.: “Visuose 
abejotinuose atsitikimuose reikia palaikyti 
įstatymų sargus, ir kada įstatymų laužyto
jai prašo mūsų simpatijos, mūsų veidas ne
turi per greit išduoti tai, ką jaučiame.”

“The Kansas City Journal” (Dėl Lattimero 
skerdynių, pagalvokite, kaltino įžymųjį 
Amerikos darbininkų vadovą E. V Debsą.— 
R. M.): “Sušaudymas angliakasių ties Hazle- 
tonu yra debsizmo vaisiai. Nekurie iš tų 
švetimžemių mažai supranta mūsų kalbą, bet 
jie labai greit persiima mokslu agitatorių, 
neguodojančių įstatymų ir išjuokiančių su
dus. Kraujas užmuštųjų puola ant galvų to
kių agitatorių, kaip Debsas. O vienok jie 
(tie agitatoriai) pasinaudos ir iš šitos pro
gos, kad sukeltų žmones prieš valdžią.”

Buvo laikraščių, pasisakiusių ir prieš 
Skerdynę. Pav., “The Hartford Cour- 
rant” kaltino angliakasių savininkus už 
tai, kam jie partraukė pigius iš Europos 
darbininkus, kad gautų pigaus darbo, o 
pastarieji pripildę angliakasyklas “pavo
jumi.”

Išmintingiau pasisakė laikraštis “tfhe 
Report,” Lebanon, Pa.:

“Dar tamsesnėje šviesoje perstatų še
rifą tas dalykas, kad buvo užmušti veng
rai — biedni, draugų neturintieji svetim
taučiai, kurie neturi įtekmingų giminių, 
ką galėtų juos užstoti, šerifas sako, jog jį 
mušė ir spardė, bet jam grįžus į Wilkes-Bar- 
rę, niekas negalėjo užtėmyti jokių mėlynių 
ant jo kūno... šerifas Martinas ir kiek
vienas jo pagalbininkas turi būti pastatyti 
prieš prisaikintųjų teismą (jury) už žmog
žudystę . . .

Laikraštis “The Worcester Spy”: “Ąustro- 
Vengrijoj dažnai su darbininkais taip apsiei
nama, kaip padaiė šerifas Martinas, vienok 
ši apverktina piovynė labiau primena žudy
mus Kuboje ir Armėnijoje. Joks liudininkas

neparodė, kad čia būtų reikėję griebtis už 
ginklų. Tai žaidimas su ugnimi.

A. Milukas teigia, kad 1898 metais 
“visi lituviai, dirbusieji kietųjų anglių 
kasyklose, susirašė į Jungtinę angliaka
sių uniją; tą pat padarė ir slavokai, ir 
rusinai, ir lenkai, ir italai.”

Pažymėtina ir tai, kad anuo metu apie 
lietuvius, amerikiečiai mažai težinojo; 
juos dažniausiai angliškoji spauda su
plakdavo su lenkais (“polakais”) bei ru
sais.

MELAI APIE SVETURGIMIUS 
ANGLIAKASIUS

JAV kadaise ėjo žurnalas, vadinamas 
“Century Magazine.”- Po Lattimero sker
dynių, šis žurnalas pasiuntė savo bend
radarbį į Pennsylvanijos angliakasyklų 
sritis, kad jis susipažintų su sveturgimių 
angliakasių buitimi ir apie tai parašytų 
straipsnį. Raštas tilpo 1898 m. balan
džio mėnesio laidoje. Straipsnis niekino, 
šmeižė ateivius; tiesiog pusžmogiais juos 
pastatė. SLA organas to straipsnio kai 
kurias dalis savaip komentavo, kitas ci
tavo. Imu pirmiau citatas, kaip jas pa
davė “Tėvynės” redakcija:

Pirmutiniai ateiviai iš slovakų, polakų, lie
tuvių, italų, siciliečių, — rašė “Century Ma
gazine,” palyginant, buvo gana apšviesti, bet 
ilgainiui, ypatingai paskutiniame dešimtme
ty, tų tautų ateiviai pradėjo į šią šalį eiti 
taip neapšviesti, kad jie yra pavojingesni 
Amerikos politikai, nei išvyti kinai. Jie ne 
tik kad pasirengę yra dirbti už prekę (al
gą—(pv< M.), už kurią angliškai kalbą žmo
nės turėtų mirti badu, bet apart to yra pilni 
burtų ir žmogžudingi (murderous), o jei pa
sitaikė ant ko supykti, tuoj kėsinasi priešui 
atkeršinti, padėjus po jo gyvenimu dinami
tą. . . . ■ _ .

Gyvena jie “šantėse” (Shanty—trobelė, ba-, 
kūž'ėlė; lūšnele, tbūd0-4£'. M"!)’’/' .Kiekvienoj, 
‘‘‘šantėj” buna nuo 6 iki 12 vyrų. "Tas “šantes” 
stato patys, tankiai iš vogtų buo kompanijoj 
lentų. Zovieskai prie langų ir durų taip pat 
tankiausiai yra vogti. Langai nelygūs, du
rys vienos atsidaro į vidy, kitos į lauką. 
Vidury lovos, stalai, suolai yra pačių sukalti. 
Aplinkui “šantes” knibžda kiaulės, paršai, 
ožkos ir šunes. Vaikų taipgi yra pusėtinai... 
Vakarais ateiviai ramiai šnekučiuojasi susto
ję arba susėdę aplinkui “šantes,”—pasakoja 
vieni kitiems, ką jie girdėjo nuo savo “bo- 
džių” (darbo draugų—R. M.) mainose, kal
ba apie savo bažnyčias ir bažnytines drau
gystes, o išmintingesni davedžioja, jog vi
siems reikia kuo veikiausiai išsiimti ūkėsys- 
tės popierius, kad galėtų balsuoti, nes kitaip 
“baltieji žmonės” (suprask: anglai) gali 
juos perbalsuoti ir išvyti iš šios žemės. . .

Bet štai pulkas nuo “Šančių” sprūdo į gi
rią ir ten svarsto, kaip galima geriau at
sikratyti nuo to ar kito savo priešo—daleis- 
kim, nuo mainų policijanto arba nuo savo 
kunigo, kuris persergėdamas jiems ką prie
šingo pasakė...

štai atėjo diena “pėdės” (mokesties). 
Gavę aną, ateiviai mainieriai, kartu su pa
čiomis, eina į artimą miestelį, kad padėti pi- } 
nigus į banką arba nusiųsti į tėvynę. Ten 
išmaukę po kelias čierkas alaus arba degti
nės, traukia per mišką namo, tankiai gie
dodami. Moteriškės, kaip tik išėjo iš miesto, 
tuoj nusiavė savo kojų apavus,—puspadžių 
skūra, mat, kaštuoja pinigą; bet va, parėjo 
po pėdei namo. Prieš saulėleidį ant kelio 
šalia “Šančių” pasirodo bravoro vežimas ir 
kiekvienas “Šančių” gyventojų “burdingbo- 
sis” skubinasi nupirkti po vieną arba po ke
lias bačkutes alaus ant nedėldienio. Toks 
“burdingbosis” arba gaspadorius užlaiko, 
galima sakyti, “savo namuose lyg kokią mažą 
karčiamą: jam “burdingieriai” sudeda pas
kiau už alų kaštus.

Kada angliakasyklos dirba visas dienas, 
po tris bertainius dirbamojo laiko, kasdien, 
daug pinigų išmoka kompanijos darbinin
kams laike “pėdės,” ir tada policijantas ir 
ligonbučio daktaras žino, kad turės daug 
užsiėmimo, ypatingai, jei kurioj iš “Šančių” 
yra krikštynos arba svodba. Iškilmes tokias 
laikyti penkias ar šešias dienas yra paprastu 
daiktu, o laike jų. turi atsitikti bent viena 
užmušėjystė. Šis mano perstatymas gal tū
liems išrėdyti neteisingu, bet tai yra faktas.

Vieną kartą man. teko buvoti tūlame mai
nų aprubio miestely laike antros dienos Ve
lykų. Vietinė policija pranešė man, kad 
laike 24 praeitos paros valandų, rasta apy
linkėj 5 ar 6 negyvėlius, kurie, žinoma, bu
vo užmušti. “Dead is no good, save the liv
ing good” — numirėlis buvo negeras, reikia 
gelbėti gyvus, — paprastai jie sako, o to, 
galima sakyti, prisilaiko ir vietinė policija, 
kuri nenori, kad “pavietas būtų per daug 
sunkinamas kaštais už užmušėj.Vstes bylas.”

(Bus daugiau)

Sėkmingai atidarėme 
LSK namus

■ j ’ *, i ‘.
1963 m. vasario 24-tos są

skrydis atidarymui Lietu
vių Socialio Klubo naujos 
salės pasiliks-Miamės lietu
vių istorijoje. Dalyvių ir 
svečių daugiu, šventišku 
nusiteikimu šis banketas 
pranešė visas pirmesnes 
lietuvių sueigas Miamėje, 
nežiūrint kas jas organiza
vo ir rengė. (

LSK salė erdvi, auto ma
šinoms plotas didelis, o vie
tos pritrūko čia ir ten. Ši 
salės “įšventinimo” iškilmė 
daug priminė “Laisvės” ir 
“Vilnies” didžiuosius kon
certus ir piknikus. Miamė 
nėra Niujorkas ar Chicaga. 
Kai suvažiuoja virš 500 lie
tuvių atidarymui LSK sa
lės, čia yra daug, skaitlin
ga. O pritrūko mašinoms 
ir svečiams vietos, nemažai 
turėjo grįžti atgal.

Pietus rengėjai skelbė ly
giai 1 vai. popiet, o 12 vai. 
salė jau buvo kimštinai pil
na svečių. Svečių-turistų 
buvo iš įvairių miestų ir 
valstijų. Čikagietis Justas 
Misevičius tiksliai atvyko, 
kad šią iškilmę nufilmuotų. 
Advokatė Stefanė Masytė 
iš Detroit, Mich., kuri su tė
vais čia viešėjo, gražiai, 
skambia lietuvių ir anglų 
kalba talentingai pirminin
kavo iškilmei.

Lygiai 1 vai. Klubo pir
mininko S. Zavio patvarky
mu, suskamba šalies himno 
muzika, publika sustoja, dvi 
vęlįayog (ąaljęę, jP yąJ^tijojs)’ 
lėthb eina,'link estrados. Vy
rai padeda yėliavas estrado
je, Klubo pirmininkas S. 
Zavis taria keletą žodžių 
LSK tikslais, sveikina sve
čius. Ir atidarymo ceremo
nija baigta. Gaspadinės sku
biai aptarnauja svečus mais
tu. Programos pirmininkė 
Masytė vėl kreipiasi į salė
je ir lauke stovinčius sve
čius, kad jie bus pavaišinti 
maistu, bus kitas stalas.

Baigiant pietus pirmai ei
lei, Masytė skaito sveikini
mus, linkėjimus, iškviečia 
svečius kalbėtojus. Skaito 
laišką nuo Miamės miesto 
majoro Robert Ging High.’ 
Dalis jo laiško skamba: “Be
cause of previous engage
ment, we are unable to be 
with you, but we are hop
ing you will invite us at 
some future time. If I can 
ever be of service to you 
or your club, please do not 
hsitate to write me.”

Masytė skaito sveikinimo 
ląišką nuo apskrities (coun
ty)1 ko misionieriaus, Mr. 
Joseph A, Boyd. Jis negali 
dalyvauti, nes tą dieną 11 v. 
turi išvykti į Tampą. Laiš
ku Mr. Boyd perduoda klu- 
•biečiams geriausius linkėji
mus. Asmeniškai dalyvau
ja kviesti svečiai ir savu 
žodžiu sveikina klubiečius: 
Mr. & Mrs. Chas Wallins, 
Mr. & Mrs. Peter J. Sa
tinsky, Mr. & Mrs.. Wm. Ra
gis. Chas Wallins yra ap
skrities sveikatos komisio- 
nierius. Peter Satinsky (Sa- 
tinskas) yra lietuvis, Demo
kratų partijos pirmininkas 
Hollywoode, Fla. Jis kalba 
angliškai ir lietuviškai, lin
ki geriausios sėkmės LSK. 
William Ragis (Radžius) 
yra lietuvis kontraktorius, 
statė LSK salę. Jis linki 
geria tįsių sėkmių klubie- 
čiams naujame name.

Ateina ir muzikos eilė. 
Masytė pirmą pristato pla
čiai žinomą pirmiau dažnai 
girdimą solistą Stasį Vai- 
neikį. Prie piano sėda 
akompanistė Aldona Sco
field, vietinio Kriaučiūno

dukra. O iki šiol nežinojo
me, kad ji yra pianistė. 
Vaineikis gražiu, stipriu 
balsu sūdainuoja “Ber
nužėlį” ir “O Sole Mio.” 
Klausytoj ai reikalauja 
daugiau, bet negavo. To
kiu trumpu laiku nebu
vo galima daugiau pa
siruošti. Iš pirmesnių laikų 
žinoma solistė, detroitietė 
Anaceta Zigmantienė klau
sytojams davė biskį dau
giau . Labai gražiai ji atli
ko “Skrenda lekia,” “Oi dai
nos dainelės” ir “Mano 
karžygis.’ ’ Svečias R. Niau- 
ra iš Bostono gražiu ir švel
niu balsu sudainuoja “Jo
jau dieną.” Bet ir iš jo klau
sytojai negalėjo daugiau iš
prašyti. Ir štai seniau gir
dėtas kaip solistas išeina 
mūsų vietinis, satyrinių ei
lėraščių mėgėjas, K. Kriau
čiūnas. Jis sudainuoja “Leis
kit į tėvynę” ir “Daug dai
nelių.” Su soliste Zigman- 
tiene Kriaučiūnas sudaro 
duetą ir sudainuoja porą 
liaudies dainų. Baigimui 
muzikalės programos visi 
keturi solistai sustoję sykiu 
sudainuoja “Ar aš tau sese 
nesakiu” ir baigia, įtrauk
dami visus klausytojus su 
populiaria liaudies mylima 
dainele “Kai aš turėjau kai
me mergelę.”

Mūsų publikai ši muzi- 
kalė programa buvo liuksu
sas. Čia tenka padėkoti 
svečiams dainos artistams 
už taip greitą pasiruošimą 
ir mūsų darbuotojai ..Mrs. 
M. Koch. Jqs pastangomis 
gautas ir pristatytas pia
nas,. surasta ir. lietuvaitė 
Aldona akompanistė. Jos 
pastangomis tik keliomis 
dienomis prieš iškilmę ir 
salė tapo gražiai išdažyta. 
Baigus programą iškyla dar 
viena staigmena. Kai kurie 
nė nežinojome, kad su mu
mis dalyvauja didelė grupė 
ukrainiečių. Jie greitai su
sibūrė į grupę ir gražiai, 
gyvai sudainavo keletą uk
rainiečių liaudies dainų. Jie 
baigia prisidėdami prie LSK 
su $50.

Masytė vėl prabyla su 
sveikinimais ir dovanomis.M
Ji praneša, kad J. Misevi
čius, kuris savomis lėšomis 
iš Chicagos atvyko filmuoti 
mūsų banketą, pridavė $50 
nuo Dailės ir dramos klubo. 
Ukrainą Demokratinė Lyga 
taip pat $50, Bertha White 
—$50, Bevardis—$50. Juo
zas Aleksąitis, negalėdamas 
dalyvauti mūsų iškilmėse, 
laišku sveikina klubiečius 
ir, kaip jis sako, prisiunčia 
namui vieną “plytą” — $50. 
Tokiomis “plytomis” įsteig
tas L'SK namas ir šie plyt- 
nešiai tampa mūsų Klubo 
nariais.

Ruošiant salės atidarymą 
nebuvo daryta vajaus už 
dovanas, bet geri LSK prie- 
teliai patys neprašyti tai 
padarė. Masytė skelbia jų 
sveikinimus ir dovanas: 
Mr. & Mrs. Anthony Orlen 
—$20, Butkevičienė iš Cice
ro — $20, J. Valinčiai iš 
Anna Marija — $10, P. Ja- 
siūnas iš Toronto—$10, St. 
Sharky iš Easton, Pa.—$10, 
Jack Orr — $10, M. Macko
nis — $10, Chas. Leuis iš 
Chicagos—$10.

Buvo ir kitokių dovanų. 
Šios dovanos tinka laimėji
mams ir svečių vaišinimui. 
Žilinskai dovanojo gražiai 
padarytą miniatūrinį malū
ną. Geroji Zablackienė, A- 
delė ir Pranas Pakalniškiai 
per Lideikius atsiuntė porą 
gražiai padarytų paduškai- 
čių. Birštonai svečių pavai
šinimui dovanojo 5 galionus 
vaisių sunkos gėrimo. Gen-

drenas iš St. Petersburg© 
atvežė 'bonką gardžios “ar
batėlės.” O stalų papuoši
mui gėles sūdo vanojo Alek
sandrai, Svarstis, Ivanaus
kai ir Valilioniai.

Jei kurių pavardės netaip 
paminėtos ar praleistos, 
prašome atsiliepti. Rašykite 
mums LSK adresu, 2610 N. 
W. 118 St., Miami, Fla.

Patį sunkiausią fizinį šio 
didžio banketo darbą, žino
ma, atliko Klubo darbuoto- 
tojos moterys. Jei neklysiu, 
tai virtuvės vyriausiu “in
žinierium” buvo Mrs. A. 
Lack, bet labai daug jai tal
kininkavo ne tik banketo 
laiku, bet ir keletą dienų 
prieš. Čia keletas tų dar- 
buolių, kurių pavardės ra- 
šėjui žinomos: Šimkienė, 
Balzarienė, Kanapienė, Be- 
čienė, Jones, K rupi en ė, 
Paukštienė ir kitos. O sve
čių priėmimui, jų sodinimui 
veikė Mrs. M. Koch, Mrs. 
M. Walley ir joms talkauda- 
mi keli vyrai.

Oficialus LSK salės ati
darymo pokylis uždarė du
ris visokiam skepticizmui. 
Tik geri norai, naudingi 
kultūriniai darbai lai to
liau palaiko šį pakilusį en
tuziazmą. Pakilusį ūpą dar 
labiau sustiprino, kai pirmi
ninkas S. Zavis paminėjo 
du garbės narius šioje iškil
mėje. Jų vienas dalyvavo 
bankete, tai yra Jonas Sma- 
lenskas. 
mo šėru 
ko 300.v 
sekamai: 
Centrui,
kuopai, 100 paliko LSK. Tai 
žmogus, kurįs myli literatū
rą; apšvietą.' LSK serai kai'- 
nuo j a vienas $50. AntraŠ 
garbingas žmogus, Mateu- 
šas Džiupkaitis, negalėjo 
bankete, dalyvauti. Šis ra
mutis garbės narys dovano-

Philadelphia, Pa. <
Serga Petras Puodis, gy

venąs 1313 N. Lawrence St. 
Jau kelios savaitės randasi 
po gydytojo priežiūra. Liga 
nesiduoda nugalima, g a 1 
teks į ligoninę vykti.

Girdėjau, kad Antanas ir 
Bronė Ramanauskai, gyve
nanti R. D. 1, BOx 251, Sel
lersville, Pa., jau sveiksta. 
Linkiu Puodžiui ir Rama
nauskams pilnai susveikti.

North-east miesto daly
je, 6600 Bustleton Ave., $ 
kampas Magee St., atsidarė 
sveikatos tikrinimo centras * 
Tikrina visai veltui. Atida
rąs kiekvieną kervirtadienį 
nuo 9 ryto iki 12 vai. die
nos. Tikrina kraujo apyta
ką, diabitisą ir bendrą žmo
gaus stovį. Reikia anksčiau 
nueiti, nes daug žmonių 
prisirenka.

P. Walantiene

Brockton, Mass.
Vasario 24 d. staigiai mi

rė Frank Gerulskys. Buvo 
virš 80 metų amžiaus. Pri
klausė prie Šv. Roko pašal
pos draugystės. Iš Lietuvos 
paėjo iš Mažeikių rajono, 
Žemelės kaimo.

Buvo laisvai pašarvotas 
pas E. J. Waitt šermeninė
je. Buvo daug gėlių vaini
kų. Daug žmonių lankėsi į 
šermeninę, o į kapus susi
darė 16 automobilių paly
dovų. Laidotuvių direkto
rius E'. J. Waitt pasakė at
sisveikinimo kalbą, primine, 
kad velionis buvo laisvas, ir4 
užkvietė palydovus sugrįžti 
:į Sandaros klubą. Ten jie 
buvo tinkamai pavaišinti.

Nuliūdime paliko savo 
žmoną Julią, dukrą Mild
red, žentą Joseph Simmons, 
dvi anūkes ir brolį Juozą, 

jo LSK $10,000 (dešimtį!Gerai padarė giminės, kad 
tūkstančių dolerių). J velionį palaidojo laisvai, 

LSK eilėse yra ir daugiau kokiu jis . buv0- Reiškiu 
tūkstantinių narių. Mes tu- jiems užuojautą.

LSK namo staty- 
Smalenskas nupir- 
Jis šėrus padalino 
100 užrašė LLD 

100 vietinei LLD

rime ir daugiau tokių, vyrų 
ir moterų, kurie savo suma
numu, darbštumu, įdėtomis 
darbo valandomis prilygsta 
prie tūkstantinių šėrininkų. 
Tad LSK atsistojo ant tvir
tų kojų. Tęskime toliau šį! 
kultūrinį darbą. Daugiau 
našaus darbo, o mažiau tuš
čių kalbų.

Dėkui Masytei, kuri kai
po viešnia, sutiko atlikti 
banketo programos vedėjo 
pareigas. Tą užduotį ji at
liko meistriškai ,talentingai. 
Jos kalbos lietuviškai ir 
angliškai nebuvo ilgos, bet 
pasakė viską su užakbenta- 
vimu, kas tik reikėjo j pasa
kyti. Dėkui Justui Misevi
čiui, kuris savu pasišventi
mu atvyko LSK iškilmę nu
filmuoti ir pasilikusiems 
vakare parodė filmus iš či- 
kagiečių menininkų ir vil
niečių veiklos. Sekmadienis, 
LSK salės atidarymo iškil
mė, praėjo su kupinu sėk
mingumu.

O antradienio vakare vėl 
skaitlingai susirinkome ma
tyti Misevičiaus rodomus 
filmus. Ypatingai tiems, ku
rie gyvenome New Yorke, 
buvo gražu matyti istorinę 
50-tąją metinę Aido Choro 
sukaktį. Jame mes susiti
kome su daugeliu pažįsta
mų veidų. Kiti filmai buvo 
iš čikagiečių veiklos ir iš 
Lietuvos. Čia miamiečiai 
prisidėjo ir finansiniai ban
keto filmavimo lėšų paden
gimui.

Apart filmų vakaro, ant
radienis buvo ir išleistuvių 
vakaras. Išvykstantieji į 
šaltus kraštus svečiai pasa
kė savo įspūdžius ir mia- 
miečiams linkėjimus. Atsi-

Vasario 18 d. Birutės 
draugystė laikė susirinki
mą. Narės buvo sūkyjestos 
atvirukais. Nutarė likvi
duoti draugiją. Gal tai bu- 

i vo viena tokia draugija, 
kur narės mokėjo po 25 
centus į mėnesį, ligoje gau
davo pašalpos po $6, ir po
mirtinės $200. Buvo susior
ganizavusi 1912 m.

Filmai iš Lietuvos
Lietuvos filmų rodymas 

įvyks sekmadienį, kovo 17 
d., 2 vai. po pietų, Lietuviu 
Tautiško Namo žemutinėje 
svetainėje, 668 N. Main St.,^ 
Montello. Rengia LLD 6 kp. 
Filmus rodys Jonas Grybas. 
Kviečiame dalyvauti.

George Shimaitis

SOf INDI HI OSOVT ’ 
NAUJAS KELIAS

Honkongas. — Vakarų 
diplomatams nepatinka, kad 
Laoso vyriausybė susitarė' 
su Kinija nutiesimui naujo 
vieškelio. Iš Yunnano pro
vincijos, Kinijos, į Laosą 
kinai tiesia trijų šimtų my
lių HIgio vieškelį.

sveikimo su miamiečiais St. 
Masytė, M. Masys. ir jo žmo
na, čikagietis J.‘ Misevičius 
ir brooklynietis Jonas La
zauskas. Jie visi paliko 
gerus linkėjimus miamie- 
čiams. Bet dar daug svečių 
turistų pasiliko ir jie dar 
žada dalyvauti LSK pramo
gose. Jų tarpe dar yra ir 
dainos artistai Anaceta-/ 
Zigmantienė ir Robėrtas* 
Niaura. Tikimės, kad jieW 
dar ir dainomis palinksmins 
miamieėiub,

Ramstis

4 p.-Lafeve (Liberty)— Benk t, kovo (Mareli) 8, 1963



PHILADELPHIA, PA
Kovo 2-rą sukako dveji 

metai kai mirė Senas Vin
cas (Jakštys). Laikas grei
tai bėga, palikdamas tik 
prisiminimus. Per šiuos po
rą metų netekome kelių 
draugų veikėjų ir organiza
cijų narių. Likę gyvi ne vi
si su sveikata pasigirti ga
li, bet organizacijų veikimo 
nepaleidžia.

< Prieš vasario 16-tą “veik
sniai” žodžiu ir per spaudą 
garbino Lietuvos 45 metų 
“nepriklausomybę”, nepri
simindami Smetonos dikta
tūros. Lillian Sasnauskas 
vietinėje anglų spaudoje 
gailisi praeities, nusiskun
džia ant Amerikos dėl jiems 
negrąžinamų smetoni n i ų 
laikų.

Lillian Sasnauskas turi 
žinoti, kad Tarybų Lietuvos 
liaudis išsilaisvino nuo ku
nigų ir smetoninio režimo 
ant visados.

Wilmer A. Summerville, 
73 metų, neregys, Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas 
mirė kalėjime. Sergantis, 
praradęs regėjimą neturėjo 
pi ieglaudos._ Šerifas jo pasi-. dirba. 41% visai nesamdo 
gailėjo, davė kambary kalė
jime. Veteranų administra
cija atsisakė priglausti, sa
kydami, kad nematantis 
negali pats save prižiūrėti. 
Veteranų administracija, 
sužinojus, kad senelis kalė
jime, sulaikė $78.75 mėne
siui ^pensiją.

Wynnefield Ave. apylin
kėje norima statyti sene
liams namus 11 aukštų. Pla
nai padaryti, sutiko pasi
priešinimų. Žydų tikybos 
sekėjai, vietiniai, nori vie
nos šeimynos namų. Jau
nesnioji karta sako, gyve
nimo apylinkė pasikeis se
neliams apsigyvenus. Seni 
žmonės nepageidaujami! Pilietis

CHICAGO. ILL.
“Sudarysime atmosferą, 

kad jie neturėtų kur dėtis”
Vasario 26 dieną Čikagos 

“The Committee Against 
Nazi Criminals and Nazi- 
is in America” laike konfe
renciją, kurioje dalyvavo 
lietuvių, žydų, ukrainiečių, 
lenkų, rusų ir latvių atsto
vai. '

Komit e t o pirmininkas, 
žydu dvasininkas S. Buri’ 

* Yampol raportavo apie ko
miteto žygius prieš nacių 
lyderio Rockwell mitingą 
prie Chicago University. 
Prof. B. F. Kubilius rapor
tavo apie lietuvių organiza
cijų sėkmingą konferenciją 
reikalavimui, kad kaltina
mi žmonių žudymu Lietu
voje nacių baudžiamojo ba
taliono komandantai Impu- 
levičius, Paškevičius ir kiti 
būtų grąžinti Lietuvon teis
mui kaipo karo kriminalis
tai.

Skaitlingų žydų organi
zacijų atstovai kalbėjo apie 
jų veiklą tuo pačiu reikalu. 
Kaip žinia, daugiausia nu
kentėjo nuo tų žudikų žy
dai.

Nors mūsų valdžia dar 
globoja žudikus, bet “savo 
veiksmais mes sudarysime 
tokią atmosferą, kad žudi
kai neturės kur dėtis”, sakė 
kai kurie delegatai. Geriau 
supažindinus Amerikos 
žmones su žudikų kruvinais 
darbais Amerikos sąžinė 
n«f.alės toleruoti jų čia.

Įtakingi žydų visuomeni
ninkai remia šį darbą.

Rusai irgi kuria tokį ko
mitetą, taip ir ukrainiečiai. 
Kalbiniai komitetai turi sa

Bedarbių kompensacijo
mis Phiįadelphijoj 1962 me
tais išmokėta 18 milijonų 
dol. mažiau negu 1961. Vals
tijos plotme 118 milijonų 
dol. mažiau. Taip sako Mil
ton M. Weiss, bedarbių di
vizijos pareigūnas.

Alvin Bergman, 76 metų, 
plieno darbininkas, pensi
ninkas, gyvenantis arti 
Pittsburgo, eina tris šimtus 
mylių į Washingtoną. Sako, 
visą gyvenimą mylįs vaikš
čioti.

Algier Shiner 1959 me
tais pirko 19 kambarių na
mą Asbury Park apylinkėje 
ir tik dabar pradėjo 
valyti. Rado dėžę su 22 
žmogaus kaulais, įsu k t ą 
1952 metų laikraštyje. Vals
tijos gydytojas negali pa
sakyti, vyro ar moters tie 
kaulai.

Human Relations įstaiga 
Philadelphijoj sako, kad 
22% iš 71-nos dirbtuvės 
samdo juodosios rasės dar
bininkus. Nuo 75% iki 80 
proc. dirbtuvių, samdančių 
21,000, tik 2,100 juodveidžių 

juodveidžių. Penkio likos 
metų įstatymas, draudžian
tis diskriminaciją dirbtuvė
se, mažai pagelbsti.

Pennsylvanijos unijos 
organizuotai kovos prieš 
Harrisburgo užmojį už
drausti važiuotos streikus. 
AFL-CIO visų lokalų valdy
bų susirinkime įgalioti De- 
vid Reick ir Howard Katz 
būti vadovais pikietų Har- 
risburge svarstant bilius 
streikus uždrausti.

Šį penktadienį, 7:30 V. 
V., LLD 10 kuopos susirin
kimas 1144 N. 4 St. Daly
vaukite.

vo atstovus šiame (tarp
tautiniame) komitete, fak- 
tinai jis susidaro iš skirtin
gų komitetų atstovų.

Amerikiniai (tarptauti
niai) komitetai jau susikū
rė Niujorke ir Filadelfijoj. 
Kuriasi ir kitur. Pirmiau 
susikoncentruota reikalauti 
išvaryti gen. Hoiringer iš 
Vašingtono. Dabar koncen
truojamos jėgos prieš žudi
kus, kurie sunaikino dešim
tis tūkstančių žmonių Lie
tuvoje, Baltarusijoje ir ki
tur. .i •

Įtraukiami į šį darbą kro
atai, čekai ir slovakai, nes 
tų tautybių žmonių daug iš
žudyta.

V. Andrulis papildė prof. 
Kubiliaus raportą. Jis pa
žymėjo^ kad pradžioje lie
tuvių komiteto darbo du 
dienraščiai Čikagoje bandė 
teisinti žudikus ir kaltino 
komitetą šmeižime “gerų 
žmonių”, bet daugiau faktų 
iškėlus, sentimentui prieš 
žudikus paplitus, tie laik
raščiai nutilo.

Jis taipgi sakė, kad du 
tų žudikų jau pabėgo iš ČL 
kagos ar kur nors slapsto
si, nes nei mes, nei anglų 
spaudos korespondentai jų 
nerandam. .

Siekis sudaryti jiems 
karštą atmosferą jau rodo 
gerus vaisius. ,

Nutarta išreikšti protes
tą prieš kvietimą nacių fiu
rerio kalbėti universitete. 
Kreiptis į amerikinę spau
dą kovos prieš nacius ir ka
ro kriminalistus reikalu.

Nutarta ruošti didelį ma
sinį mitingą tam tikslui.

Nutarta plėsti Šį darbą, Ima į Afrikos Šalis 200 va- 
kurti tokius kalbinius ko- landų per savaitę. Ar tai 
mitetus, ypač labai nuken- reikia kvailesnio sutvėrimo, 
tėjusių tautų, taip ir mies- kad nežinotų, kad savaitėj 
tų tarptautinius komitetus yra tik 168 vai. Betgi krikš- 
vedimui to darbo. j.,,,. čioniškam ..laikraščio

Karo kriminalistų č i a 
globojimas akstiną fašistinį 
elementą daugiau veikti, 
kelti galvą. Pažangiesiems 
amerikiečiams dėlto reikia 
daugiau budėti.

Visų didesnių lietuvių 
kolonijų darbuotojai ragi
nami sukurti tokius komi
tetus ir plėsti šį svarbų 
darbą.

Karo kriminalistai neturi 
būti toleruojami. t Reikia 
juos numaskuoti. Parodyti 
Amerikos žmonėms tikrą jų 
veidą, parodyti, kad jie vei
kė prieš Ameriką laike 

rūsį Antrojo < pasaulinio karo, 
kad jie žudė demokratingus 
žmones sekdami didžiausią 
pasaulio budelį Hitlerį.

čikagietis

Scranton, Pa.
Karo auka
porą savaičių

George Thomas,
miestelio gyvento-

radoPrieš 
sušalusį 
Blakely 
ją. Gerai pažinojau. Jis bu
vo ištarnavęs trejus metus 
Ramiojo vandenyno salose 
kariaudamas prieš Japo
nus, o tas jam pažeidė svei
katą — nervus. Per kokį 
laiką Jurgis laikėsi gerai ir 
buvo lėto būdo žmogus. 
Betgi nervai jį vis daugiau 
pradėjo kankinti, o paga
lios atsiliepė ir ant proto, 
kad pagyti neliko vilties.

Jurgis buvo paduotas į 
proto ligoninę, bet nieks iš 
ten gydymo neišėjo, o ka
dangi jis nebuvo labai iš
protėjęs, tai po kiek laiko jį 
perkėlė į senelių prieglau
dos namus. Čionai jie būna 
laisvi pasivaikščioti po apy- 
linkę. Jurgis irgi išėjo pasi
vaikščioti į pakalnę-pamiš- 
kę. Betgi grįžtant Jurgis 
suklupo, o šaltis buvo apie 
15 laipsnių žemiau nulio, 
tad jį rado sušalusį. Ištyrus 
surado, kad jo dar bandyta 
ant kelienių ir rankų dasi- 
kasti į namus.

Tai ot ką karas davė! 
Betgi tie, kurie vis šūkaloja 
už karą, nėra valgę kario 
duonos, o tik dolerius kro
vėsi, ir daugiau dar nori 
krautis.

Tikrai žiauri žiema
Bėgyje poros savaičių 

net keturi sušalo seneliai, 
gyvenantys pavieniais. 
Vienas jų lietuvis. Turbūt 
ar tik ne toji nelaboji azija
tiška flu parbloškė senelius, 
kad pastarieji nepajėgė pa
sikūrenti pečių. Juos rado 
kaimynai. Jonas Barysas 
irgi gyveno pavieniu ato
kiai nuo kaimynų, tai ir iš- 
gulėjo negyvas ant 
grindų net penkias dienas, 
iki. laikraščio nešėjas paste- mus> jr gjr(jeSite dainų.
bėjo, kad jau penkios die
nos, kai laikraštis guli prie
buto durų ir tą pranešė 
kaimynams ir policijai

Patėvis - žvėris
New Milford miestelyje, 

motina išėjo į krautuvę 
maisto parsinešti ir paliko 
aštuonių mėnesių vaikutį 
patėviui pridaboti. Vaikutis 
pradėjo verkti, tai, kad vai
kutį nuraminti, patėvis su
daužė vaikučiui pavojingai 
galvutę. Argi tokį sutvėri
mą galima vadinti žmogu
mi?

Geras matematikas
Koksai, gal pakvaišėlis, 

iš Washingtono, D. C., pra
nešė mūsų krikščioniškam 
dienrašč i U i “Scranton 
Times”, kad iš už “geleži
nės užlaidos” komunistinė 
propaganda yra skleidžia-

__________,____ ____ j re- . i * *

daktoriui nė joks melas nė
ra perkvailas prieš socialis
tinius kraštus. Vienok ne
pasisako pranešėjas savo 
vardo.

49-ri metai atgal
Kovo pirmą, šių metų, iš

krito daug sniego, tik lai
mė, kad be vėjo sniegas kri
to visą dieną. Prieš 49-ris 
metus tiek pat sniego iškri
to šioje apylinkėje, bet ta
da siautė ir žiaurus vėjas ir 
pridarė daug nuostolių.

I. Vienužis

Lawrence, Mass.
1960 m. tautiškos parapi

jos kunigas Albinas Bakū- 
nas turėjo automobilio ne
laimę. Jis vėliau nuo šir
dies ligos mirė. Dabar per 
advokatus E. F. Gregg ir F. 
Ei. Berman, iš Bostono, rei- ■ 
kalauja už kunigą $50,000,1 
nes sakoma, būk jis nuo tos ■ 
nelaimės susirgo. Su kuni- ■ 
gu važiavo- moteris, kuri! 
buvo sukrėsta, ji reikalauja i 
$20,000. 

_

John Rūsonis, 43 metų 
amžiaus, pasta t y t a s po 
$5,000 kaucijos. Jam iškel
tas kaltinimas nemoralinio 
pasielgimo su 15-kos metų 
mergaite. Jis sakosi esąs 
nekaltas, bet teismas įvyks,

Per radiją ir televiziją 
vis kartoja, kad Jungtinėse 
Valstijose visiems “gerai 
gyventi”, visi “yisko turi”. 
Bet taip nėra. Štai į tą pat 
namą, kuriame mes gyve
name, atsikėlė žmonės, ku
rie neturi nei rakandų,; nei 
darbo, nei pinigų, nei užsir 
klojimų.

Vaikutis, 8 mėnesių, alka
nas verkia, motina serga 
gripu. Buvo pašauktas am- 
balansas, nuvežė ją į ligo
ninę, bet kada patyrė, kad 
jie neturi nei darbo, nei pi
nigų, tai atvežė atgal.

Randa nemokėta jau už 
tris savaites. Namo savinin
kas kelia triukšmą — rei
kalauja užsimokėti randą, 
arba “nešdintis”. Mano 
žmona suteikė reikalingų 
užsiklojimų. Štai ir “visi 
laimingi, visi visko turi”.

Filmai iš Lietuvos
Nauji, spalvoti filmai iš 

Lietuvos bus rodomi šešta
dienį, kovo 23 d., 6 vai. va
kare, Lietuvių klubo svetai
nėje, 41 Berkley St., Law
rence. Filmus rodys Jonas 
Grybas.

Ateikite ir pamatykite. 
Matysite Lietuvos jauni
mą, miestus, miestelius, ko
lektyvius ūkius. Matysite 
didelius Lietuvos pasieki-

S. Penkauskas.

MIRUS

Stanislovui Yorkunui
(New Britain, Conn.)

Laisvės Choro nariai ir visi draugai reiškia ap
gailestavimą, netekus gero choriečio. Jis buvo rū
pestingas draugas. Keliolika metų Chore dainavo. 
Nuoširdus Choro rėmėjas. Choro parengimams vi
suomet aukodavo reikmenų. Laikraščio “Laisvės” 
duosnus rėmėjas ir skaitytojas.

Laisvės Choras per daugelį metų turi tradiciją, 
mirus nariui nupirkti gėlių vainiką. Stasys buvo 
išvežtas laidoti į New Yorką pas gimines. Tad 
Laisvės Choras paveda gelių vertę laikraščiui “Lais
vei,” velionio mylimam laikraščiui.

LAISVĖS CHORAS
Hartford, Conn.

Miami, Fla. j
Padėka

Esu labai dėkinga drau
gams, kurie man padėjo 
“Laisvės” vajuje dirbti.

Ačiū miamiečiui S. Jis už
rašė 50 prenumeratų į Lie
tuvą ir man punktus skyrė. 
Draugas Gendrėnas iš St. 
Petersburg smarkiai* darba
vosi gavime naujų skaity
tojų ir išrinkdamas prenu
meratas. Kada bus “Vii-’ 
nies” vajus, mes jums,' 
draugai, atsiteisim, darbuo-' 
simės ir punktus skirsimI 
St. Petersburgiečiams. Taip i 
dirbdami mūsų spaudą dar i 
ilgai galėsim palaikyti.

Taipgi esu dėkinga Ka- ’ 
ziui Tamašiūnui, Sofijai I 
Mason, V. J. Stankui, ir! 
Paukštienei.

Ačiū už trečiąją dovaną Į 
$35. Dovaną dalinuos pu
siau su draugu Gendrėnu. 
Savo dalį aukoju “Laisvei”, s

Dar noriu paspaust deši- i 
nę tau, drauge Lilijan, kad! 
taip kantriai ir nuošir- • 
džiai man į laiškus atšaki- ! 
nėjai, kas sudarė malonu-1 
mo dirbt vajuje.

Margaret Valilioniene

Miami, Fla.
širdingas ačiū St. Masytei |

Širdingai tariu ačiū advo-' 
katei Stefanijai Masytei, | 
kuri laike LSK namo atida
rymo iškilmės taip gabiai' 
ir sumaniai vedė programą. 
Malonu buvo matyti ir gir- | 
dėti, kaip ji tvarkingai ir | 
gabiai lietuvių ir anglų kai-1 
bomis atliko tą gana sunkią 
rolę. Salės atidarymo iškil-į 
mėse priekyje visų svečių1 
M ašy t ė buvo kaip šviesi: 
žvaigždutė, visi jos klausė, S 
visi ją matė, kai ji darė1 
skelbimus ir pranešimus.

Didelė garbė ir jos te-į 
vams Masiams., kurie išauk
lėjo ir išmokslino Stefaniją.: 
Kuomet tūkstančiai jaunų-j 
jų lietuvių suamerikonėjo ir 
ištautėjo, Masytė pasiliko 
su gražia lietuvių tėvų gim
tąja kalba ir dalyvauja su 
lietuviais veikloje. Ma-. 
sytė kaip advokatė ir savo 
profesiją panaudoja lietuvių 
kultūrai.

Masytė ir LSK atliko ne 
tik atidarymo iškilmėse ta
lentingą darbą kaip pirmi
ninkė. Ji ir Klubo konsti
tuciją išvertė į anglų kalbą.

Tad lai bus dar kartą di
delis ačiū talentingai advo
katei Stefanijai Masytei ir 
jos tėvams vardu’visų klu- 
biečių ir visų svečių, kurie 
dalyvavo LSK salės atida
rymo iškilmėse.

Taipgi su pagyrimu daug 
širdingų ačiū mūsų LSK 
gaspadinėms. Jos taipener- 
gai ir pasiaukojamai gami-( 
na skanius valgius! Jos at
lieka Klubui svarbiausią 
darbą. Didelė garbė mūsų 
gabioms, gražioms gaspadi- ’ 
nėms.

Jonas Smalenskas

Bridgeport, Conn.
Kovo 3 d. įvyko LDS 74 

kuopos susirinkimas. Buvo 
atsikreipimas nuo bolininkų 
prašant finansinės pafifep 
mos. Iš kuopos iždo paau
kota $5, nariai suaukojo $5, 
bet dar manome gauti ir 
daugiau.

Nutarta surengti sveika
tos klausimu prelekciją. Už 
prelegentą kviesti D r. J* 
Stanislovaitį, iŠ Waterbu- į0 gyventojų pinigus priešui 
rio. Taipgi paprašyti jo, I paremti. Sunykusi Tautų Są- 
kad parodytų ir slenkam junga (Lyga) paliko daug gė- 
čius paveikslus iš Lietuvos, i dingų pėdų, bet jos rodosi to- 
kuriu jis daug nusitraukė, ikl0S nekaltos palyginus su 
kada ten lankėsi. (Jungtiniu Tautų nusikalti-

Kiek vėliau įvyko ir LLD imals' _ __
63 kuopos susirinkimas.Į
Nariai pasimokė jo duokles Menševikų Keleivis (vas.

- i „ „ 27 d.) pasitenkinusiai rašouz 1|963 m. Gavo. knygą i apįe kad Čilės respublika
Prelatas Olsauskis . As j grąžins V. Vokietijos teismui 

jau pusę jos perskaičiau.i nacį budelį Valterį Raufą. 
Įdomi. Skaitosi lengvai.. Bet kaip su gal dar baisesniu

Teko sužinoti, kad iš mū- budeliu lietuyiųu Impulevičiu- . 
su miesto du automobiliai! mi L ele%ls. dar nc‘ •
SUSldaiys žmonių, kūne ko- (Minima į Lietuvos teismo ran- 
vo 31 d. važiuos į Antano kas? kodėl?
Bimbos pagerbimo banketą. 
Girdėjau, kad gera grupė i 
važiuos ir iš Waterburio. 
Manau, kad neatsiliks ir 
New Haveno draugai.

J. S. I
—.—_—.—------------

Washingtonas. —A. Har- 
rimanas paskirtas JAV 
Valst y b ė s departamento 
politinių reikalų sekretoriu
mi.

Paieškojimas j
Ieškau brolio Petuškos (Jono) ir 

ccsers Petuškaitės Marės, po vyro ! 
Jonikąitienė. Kilę Suvalkų guberni
joj, Seinų rajono ir miesto. 1930 m. 
Marė turėjo savo namą Pittsburghe, 
o Jonas gyveno apie Skrandis. Tu
pėjo žmoną iš Mikyčių km., Švente
žerio vaisė. Prašau žinantiems pra
nešti apie juos. Mano adresas: Mo- 
iejus Petuška, Šilalės rajonas, Lau

kuvos paštas, Laukuva, Lithuania, 
USSR. 1

So. Boston, Mass. 
I

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-Marcli 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 Stręet, palei 27th Avenue
I i

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—Win. Dambrow

5 p.-LaisVe (Liberty)—Penkt, kovo (March) 8, 1963

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Vadinasi, karas turi būti 
pradėtas tuojau, dabar!

Tas pats kunigų laikraš- 
turi kitą darbštų bendradar
bį pavarde Galva (Gediminą? 
Galva). Bet tai Galva be gal
vos. Klausykite, ką jis gieda:

“Jungtinės Tautos—Sovietų 
įrankis. Washingtonas švais-

Vaje, kaip man sunku su
prasti mūsų mieluosius poe
tus. Su kai kuriais jų tiesiog 
ir susikalbėti negalima. Prie ' 
tokių priklauso vargšė J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė. Pa v., ji 
bijosi “išbristi iš sapno, pakil
ti iš miego,” ji jame norinti 
“gyventi viena.” Dar blogiau :

“Aš tik noriu numirti
po šiuo slidinu langu, 

Apkaišytu gegužio malda, 
Ir užmerktom akimi vis 

žiūrėti į tėviškės dangų, 
Nebuvojus jame niekada...” 
Ji gyvens sapne, ji numirus 

užmerktomis akimis žiūrės!
Nė tiek poetė nenusimano, 

kad numiręs niekas nė neuž
merktomis akimis žiūrėti ne
begali.

Nė akliausia davatka jau 
tokiais cūdais nebetiki.*



Iš laiškų j
Brangios mūsų sesės 
užjūryje! j

Nors mus skiria dideli 
nuotoliai, tačiau jungia 
bendri tikslai ir minty s J 
kaip ir visas moteris ir mo
tinas, kurioms rūpi savo! 
šeimų, būsimų kartų laimė 
ir ateitis.

O ta ateitis bus graži ir 
laiminga tuomet, jei karo 
šmėklai, kuri sklando po na- 
saulį, nebus leista pradėti 
kvėpuoti ugnimi ir sunai
kinti tai. kas žmonių’sukur
ta per šimtmečius.

Mes, tarybinės moterys, 
dabar stengiamės kur be
dirbtume sąžiningai atlikti 
savo darbą, kad prisidėtu
me prie svarbių uždavinių 
vvkdymo, kur dabar spren
džia mūsų vyriausybė — 
užtikrinti visiems darbo 
žmonėms pasiturintį gyve
nimą.

Neužilgo švęsime savo 
švente — Tarptautinę Mo
ters dieną. Su šia švente 
noriu karštai pasveikinti ir 
Jus ir palinkėti, kad Jūs ir
gi būtumėt aktyvios visuo-1 
menininkės, kaip kad ir mū-j

J domus, svarbus mitingas!
Niujorko darbo žmonės' Louis Weinstock, pirmi- 

neturi pamiršti, kad šian-ljninkas.
dien, penktadienį, kovo 8 d.,' įžanga 99 c. asmeniui.
ivvks. didžiulis mitingas, di-‘ Rengėjai prašo, kviečia 
džiulis sambūris. Vieta:' laikas leidžia, dalyvauti šia- 
Carnegie Hall, 57th St. irime didžiuliame sambūryje,
7th Avė., Manhattane. Lai
kas: 7:30 v. vakaro.

Kas gi čia iš tikrųjų bus?
1. Bus meniškai atžymė

ta 100 metų sukaktis, kai I 
buvo paskelbtą V ergi j os Pa-1 
naikinimo Proklamacija.

2. Bus atžymėta Kovo 8-; 
oji — Tarptautinė Moters' 
diena.

3. Bus atžymėtas įžy-i 
maus amerikiečio moksli-1 
ninko ir visuomenininko: 
d-ro W. E. Dubois 95-asis 
gimtadienis.

4. Bus atžymėta 39-rių; 
metų sukaktis, kai buvo ■ Elizabeth Gurley Flynn

Pasimatysime 
sekmadienį!

Visi dalyvaukime Kovo 
A š t u n tosios — Tarptauti
nės Moters Dienos — mi
nėjime sekmadienį, kovo 
10 d., Laisvės svetainėje, 3 
vai. po pietų.

Taigi — iki sekmadienio!
Rengėjos

įkurtas angliškas darbiniu-į nec įaį bus istorinis daly
kiškas laikraštis “Worke-’ gas> Gyvename svarbų, įdo- 
ris? _ . . mų laikotarpį; susipažinki-

Kalbėtojai bus: , me su tuo, kas darosi pa-
James E. Jackson, “Wor- šaulyje ir mūsų šalyje.-Pui- 

kerio” redaktorius kūs kalbėtojai visa tai šia-
Elizabeth Gurley Flynn 
Robert Thompson

me mitinge išdėstys.
Ns.

Zigmontas Gailiunas
Jau buvo rašyta “Laisvė

je”, kad Zigmontas Gailiu- 
'*nas vasario 25 mirė. Jis pa
laidotas kovo 1-mą Natio
nal kapinėse — Pinelawn, 

' Farmingdale, L. I.
Z. Gailiūnas buvo Pirmo- 

: jo pasaulinio karo vetera- 
I nas. Karo metu jis matė 
karšto ir šalto, gulėjo 

‘ Prancūzijos pelkėse ir pa- 
1 tyrė kitus karo sunkumus.

Kad suteikti savo kole
gai pagarbą, Amerikos ka
ro veteranai kapinėse jį at
sisveikino šūviais į orą ir 

1 trimito gaudesiu. Jo žmo- 
; nai Evai veteranai įteikė 
; atmintinuką — mėlyna m e 
fone atitinkamos formos 
žvaigždėtą paduškaitę.

Skaitlingai susirinko 
matyt Lietuvos filmus

Kaip jau buvo garsinta, 
praėjusį sekmadienį Schwa- 
ben sąjėje įvyko rodymas 
filmų iš Lietuvos. Juos re*- 
dė filmininkas Jnnas Gry
bas. Reikia pasakyti, kad 
filmų pamatyti sus i r i n k o 
gana gražus būrelis vietos 
lietuvių. Publikoje matėsi 
ir tokių, kurie retai kada 
pasirodo mūsų parengimuo
se šiais laikais. Tas tik pa
rodo, kad jie labai intere
suojasi tuo, kas dedasi jų- 

i jų senojoje tėvynėje.
Pobūviui pirmininkavo 

greatnekietis Povilas Beeis.
Svarbu, kad susirinkime 

buvo priimta rezoli u c i J a. 
kurioje reikalaujama, kad

Su. nauju prodžektoriunii* 
bus rodomi nauji filmai

Labai įdomūs filmai iš Lietuvos bus rodomi sakamo- 
se vietose ir sekamu laiku:

Worcester, Mass.—Kovo 15 d., 7 vai. vakare, Lietu
vių salėje, 29 Endicott St.

Haverhill, Mass.—Kovo 16 d., 7 vai. vakare, Lietu
vių piliečių klubo salėje.

Brockton-Montello, Mass.—Kovo 17 d., 2-rą valan
dą dieną, Lietuvių tautiško namo salėje.

Lawrence, Mass;—Kovo 23 d., 6-tą vai. vakare, Lie
tuvių piliečių klubo salėje.

South Boston, Mass.—Kovo 24 d., 2-rą valandą die
ną, Lietuvių piliečių klubo salėje, 318 W. Broadway.

Kaip jau yra žinoma, J. Grybas įsigijo naujutėlė 
prožektorių. Jam padeda Klemensas Briedis, tai dabai* 
filmų rodymas išeina taip, kaip geram teatre. Filmų rdf 
dymas tęsiasi virš dviejų valandų. Kaip lietuviams, taip 
ir kitataučiams yra labai įdomu tuos filmus matyti.

Kviečiame visus susirinkti.
Rengėjai

su moterys, šiandien pir
mūnu lentoje moterį pama
tyti įprastas dalykas, nes 
teisės lygios, o darbo sritys 
įvairios: yra moterų, ku
rios ir traktorių, ir automa
šiną valdo, ir yra vyrų, ku
rie dirba fermose, taip, kad 
einama prie to. kad išnyktų 
riba tarp “vyrišku” ir “mo
teriškų” darbų, o kad to' pa
siekti, plečiama mechaniza
cija. Kai sekančiais metais 
jau bus pilnai elektrifikuo
tas mūsų rajonas, tuomet 
dar daugiau mechanizacijos 
bus kaime. 

I

Neužilgo pas mus rinki
mai į vietines tarybas ih 
į Aukščiausiąją Tarybą. Ir 
čia moterims leidžiama lais
vai pasireikšti. Ir iki šiol 
ir miesto taryboje buvo ne
mažai deputatų moterų ir 
miesto tarybos pirmininkas 
pas mus yra moteris. O 
renkant moterį deputatu, 
nereikalaujama kokiu nors 
apribojimų ar dėl mokslo, ar 
dėl užimamų pareigų. Ge
rai dirbant bet kuriame 
darbe, galima būti išrink
tai.

Savo šventę ir šiemet at
švęsim© įdomiai. Turėsime 
minėjimą, kuriame, ^kaip n\savo pasiryžusiu studijavi- 
visuomet, bus atžymėtos 
aktyviausios moterys, prof
sąjungos ir įstaigos vėl pre- 

~lųijjLioja ir apdovanoja mo
teris, pasižymėjusias darbe.’ 
Pagal nerašytą tradiciją, tą j norime jį ko- 
dieną moterys, turi sąlygas Aktyviai pasveikinti ir pa- 
atsvęsti, anksčiau paleidžia-, gerbti
mos iš darbo, o smulkesnė- j Tąja proga «Laisv6s„ 
se įstaigose 11 vlsai tĄ dieną.bendroves direktoriatas 
neon na . Į rengia banketą su gražia

Mielos seses. Savo mies-. menjne programa, kuris 
teho moterų vardu noriu jy kg sekmadienį kovo 31 
perduoti Jums sveikinimus j d New National HaH, 261 
Moters dienos proga ir pa-1 Dri Ave , Brooklyn, N. 
linkėti kuo didžiausios lai
mės tiek darbe, tiek ir as-' 
meniniame gyvenime.

Tą dieną švęsdamos tėvy
nėje, mes prisiminsime Jus, 
žinodamos, kad ir Jūs įne
šate savo darbo dali į bend
rą visų moterų siekimą 
tvirtos taikos ir laimės pa
saulyje.

Šį sveikinimą prašvtume 
patalpinti laikraštyje “Lais
vėje,” kad apie jį žinotų vi
sos moterys.

Vebrienė 
Vabalninkas

Prieš 73-jus metus Prei- 
nio kaime, Krekenavos apy
linkėje, Panevėžio rajone 
^gimė ir augo Zigmukas. 

„ . _ . . . . Apie 19 metu jaunuolisRengėjai rūpinasi banke-1 metais, savo gimtąjį 
I kraštą atsisveikinęs, išva- 
' žiavo į Ameriką laimės ieš- 
■ koti. Jis apsigyveno Brook
lyn©, New York, lietuvių 
kolonijoje, čia (su mažomis

Pagarbos ir džiaugsmo pokylis
Vilniaus Valstybinis V. cija tuojau jus aprūpins bi-

Kapsuko vardo universite- ■ lietais, 
tas aukštai pagerbė Antaną1 ~ 
Bimbą, suteikdamas jam Iš-. tą pravesti gražiai ir kil- 
torijos mokslų garbės dak- niai. Prašome visuomenę; 

' taro vardą. Šis minėto uni- ’ padėti iš anksto įsigijant bi-1 
versiteto mokslininkų žygis ■ lietus ir skaitlingu atsilan-' 
ne tik kad suteikė šlovę kymu. Šis pokylis yra pir- į
Antanui Bimbai, bet kartu1 mas tos rūšies pažangiojo f§^į?r^s7 gyveno ir~dirbo. 
suteikė didelio džiaugsmo ir | Amerikos lietuvių judėjimo §įame mieste susirado gy- 
garbės visai Amerikos lie- ■ istorijoje, jis pasiliks kaip venįmo draugę, Evą Gau- 
tuvių išeivijai, kad jos eilė- ' svarbus musų gyvenimetuvių išeivijai, kad jos. 
se iškyla įžymūs veikėjai.

Amerikos valdžia sugrąžin
tų ImDulevičių ir Paškevi
čių į Tarybų Lietuvos teis
mo rankas nubaudimui už 
jų karo metu papildytas 
Lietuvoje baisias krimina- 
lystes. Rep.

Don kazokų choras 
tebedainuoja

Kovo 1-mą įvyko šaunus 
koncertas Carnegie Hall. 
Jį atliko Don Kazokų (vy
rų) choras, vadovaujamas 
Serge Jaroff’o; rengėjas F. 
G. Gerstman. Choras dai
nuoja stebėtinai harmonin- 
n-ai-darniai. Malonu klausy
ti. Atrodo, kad vienas dide
lis garsas ateina iš dausų.

Prieš kelioliką metų ma
čiau šį chorą jauną, o dabar 
atrodo gerokai laiko apne
šiotas. Tačiau jis tebedai
nuoja skambiai, kaip anais 
laikais. Jo dirigentas irgi 
jau pasikeitęs, bet tebėra 
vikrus, sukasi estradoje 
kaip 16-kametis. Visi dėvi 
kazokišką uniformą; tik va
dovo uniforma išsiskiria iš 
kitų. • f: ■'

Šokėjai buvo du. Mitriai 
šoka, kaip vėtros nešami. 
Šokėjai turėjo du, o choras 
apie 15 išstojimų. Visi bu
vo publikos šiltai sutikti. 
Publikos buvo gausiai. At
rodo, kod Don kazokų cho
ras tebėra populiarus.

Svečių tarpe buvo girdėti 
daug kalbančių rusiškai. 
Jų ir jaunimas laisvai kalba 
tėvų kalbą, kad ir aš susi
gaudžiau, nors mažai, nusi
manau apie jų kalbą. Maty
ti, rusų jaunimui tėvų kal
ba arti prie širdies.

Jonas, Jr.

MIRĖ i
Pirmadienį, kovo 4 dieną, ' 

mirė pažangi lietuvaitė i 
Monkienė, kuri gyveno' 
Brooklyne ant Stagg Street. I 
Buvo pašarvota Paul Gusto į 
šermeninėje ir tapo palaido-1 
ta ketvirtadienį, kovo 7 d.,, 
Maspethe, Mount Olivet ka- ’ 
pinėse.

Liūdesy paliko dukterį 
Adela Mitchell ir podukrą1 
Agnes Diem.

Mūsų giliausia užuojauta j 
velionės artimiesiems ir; 
draugams.

---- --------
Kovo 5 d. mirė Steponas 

Budreckis, amžiaus 52 me
tų, dipukas. Buvo rimtas 
žmogus, nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas, amato— 
dailydė. Ilgoką laiką gyve
no Brooklyne, Williamsbur- 
go sekcijoje. Paliko liūdin
čius žmoną, sūnų ir brolį. 
Kūnas pašarvotas Bieliąus- 
ko( ^e^ęųinęje, 660 .Grand į 
St., Brooklyn. N.' Y. Bus j 
ląidojąniąs ^ęątą'dięhį^ kovo 
9 d- Mirė nuo yežio ligos.

i PRANEŠIMAI
BALTI MOKĖ, M D.

“Laisvės? piknikas šiemet įvyks 
ijirželio-Junė 23t Slavų parke, 6526 
Holabird Ave. Prašome Philadel-j 
phijos ir vietinius“Laisvės’' priete- 
lius pasižymėti pikniko vietą ir lai
ką ir nerengti tą dieną savų drau
gijų parengimų, o skaitlingai daly
vauti mūsų'ALDLD 25 kuopos ren
giamame piknike. • ■"

Rengimo Komisija (19-20)
* ■^■■■11 iriu 

HARTFORD, CONN.

Draugės ir dfaugai, LLD 68 kuo
pos nariai, susirinkimas įvyksta se
kantį pirmadieni, kovo (March) 11 

d., 7:30 vakare, Choro svetainėje. 
Knyga “Prelatas Olšauskis jau 

gauta.
Jau laikas ir duokles pasimokėti.
Tad, draugai, nepatingėkite. Da

bar negalima skųstis, kad laiko nė
ra. Sekr. J. 2. (18-19)

SO. BOSTON, MASS.

LLD 2-ros kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 7 d., 7:30 vakare. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Sek-! 
retorė gavo naujas knygas. Naftai 
ateikite pasiimti.

Nauji filmai iš Lietuvos bus 
rodomi sekmadienį, kovo 24 d., 2 vai. 
popiet, 318 W. Broadway. Įsitėmy- 
kite dieną ir kitiems praneškite.

Sekr. S. Rainardt (18-19)
WORCESTER, MASS.

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

Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Turime daug reikalų apkalbėti.

J. Jaskevičius. sekr.
(18-19)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

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

Valdyba k
(18-19)

-A--4. ■ . .....

WORCESTER, MASS.
METINIS BANKETAS—PIETOS
Rengia Liet. Darbininkų Susivie

nijimo 57 kp. kovo 10 Mąrch, 29 Ln* 
dicott St. l^vipčiame visus narius ir 
svečius dalyvauti šiąmė , ^šauniame 
bankete; 'turėsime; programą: J. Pe-i 
trjĮške^įfeiUs rodys filmus iš savo ke? 
liones po. tjettĮVą ir Lpnklta kuftfap 
abi Šalis ?apkeb4vo praėjusią, vasarą. 
Taipgi rodys film4 ir iš .“Laisvės? 
šėrfninkų suvažiavimo ir banketo. /

Pradžia 1:30 vai. popiet. \ 
įžanga $1.50.- ' 1 (17119)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuo{>o,s narių žiniai k 

Trečiadienį, kovo 13 d., 7:30 vaf.
vak., įvyks kuopos mitingas “Lais
vės’’ svetainėje, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Parke. ' a’

Visi nariai prašomi dalyvauti. Tu
rėsime žinių iš Centro ir kuopos 
reikalų, kuriuos reikia apsvarstyti.

Komitetas (19-201

lienę. Jie suėjo į porą 1925 
metais.

Jis pelnė duoną sunkius
įvykis Amerikos lietuvių iš
eivijos istorijoje.

Iš Antano Bimbos raštų' darbus atlikdamas. Visą lai
mes jį žinome kaip 'gerą 
žurnalistą, iš jo prakalbų 
žinome jį kaip puikų ora
torių, o svarbiausia — jis 
yra autorius apie 22 knygų 
ir brošiūrų, 9 iš jo knygų 
yra didelės, po keletą šimtų 
puslapių.

Pasirodykime, jog mes 
įvertiname Antaną Bimbą 
kaip žurnalistą, autorių ir 
bendrai kaip liaudies, švie
tėją ir vadovą jos kovose už 
šviesesnę ateitį — tinkamai 

i pagerbkime ji šiuo pokyliu. 
Mums garbė, kad pažan-i 

giųjų Amerikos lietuvių ju-j 
įdėjimo veikėjas ir vadovas'

mu ir kūryba i stori josi 
mokslų srityje atsiekė taip! 
aukštą Lietuvos mokslinin- 

i kų pagarbą. Mes, reikšda- 
i mi savo džiaugsmą Antano

. Y., nes A. Bimba yra ilga- 
' metis “Laisvės” redakcijos 
kolektyvo narys.

Paskelbimas rengiamo pa
garbos banketo gavo entu
ziastiško visuomenės prita
rimo. Iš to galima tikėtis, 
jog banketas pavyks., bus 
daug publikos. Svetainė di
delė, patogi banketams, ir 
mes galime aptarnauti apie 
300 asmenų. Tačiau, iš anks
to turime žinoti, apie kiek 
bus žmonių,, kad visus ap
rūpinti maistu.

Labai prašome iš anksto

P. Buknys

KARALIŠKOS BUVO 
. LAIDOTUVĖS

New Yorkas. — Anthony 
Anastasio (Tough Tony), 
Brooklyn© laivakrovių va
das, karališkai buvo palai
dotas. Tūkstančiai žmonių 
susirinko prie šermeninės 
ir bažnyčios. Jo karstas 
kainavo $2,500. Mišias laikė 
jo brolis kunigas Salvatore 
Anastasio.

New Yorkas. — Policijos 
komisionierius M. J. Mur
phy paskelbė, kad 1962 me
tais mieste nuo automobi
lių žuvo arba labai buvo su
žeista 10,000 vaikų ir jau
nuolių žemiau 16-kos metų 
amžiaus.

Ammanas. — Sakoma, 
kad Egipto lėktuvai bom
bardavo Saudi Arabijos 
miestelį, kriame buvo susi
spietę Jemeno monarchis- 
tai, į 4

įsigyti banketo bilietą. Kai
na $3.50. Jei niekas asme
niškai jums nepasiūlė ban
keto bilieto, tai tuojau ra
šykite “Laisvės” administ
racijai, pažymėdami, kiek 
bilietų norite, ir administra-

ką dirbo muilo industrijoje. 
Liuosu laikujmėgo išeiti, su 
draugais pasimatyti. Buvo 
narys: Piliečių klubo, Jur
ginis draugijos (kol d-ja 
gyvavo), Literatūros drau
gijos. Skaitė “Laisvę” ir ki
tą spaudą. : •

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną Evą, posūnį Bolesla
vą, podukrą Aleksandriją, 
brolius Petrą ir Juozą Ame
rikoje ir dvi seseris Lietu
voje.

Labai gaila netekus dar 
vieno lietuvio ir draugijų 
nario.

Žmonai su šeima ir gimi
nėms giliausia užuojauta!

Jonas, Jr.

Padėkos žodis
Šiuomi išreiškiu didelę 

padėką draugėms už lanky
mą manęs ligoninėje ir na
muose, taipgi Moterų Klu
bui už atviruką. Taipgi ga
vau atvirukų ir nuo drau
gių paskirai. Ačiū tai drau
gei, kuri man prisiuntė do
vanėlę. Aš nė nežinojau, 
kad aš turiu tiek daug gerų 
draugių. Ačiū labai visoms. 
Taipgi ačiū “Laisvės” per
sonalui už suteikimą vietos 
laikraštyje.

Eleanor Songaila

Iš sutiktuvių “pares”

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

kovo (March) 13 d., 7:30 vai. vak:, 
“Laisvės“ salėje, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Parke. '

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba (19-20)

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Ku^ie 
ten jau gauna laisvę, rašo, 
kad ii jiems patinka V

Moters Dienos Minėjimas 
Sekmadienį, Kovo 10 — 3 vai. popiet 

“LAISVĖS” SVETAINĖJE 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Dalyvaus Aido Choras
Bus svečių iš Lietuvos 

Po trumpos programos bus vaišės.
' Kviečia visus New Yorko Motery Klubas z

Vasario 28 dieną buvo 
suruoštas gražus pobūvis 
sutikimui iš Floridos sugrį- 
žusios Magdalenos Aleksie- 
jienės. “Parę” rengė Frank 
Krunglys ir Viktoras Pet
raitis, pritariant Zigmui 
Jokšai. Susirinko gražus 
būrelis josios draugų bei 
pažįstamų. Pirmininką v o 
F. Krunglys. V. Petraitis 
aptarnavo smark i a i s ir 
minkštais gėrimais, o Mari
jona Krunglienė su valgiais 
ir kitokiais gardumynais. 
“Parė” įvyko Lazauskų 
įtaigoje.

Aleksiejienė širdingai dė
koja visiems dalyviams ir 
sako: “Nežinojau, kad aš 
turiu tiek daug draugų.” 
Taip pat ir Antanas Alek
siejus dėkoja už jo žmonos 
ęražų pagerbimą. O la
biausiai jiedu dėkoja gas- 
padinei.

Ten Buvęs

New Yorkas. — Marga
ret Truman-Daniel, dukra 
buvusio prezidento, ęusilaųr 
kė trečiojo sūnaus.

“VILNIES”
KALENDORIUS

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

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

TURININGAS RAŠTAIS Iš ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

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

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu.

Užsisakydami adresuokite:

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