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• KRISLAI
Vieno žmogaus mirtis 
Tragedija be paskutinio akto 
Šimtai neatsakytų klausimų 
Naujasis prezidentas

— Rašo A. Bimba —

Kas dieną, kas valandą, kas 
sekundę žmonės miršta. Mirš
ta sulaukę senatvės, miršta li
gų pakirsti, miršta prezidentų 
bei karalių įsakymu, miršta 
nuo budelių rankos, miršta 
nuo žmogžudžių kulkos bei 
peilio. Rodos, niekas to ne
paiso, niekam tas neberūpi. 
Įprasta, kasdienybė! Verkia 
tik kritusiųjų artimieji. Kas 
čia tokio visiems kitiems. . .

Bet štai nuo žmogžudžio 
kulkos krito mūsų krašto pre
zidentas. Ir milijonais žodžių 
visuose pasaulio kampuose iš
siliejo apgailestavimai, nusi
stebėjimai, būkštavimai, deja
vimai, abejojimai ateitimi...

Kaip nelygi gyvybė gyvybei, 
kaip viena beveik nieko ne
reiškia, o kaip kita visus su
jaudina ir gali net pakeisti vi
sos žmonijos istorijos raidą. . .

* Netekimas jauno preziden
to didžiulė tragedija, nežiū-
rint, kaip kas mano, kaip kas 
žiūri į gyvenimą ir mirtį. To- | 
dėl, kad jis atstovavo milži
niškai šaliai, vairavo milžiniš
ką laivą... Todėl, kad jis 
neužbaigė savo tarnybos, kad
nepravedė gyveniman visos ei
lės žygių, kuriuos buvo pasi- 
brėžęs įvykdyti. Todėl, kad 
jis buvo priėjęs teisingos, prak
tiškos, išmintingos išvados, jog 
termobranduolinio karo prie
mone spręsti didžiuosius tarp 
tautų ir valstybių santykius 
būtų baisiausia beprotystė. Ir 
todėl, kad jo belaikė mirtis 
gali padrąsinti, pastatyti ant 
kojų reakcines jėgas, kurios 
nebenurimsta savo kailyje, ku
rios blogo ir pikto linki žmo
nijai, mums visiems. ..

Taip... didelė, baisi tra
gedija. . .

Bet ar ji baigėsi su prezi
dento palaikų užkasimu tau
tinėse Arlingtono kapinėse?

Ne, nesibaigė. Dar turės bū
ti paskutinis aktas. Ir pasau
lis, ir Amerika nenurims, kol 

^nebus pastatytas paskutinis 
aktas.
v Tegu tai žino ir girdi mū
sų naujasis prezidentas ir ve
lionio prezidento brolis Ro
bertas Kenedis, valstybės pro
kuroras. * * *

Dar neatsakyta, ir šaukiasi 
greičiausio atsakymo, šimtai 
klausimų. Pirmutinis klausi
mas:

Kodėl, kas, už ką nušovė 
prezidentą? Aišku, kad ne
galėjo būti tik vieno išprotė
jusio ar sužvėrėjusio asmens 
darbas.

Kodėl nebuvo paleistas dar
ban visas valstybės aparatąs 
sugavimui žmogžudžio? Ko
dėl buvo pasitikėta vietos po
licija, kurios “apsaugoje” pre
zidentas tapo užmuštas?

Kodėl buvo suruoštas ir 
pravestas televizuotas Oswal
do nužudymas? Juk matome, 
kaip du policistai iš šonų lai
ko jį už rankų, kurios buvo 
surakintos, o požeminio pasau
lio sutvėrimas Ruby prieina ir 
visų akivaizdoje jį nušauna.

Bet kam tuos klausimus čio- 
. nai dėstyti. Jų tiek daug, jog 
jie užpildytų didžiulę knygą.

Pakorimo bei sudeginimo 
^ėlektros kėdėje žmogžudžio 

Ruby istorija nepriims pasku
tiniu šios tragedijos aktu.
* Lieka palinkėti, kad nauja
sis prezidentas Johnsonas ir 
Robertas Kenedis išpildys vi
sam pasauliui duotą žodį, jog 
visa ta tragedija bus pilnai 
atidengta visiems matyti. )

Iškilmingai laidojo 
prezidentą Kenedį

'LAISVES' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

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

TSRS ragina tęsti 
Kenedžio politiką

Washingtonas. — Pirma
dienį, lapkričio 25 d., Ar
lington National kapinėse 
iškilmingai buvo palaidotas 
prezidentas John F. Kene- 

! dis.
Kapitolio didžiojoje Ro

tondoje prezidento palai
kai bvo pastatyti beveik per 
24 valandas. Per visą laiką 
dviejomis eilėmis žmonės 
ėjo atiduodami jam pasku
tinę pagarbą. Sakoma, kad 
praėjo apie 300,000 žmonių.

Pirmadienį pusė vienuo
liktos prezidento palaikai 
buvo paimti iš kapitolio ir 
nugabenti pamaldoms į Šv. 
Matthews katedrą, o iš ten 
į kapines.

Buvo laidojamas milita- 
riniai. Eisenoje dalyvavo 
visų JAV gynybos jėgų da
linių grupės. Virš kapinių

Mes negrasiname, bet rimtai 
įspėjame,”— TSRS maršalai
Maskva.—Generolas Vla

dimiras Tulubko , TSRS ra
ketų dalinių komandierius, 
atsakė JAV Gynybos sekre
toriui McNamarai. Tulub
ko, tarp kitko, sakė:

Vakarų imperialistai, 
ypatingai JAV dažnai gra
sina militarine jėga Tarybų 
Sąjungai ir kitoms socialis
tinėms respublikoms. Jeigu 
jie tą daro siekdami tik di
desnio apsiginklavimo, pil
dami bilijonus dolerių gink
lų ir amunicijos gaminto
jams, tai jų reikalas, bet 
jeigu jie ruošiasi nuo žod- 
žių pereiti prie veiksmų, 
tai turi atsiminti, kad tą 
pat minutę, kai jie pultų 
bent kurią socialistinę šalį, 
tai ir Jungtinių Valstijų te
ritorija virstu į karo lau
ką.”

Po militarinio par ado 
Raudonojoje aikštėje mar
šalas S. S. Biriuzovas, 
TSRS Generalinio štabo 
viršininkas, sakė, kad Ta
rybų Sąjunga turi raketų 
ne tik pasiekimui kitų kon
tinentų, bet net galinčių

Prezidentas Lyndon John
son politikoje nėra naujokas. 
Jis jau veteranas politikie
rius. Jis per paskutinius tre
jetą metų buvo vice-preziden- 
tu. Jis paeina iš pietinių vals
tijų. Per keletą metų Senate 
jis buvo demokratų frakcijos 
vadas. Jis pats norėjo būti 
nominuotas į prezidento vietą, 
bet jį supliekė John Kenedis.

Jis sako, kad jis laikysis Ke
nedžio politikos. Užsienyje, iš 
vienos pusės, visomis jėgomis 
plės karą Pietiniame Vietna
me prieš Vietnamo liaudį, iš 
kitos pusės — su socialistinė
mis šalimis vykdys koegzisten
ciją. ' ’

Namie — naujasis preziden
tas darbuosis už pravedimą 
Kongrese taksų numušimo ir 
civilinių teisių bilių, kuriuos 
yra pasiūlęs velionis.

Kas toliau\ir kas daugiau?
Tenka palaukti ir pamaty

ti . » »

skrido 5 karinių lėktuvų, 
prezidento pagarbai buvo 
iššautos kelios salvės iš 
šautuvų ir 21 šūvis iš ka- 
nuoliu.

Po religinių apeigų, iš vi
so pasaulio valdininkai ir 
valstybių pareigūnai praėjo 
pro Kenedžio karstą, ati
duodami jam paskutinę pa
garbą.

Nuo kapinių užsienio val
stybių pareigūnai buvo už
kviesti i Baltąjį Namą, kur 
Kenedžio našlė juos priėmė 
ir pavaišino.

Ten su užsienio pareigū
nais susitiko ir naujasis 
JAV prezidentas L. Johnso- 
nas. Sakoma, kad iš užsie
nio buvo 220 žymių asmenų. 
Kenedžio laidotuvės buvo 
vienos iš didžiausių pašau- 
lyje- 

skrajoti aplinkui visą pa
saulį.. Tą aiškiai įrodė “Po
le t-l” skraidymas aplinkui 
Žemę, kuris kosmoso erdvė
je manevravo pakildamas ir 
nusileisdamas, taipgi ^skra
jodamas į šonus. Maršalas 
sakė, kad TSRS turi įrengi
mus sunaikinimui priešo 
raketų erdvėje. Jis pridėjo:

“Aš didžiuojuosi mūsų ša
lies mokslininkais, techni
kais, darbininkais. Mes tu
rime geriausius ginklus pa
saulyje ir turime žmones, 
kurie nesigailėtų nei jėgų, 
nei gyvybės sutriuškinimui 
užpuolikų.”.

Kastro apie Kenedį 
ir L. Oswald^

Havana. — Kubos prem
jeras F. Kastro sakė, kad 
nors Kuba daug nukentėjo 
nuo JAV Eisenhowerio ir 
Kenedžio vyriausybių, bet 
nužudymas Kenedžio, tai 
labai bloga žinia.

Jis sakė, kad marksistai 
ne prieš žmones kovoja, bet' 
prieš kapitalizmo sistemą. 
Kastro nurodė, kad su Ke
nedžio mirčia gali tik pa
blogėti tarptautiniai santy
kiai ir Jungtinėse Valstijo
se demokratijos reikalai.

Kas dėl Lee H. Oswaldo 
primetimo Kubai ir komu
nistams, Kastro sakė, kad 
tai yra reakcijos melas. Ku
boje niekas nežino apie Os- 
walda. Jis nebuvo New Or- 
leanso mieste Fair Play for 
Kuba komiteto nariu, o 
Dallaso mieste, visai nėra 
tokio komiteto.

UŽSIENIO PREKYBA
Paryžius. — NATO kari

ninkai, politiniai ir ekono
miniai viršininkai plačiai 
svarstė užsienio prekybos 
reikalus, o ypatingai socia
listinių šalių prekybą.

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

PUNKTAI 
Connecticut valstija ...................................... 4399
Brooklynb vajininkai ...................................... 3352
So. Bostdn, Mass................................................. 3208
La wrench, Mass................................................    2494
N. J. valstijos vajininkai.....................................2170
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla....................... 1906
Worcester, Mass..................................................  1656
Mildred Friberg, Chicago, Ill................................ 1440
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 1422
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa................................. 1116

— o —
Philadelphia, Pa........................... 972
Rochester, N. Y......................... 936
Great Neck, N. Y...................... 936
LLD 20 kuopa, Motertj

Binghamton, N. Y............. 750
Chester, Pa........ .......................... 744
A. Žemaitis, Baltimore, Md.........  696
J. Blažonis, Lowell, Mass........... 648
Miami, Fla.................................. 624
Los Angeles, Calif...................... ^576
Kanadiečiai ...............  516

. J. Žebrys, Cleveland, 0.............  504

Cbnnecticut valstijos vajininkai gražiai darbuojasi, 
tvirtai laikosi pirmoje vietoje. Prisiuntė atnaujinimų: 
J. Patkus, New Haven, Cbnn.; M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., prisiuntė tris naujas prenumeratas ir at
naujinimų, ir J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., atnau
jinimų. j ; ■ L

B'rooklyniečiams pasidarbavo K. Petrikienė, priduo
dama dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimą.

'■> - < So.: Bostono< vajininkai laikosi . laimėtojų skyriuje.
■ ' (Tąsa 5-tame puslapyje)

Prezidentas Johnsonas ketina 
vykinti Kenedžio politiką

Washingtonas. — Anas
tazas Mikojanas, TSRS 
premjero pavaduoto j as, 
lankėsi pas JAV naująjį 
prezidentą L. Johnsoną ir 
jie tarėsi ^per 40 minučių.

Po jų pasitarimo paaiš
kėjo, kad Kenedžio mirtis 
nesukliudo gerėjimo santy
kių tarp JAV ir TSRS.

Po tragedijos Dali aso

Nauja T. Sąjungos 
ir JAV sutartis

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Po ilgų pasitarimų Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos paruošė sutartį erdvių 

| užkariavimo reikalais. Su
tartis paruošta pasiremiant 
Jungtinių Tautų taisyklė
mis.

Tai dar vienas žingsnis 
pašalinimui vienos valsty
bės nepasitikėjimo kita, 
kuris veda prie atsisakymo 
vartoti kosmoso erdves mi- 
litariniams žygiams.

Sutartis buvo pateikta 
Jungtinių Tautų asamblė
jos užgyrimui, kurio, nea
bejotinai, susilauks.

KENEDIS IR JO 
PAVEIKSLAS

Dalias. — Metu preziden
to Kenedžio važiavimo gat
ve Abrahamas Zapruder’is 
suko 8-ių milimetrų filmu- 
kę. Jis taip aiškiai nutrau-r 
kė mirtinai sužeistą prez. 
Kenedį, kad “Time-Life” 
žurnalas nupirko nuo jo 
paveiksluką už, $40,0000.

B. Sutkus, V. Taraškienė
San Francisco, Calif.......... 492

M. Žiedelis, Nashua, N. II. 440
Scranton, Pa............ ....................  396
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 322
C. K. Urban, Hudson, Mass. 280
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass.................. 216
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa. 120
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass...................... 72
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 72
C. Belunas, Detroit, Mich.......... 36

I

miesie Tarybų ‘Sąjungos 
vyriausybė ir liaudis susi
jungė su JAV vyriausybe ir 
liaudimi apgailestavime 
Kenedžio. Tarybų Sąjungos 
vyriausybė ir spauda pa- 
pareiškė, kad geriausias pa
minklas Kenedžiui bus, tai 
vykdymas nesutikimų paša
linimo tarp JAV ir- TSRS, 
kuris prasidėjo preziden-

• tau j ant Kenedžiui.

McNamara už galingą 
JAV karo orlaivyną
Washingtonas. — R. Mc

Namara, JAV Gynybos 
sekretorius, griežtai pasi
suko karinio orlaivyno ša
lininkų pusėn. Jis stoja, 
kad kuodaugiausiai pinigų 
skirti karo orlaivynui, tai 
yra, lėktuvų ir raketų ga
mybai.

JAV armijos ir karo jū
rų laivyno viršininkai sako, 
kad McNamara “skriaudžia! 
kitas gynybos jėgų dalis”.

Komercinėje spau d o j e 
prasidėjo agitacija už karo 
laivyno jėgas, nors jau ir 
dabar JAV orlaivyne turi 
apie 900,000 žmonių.

ŠIMTAIS ŽMONĖS 
LANKO J. K. KAPĄ

Washingtonas. — Žmo
nės šimtais lanko preziden
to Kenedžio kapą ir vis ga
bena vainikus. Kapų tvar
kytojai aplinkui prezidento 
kapą apvedė balta tvora ir 
tik dalį tų vainikų gali pa
dėti ant kapo, o kitus krau
na prie tvoros lauko pusėje.

Maskva. — Milijonai Ta- 
| rybų Sąjungos žmonių per 
televiziją sekė prezidento 
Kenedžio laidotuves.

Tarybų Sąjungoes spau
da daug rašė apie Kenedį ir 
jo nuopelnus. - “Izvestija” 
redakciniame rašė, kad Ke
nedis buvo priėjęs išvados, 
jcg atominių ginklų gady
nėje karo keliu spręsti bent 
kokius tarptautinius nesu
tikimus, tai būtų beprotys
tė.

Į “Izvestija” nurodo, kad 
Dallaso mieste suimtas ir 
kalėjime nušautas L. Os- 
waldas, tai tik auka, kad 
paslėpus tikrus prezidento 
nužudymo kaltininkus.

Dienraštis nurodo, kad 
nėra abejonės, jog po Ke
nedžio mirties Jungtinėse 
Valstijose daugiau įsigalės 
dešinieji elementai prieša

JAV valdžia tyrinės prezid. 
Kenedžio nužudymą

Washingtonas. — Dallas “The London Daily Tele- 
miesto policija po to, kai graph” pareiškė, kad Dal- 
buvo nužudytas Lee Har- las policijos tvirtinimas,
vey Oswald, įtariamas nu- 
žudytoju prezidento Kene
džio, pareiškė, kad “viskas 
baigta”.

Bet Jungtinių Valstijų 
naujasis prezidentas L. 
Johnsonas įsakė F.B.I. tyri
nėti prezidento Kenedžio ir 
Oswaldo nužudymus.

Tyrinėjimo reikalavo vi
sa eilė JAV senatorių ir 
kongresmanų. Aiškumo rei
kalauja ne tik socialistinių 
valstybių spauda, bet jau ir 
spauda Vakarų Europoje.

Ir vėl laimi Pietų 
Vietnamo partizanai

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia 
prisipažino, kad ji pralaimi 
Long Ano ir Dinh Tuongo 
provincijose, prie Mekongo 
upės. Valdžia turi apie 
400,000 vyrų armijoje ir 
žandarų pulkuose. Ji užtek
tinai turi Jungtinių Valsti
jų ginklų ir amunicijos, bet 
žmonės eina su partizanais.

Valdžios militaristai pri
sipažino, kad kareiviai ne
nori prieš partizanus ka
riauti. Dažnai jų ištisos 
kuopos su ginklais pereina 
į partizanų pusę.

KAIP LAIDOJO LEE 
OSWALDĄ

Forth Worth, Texas. — 
Čionai buvo palaidotas L. 
Oswaldas, kurį Dallaso 
miesto policija kaltina nu
žudyme prezidento Kene
džio. Religines apeigas atli
ko kunigas Louis Saunder- 
sas. Dalyvavo tik Oswaldo 
motina, jo brolis, žmona 
Marina ir du jų maži vai
kučiai.

kyje su senatoriumi Gold- 
wateriu. Laikraštis rašo, 
kad militaristai, imperialis
tai ir ginklų gamintojai 
bandvs paaštrinti ir -tarp
tautinius santykius.

“Izvestija” deda vilties į 
naująjį JAV prezidentą 
Lyndon Johnsoną, kuris pa
reiškė, kad jis ištikimai 
vykdys velionio Kenedžio 
politiką Laikraštis sako, 
kad Tarybų Sąjunga, kaip 
praeityje, taip ir ateityje 
dės pastangų sutvirtinimui 
taikaus sugyvenimo. TSRS 
pasitiki, kad ir JAV žmo
nės prie to prisidės. “Izves
tija” savo redakcinį baigia:

“Bendros pastangos už 
koegzistenciją būtų geriau
sias paminklas prezidentui 
J ohn Fitzger aid Kene
džiui, kuris mirė tragiškose 
aplinkybėse”.

būk Kenedžio nužudymo 
tragedijos tyrimas jau “už
darytas”, yra “didelis 
absurdas”, nes žmogžudys
tė neišaiškinta. Visame pa
saulyje apie ją žmonės kal
ba, o ji apsupta, kaip tan
kaus miško.

Vakarų Vokietijoje, 
Prancūzijoj, Berlyne, ara
bų šalyse visur spaudoje 
smerkia Dallaso piliciją, 
kuri, neapsaugojo preziden- 

■ tą Kenedį, o dabar norėtų 
nutraukti tyrinėjimą, kuo
met žmogžudystė yra dide
lėje misterijoje.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos sulaikė mili- 
tarinę ir kitokią pagalbą 
Indonezijos respublikai. Sa
koma, kad bus sulaikyta ir 
ir $500,000,000 kredito, ku
ris buvo žadėtas Indonezi
jai.

Washingtonas baud ž i a 
Indoneziją už tai, kad ji bu
vo priešinga sudarymui 
Malazijos ir į ją įjungimui 
teritorijų, kurias skaito 
jai.

KRITIKAVO POLITIKA
Washingtonas. —Senato

riuj J. W. Fulbrightas, pir
mininkas Senatinio komote- 
to dėl užsienio reikalų, kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
prekybos varžymų politiką. 
Jis sakė, kad JAV varžy- 
damos prekių pardavimą 
socialistinėms šalims pasi
darys daug sau blogo.

KINIJA GINS
Pekinas. — Marš alas 

Chen Yi, Kinijos Užsienio 
ministras, pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų imperia
listai rimtai grasina Kam
bodžos valsybei. Jis sakė, 
kad jeigu Kambodža bus 
užpulta, tai Kinija ją gins.
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Kas toliau?
PREZIDENTAS KENEDIS palaidotas. Jis mirė 

kankinio mirtimi. Mirė nuo nuožmios, piktos rankos, ei
damas savo valstybines pareigas. Jis palaidotas Arling
ton© Tautinėse kapinėse, kur ilsisi daug žymių mūsų ša
lies žmonių.

Prezidento laidotuvės buvo televizuotos, ir kiekvie
nas, kas tik norėjo, galėjo matyti. Jo laidotuvių televiza- 
vimas dar kartą parodė, kaip, prie dabartinės technikos, 
galima viską matyti, nebūvant ten, kur įvykiai vyksta. 
Tai didelis dalykas. Tai svarbus dalykas!

— o —

tčIAU, JEIGU MES PASIEKĖME tokį kultūros 
technikoje, tai klausimas kyla, kodėl nepasiekia
me tokio lygio, kad galėtume apsaugoti gyvybę mums 

brangaus žmogaus, vadovo? Kaip apsaugoti mūsų šalies 
prezidentą, jo gyvybę?

Prezidentas Kenedis juk yra ketvirtas JAV prezi
dentas, kritęs nuo sąmokslininkų piktos rankos. Dallaso 
miesto policija suėmė žmogų, nužiūrėtą prezidento už
mušime, Lee Harvey 0swaldą. Ir tuojau pasiskubino 
pranešti, būk jis esąs komunistas, kad jis nužudęs prezi
dentą, nors aiškių žinių policija neturėjo, ir Oswaldas 
neprisipažino prezidentą nužudęs.

Dar baisiau: Dallaso policija taip saugojo menamą 
prezidento užmušėją, kad įsileido pas save tūlą saliuni- 
ninką, kabareto savininką, Jack Ruby-Rubensteiną, ku
ris po policijos akimis Oswalda nušovė.

Na, ir Dallaso policijos viršinninkas pareiškė, jog su 
nušovimu Oswaldo dalykas baigtas, prezidento Kenedžio 
nužudymo kaltininkas “nubaustas” ir viskas baigta.

Ar galvojantis žmogus gali su tuo sutikti?
Jokiu būdu ne!

— 0 —
VISKAS RODO, kod čia būta baisaus sąmokslo, 

kad čia yra kas nors giliau paslėpta, kad čia buvo są
mokslas prezidentą nužudyti. Čia ne koks nors pamišėlis 
padarė tai, ką padarė, —čia buvo iš anksto padarytas 
susitarimas atimti prezidentui gyvybę.

Kas tie sąmokslininkai?
Reikia labai rimtai tuo klausimu susirūpinti, reikia 

išaiškinti, reikia surasti piktadėjus, kad jie. atsakytų už 
šią baisią žalą, didelę tragediją, kurioje žuvo mūsų ša
lies prezidentas.

Federalinė valdžia kaip tik turi tai paimti į savo 
rankas ir visą reikalą ištirti, nežiūrint, kas dėl to būtų 
į sąmokslą įveltas, ir numaskuotas!

— 0 —
KAS GI PAGALIAU prie žmogžudysčių veda? Ne 

komunistai, ne pažangieji žmonės. O, ne! žmogžudystes 
atlieka reakcionieriai, įvairiausi rasistai, progreso prie
šai. Jie deda bombas į bažnyčias, kur užmuša mažame
čius vaikus, jie deda bombas į negrų namus, jie užpuola 
žydų sinagogas, vandališkus darbus atlieka žydų kapinė
se; jie siautėja kaip nesuvaldomi žvėrys. Ir jie laisvi!

Prieš prezidentą Kenedį šitie gaivalai galando dan
tis, norėdami kai nors sutrukdyti jo programą dėl pilie
tinių teisių užtikrinimo negrams ir kitoms tautinėms 
mažumoms. Jie siuto, jie dūko ir jie čia, matyt, išliejo 
savo kerštą. O kad kuo greičiau nusiplautų kruvinas ran
kas, jie šį baisų dalyką bandė primesti komunistams, ir 
net įvelti į tai Tarybų Sąjungą. Mat, suimtasis Oswaldas 
kadaise buvo nuvykęs j Tarybų Sąjungą ir norėjęs (bet 
negavęs) gauti TSRS pilietybę.

Todėl mes ir sakome: technikoje mūsų šalis pažen
gė labai toli pirmyn, bet kultūroje tebesame toli atsilikę. 
Reakcionieriai siautėja, ir jų nieks iš tikrųjų nebando 
suvaldyti.
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MES PILNAI SUTINKAME su N. Y. “Timeso” ve

damuoju, kad šis dalykas neturi būti padėtas į šalį, kad 
reikia visa daryti, kad tikrieji sąmokslininkai, preziden
to Kenedžio užmušėjai, būtų suimti ir atitinkamai nu
bausti.

Trys dienos, — penktadienis, šeštadienis ir sekma
dienis —pasiliks Amerikos istorijoje juodžiausiomis.

Reikia viską daryti, kad sąmokslininkai, padarę to
kius baisumus, neišliktų neišaiškinti ir nenubausti!'

KAIP DAŽNAI 
KEIČIASI ŽODŽIAI?

K. Papečkys “Kauno Tie
soje” dėsto: >

Kiekvienoje kalboje yra žo
džių (saulė, oras, žemė- van
duo, ugnis ir kt.),' bendrų vi
siems žemės gyventojams. 

Yra žodžių, kurie atsirado dėl 
klimato sąlygų, visuomenės iš
sivystymo laipsnio, kultūros 
lygio ir t. t. Pavyzdžiui, šiau
rės gyventojai vartoja žodį 
“sniegas,” o tropinių šalių 
žmonės naudoja žodį “palmė.” 
Neseniai atsirado žodžiai “te
levizija,” “kibernetika,” “kos
monautas” ir t. t.

Kalbininkams kilo mintis pa
tikrinti, ar greitai keičiasi žo
džiai.

1950 metais kalbininkai pa
ėmė anglų kalbą, vartotą 950 
m., t. y. prieš 1,000 metų. 
Jie atrinko 215 žodžių, kurie 
sudaro kalbos branduolį, ne
kinta veikiami karų, revoliuci
jų, mokslo pasiekimų. Ir ką 
gi? Pasirodo, ir šie žodžiai, 
slenkančių amžių dilinami, 
kinta, kaip kinta akmenys, 
nuolat plaunami vandens. Pa
vyzdžiui, prieš 500 metų lie
tuviai sakė “todrin,” “lauku- 
su,” “vaikamus.” O dabar sa
ko “todėl,” laukuose,” “vai
kams.” Bet paskaičiavus pa
aiškėjo, kad tas pasikeitimas 
nėra labai žymus. Iš 215 an
glų kalbos žodžių, pasirodo, 
85 proc. nepasikeitė. Tada 
buvo patikrintos kitos kalbos: 
Yra žinoma, kad iš lotynų kal
bos išsivystė romanų kalbos: 
italų, ispanų, portugalų, pran
cūzų ir rumunų. Pasirodo, per 
1,000 metų iš 215 žodžių ita
lų kalboje nepasikeitė 85%, 
ispanų—85 proc., portugalų— 
82 proc., prancūzų—79 proc., 
o rumunų — 77 proc. Buvo 
patikrinta ir vokiečių kalba. 
Palyginus vokiečių kalbą su 
ta, kuria vokiečiai kalbėjo 
prieš 1,000 metų, paaiškėjo, 
kad nepasikeitė 78 proc. žo
džių^-,. Tokiu būdu buvo nu
statyta, kad indoeuropiečių 
kalbose per 1,000 metų apie 
81 proc. (kai kurioms kal
boms pridedant kelis procen
tus, kai kurioms atimant) žo
džių nepasikeitė.

Ko kalbininkai siekia, steng
damiesi nustatyti, kiek pro
centų žodžių kalboje pasikei
čia per 1,000 mietų? Jie no
ri surasti laiko matą. Dabar 
mes laiką matuojame pagal 
istorinius įvykius, pagal geo
loginius reiškinius ir t. t. Kal
bininkai stengiasi surasti kal
binį metodą laikui nustatyti. 
Šį metodą jie pavadino “glo- 
tochronologija.” Žodis “gloto- 
graikiškų žodžių “glossa” — 
“kalba” ir “chronos” — “lai
kas.” Ar glotochronologija 
galės konkuruoti su kitais lai
ko skaičiavimo metodais 
rodys ateitis.

pa-

TRIUKŠMAS 
DĖL ĮVYKIŲ 
VENECUELOJE

čikagiečių “Vilnis” rašo:
Šios šalies. komercinė spau

da apie Venecuelą rašo dau
giau, negu apie bet kurią ki
tą Lotynų Amerikos šalį, nors 
Venecuelos vaidmuo yra žy
miai menkesnis/ negu, sakysi
me, Brazilijos, Argentinos ar 
Meksikos. Menkiausias Ve- 
necueloj įvykis, .nepatinkamas 
JAV stambiam bizniui, plačiai 
ii’ garsiai būbnijamas. štai dėl 
ko:

Iš $8,000,000,000 (8 bilijo-

kapitalizmo šulams
Neseniai perskaičiau ang-1 mano pažįstamas, rusų emi- 

lų rašytojo V. Somerset© grantas, pasakojo man, kad 
Moemo. L(W. Som me r set (kai jis neteko savo dvaro ir

nų) įdėto JAV stambaus ka
pitalo Pietų Amerikoj, Vene- 
cueloj yra keturi bilijonai — 
pusė visų indėlių, žinant tai, 
lengva suprasti, dėl ko tiek' 
daug rėkia, a'^ie'“terorą,”'apie.! 
“komunizmo pavojų” ir kitas . Maugham) autobiografinę 
blogybes toje šalyje j knygą “Suvedant rezulta-
Rockefellerių šeimos trustas ;įus* Joje rašytojas įdomia 
(kartelis)> bet turi ir kiti, forma pasakoja apie savo 
Sears ir kelios kitos^čikagiškės ! gyvenimą ir .kūrybą. Tarp 
kompanijos Jturi sudėję kapi- i kitko, jis nemažai filosofuo

ja politiniais klausimais. 
Kadangi knyga rašyta 
ta dar prieš antrąjį pasau
linį karą ir jos pirmoji lai
da išleista Londone 1938 m., 
jo politinės prognozės labai 
įdomios, nes jis daro išvadą 
apie neabejotiną proletaria
to laimėjimą. V. S. Moe- 
mas duoda sekantį patari
mą kapitalistinių šalių va
dovams :

“... Mes gyvename didžių- į 
jų revoliucijų išvakarėse. 
Aš neabejoju, kad proleta
riatas, vis aiškiau supras
damas savo teises, galų ga
le užgrobs valdžią vienoje 
šalyje po kitos. Todėl aš ne
nustoju stebėtis, kodėl da
bartinės valdančiosios kla
sės vietoj to, kad veltui 
spirtis beviltiškoje kovoje 
su šia neįveikiama jėga, ne
panaudoja bet kurios/gali
mybės paruošti mases joms 
iškylančių uždavinių įvyk
dymui taip, kad kai dabar
tiniai valdžios žmonės bus 
pašalinti, jų pačių lauktų 
mažiau skaudi dalia, negu 
tai buvo kadaise Rusijoje. 
Dar kadaise Dizraeli nuro
dė jiems, kaip reikia pasi-

talo ten. Čikagos stambaus 
biznio laikraščiai dėl to labai 
daug sielojasi dėl “teroro” 
Venecueloje.

DĖL NESANTAIKOS 
KANADOJE

“Liaudies Balsas” rašo:
Išsivysto nemažas sambrūz

dis arba trynimasis tarp pro
vincijų Kanadoje. Kvebekas, 
kur daugumą gyventojų suda
ro prancūzai, pakėlė galvą 
prieš angliškas provincijas. 
Jis teigia, kad angliškoji Ka
nada skriaudžia prancūzišką
ją. Dabar tam tikra komisija 
svarsto ‘Kvebeko keliamą ne
pasitenkinimą. Bet komisijai 
pavesta pareiga tiktai kalbos 
ir kultūros klausimai. O tai 
nėra pagrindinis dalykas.

Nuo pat to laiko, kai Ang
lija nugalėjo Prancūziją ir per
ėmė prancūzų koloniją savo 
žinion, anglai dominuoja vi
same kame. Nors Kvebeko 
provincijoj didelė didžiuma 
prancūzų, tačiau industrijoj, 
prekyboj ir kitose srityse do
minuoja anglai.. Tad prancū
zų kilmės kapitalistai ir pakė
lė šerstį. Jie nori lygių teisių, 
didesnio pelno sero. Kalbos ir 
kultūros klausimas yra antra
eilis dalykas.

Bet tuo tarpu, kai Kanados 
kapitalistai pešasi, užsienio 
kapitalistai ima savo kontro
lėm ir vienus ir kitus. Ir juo 
labiau vietiniai pešis, tuo sve
timiems bus lengviau.

Už nesutikimus tarp pro
vincijų nemažai kalta ir fede
ralinė vyriausybė. Ji nedavė 
reikiamos vadovybės. Ji vis 
atidėlioja, vėliavos ir himno 
priėmimą. Jei prancūzai ir ki- 

1 ti pąši’ūlo kokį planą, tai ang
liškieji tuojau ^atmeta. Jie no
ri palaikyti karalienės vėlia
vą; himną ir t. t.. Tas dar la
biau erzina prancūzus.

Raminasi ar žmones 
apgaudinėja?

Washingtonas. — Prieš 
kiek laiko Tarybų Sąjungos 
vyriausybė paskelbė, kad 
jau turi pasigaminus rake
tas, kuriomis gali erdvėje 
sunaikinti priešo raketas. 
46-ių metų revoliucijos su
kaktyje tos raketos buvo 
vežamos Raudonojoje aikš
tėje,- tai dabar JAV milita- 
Kįstai neturi ramumo.

Vieni iš jų reikalauja dar 
daugiau pinigų “gynybai”, 
kiti sako, kad būk TSRS 
“raketos nebus veiklios”. 
Bet tuo pat kartu Pentago
nas pripažįsta, kad JAV 
jau nuo 1946 metų bando 
pasigaminti tokias raketas. 
Reiškia, patys sutinka, kad 
tokias raketas yra galima 
pasigaminti?

Havana. —Kubos vyriau
sybė atidžiai seka įvykius 
Jungtinėse Valstijose.

Jų ausys nerausta
Poetas Linas Valbasys rašo Vilniaus “Tiesoje”:
“Ilgus metus gyvendamas užsienyje, turėjau progos 

• gerai pažinti buržuazinės spaudos, jos tarpe ir lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalistų leidžiamų laikraščių, pa
pročius. Apie tai, kad jie iškraipo tikrovę, tendencingai 
nušviečia įvykius, ir kalbėti netenka. Bet meluodami 

•. buržuaziniai rašeivos paprastai stengiasi turėti thm tik- 
•• rų “argumentų”, kad, sugauti už pakarpos, galėtų kaip 
- iiors išsisukinėti. .. \

Bet šį kartą šie ponai nuogi puolė į balą.
Įvykiai vystėsi pagal visus buržuazinių rašeivų pa- 

proČius Brazilijoje, leidžiamo klerikalų laikraštuko re
daktoriai, net neišeidami iš redakcijos, sulipdė rašinį 

—“Grįžęs iš Lietuvos pasakoja”. Kaip ir paprastai, šie po- 
"hai paskleidė eilinius prasimanymus ir šmeižtus apie Ta-

rybų Lietuvą. Brazilijoje palieto purvo kvapas labai pati
ko Jungtinėse Valstijose susispietusiems tautininkams. 
Pastarieji bematant perspausdino savo braziliškų bendri
ninkų “kūrinį”. Norėdami sustiprinti įspūdį, dėdės Šamo 
pastogėje prisiglaudę ponuliai nutarė dar “pridėti nuo 
savęs”. , •. .,

Ir pridėjo. Juodu ant balto jie' savo redakciniame 
prieraše išklojo, kad aš, Linas Valbasys, prašęs vieną į 
Braziliją išvykusį lietuvį, ‘(kad pasakytų jo motinai (t. y. 
mano motinai.—L.V.), gyvenančiai S. Paulyje, kad ši ir 
negalvotų grįžti į Lietuvą”.

Lipdydomi visą šį1 blofą, ponai tautininkai, matyt, 
galvojo tuo būdu ne tik įtikinsią savo skaitytojus šmeiž
tais apie Lietuvą, bet ir sustiprinsią jų įspūdį mano ta
riamu kreipimusi į motiną. Bet šį kartą meluodami jie 
vieno dalyko neturėjo galvoje, būtent to, kad mano mo
tina mirė 1949 metais ir kad 1963 metais jai mano žo
džius perduoti vargu ar sugebės ir tokie išmoningi po
nai, kokiais dedasi šio rašinio autoriai.

Kaip sakoma, nei nukirpsi, nei pridursi. Tik vieno 
norėtųsi pasiteirauti: ar nerausta ausy s,, ponai?”

MM

Iviso savo turto, jį apėmė 
neviltis; bet po dviejų sa
vaičių jis vėl atgavo dvasios 
tvirtumą ir nuo to laiko nė 
karto neprisiminė apie tai, 
ką jis prarado. Aš manau, 
kad aš ne ant tiek prisirišęs 
prie savo nuosavybės, kad 
ilgai liūdėčiau dėl jos ne
tekimo. Jeigu tai, kas įvy
ko Rusijoje, pasikartos pas 
mus, aš pasistengsiu prisi
taikyti, o jeigu jau gyveni
mas pasirodys man visiškai 
nepakeliamu, aš manau, kad 
pas mane užteks drąsos pa
sitraukti nuo scenos, kurio
je aš jau nebegalėčiau vai
dinti savo rolės taip, kaip 
man patinka.” .

Žinoma, Moemas yra toli 
gražu ne vienintelis buržu
azijos atstovas, kuris blai
viai žiūri ir supranta pa
saulio istorijos raidą, kuri 
neabejotinai veda į socializ
mo pergalę. Kad kapita
listinė sistema nebepajėgia 
palaikyti pasaulyje tvarkos 
normaliomis priemonėmis, 
liudija nebaigiamas politi
nis ir ekonominis chaosas 
kapitalistiniame pasaulyje— 
dažni kariniai perversmai, 
ekonominės krizės, milijo
nai badaujančių ir skurs
tančių atsiliekančiose eko
nomiškai šalyse, monopolijų 
begalinis turtėjimas ir dar
bo žmonių masių nuskurdi
nimas, tautinė ir rasinė ne
santaika. Tad ir supranta
mas pesimizmas dėl kapita
listinio pasaulio ateities, 
kuris apima galvojančius 
buržuazinius rašytojus. Jų 
ne vienas padaro išvadą, 
kad ’ tik socializmas gali 

pamatysiu Vakarų šalis ko- žmoniją išgelbėti.
munizmo valdžioje. Vienas • P. Vilnietis_____________________________________________

je yra radijo ir televiziją 
stotys, pradėjo šniukštinėti 
ar nėra pasislėpusios k<5 
munizmo šmėklos trijose 
radijo stotyse, kuriose pro
gramos vedamos be jokių 
komercinių skelbimų.

Pacifica Foundation tas 
stotis įsigijo ir palaiko sava
noriškomis kontribucijomis, 
ateinančiomis iš klausytojų, 
kurie nemėgsta komerci
nių skelbimų. W B AI- F M 
stotis yra New Yorke, 
KPFK — Los Angeles ir 
KPFA-KPFB — Berkeley, 
Calif.

Tuo klausimu direktoriai 
padarė bendrą pareiškimą, 
jog Pacifica Foundation nie» 
kada netyrinėjo ir dabar 
netyrinėja savo direktorių 
ir narių, kokių jie yra poli
tinių ar religinių nusiteiki
mų, nes tai jų asmeninis da
lykas. Fondacija tik žiūri, 
kad jos stočių programa lai
kytųsi visų valdiškų regu
liacijų, susijusių su radi
jo programomis. Fondacija 
leidžia pareikšti savo įsiti
kinimus visiems, lygiai ir 
komunistams.

Ką tyrinėtojai padarys, 
sunku dabar pasakyti. Iš 
tų stočių leidžiamų progra
mų klausytojai protestuoja 
prieš tyrinėtojus ir finansi
niai remia Fondaciją, kad 
jinai laimėtų žodžio laisvę, 
oro bangomis nešamą. Ge
riausios jai sėkmės!

Kas liečia mane, tai, pasa
kysiu atvirai, aš tikiuosi, 
kad mano amžiui užteks 
dabartinės daiktų padėties. 
Bet mes gyvename sparčių 
pasikeitimų epohoje, ir, ga
limas daiktas, kad aš dar

J. GRIGIŠK1S

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
AFL-CIO prezidentas Geo. 

Meany paskelbė svietui 
“naują suradimą,” kurį ka
pitalistinė spauda tuoj šim
tu procentų užgyrė.

“Mes čia neturime klasi
nės draugijos, — aiškina 
Meaney. — Jeigu kur nors 
yra beklasinė draugija, aš 
tikiu, kad tai yra mūsų 
draugija Jungtinėse Valsti
jose. Mes privalome ją 
priimti kaip kapitalistinę 
draugiją,” kurioje mes gau
name “geras algas” ir ku
rioje darbininkas “gali pa
tapti samdytoju,” tikriau 
sakant, kapitalistu.

Matote, koks Meany gud
rus. Darbininkų klasės nei 
klasių kovos jis jau nebe
mato. Jis tik mato “bekla- 
sinę” kapitalistinę draugi
ją, kurioje esanti geriausia 
proga visiems gražiai gy
venti ir net iš darbininkiškų 
marškinių išsinerti. Jį tik. 
erzina “prakeikta automa- 
tija,” kuri kasdien varo 
daugelį darbininkų ne į ka
pitalistų eiles, bet į bedar
bių gretas.

“Beklasinės drau gijos” 
iliuziją jis perša darbo žmo
nėms, kaip kokį opiumą, 
kuino prisiragavę jaustųsi 
esą kapitalistais. Tai di
džiausia apgavystė, kokią 
tik galimą išgalvoti, kad 
tik daugiau pasitarnautų 
kapitalistų klasei.

Kompanijos samdosi žymius 
Hollywood© artistus

Televizijoje matome žy
mius Hollywoodo artistus 
be jokios atodairos gars\J 
nant įvairius produktus.

Pradžioje' atrodė tokiems 
artistams kaip ir būtų pasi- 
žeminimas girti kokį nors 
produktą, bet su laiku jie už 
gerus pinigus parsisamdė 
kompanijoms. ‘ : ‘

Pirmuosius ledus pralau
žė artistas John Wayne su 
Schick skustuvėliais. Pas
kui jį nuėjo Claudette Col
bert, Barbara Stanwyck ir 
Edward G. Robinson. Ir ži
note, kad jie už tai gauna 
po $75,000 j savaitę atlygi
nimo.

Štai kodėl jie taip nuošir
džiai reklamuoja televizi
joje skelbiamus produktus 
tų kompanijų, kurios jiems 
riebiai apmoka.

eidinėja Buenos Aires mies
te.

Pirmieji “Vagos” nume
riai mums atrodė, mažai tu
ri įvairumo: mažai visapa- 
saulinių žinių ir dar mažiau 
iš Lotynų Amerikos lietu
vių gyvenimo. Bet dabar 
šis 8 puslapių laikraštukas 
savo turiniu žymiai pagerė
jęs. Jame randame nemažai 
svarbių pasaulinių žinių, 
taipgi nemažai žinių iš Lie
tuvos ir Tarybų Sąjungos. 
Iš Argentinos lietuvių gyve
nimo taipgi daugiau žinių 
jame telpa.

Štai viena labai įdomi 
“Vagoje” tilpusi žinutė: 
“Spalio 12 dieną naujo iš
rinkto šalies prezidento A. I vimo išprotėjo. Mažam ber- • • *  “ _ *   _ Irlt « Ir z~J v » O

Skurdžiai augęs artistas
Visi prisimename komedi- 

jantą Charlie Chapliną. Jo 
pasirodymas filmuose visusį 
prijuokindavo iki ašarų.

Dažnai jis vaidindamas 
parodydavo skurdų žmonių 
gyvenimą, panašų kaip jis 
pats augo Londone didžiu
liame skurde, kokį galima 
įsivaizduoti, kad net jo pa
ties motina dėl dažno bada-

Argentinos

Ilijos pareigų perėmimo 
ceremonijų metu, daugtūks- 
tantinė Argentinos liaudies 
žmonių minia susirinko į is
torinę Plaza de Mayo aikš-

“Šia proga liaudis reika
lavo, kad naujoji valdžia 
panaikintų dekretus, var
žančius piliečių laisvę, kad 
būtų paleisti iš kalėjimų 
visti politkaliniai ir tt.” 
Taipgi minia pasmerkė fa
šistinius diktatorius Ispani
joje, Paragvajuje ir kitur. 
Reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos paliktų Argentiną 
ramybėje.

“Vagos” adresas: Dr. Luis 
Belaustegui 264, Buenos Ai
res, Argentina.

niukui tekdavo išmatose 
maisto ieškoti.

Dabar jis jau milijonie
rius, Šveicarijoje augina di
džiulį skaičių vaikų ir rašo 
autobiografiją. Jis dabar 
yra 73 metų amžiaus. Tai 
vienas pažangiausių artistų-

ATMUŠĖ MELUS APIE 
ŽYDŲ PERSEKIOJIMĄ 

.New Yorkas. — Lapkričio 
20 d. TSRS delegacijos į 
Jungtines Tautas patalpo
se, Aronas Vergelis, redak
torius Maskvoje išeinančio 
žydų kalboje žurnalo, at
mušė melus apie žydų per
sekiojimą Tarybų Sąjungo
je. |

Jis ir kitas žydų tauty
bės veikėjas Dr. Nikolajus 
Mostovec sakė, kad tuhs 
melus skleidžia tie, kuriems 
rūpi drumsti ramybę.

“Vaga”
. lietuvių dvisavaitinis 

laikraštis \
Dvisavaitinis Argentinos 

lietuvių laikraštis “Vaga” 
mums čia mažai žinomas,
nors jjs jau treti metaįjš^f 2 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 29, 1963

Ieško komunizmo šmėklos 
trijose radijo stotyse 

^Federalinė Komunikacijų 
komįsija, kurios priežiūro-l



.Sen ir ten 
•I"

Komercinė spauda, pa
mėgdžiodama lietuvių tau
tosaką, priartėjo prie lietu
vių dažnai vartojamo posa
kio: vinį kalė, į pirštą pa
taikė, — velnias kaltas! Už 
kiekvieną blogą nuotykį na
bagas velniūkštis vis apkal
tinamas. Skirtumas tik ta
me, kad Amerikos valdan
čioji klasė ir jos spauda vel
niais netiki ir jų nekaltina; 
jie apkaltina komunistus už 
visus šalyje įvykusius blo
gumus.

Pav., praėjusio spalio 28 
šiaurinėje Filadelfijos 

daly buvo mirtinai nušautas 
jaunas 17 m. amž. negras. 
Nušovė baltas policistas už 
tai, kad jaunuolis pasiprie
šino areštui ir būk turėjęs 
rankoje mažą kišeninį pei
liuką, kurį policistas leng
vai galėjo vaikėzui iš ran
kos išmušti. Bet ne! Poli
cistas paleido kelis iš revol
verio šūvius, neva savo gy
vybę apgindamas.

Kaimynai, kurie iš arti tai 
stebėjo, baisiai pasipiktino 
policisto žiaurumu, nežmo
nišku brutališkumu ir su
kėlė protesto demonstraci
ją, iš kurios net riaušės iš
sivystė. Šimtai ginkluotos 
policijos vos įstengė tvarką 
atsteigti.

To neužteko: per seka
mas kelias dienas negrų 
protesto demonstracijos iš
siplėtė keliose šiaurinėse 
miesto dalyse.

Miesto burmistras J. Tate 
" sumobilizavo visus policijos 
Rezervus, bijodamas prasi
dėjimo rasinio karo. O kas 
kaltas ?

Komercinė spauda apkal
tino komunistus už de- 
demonstracijas ir sukėlimą 
riaušių, ir net vienas neg
rų vadas, Sandy Smith, ta
po apšauktas komunistu ir 
suimtas. Tačiau, atbudusi 
juodoji rasė sušuko: Gana! 
Mes, per šimtmečius kentė
ję, daugiau baltųjų vergais 
nebūsime!..

Mūsų šalies kietaširdė vy
riausybė neatjaučia savo 
kaiminkos Kubos, uragano 
ištiktos didžiosios nelaimės. 
Nė kiek nesušvelnina pre
kybinio embargo ir bloka
dos. Beširdė JAV valdan- 

, čioji klasė užsigeidė Kubos 
liaudį badu marinti. Tačiau 
Amerikos liaudis susirūpino 
kubiečių nelaime ir sukruto 

^teikti jiems pagalbą. Kre
keriai iš Filą d e 1 f i j o s pa

rsiuntė Kubai 23,000 svarų 
maisto ir medikamentų. 
Mieste renkamos aukos, 
drabužiai, maistas ir lėktu
vais išsiunčiama į Kubą.

•

Komercinės spaudos ko- 
lumnistas Ričardas Starnes 
rašo, kad Vašingtone, Se
nato rūmuose, atidengtas 
skandalas! Sakoma, kad šis 
skandalas tarp aukščiausių
jų šalies įstatymų leidėjų nė 
kiek savo nešvarumu nesi
skiria nuo neseniai Angli
joj įvykusio sensacingo J. 
Perfumo skandalo ir palai
dos gražuolės Kristinos 
Keeler.

Tik neseniai Pentagono 
militaristai pasigyrė, kad 
už kelių mėnesių jie apsi
dirbs su Pietinio Vietnamo 
liaudies partizanais, ir pilie
tinis karas bus baigtas. Net 
ketino ištraukti iš Vietna- 

ųjjjino virš tūkstančio savo ka- 
' rių. Bet tik už savaitės 

.Vietname įvyko pervers- 
^Tnas. Karininkai smurtu 
nuvertė Diemo valdžią, su
šaudė patį diktatorių Die
nią ir jo brolį Ngo Dinh 
Nhu. O kitus Diemo reži

mo reakcininkus suėmė ir 
sukišo kalėjimuosna. Sako
ma, kad keli buvusio dik
tatoriaus Diemo armijos 
aukšti generolai ir kiek že
mesnio rango karininkai 
areštuoti dėl to, kad, ka
riaudami prieš partizanus, 
partizanams teikė didelę 
savo užuojautą ir šaudyda
vo į juos netaikydami par
tizanus užmušti. O kuomet 
į Vietnamą atvyko J A V-jų 
gynybos sekretorius Rober
tas McNamara ir generolas 
Taylor, jie sužinojo nuo 
centrinės šnipų agentūros, 
kad Pietinio Vietnamo pre
zidentas Ngo Dinh Diemas 
veda slaptas derybas su 
Šiaurės Vietnamo liaudies 
respublikos vyriausybe dėl 
apvienijimo abiejų valsty
bių—šiaurinės ir pietinės— 
į vieną didelę neutralią vals
tybę. Amerikiečiai, išgirdę 
šią žinią, nustebo ir baisiai 
užsirūstino. O po to neuž
ilgo įvyko perversmas ame
rikiečių naudai.

Lapkričio 11 d. visoje ša
lyje iškilmingai buvo atžy
mėta karo paliaubų diena. 
(Dabar jau karo veteranų 
diena. — Red.) Ir kiek bu
vo gedulingų kalbų pasaky
ta! Kiek daug apraudoti 
karuose žuvusieji jauni 
amerikiečiai. Ir vis sakoma, 
kad tie šimtai tūkstančių 
jaunų vyrų prarado savo 
brangias gyvybes už geresnę 
žmonių ateitį, už šviesesnį 
rytojų ir demokratiją. Ko
kia ironija! Po kiekvieno 
karo nusiaubė visą šąli baisi 
reakcija. Areštai, kišimas 
politinių asmenų į kalėji
mus, ištrėmimai ateivių į 
kitas šalis, nedarbo sunklai- 
kis. O šviesesnį rytojų lai
mėjo karinių reikmenų ga- ; 
mintoj ai fabrikantai.

Progresas

Iš laiškų
Siunčiu laisviečiams ge

riausius linkėjimus iš Chi- 
cagos priešnacinės konfe
rencijos. kuri vyksta sklan
džiai. Tikiu, kad bus ir re
zultatų ... Pradžia padary
ta gera, o ateities veiklą 
paspartinsim...

Viso geriausio!
J. Kazlauskas(philadelphietis)

A. Bimbai, Niujorke
Mielas Bičiuli! Mane la

bai sujaudino šio ryto žinia 
iš Amerikos pasiekusi mus: 
nuo amerikonišku fašistų 
kulkos žuvo prezidentas 
Džonas Kenedis! Štai ir 
kartojasi Linkolno istorija. 
Lemiamais istorijos mo
mentais iš politinės arenos 
Amerikoje pašalinami į pa
žangą suką žmonės.

Ką gi, dabar Rokefeleriui 
atsiveria kelias į prezidento 
vietą. Bet Amerikos liaudis 
gali jo nenubalsuoti. Juk 
Amerikos liaudis, kai ji su
vokia ir nori, daug gali pa
daryti, ir gal būt pasiutė
liams nebus leista sukursty
ti naują pasaulinį karą.

Jonas Šimkus 
Vilnius, 1963. XI. 23.

Asbury N. J.
Mirė Antanina Grakey- 

Grakauskienė
Lapkr. 24 d. mirė Antani

na Grakauskienė, gyvenusi 
West Portal Rd. Laidotuvės 
įvyko lapkr. 27 d., 2 vai., 
Hampton kapinėse.

Liko nuliūdime vyras, 
duktė ir sūnus.

J. Augutienė,
Hampton, N. J.

Liūdesio diena
Jau per daugelį metų lap

kričio vienuolikta diena yra 
skirta dėl karo veteranų, 
kurie karo metu prarado 
savo gyvybę kariaudami tiž 
išlaikymą kapitali s t i n ė s 
sistemos čia ir'kitose šaly
se: Vokietijoje, Francūzijo
je, Pietų Korėjoje, Pietų 
Vietname ir kitur.

Liūdesio dieną visur ir vi 
si rodo visokius atžymėji- 
mus po priedanga patrijo- 
tizmo. Vieni neša vainikus 
ant nežinomo kareivio ka
po, kiti eina aplankyti ir 
papuošti gėlėmis žuvusių 
kapus. Tėvai aplanko savo 
•sūnų kapus, motinos su vai
kais aplanko savo vyro-tė- 
vo kapą. Nekuriu religijų 

, kunigai eina sakyti pa- 
: mokslus ar laikyti pamal
das už žuvusių dūšias, kad 
klausytojus labiau užgrū
dinti ir jų krūtinėse uždeg
ti didesnę napykantą prieš 
tuos žmones, prieš tas šalis, 
kuriose jų sūnūs ar šeimų 
tėvai žuvo.

Motinos su vaikais kol 
kas neišdrįsta garsiai pa
klausti savo kaimyno: dėl 
ko šeimos tėvas ar tėvų sū
nus už tūkstančių mylių žu
vo, gyvybę prarado? Gyvy
bė už jokius pinigus bei ki
tokius turtus nėra įperka
ma. Kokia ta prekė bebūtu 
už žmogaus gyvybę ir jo 
sveikatą, turtai lieka be ver
tės. Dabar Pietų Vietname 
kas dieną išleidžiama virš 
milijono dolerių užlaikymui 
15,000 kareivių su moder
niškais ginklais, kad nepri
leistų tos šalies žmones 
prie apsisprendimo ir išsi
laisvinimo nuo kapitalisti
nio jungo.

Turiu po ranka vieno 
juodaodžio kareivio rašytą 
laišką vienai laikraščio re
dakcijai. Čia paduodu tik 
svarbesnes ištraukas. Kaip 
Amerikos negras kareivis, 
jis rašo:

—Mane labai nustebino 
sėdintį mokyklos suole, kai 
vieną ryta po pamatinio la
vinimosi išgirdau, jog tą 
šventadienio rytą bomba 
nužudė keturis negrų vai
kus, Birminghame. Klau
sausi radijo, kaip baltas ka
rinis kunigas ir kitas kari
nis pareigūnas mokė teisy
bės, demokratijos, sakė, 
kaip mes ją turime saugoti, 
ir apginti savo laisvę, savo 
gyvastį, savo šalį nuo prie
šų ir “our way of life”. Aš 
žiūriu į juos ir stebiuosi. Aš 
stebiu visišką stebuklą, 
kaip balta demokratija gali 
užginti juodaodžiui žmogui 
veik visas teises. Aprengę 
į uniforma, kad eiti parei
gas už šalį ir šalies san
tvarką, baltaodžiai mano 
viršininkai nori, kad aš no
riai keliaučiau į Vokietiją 
su MI šautuvu savo ranko
se ir stovėčiau gatavas ap
ginti balto vokiečio liuosy- 
bę ir laisvę. Gal pasiųs ma
ne į Vietnamą numirti, kad 
tenaitiniai gyventojai gy
ventų liuosi. Gi nei vienas iš 
jų — vietnamis ar baltas 
vokietis — nepasieks Ame
rikos krantus, kad pačiupti 
mano laisvę. Aš ėjau į jų 
tėvynę numirti ir pama
čiau, kad jie turi daugiau 
laisvės, negu aš.”

Atsiminimas iš Pirmojo 
pasaulinio karo

Gyvenantis Kanadoje 
pirmam pasauliniam karui 
prasidėjus, jaunas škotas 
sumanė liuosanoriai stoti į 
armiją. Per tris kartus jis 
buvo atmestas. Jis, užpy
kęs, paklausė, dėl ko jis ne
priimamas. Atsakymas bu
vo: dėl to, kad jis turi fal- 
šyvus dantis, nes valdžiai 
perdaug kainuotų jų užlai

kymas. Škotas sakė: aš ne
maniau, kad nušovus žmo
gų man reikės jį suvalgyti.

Netrukus KJanados parla
mento buvo priimta kon- 
skripcija — verstinas ėmi
mas į kariuomenę. Ėmė vi
sus, be dantų ir kitaip suža
lotus vyrus. Škotas šį kartą 
irgi buvo paimtas. Laike še
šių mėnesių du šimtai vyrų 
buvo pasiųsta į Francūziją. 
Ši kompanija, be karinio 
apmokymo, išstojo prieš 
vokiečių armiją, taip, kad į 
dvi ar tris valandas visus 
išžudė. Suvertę jų lavonus į 
duobęj sudegino. Jie veik 
visi buvo mano pažįstami ir 
su nekuriais kartu dirbau.

Pasibaigus karui, iš dviejų 
šimtų vyrų sugrįžo tik šeši 
tos kompanijos viršininkai, 
kurie visi buvo to miestelio 
biznieriai ir p a reigūnai 
pirm karo. Taip ir po karo 
jie grįžo į savo vietas su 
garbe ir dar daugiau pra
turtėjo. Ir nei vienas ne
statė klausimo: dėl ko ir už 
ką taip greitai buvo iš
skersti, mirė, tie šimtai ei
linių karių.

Šiandien karo kurstytojų 
obalsis pasikeitė: —žmonės 
žudomi vardan “komuniz
mo pavojaus”.

John Baker

Miami, Fla.
Apie Floridą, ypač Miami, 

žmonės mano, kad čia visi 
turtingi. Žinoma, jog šis 
kurortų miestas išgarsėjęs 
kaip toks. Bet kaip visur 
“laisvajame” pasaulyje, taip 
ir čia: vienoje gatvės pusė
je—didžiausias perteklius, o 
kitoje—vargas, skurdas.

Vietos laikraštis “Miami 
Herald” kartas nuo karto 
vis giria ir drąsina, kad čia 
viskas gerai, ir kviečia at
važiuoti žiemą praleisti ar
ba ir apsigyventi. Žinoma, 
tik nepamirškite pasiimti 
pinigų, nes mums čia jų rei
kia.

Bet kartais kai ką ir tei
sybės pasako, gal netyčia 
parodo, kad čia, kaip ir vi
sur, geriausia tiems, kurių 
piniginės yra gerai prikimš
tos dolerių. Taigi va, tas 
laikraštis lapkričio 24 d. 
įdėjo žinią per visą puslapį, 
Bankrutai kyla į padanges, 
ypač pietinėje Floridoje — 
Miami mieste.

Tai raportas bankrutų 
vedėjo pono J. B. Booher. 
Toliau jis sako: “Čia randa 
lengvas paskolas, ypač Dade 
apskrityje.” Dar toliau sa
ko: “Tai skolintojų rojus. 
Čia, kaip ir per visas JV, 
bankrutų aplikacijos pakilo 
70% nuo 1959 m. Iki šių 
metų čia nubankrutavo 400 
įvairių biznių. Šiemet ban- 
krutavimai pakilo 40% dau
giau negu 1962 m.”

Žinoma, bankrutuoja vis 
maži bizniai, ne didžiosios 
kompani j os. Didži o s i o m s 
kompanijoms valdžia nepa
liaujamai pila bilijonus tak
sais sumokėtų dolerių, duo
dant joms riebius užsaky
mus gaminti ginklus.

Kita antrašte
Stovi gatvėj prie didelės 

krūvos laužo 87 metų am
žiaus senutė Mrs. Mary 
Ridley. Ji nusitarė apvaly
ti savo namus nuo kadaise 
buvusių rakandų ir įrankių. 
Apačioj parašyta: “Some
thing for nothing — even if 
it is just a junk.”

Bet Mrs. Ridley nuosta
bai, per savaitę laiko tas 
“gėris” baigia išnykti — 
žmonės baigia viską nusi
nešti bei nusivežti. >

Ką tai parodo? Parodo, 
kad turtingi eina vis tur-
tingyn, o biedni—biednyn.

žilas Juozas

Laiškas iš Lietuvos
Antanas Lipčius, gyvenąs 

Eddystone, Pa., gavo laišką 
nuo savo sesutės. Jai pa
tinka “Laisvė”. Lipčius vėl 
atnaujino “Laisvės” prenu
meratą, ir jiar jo draugas 
Dudonis savo giminėms už
rašė “L.” “į . Lietuvą. Jo se
suo tarpe kitko rašo:

Sveikiname jus iš Viduk
lės. Linkime jums sveika
tos ir pasisekimo. Taip, 
mums patinka skaityti 
“Laisvę”. Laikraštyje ran
dame visokių įdomių žinių. 
Iš jo lyginame gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje ir pas ju
mis. Matome, kad pas ju
mis dar yra labai daug ne
lygybės tarp tautų ir rasių, 
o mūsų šalyje visi turi ly
gias teisias ir jomis naudo
jasi. Lygūs vyrai ir mote
rys, lygias teises turi net 
aplinkui Žemę skrajoti ir 
gauti didvyrių vardą. Mok
slas nieko nekainuoja, taip 
ir medicina sveikatos patai
symui. Viską darbo žmo
nės turi savo rankose. Ku
rie seniau nelankė pradines 
mokyklas, tai dabar dieno- 
į mokyklas. Keliama žmo- 
mis dirba, o vakarais eina 
nių apšvieta, kad nebūtų 
nei vieno bemokslio. Dabar 
pas mus ne taip, kaip se
niau buvo...

Prašome atnaujinti mums 
“Laisvę” sekamiems me
tams. Mes ją skaitome ne 
vieni, duodame ir kitiems 
pasiskaityti. Taip pat ran
dame ii^ jūs, broleli, straip
snių...

Šiemet pas mus buvo ge
ra vasara, viskas gerai už
derėjo, visko turime. Lie
tuvoje' eina dideli statybos 
darbai. Statomi milžiniški 
namai, tiesiami keliai, jeigu 
atvažiutume, tai nepažintu- 
me Lietuvos. (A. Lipčius 
lankėsi Lietuvoje .1959 me
tais Su kitais turistais — 
Red.)...

Dabar pranešu liūdną ži
nią, kad spalio 12 d. mes 
turėjome didelę nelaimę — 
automašina užmušė mano 
gyvenimo draugą. Pameni, 
kaip buvai atvykęs į Lietu
vą, mes turėjome automo
bilį, tai jis jus plačiai pava
žinėjo. Jį auto užmušė ei
nant iš darbo... Mūsų du 
sūnūs tarnauja TSRS gy
nybos jėgose. Buvo parvy- 
kę, bet į laidotuves jau ne
suspėjo... Paliūdėjome... Ir 
jie vėl grįžo į tarnybą. Ge
ras buvo mano gyvenimo 
draugas. Užauginome vai
kus...

Vėlinu jums viso gero, 
jūsų sesuo,

Bronė Tamašaitienė

Trenton, N. J.
Lapkričio 18 dieną mirė 

“Laisvės” skaitytojas Jonas 
Motuzą. Trentone gyveno 
apie 40 metų. Priklausė 
prie LLD, LDS organizaci
jų ir Lenkų sakalų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Jennę, du sūnus—Julių ir 
Willimą ir šešis anūkus. 
Penktadienį buvo palaido
tas iš Lisieckio šermeninės.

Point Pleasant, N. J.
Sveiksta

Ona Vertelienė sugrįžo iš 
ligoninės į savo namus. Jos 
antrašas: 138 Riviera Drive, 
Brick Town, N. J.

Ji pergyveno labai sun
kią operaciją, bet išrodo, 
kad operacija bus pasek
minga. Ji sveiksta spar
čiai. Linkiu daug jėgų a't- 
gaut sveikatą. M. G.

Washingtonas. — Sena
tas 57 balsais prieš 35 atme-
te įnešimą neparduoti 
TSRS kviečių.

Bridgeport, Conn.
Mirtys smarkiai skina 

mūsų draugus
Prieš porą mėnesių mirė 

apyjaunis Peter Rusecki.
Lapkričio 18 d. mirė Juo

zas Luzeckis. ■
Lapkričio 19 d. mirė Pet

ras Baranauskas. / .
Visi trys buvo Lietuvių 

Jaunų Vyrų Draugijos ir 
kitų organizacijų nariai. •

Lapkričio 20 d. mirė Flo
ridoj ir parvežtas palaidoti 
į Bridgeportą Z. Ambraziū- 
nas.

Kiek daugiau noriu pažy
mėti apie P. Baranauską. 
Jis buvo 56 metų amžiaus. 
Liūdesy paliko žmoną Ele
ną ir sūnų Alfredą, kuris 
lanko Bridgeporto universi
tetą.

Petras buvo gana drau
giškas ir bet kokiu reikalu 
prašantiems, sulyg išgale, 
visokeriopai p a g e 1 b ėdavo. 
Per paskutiniuosius 5 me
tus jis dirbo Lietuvių Jau
nų vyrų draugijos klube 
kaip “permittee.” Nuo šių 
metų gegužės mėnesio pra
dėjo justi ką nors negero 
sveikatoje. Porą kartų bu
vo pasidavęs į St. Vincent’s 
ligoninę obzervacijai. Nie
ko nesurasta. Daktarams 
patarus, vyksta į New Ha- 
veno Grace ligonine. Ten 

[surastas tumoras užpakali
nėj galvos daly. Rugsėjo 18 
padaryta operacija. Ope
racija, rodos, pavyko, laukė
me pasveikimo. Bet lapkri
čio 17 d. gauna “shock,” ir 
už poros dienų miršta.

Gaila Baranausko, gaila 
ir kitų mirusių' draugų. 
Nuo s t olis organizacijoms, 
kuriose jie priklausė ir vei
kė. Reiškiu užuojautą li
kusioms šeimoms ir arti
miesiems.

Apie ligonius
■ * < ’ •

Smarkiai susirgusi yra 
Domicėlė Kajeckienė. Guli 
ligoninėje.

B. Skirkienė grįžo iš li
goninės, gerėja.

Juozas Butnoris yra St. 
Vincent’s ligoninėje.

Linkiu visiems ligoniams 
greito pasveikimo.

J. J. Mockaitis

Yucaipa, Calif
Margareta Alvinienė 

pergyveno sunkią operaciją
Margareta Alvinienė ba

landžio 11 d. staigiai buvo 
susirgus ir skubiai nuvežta 
į ligoninę. Pabuvus tris die
nas, grįžo į namus susveik- 
ti. Bet per paskutinį pus
metį jos sveikata ėjo vis 
prastyn. Dukart buvo šauk
tas daktaras į namus. Jis 
patarė jai ilgai nelaukti ir 
kuo greičiausiai pasiduoti 
operacijai. Bet, būdama už
imta tai su svečiais, tai na
mų darbais, vis atidėliojo 
iki vėlyvo rudens.

Lapkričio 19 d. ji nuvyko 
j ligoninę ir rytojaus dieną 
buvo operuota — išimti tul
žies akmenys ir apendici
tas. Operacija sunki ir li
gonė turės ilgai būti dakta
ro priežiūroj. Palaipsniui 
sveiksta. Gal ne po ilgo 
vyks namo gydytis.

. Ligonė labai dėkinga vi
siems draugams ir drau
gėms, kad dažnai ja aplan
ko; taipgi linksma, kad ga
vo daug užuojautos korte
lių ir laiškų su dovanėlėmis.

Ji yra San Bernardino ap
skrities ligoninėje, bet ne po 
ilgo vyks namo. Jeigu kas 
norėtų siųsti jai laiškelį, ar
ba asmeniškai ją matyti, 
štai namų adresas: 12322 
Bryant St., Yucaipa, Calif. 
Tel. 797-2671.
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Kiti ligoniai
„ John Radę (Radis), išbu
vęs tris savaites Redlands 
ligoninėje, dabar gydosi na
mie. Jo draugė, buvo labai 
susirūpinusi ir daug pastan
gų dėjo, kad jo sveikata su
stiprėtų. Jono sveikata dar 
silpna, bet gerėja.

Yucaipos chemisto Nikū- 
no žmonai padaryta sunki 
operacija, irgi Redlando li
goninėje. Girdėjau, kad li
gonė sunkiai serga. Namų 
adresas: 12685 16th St.

Mūsų kaimynas Dominin
kas Bobilius dar neseniai 
grįžo iš ligoninės. Skun
džiasi, kad sveikata maža; 
pagerėjo.

Alvinas

Woodbury ir Bethlehem 
Connecticut

Patyrimai iš “L.” vajaus
Pirmiausia sustojom pas 

J. Smithus, Bethleh e m e. 
i Smithienė pasitiko, kaip vi
sada, su malonia šypsena. 
Pasisveikinus, sakau: mes 
renkam pinigus “Laisvei”. 
Ii sako: Na, tai ir gerai, 
taip ir reikia. Tuojau užmo
kėjo už “Laisvę” ir aukų 
dadėjo 5 dolerius. Ji užmo
kėjo už ateinančius metus 
LLD duokles ir davė dolerį 
aukų. Smithai visada paau
koja kelis dolerius dėl 
darbininkiškų reikalų.

J. Smith jau 73 metų am
žiaus, ale vis dar darbuoja
si, apžiūri gyvulius, kadan
gi jie turi apie 100 karvių, 
tai nėra kada ilsėtis. Jų yra 
tik sūnus Vincas, tėvas ir 
mitina—trys asabos, o ap
dirba tokią didelę farmą, 
tai turi dirbti ilgas valan
das. Valdžia vis išmislina 
naujus pagerinimus, dabar 
turi įdėti keturias lempas į 
kambarį, kur laiko ;pieną. 
'Sin’i'thas sako, kai įdės ke
turias lempas į tokį mažą 
kambari, reikės nešioti tam
sius akinius, ba perdaug 
šviesos gadins akis.

Netoli nuo Smith o yra D. 
Kįidulas. Jis jau aštuonios- 
dešimt su viršum metų. Tik 
du vyrai gyvena, tai, sako, 
nuobodus gyvenimas. Pa
prašiau, kad atnaujintų 
“Laisvės” pren.. Klausia, 
kiek? Sakau, devyni dole
riai. užsimokėjo devynis.

Woodbury j e nuvyko m e 
pas J. Prakucką. Jis prastai 
jaučiasi, jau virš metai 
skauda koja, vargiai pa
vaikšto su lazda. Neseniai 
palaidojo savo moterį, tai 
dar gerai, kad dukterys gy
vena arti, pagelbėja. Jis ir
gi jau septyniosdešimt dve
jų metų. Iš aplankytų nei 
vienas nesiskundė, kad turi 
blogas akis. Visi skaito 
“Laisvę ir dar knygas. Aš 
juos apdalinau lietuviškais 
žurnalais: “Švyturiu” ir 
“Tarybine moterim”.

J. Prakuckas atsinaujino 
“Laisvę” ir doleri aukojo.

W. J. Dūda

Australija nužiūri 
Indoneziją

Sidnėjus. —Australija bi
josi, kad Indonezija neban
dytų atsiimti Nauj. Gvi
nėjos rytines dalis (Šiaurės 
-Rytinę Gvinėją ir Papuą), 
kurios užima apie du šim
tus tūkstančių kvadratinių 
mylių plotą.

Indonezija atgavo nuo 
Olandijos Vakarinę Naują
ją Gvinėją ant tos pat sa
los, o dabar kovoja prieš 
Malazijos sudarytą valsty
bę, į kurią anglai įjungė 
Indonezijai priklausančias 
teritorijas.



JUOZAS ŽIUGŽDA

Katalikų bažnyčios ekspansija 
į Pabaltijį ir Rytų Europą

(Tąsa)
Jėzuitai karaliaus ir caro globoje

Tuomet jėzuitus priglaudė ir stengėsi 
jais pasinaudoti savo reakciniams tiks
lams Prūsijos karaliai ir Rusijos carai 
Jekaterina II, o paskui Pavlas I. Caras 
Pavlas I atidavė jėzuitams vieną cerkvę 
Peterburge ir leido jiems veikti Polocoke 
bei kituose Baltarusijos miestuose, viso
keriopai juos palaike ,vadino juos “vie
ninteliais kovotojais prieš revoliuciją,” 
suteikė jiems privilegijų ir turtų. Jis 

~ netgi prašė Romos popiežių, kad būtų 
. leista Rusijai atkurti jėzuitų ordiną. Ca

ras Pavlas I taip pat tikėjosi galėsiąs 
pasinaudoti jėzuitais prieš kylantį Ru
sijoje revoliucinį judėjimą, prieš Pran
cūzijos revoliucijos idėjų plitimą. Nau
dodamiesi tokiomis aplinkybėmis, jėzu
itai Rusijoje išvystė savo reakcinį vei
kimą, ėmė pinti įvairias intrigas, veikė 
kaip kitų valstybių agentai prieš Rusi
ją. Antai, jėzuitų vadovas Rusijoje Gru- 
beris buvo Napoleono I agentas.
' Jėzuitų ordino — šio išmėginto juo
džiausios reakcijos židinio — reakcijos 
skleidėjai, XVIII a. pabaigos Prancūzi
jos revoliucijos idėjų plitimo išgąsdinti, 
negalėjo užmiršti. 1814 m. popiežius Pi
jus VII vėl atgaivino jėzuitų ordiną, sa
vo bulėje tiesiog pasakydamas, kad 
“tokiu neramiu laiku” jėzuitai popie
žiaus sostui būtinai reikalingi.

Tuo būdu nuo XVIII a. pabaigos reak
cinė katalikų bažnyčios ekspansija Rytų 
Europoje suėjo į betarpišką sąlytį su ne 
ma&au reakcine Rusijos carizmo politi
ka, Ir tas sąlytis praktiškai reiškėsi Lie
tuvos, Lenkijos, iš dalies Baltarusijos že
mėse. Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, 
lyg tarp katalikų bažnyčios varomos po
litikos ir carizmo politikos būtų turėję 
s u s i d a r y ti nenugalimi priešingumai: 
Romos popiežius — katalikų bažnyčios 
galva, Rusijos caras — pravoslavų baž
nyčios galva. Tačiau gyvenimo prakti
ka parodė visa ką kitą . Katalikų bažny
čios aparatas caro valdžiai ir caro val
džia katalikų bažnyčios aparatui pasi
rodė labai reikalingi puolimui prieš kiek
vieną laisvesnę mintį, prieš bet kuriuos 
liaudies masių išsivaduojamojo judėjimo 
pasireiškimus. Kaip jau minėta, Jekate
rina II ir Pavlas I aktyviai globojo jėzu
itus ir naudojosi jais savo reakciniams 
tikslams Baltarusijoje ir Lietuvoje. Vos 
tik caro valdžia nuslopino 1794 m. su
kilimą, žinomą Kosciuškos sukilimo var
du, kai tik buvo įvykdytas trečiasis Žeč
pospolitos padalijimas ir Lietuvai buvo 
paskirtas carinis generalgubernatorius, 
drauge su dvarininkais į generalguber
natorių kreipėsi ir Žemaitijos vyskupas 
J. A. Giedraitis, reikšdamas caro val
džiai ištikimybę ir prašydamas, kad ca
ro statytinis palaikytų jį ir katalikų ku
nigus. Taip pat ir Žečpospolitos atsto
vas Vatikane kardinolas Antičis kreipė
si į caro valdžią, įrodinėjo jai savo nuo
pelnus . Vėliau vyskupas Giedraitis de
dikavo carui Aleksandrui I savo išverstą 
į lietuvių kalbą biblijos vadinamąjį “nau
jąjį įstatymą.” Taip jau XVIII a. pabai
goje ir XIX a. pradžioje naujai forma
vosi reakcingiausių jėgų — carizmo ir

Gimė įdomus vaikiukas
(Skiriu Miami o Aido chorui, 

1963 m. lapkričio 16-ai)

Mūs kontinento vienam krašte— 
Tai Floridoj, Miamio mieste, 
Gimė įdomus vaikiukas, 
Vardu Miamio “Aidukas.”

Jis gimė aido chorų šeimoj
Ir atmosferoj šiltoj, gražioj, 
Ir jau kietvirtas “Aidukas,” 
Tki brolių aidų broliukas.

Jis jaunas—tik mėnesių penkių, 
O jau išmoko dainų gražių.
Ir jau dainuoti pradėjo,
Ir žmones jau sužavėjo.

Nes, mat, dainuoja laisvas dainas, 
Kovot už taiką šaukia mases.
Ir kelia dvasią varguolių 
Žengt į šviesesnį rytojų.

Mat, jo auklė stropi, sumani, 
Auklėt, mokyti gana gabi. 
Taigi, maloniai augina 
Ir jį dainuot išmokina.
, ’Taigi, “Aiduk,” augk, linksmai gyvuok! 

Laisvąsias dainas nuolat dainuok! 
Nes reikia liaudį paguosti— 
Jai laisvą būvį paruoošti.

Jonas Juška 

katalikų bažnyčios1 aparato sandėris 
prieš progresyviąją mintį, prieš darbo 
žmonių laisvę.

Caro valdžios talkininkai
1831 m. sukilime reakciniai katalikų 

dvasininkai veiksmingai padėjo caro val
džiai ir dvarininkams slopinti sukilusius 
valstiečius. Taip antai, Žemaitijos pa- 
vyskupis Simanas Giedraitis su kun. Gin- 
tila, kareivių būrio saugojami, važinėjo 
po Žemaitijos parapijas ir ragino žmo
nes klausyti caro. Panašiai elgėsi Kre
tingos vienuolyno viršininkas Stankevi 
čius bei to vienuolyno vienuoliai ir visa 
eilė kitų kunigų. 1831 m. balandžio 5 d. 
pavyskupis S. Giedraitis kreipėsi “ga
nytojišku laišku” į sukilusius Žemaitijos 
valstiečius, šaukdamas juos, kad jie ne
klausytų “užkiętėjusių nusikaltėlių,” kuo 
greičiau grįžtų namo, “iš naujo prisiektų 
būti ištikimais dievo mums duotam malo- 
ningiausiajam viešpačiui Nikolajui Pav- 
lovičiui.” Už visa tai šis caro tarnas 
žadėjo dievo ir vyskupo palaiminimą.

Caras Nikolajus I už tokias paslaugas 
slopinant sukilimą S. Giedraitį apdova
nojo “šv. Onos” kryžiumi.

Caras Nikolajus I, valdęs Rusiją kar
tuvių, katorgos, trėmimų, kankinimų 
priemonėmis, žandarus padaręs vyriau
siais žmonių minčių ir darbų saugoto
jais, apiformino savo sąjungą su popie
žiumi. 1845 m. Nikolajus I, atvykęs į 
Italiją, atlankė popiežių Grigalių XVI. 
Nikolajaus I susitikimas su popiežiumi 
vaizdingai rodo, kaip katalikų bažnyčia 
ir konkrečiai Romos popiežiai visada 
rėmė ir ėjo išvien su žiauriausiais reak
cionieriais, liaudies skriaudėjais ir kan
kintojais, nepaisydami nei tikybinių, nei 
kitokių skirtumų. Pasikalbėjime carą 
sužavėjo papiežiaus išreikštas primini
mas, jog jis yra įsakęs pasaulio vysku
pams, kad jie būtų klusnūs monarchų 
valdžiai, atiduodami “cezariui, kas yra 
cezario.”

Popiežius ir caras išsiskyrė visiškai 
patenkinti, pasižadėdami vienas kitą 
remti visais kylančiais klausimais, s

Popiežiaus ir caro interesų sutapimas 
buvo toks ryškus, jog caras netgi įsi
pareigojo saugoti Rusijos katalikus nuo 
“netinkamų autorių.” Kada pasikalbė
jime kardinolas Ac tonas pareiškė abejo
nių, ar Rusijos imperijos katalikai ir jų 
dvasininkai nesinaudoja netinkamais au
toriais, Nikolajus I didžiam kardinolo 
pasitenkinimui kategoriškai atsakė: “Ne, 
'niekados mano valstybėje. Mano cenzū
ra yra daug atresnė negu jūsų.”

Konkordatas su caru
1847 m. Nikolajus I pasirašė konkor

datą su popiežiumi. Tuo būdu jau vei
kęs carizmo ir Vatikano sandėris buvo 
ir formaliai įteisintas. Šis sandėris iš 
esmės veikė visą laiką, kol tik Rusijoje 
laikėsi carinė patvaldystė. Ir popiežius, 
ir vyskupai, ir kiti reakciniai katalikų 
dvasininkai visu savo aparatu ir visomis 
religinio spaudimo priemonėmis per vi
są laiką palaikė ir rėmė marizmą prieš 
revoliucinį liaudies masių judėjimą, 
ypač prieš besivystantį ir kylantį darbi
ninkų klasės judėjimą XIX a. pabaigo
je—XX a. pradžioje. Katalikų bažnyčia 
atvirai rėmė carizmą, nepaisant kartkar
tėmis iškylančių prieštaravimų tarp šių 
stambių reakcijos stovyklų, šią katalikų 
bažnyčios paramą ir talkininkavimą ca
rizmui vaizduoja visa eilė konkrečių 
faktų. Vienu kitu tos rūšies faktu pa
iliustruosime katalikų bažnyčios santy
kius su carizmu.

Feodalinės santvarkos krizės metais 
visoje Rusijos imperijoje ,tame tarpe ir 
Lietuvoje, antifeodalinis, anticarinis 
valstiečių judėjimas stiprėjo ir gilėjo, vi
suomenėje plito revoliucinės-demokrati
nes idėjos. Visuomeninis judėjimas ne 
tik ardė baudžiavinės santvarkos pagrin
dus, bet nešė pavojų ir carinei patvaldys
tei. XIX a. šeštojo dešimtmečio pabai
goje subrendo revoliucinė situacija. Val
dančiosios klasės ir caras buvo priversti 
laviruoti, griebtis naujų priemonių ir pa
galiau eiti prie baudžiavos panaikinimo 
(1861. II), drauge su tuo vartodami įvai
rias valstiečių judėjimo slopinimo prie
mones,^ jų tarpe ir moralinio spaudimo 
būdus. Pastaruoju atveju carinės , pat
valdystės režimui didelę pagalbą suteikė 
įvairių tikybų, tame tarpe ir katalikų 
dvasininkai. Tą pagalbą carizmui ryš
kiai iliustruoja Žemaitijos vyskupo M. 
Valančiaus veiksmai. Pradėjęs eiti vys
kupo pareigas (1847), M. Valančius buvo

PHILADELPHIA, PA.
59 Progress Manufactur

ing kompanijos darbininkai 
reikalauja Brotherhood of 
Electrical Workers AFL- 
CIO trijų lokalų—1841,1836 
ir 200 $3,000,000 atlygi
nimo už netekimą darbo 
1958 metais. Kaltina kom
paniją ir lokalus netikslu
me.

Pennsylvanijos Railroad 
kompanijos darbo sulaiky
mas išvengtas. Kompanija 
pasimojo padidinti darbi
ninkų skaičių dirbti šešta
dieniais ir sekmadieniais, 
duodant kitas dienas poil
siui. Transport Workers lo- 
kalas 2042 nesutiko, kompa
nija nusileido.

Yellow Cab kompanija sa
ko priims nuo darbo laisvu 
laiku civiliškai apsirengusius 
policmanus vairuoti taksi- 
kebus sugavimui plėšikų. 
Sako, įvykstą dažni apiplė
šimai taksikebų vairuotojų, 
verčia tai daryti.

manauskienė. Ačiū joms!
Aukų lėšoms padengti su

rinkta $141.
Amerikoje anglies kasyk

lose užmušama nemažai 
darbininkų. Europos davi
niai sako, kad 1942 metų 
balandžio mėnesį Honkeiko 
angliakasykloje, Mandžiuri- 
joje, žuvo 1,547, 1961 metų 
vasario mėnesį vakarų 
Vokietijoje žuvo 298, tais 
pačiais metais Japonijoje 
žuvo 100. Šių metų lapkri
čio mėnesį Japonijoje žuvo 
482 ir traukinio nelaimėje— 
163. 1917 metų gruodžio 
mėnesį Prancūzijoje trau
kinio nelaimėje žuvo 543. 
Čia pažymiu tik didesnes 
nelaimes, neliesdamas ma
žesnių.

Spalio mėnesį bedarbių 
skaičius valstijoje padidėjo. 
Darbo sekretorius William 
P. Young sako, kad buvo 
114,453 bedarbių čekiai iš
mokėti.

Philadelphijos Building 
Trade Council prezidentas 
J. O. Neill su grupe ir iš
kabomis per dvi valandas 
sugadino nuotaiką New 
Yorke AFL-CIO suvažiavi
me. Iškabos sakė: “We 
should have more interna
tional vice prezidents like 
Jimmy Hoffa.”

Chesterio n e g r a i Civil 
Rights vadovybėje per ke
lias dienas suruošė demons
tracijas prie miesto rotušės 
ir policijos stoties prieš per
pildytą negrų franklin mo
kyklą. Mokykla 50 metų 
senumo, studentų turi virš 
tūkstančio. Miestelio poli
cija iš 75 neįstengė palai
kyti “tvarkos”* ir pasišaukė 
valstijos policiją. Virš po
ros šimtų demonstrantų 
areštuota, kai kurie padėti 
po $500 užstato iki teismo. 
Negrai nusiramino, kuomet 
buvo duotas pažadas per
kelti 165 studentus į kitas 
mokyklas ir statyti naują.

Rolling Hill ligoninėj ki
lus gaisrui, 11 tik ką gimu
sių kūdikių išgelbėta. Vie
nas kūdikis gimė nešant 
motiną ant neštuvų iš li
goninės. Ugniagesiams duo
damas nuopelnas už pasižy
mėjimą.

August J. Lippi, pirmo 
distrikto angliakasių unijos 
prezidentas,, teismo suras
tas kaltu išeikvojime Penn
sylvanijos banko $38,977. 
Sakoma, apeliuos į aukštes
nį teismą. Buvęs banko ka- 
sierius George J. Daileda 
prisipažino kaltu ir laukia 
paskyrimo bausmės. Daile
da buvo vyriausias liudinin
kas prieš Lippį.

Food Fair darbininkų vie
nos dienos streikas pasibai
gė, sąlygos susitaikymo ne
skelbiamos. Streikui vado
vavo RFC lokalas 1357, pa
lietė 49 kkrautuves.

Lapkričio 17 d. rengtas 
pobūvis su užkandžiais gra
žiai pavyko. Draugė Miza- 
rienė pasakė gerą kalbą, 
susirinkusiems patiko. Eva 
Mizarienė gera kalbėtoja. 
Ačiū jai. Pagaminimui val
gių dirbo Šmitienė, Griciū- 
nienė, Tureikienė, Merkienė 
ir Valantienė. Aukojo mais
tu Valantienė, Griciūnienė, 
Šmitienė, Merkienė ir Ra

Lapkričio 22 drg. Grybo 
rodyti paveikslai iš Tarybų 
Lietuvos gyvenimo buvo 
įdomūs. Matėme daromą 
progresą statyboje, ūkiuose, 
dideles gyvulių kaimenes, 
gerą priežiūrą, vykstančius 
žvejus į jūras gaudymui žu
vų, parvykusius su geru 
laimikiu, vaikų darželius, 
mokyklas ir tt. Parodyti 
klausinėjimai liudininkų, 
kurie matė daug išžudytų 
nekaltų žmonių; parodyti 
įrodymai nusikaltėlių, kurie 
gyvena Amerikoje.

Pobūvyje . pagerbtas žu
vęs prezidentas Kenedis mi
nutės tyla. Tik gaila, kad 
šį kartą svečių buvo susi
rinkę ne per daugiausia.

P.

Pekinas. — Kinija ir Af
ganistanas pasirašė sienos 
sureguliavimo sutartį. Tarp 
šių valstybių siena yra tik 
per 40 mylių ilgio.

pakviestas pas carą Nikolajų I. * Kalbė« 
damas su Žemaitijos vyskupu, caras, be 
ko kita, priminė: “1831 m. tas kraštas 
mums nusidėjo.” Į tai M. Valančius klus
niai atsakė: “Teisybė, šviesiausias po
ne.... Galiu patvirtinti ir tvirtinu,’ jog 
daugiau to nepadarys.”

Valstiečių kovos ir bažnyčia i
Betgi Žęmaitijos valstiečiai nepaisė 

Valančiaus “tvirtinimo” ir drauge su vi
sos Lietuvos valstiečiais, kaip ir visos 
Rusijos valstiečiai,, reikalavo, kad būtų 
panaikinta baudžiava, kad jiems būtų 
atiduota jų žemė, jie kovojo prieš dva
rininkus ir ęaro valdininkus. Ir čia vys
kupas Valančius, atsimindamas savo “tvir
tinimą” carui ir vadovaudamasis kon
kordatų, pasišovė į pagalbą caro valdžiai. 
Valstiečių ąntibaudžiaviniam judėjimui 
bekylant, 1858. m, vyskupas Valančius 
kreipėsi į tikinčiuosius specialiu “gany- 

. tojišku rąstu,” reikalaudamas, kad jie 
nurimtų ir kląusytų vaidilos, “Daeina 
prie manęs žinia,—rašė M. Valančius, — 
jog jūs nereikalingas sųkeliate. kalbas

Haverhill, Mass.
Trumpu laiku mirė 

keturi lietuviai
Spalio 22 d. mirė William 

Belkus, 12 Marion St., Ame
rikoj gimęs, apie 60 metų, 
nevedęs. Palaidotas spalio 
25 d. Lietuvių tautiškose 
kapinėse, Bradford, Mass.

Spalio 22 d. mirė Adolfas 
C. Muzikevičius (Musick), 
85 metų, nevedęs: Palaido
tas spalio 25 d. St. Patrick’s 
kapinėse.

Lapkričio 3 d. mirė Anta
nas Jurkevičius (Jurke- 
vich), 5 Victor St., 75 metų. 
Paliko savo žmoną Sofiją ir 
dvi dukteris — Helen ir Ge
neva, seserį Mrs. Antanina 
Yorbosuk, Lawrence, Mass. 
Palaidotas lapkričio 6 d. St. 
Patrick’s kapinėse.

Lapkričio 10 d. mirė Wal- 
teris Karpavičius (Kar- 
pich), 142 River St., 79 me
tų. Paliko žmoną Marę ir 
du sūnus— S tanley šiame 
mieste ir Alexandrą Miami, 
Fla., ir brolį Joną Sommer- 
ville, Mass.., ir seserį Mrs. 
Julia Paplegis. Palaidotas 
lapkričio 13 d. Lietuvių tau
tiškose kapinėse, Bradford, 
Mass.

Lai būna mirusiems leng
va žemelė, o likusiems — 
užuojauta.

Piktadarių netrūksta. Lap
kričio 20 d. du mušeikos 
užpuolė Percy L. Jenett, 71 
metų, palei jo namus, 3 S. 
Kimball St., 9:15 vai. vaka
re, apdaužė, atėmė $50 ir 
pabėgo.

Kiek pirmiau plėšikai įsi
laužė į Šilansko valgomų 
raiktų krautuvę, 380 River 
St., ir padarė nemažai nuo
stolių.

Taipgi jau kelis kartus 
apvogė Peter’s Lunch, 85 
River St.

Plėšikų daug, tik mažai 
kuriuos pavyksta sugauti.

Darbininkė

Waterbury, Conn.
Sekmadienį, gruodžio 8 

d., Lietuvių klube, 103 
Green St., įvyks LLD 28 
kuopos labai svarbus susi
rinkimas. Išgirsime rapor
tą iš LLD 3-čios apskrities 
konferencijos, kuri įvyko 
New Havene. Šis bus jau 
paskutinis susiri n k i m a s 
1963 metais, tai turėsime 
išsirinkti kuopos valdybą 
dėl sekamų metų. Yra LLD 
CK balsavimų blankos, tu
rėsime atlikti balsavimus.

Po ilgos kelionės tik grį
žo J. Žiūraitis, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, ku
ris lankėsi ir Tarybų Lietu
voje. Jis papasakos savo 
patyrimų, pasakys, ką ma
tė.

Po susirinkimo turėsime 
skanių užkandžių, prie ku
rių galėsime plačiau pasi
kalbėti. Prašau atsilankyti.

K. Yenkelunienė

Miami, Fla. *
Parengimas

Pirmiau buvo ' pranešta, 
kad L.L.D. 75 kuopos pa
rengimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 1 dieną. Bet dėl 
tam tikrų priežasčių tas 
gražus parengimas yra per
keltas į sekmadienį, gruo
džio 8 dieną.

Jis įvyks Socialio klubo 
svetainė j e, 2610 N. W. 
119th St. Apart skanių 
pietų, turėsime ir dainų 
programą, kurią duos Aido 
ir Ukrainiečių chorai. Ai
das dainuoja Viola Hagerty 
vadovybėje, o ukrainų-ff 
Anna Tamchuk. Visus-visa’s 
kviečiame atsilankyti.

Rengėjai

ir, nelaukdami galo, įspėti norite, kaip ir 
kas bus. Kaipo krikščionys ir katalikai, 
visą padūksį ir viltį padėkite viešpaties 
dievo apveizdai ir visiškai ant šventos 
jo valios atsiduokite; o kantriai, ką vy
riausybė įstatys, laukdami ir tikėdami, 
jog kiekviena valdžia nuog dievo yra, 
atiduokite, pagal š. Povilo žodžius: kam 
šlovę—šlovę; kam baimę—baimę; kam 
muitą—muitą; kam donę—donę. Nė pa
tys pirm laiko apie tą dalyką kalbėkite, 
nė kalbančių klausykite. Dievo valia 
stosis ir be nereikalingo mūsų rūpesčio.” 
Carui paskelbus baudžiavos panaikinimą, 
bet iš esmės palikus feodalinio išnaudo
jimo santykius ,valstiečiai toliau bruzdė
jo prieš dvarininkus ir atsisakinėjo jų 
klausyti. Tuomet vyskupas Valančius 
1861 m. gegužės 29 d. vėl kreipėsi į vals
tiečius, ragindamas juos laikytis ramiai, 
klausyti dvarininkų, “gyventi po seno
vei.”

Montreal, Canada
Kailių siuvėjai 
turės pensiją

Montrealo kailinių paltų 
siuvėjai, kuriems atstovau
ja Fur Workers unija, pa
sirašydami naują darbo su
tartį su samdytojais, šalia 
kitų sąlygų pagerinimo, su
sitarė įsteigti senatvės pen
siją. Kiekivenas darbinin
kas, išbuvęs unijos nariu 20 
metų, sulaukęs 65 metų am
žiaus, galės, jei norės, pa
sitraukti iš darbo ir gaus 
$50 senatvės pensiją į mė
nesį.

Policijos ambulansas
Ligšiol, jei ligos nelaimė 

ištiko staiga, iššaukus po
liciją, atvažiuodavo į namus 
policijos ambulansas ir li
gonį nuveždavo į ligoninį 
Bet nuo ateinančių met^i 
vasario mėnesio, kaip mies
to policijos departamento 
direktorius J. Adrien Ro
bert pranešė, šis visuome
ninis aptarnavimas bus nu
trauktas. Aiškinamasi tuo, 
kad policija neturi užtekti
nai jėgų. Sakoma, visos po
licijos jėgos turi būti su
mobilizuotos kovai prieš 
kriminalystes, kurios, iš 
tikrųjų, pastaruoju laiku 
mieste pašėlusiai išsvysčiu- 
sios.

Suradimui kitų būdų žmo
nių aptarnavimui ligos ne
laimei ištikus, sudaryta ko
misija, atstovaujant provin
ciją, miestą, ligonines ir fi
zines bei chirugines kolegi
jas.

Gimė
Leo ir Helen (Mockevičiū

tė) Gendron susilaukė svei
ko ir gražaus sūnelio. Moti
na ir naujagimis jaučiasi 
gerai.

Taipgi P. ir M. Gragaras, 
JAV, susilaukė sveiko ft’ 
gražaus sūnelio. Praneši
mas sako, kad motina ir 
naujagimis taip pat jaučia
si gerai. Milė, naujagimio 
motina, yra montrealiečių 
V. ir S. Kavalų duktė.

Serga
Sunkiai susirgo Jonas 

Staniulis (Smetonytės vy
ras). Ligonis paguldytas 
Notre Dame ligoninėje. Su
sirgęs ir Vincas Stankevi
čius ir randasi Maifair li
goninėje.

Kiek sutrikusi sveikata ir 
šio korespondento.

Mirė
Lapkričio 16 d. po ilgos ir 

sunkios ligos mirė Kazimie- 
ras Gėgžnas, sulaukęs 60 
metų amžiaus. J—

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos unijų laikraštis “Trud” 
kritikavo AFL-CIO prezi
dentą George Meanį. Laik
raštis rašė, kad Meany “ne-7t 
mato kapitalizmo santvar
kos ydų”, bet jis piktai puo
lė Kubos revoliucinę liaudį 
ir Alžyro progresyvę san
tvarką.(Bus daugiau)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkr. (Nov.) 29, 1963



I

'LAISVĖS' VAJUSI

(Tasa iš 1-mojo puslapio)
Atnaujinimų gavo Mary Kvetkas ir J. Butkus.

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

N. J. vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais. 
Velionis A. Stripeika, Elizabeth, N. J., gyvas būdamas iš- 
kolektavo prenumeratų, ir dabar jas pridavė A. Skairius.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Jis darbuojasi LLD 
45 kp. vardu.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė atnauji
nimų, taipgi George Shimaitis, Brockton, Mass.; Mildred 
Friberg, Chicago, Ill.; ir LDLD 87 kp. Kuopai pasidarba
vo A. Pipiras, J. Purtikas, J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų atsiuntė: A. 
Lipčius, Chester, Pa.; A. Žemaitis, Baltimore, Md. Dėl 

t^Philadelphijos (R. Merkiui) naują prenumeratą prida
vė Ieva T. Mizarienė.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
L. Bekešienė jr V. Černiauskas, Rochester, N. Y.; P. Be
eis, Great Neck, N. Y.; M. Valilionienė, Miami, Fla.; S. 
F. Smith, Los Angeles, Calif.; Kanadiečiai, per K. Kilike- 
vičių; Violet Taraškienė, San Leandro, Calif.; M. Žiede
lis, Nashua, N. H.; Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.; Ve
ra Smalstis, Livonia, Mich.; O. Belunas, Detroit, Mich.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:
Brockton, Mass., Geo. Shimaitis prisiuntė $23. Au

kojo:
J. Vaitiekūnas ...........................  $6.00
Mr. ir Mrs. A. J. Petrukaitis....... 6.00

Po $1: J. Stigienė, J. Vaitaitis, Rose Stripinis, K. 
Grakauskas, F. Kaulakis, O. Norkienė, V. Staugaitis, K, 
Valant (Eastondale), J. Višniauskas (Middleboro), A. 
Imbras, J. Sutkus.

— o —
Pittsburgh, Pa., J. Mažeika prisiuntė nuo New ken-

singtoniečių $54. Aukojo:
A. Sheris (miręs) ........................ $15.00
St. Bacevich ................................. 10.00
C. Stashinsky ............................ 6.00
Al Česnikas ................................. 6.00
J. Thomas ................................. 6.00
P. Paul ........................................  5.00
F. Linkauskas (Coal Center) .... 5.00

> J. Mitchell (Washington) ............... 1.00
— o —

Waterbury, Conn., M. Svinkūnienė prisiuntė $11. 
Aukojo:

Ida Ablažienė ................................$5.00
Po $1: M. Paugis (Beacon Falls), J. Žiūraitis, John 

Kiudulas, J. Samoška, V. Barkauskas, John Bartush, 
oakvilliečiai

— o —
Plymouth, Pa., Ona Žilinskienė prisiuntė $34.

Aukojo:
LDS 60 kp. ir LLD 97 kp............$20.00
F. Mankauskas (Tunkhannock) .. 5.00
Antanas Globičius (W.Barre) ... 5.00
Ona Krutulienė ..............................3.00
Antanas Pečkis (Edwardsville) .. 1.00

— o —
Philadelphia, Pa., per Ievą Mizarienę $15. Aukojo:

L. Tilvikas (Easton) ................. $10.00
J. Stasiukaitis ........................... 5.00

— o —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

A. Katinas, Bridgeport, Conn............................$11.00
J. Barišauskas, Arlington, Mass..........................11.00
Kazys Senkus, Minersville, Pa......................... 10.00
Vincas Bizulis, Philadelphia, Pa........................... 6.00
F. Kurkulis, Rochester, N. Y. . 1.......................... 6.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J......................... 6.00
J. Skeltis, Worcester, Mass....................................6.00
Mrs. G. Z. Stasiulis, Clearwater, Fla....................6.00
J. Viskočka, Trenton, N. J......................................6.00
J. Palskiai, Scottville, N. Y...................................5.00
F. Linkauskas, Coal Center, Pa. .. ...................... 5.00
B. Kutkienė, Great Neck, N. Y.............................5.00
Kazys Markūnas, Lawrence, Mass........................5.00
N. Dudonis, Chester, Pa. .................................. 5.00
F. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.................................5.00
John Steinis, Farmingdale, N. Y...........................5.00
Amelia Burbaitė, Stamford, Conn........................ 5.00
V. Shulin, Great Neck, N. Y. . ..............................5.00
Petras Gudelis, Miami, Fla.................................... 5.00
B. A., Baltimore, Md. ................................... 5.00
Helen Trusk, Chicago, Illinois..............................3.00
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich............................. 3.00
Paul Lipsevičius, Lawrence, Mass..................... . 2.00
Ignas Stasionis, Tuckahoe, N. Y. .........................2.00
J. Balčiūnas, Miami, Fla........................................ 2.00
J. Krukonis,' Worcester, Mass................................ 2.00
J. Višniauskas, Great Neck, N. Y......................... 2.00
M. Virbickas, Great Neck, N. Y........................... 2.00
St. Verbyla, Montreal, Canada.............................. 2.00
P. Matui, Montreal, Canada.................... .,... 2.00

Brockton, Mass.
Pirmu kartu Brocktono 

istorijoje miesto galvos (ma
joro) vieton laimėjo Res
publikonų partijos, kandida
tas Alvin Jack Sinis.; Jisyrą 
žydų tautybės. . !

Brockton City Hali, žemu
tinėje svetainėje, sveikatos 
skyrius veltui nutraukia 
žmogaus krūtinės X-ray pa
veikslą. Pirmadieniais ir 
penktadieniais atdara nuo 
12 vai. dieną iki 5 vai. va
kare, ir nuo 6 vai. vakare 
iki 8 vai. Trečiadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną 
ir nuo 6 vai. iki 8 vai. vaka
re. Pasinaudokite ta proga.

•

Staigiai susirgo Pranas 
(Frank) Morkevičius. Guli 
Brocktono miesto ligoninė* 
je. Aplankiau jį. Atrodo, 
kad pavojus jau praėjo ir 
gal greitai bus paleistas na
mo.

Pranas Kaulakis buvo 
operuotas ant kojos. Ilgai 
buvo ligoninėje. Jis neteko 
pirštų. Bet sveiksta ir jau 
yra namie.

Susirikimas
Sekmadienį, gruodžioo 1 

d., yra šaukiamas susirinki
mas, kuriame bus aptarti 
“Laisvės” vajaus reikalai. 
Bus ir užkandžių. Visi skai
tytojai ir simpatikai, kurie 
jau atsinaujinote “Laisvę” 
arba “Vilnį,” ir kurie dar 
neatsinaujinote, prašomi 
dalyvauti. Kviečiami ir ir 
kitų kolonijų skaitytojai. 
Čia galėsite išgirsti ir ra
portą iš priešnacinės kon
ferencijos Chicago je.

Middleboro, Mass>
Čia buvo 4 “Laisves” skai

tytojai. Atvykęs sužinojau, 
k a d F. Svietliavich -mirė 
spalio 25 d. Jau buvo 83 
metų amžiaus.- Paliko liū
desyje du sūnus, 2 dukras 
ir 5 anūkus. Reiškiu jiems 
užuojautą.

A.Imbros ir J. Sutkus at
sinaujino “Laisvės” prenu
meratą ir dar po dolerį pa
aukojo į fondą. Sutkus jau 
yra sulaukęs 80 metų, bet 
dar be akinių gali gerai 
matyti smulkias raides. 
Mrs. Rudis pasižadėjo “L” 
vėliau atsinaujinti. Aplan
kiau jos sergančią draugę. 
Mikelionienę.

Geo. Shimaitis

VILNIAUS KULTŪRINĖ 
KRONIKA

Dailininkai—moksleiviams
Ne tuščiomis rankomis 

nuvyko grupė Vilniaus dai
lininkų į Elektrėnus. Šven
čių išvakarėse jie padova
nojo Elektrėnų vidurinei 
mokyklai gausią grafikos 
darbų kolekciją, šviesiau
sio ir ilgiausio koridoriaus 
sieną papuošė J. Kuzmins- 
kio, V. Jurkūno, A. Kučo, 
P. Rauduvės, S. Rozino, V. 
Valiaus, B. Valantinaitės, 
A. Makūnaitės ir kitų lie
tuvių grafikos meistrų/ rai- v.» • • • 'žiniai.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

Po $1: J. Shemeth, J. Latvis, W. ir New Haven, 
Conn.; John Chappel, J. Kazlauskas, ECamden, Conn.; J. 
Jonis, J. Rašytinis, Nashua, N. Hl; A, Lugauskas, North- 
port, N. Y.; Marta Dvareckienė, Petras Milius, Anne 

** Lewis, Lawrence, Mass.; Elzbieta Markus, Methuen, 
Mass.; J. Kibartas, Pittsburgh, Pa.; J. Kvedaras, McKees 
ilocks, Pa.; Anna Eloshidis, Petras Jasinskas, So. Bos
ton, Mass.; Vera Smalstis, Livonia, Mich.; J. Saulėnas, 
Detroit, Mich.; F,. Vai vila, Hamilton; Canada; Skaityto
jas, V. Černiauskas, Rochester, N. Y.; J. Koch, Miami 
Beach, Fla.; M. Valatka, T. Staneika, Mrs. R. Shimkus,

. !■ -i i .i.  ................  ..i —■ i „iii.ii i ■ ■!■■*.....................   ■ 

Bridgeport, Conn; A. Janavičius, B. Petraitis, M. Gaidis, 
Baltimore, Md.; J. Peldžius, So. Boston, Mass.; J. Patti
son, Ed. Draugas, Worcester, Mass.; Mrs. V. Grozan, 
Lake Worth, Fla.; J. Mack, Elizabeth, N. J.; A. Šimkus, 
Hightstown, N. J.
, — o —-

Aukų šį sykį gauta $316. Iš anksčiau $2,460.50. Viso 
gauta $2,776.50. Balansas $2,223.50.

— 0 —
Dėkojame viršminėtiems vajininkams už jų pasidar

bavimą, ir aukų prisiuntimą. Taipgi ir viršminėtiems 
prieteliams, kurie suteikė aukas į fondą. Turime dau
giau žinių, paskelbsime kitoje laidoje. Prašome pasi
stengti gauti po naują skaitytoją savo giminėms, gyve 
nantiems J.A.V. Tai graži ir naudinga dovana.

“Laisvės” Administracija

Žinios iš
PAS ČEKOSLOVAKŲ 

DRAUGUS
X •

Vilniaus, gėlžbe toninių 
dirbinių gaųiykla N r. 1 — 
viena iš pifeąkiniį miesto 
įmonių. Joskėlėktyvas ati
džiai studijuoja šalies pra
monės įmonių priešakinį pa
tyrimą. O dabar' nutarta 
susipažinti ir su kitų socia
lizmo šalių gamybininkų 
pasiekimais. Įmonės fondo 
lėšų sąskaita organizuoja
ma didelės darbininkų ir 
specialistų grupės išvyka į 
Čekoslovakijos Socialistinę 
Respubliką. Vilniaus staty
bininkai pabuvos Pragoję, 
Delovicko gelžbetonio kon
strukcijų gamykloje, Bra
tislavoje. Grupės sudėtyje— 
geriausi Vilniaus įmonės ga
mybininkai: J. Kilimonis ir 
V. Petručionis, atramų ce
cho darbininkas Č. Petkevi
čius, armatūrinio cecho dar
bininkas K. Červelis ir ki
ti—viso 16 žmonių.

Į Čekoslovakiją taip pat 
išvyksta grupė Vilniaus 
vykdomojo komiteto dar
buotojų, Kauno ir Šiaulių 
įmonių atstovai. Socialisti
nėje Čekoslovakijoje lietu
viai statybininkai išbus 12 
dienų ir susipažins su stam
biaplokščių namų statyba ir 
statybos industrijos pramo
nės įmonių darbu. V. N.

KUR SKRENDA
” PAUKŠČIAI
KAUNAS. — Nuo didžio

sios zylės įkčjos nuimamas 
žiedas. Jame įrašas — 
“p-92320, Muz. Z.Heki, Fin
land.” Paukštis sugautas 
Juodkrantėje, mūsų respub
likos vakaruose, netoli nuo 
čia įsteigtos TSRS Mokslų 
.akademijos; biologijas sto
ties, veikiančios šeptynėrius 
metus J, K a 'tfh' o. Zoologijos 
muziejaus mokslinis bend
radarbis Leonas Jezerskas, 
kuris tuo laiku čia darbavos 
si, išaiškino, įjog paukštis 
atskrido iš Suomijos,, jis bu
vo žieduotas Helsinkio zo
ologijos muziejuje, kuriam 
apie tai bus pranešta. Juk 
paukščių kelionėmis, jų žie- 
mavietėmis, gyvenimu do
misi, suprantama, ne tik 
mūsų miesto Zoologijos mu
ziejaus kolektyvas, bet ir 
viso pasaulio zoologai.

L. Jezerskas Juodkrantė
je išbuvo pusantro mėnesio. 
Grįžo, sužiedavęs net apie 
devynis tūkstančius paukš
čių. Grįžo iš ten su naujų 
mokslinių stebėjimų duome
nimis. O po kelių mėnesių, 
be abejo, pas kauniečius iš 
daugelio šalių ateis prane
šimai, jog ten ir ten sugau
ti paukščiai, kuriuos žieduo
ja mūsų respublikos moks
lininkai. Juk tokie stebėji
mai leido nustatyti, kur la
biausiai mėgsta žiemoti mū
sų respublikoje gyvenantie
ji paukščiai. Varnėnai ver
čiau bevelija praleisti žiemą 
Belgijoje ir net Anglijoje. 
Kregždės irgi .mėgsta vidu
rio Europą—-Vengriją, Ita
liją. Toliausia į pietus nu
skrenda žalvarniai, gand
rai, putpelės. Jie žiemoja

Lietuvos
Afrikos žemyne.

O dabar, remiantis nau
jais stebėjimais, bus api
bendrinami duomenys apie 
paukščių orientavimąsi ke- 
lidhiiį metu iir t. t. K. T.

Lobį vado^^traktorius
Vilniaus Istorijos-etnogra

fijos muziejaus lankytojų dė
mesį patraukė nauji ekspo
natai — nepaprasto grožio 
senoviniai sidabro dirbiniai. 
Įdomi jų atradimo istorija.

... Didelis riedulys viena
me lauke prie Stakliškių 
miestelio trukdė kolūkie
čiams įsisavinti žemės skly
pą. Jiems padėjo trakto
rius. Kaip gi nustebo žem
dirbiai, kai galinga mašina, 
ištempusi iš vietos akmenį, 
staiga atidengė lobį.

Ištrauktojo riedulio duo
bėje stovėjo varinis puodas. 
Jis buvo pilnas papuošalų. 
Akį džiugino graži kaklo 
apvara, pakabučiai, apy
rankės, medalionai, saulėje 
žėrėjo ametistai, topazai 
puožniai ornamen t u o t o s e 
pasaginėse sagėse. Vieną 
senovės istorijos paslaptį 
atskleidė ištyrę lobį archeo
logai bei numizmatai. Jie 
nustatė, jog rastųjų brange
nybių amžius siekia 600 me
tų. Sidabro dirbiniai liudi
ja apie ankstyvojo viduram
žio Lietuvos juvelyrų meist
riškumą. O sidabriniai ly
diniai, kurie buvo čia pat 
aptikti, yra lietuviškos ir 
senojo Naugardo kilmės. 
Jais prekiaudami keitėsi se
novės baltai su savo kaimy
nais slavais.

žilosios senovės nebylūs 
liudininkai ,

Įdomių rezultatų pasiekė 
šiemet ekspedicijose Lietu
vos arėhėologąi. Jų rasti 
žilosios' senovės mąterialį- 
riėš kultūros paminklai liu
dija apie senųjų Lietuvos 
gyventojų aukštą išsivysty
mo lygį ir jų glaudžius ry
šius su savo kaimynais. . t
Akmens amžiaus žmonių 

stovykla
Eilės Vakarų istorikų hi

potezę apie tai, jog anksty
vojo neolito Lietuvos terito
rijos gyventojai esą buvę 
Ugrofinai, paneigė respubli
kos archeologų kasinėjimai 
netoli Dubičių kaimo Varė
nos rajone. Čia pirmą kar
tą rasta akmens amžiaus 
žmogaus stovykla. Joje ap
tikti neolito keramika ir ak
mens amžiaus vidurio titna- 
go dirbiniai.

—Šis radinys, — papasa
kojo korespondentui arche
ologinės ekspedicijos’ daly
vė, istorijos mokslų kandi- ‘ 
date R. Rimantienė, — ro
do, kad šiuolaikinėje res
publikos teritorijoje vėly
vuoju akmens amžiaus — 
neolito laikotarpiu gyveno 
tie patys žmonės, kaip ir 
senesniu ,mezolito laiko
tarpiu. Šie žmonės buvo 
europeoidai ir keramikos 
meno, matyti, išmoko iš sa
vo kaimynų. Dubičių kera
mikoje yra ryškūs rytų or
namento elementai, o taip 
pat Baltijos pietinės pa
krantės gyventojų kerami
kos žymės. Tai liudija apie 
Jutlandijos pusiasalio gy
ventojų vadinamosios Erto- 
bęlės keramikos kultūros 
ryšius su ankstyvąja Dniep- 
ro-Doneco baseino kerami
ka.

Tyrinėjimai, kurie atlikti 
šioje lietuvių tolimųjų ai
nių stovykloje, leidžia taip 
pat padaryti išvadą, kad 
akmens amžiaus vėlyvasis
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Mirus *

Petrui Baranauskui
Reiškiame didžią simpatiją likusiai jo žmonai

Helenai ir, sūnui Alfredui.
P. ir A. Aleknai J. ir B. Skirkai
P. ir N. Ventai A. ir A. Mureikai
J. ir J. Lazauskai J. ir J. Rigeliai
A. ir A. Stripeikiai A. Švėgžda
J. ir L. Mockaičiai M. Arison
J. ir B. Jociai E. Meškelio
J. ir M. Strižauskai A. Miller
Lilija Kavaliauskaitė S. Večkys

laikotarpis prasidėjo ir pir
mieji keraminiai dirbinia 
respublikos teritorijoje atsi
rado ketvirtame tūkstant
metyje prieš mūsų erą, o ne 
trečiame, kaip iki šiol buvo 
manoma.

Dubičių stovykla—seniau
sias iš visų iki šiol žinomų 
tokio pobūdžio lietuvių isto
rinių paminklų.

7,000 UPIŲ, 3,000 EŽERŲ
Neseniai iš spaudos išėjo 

Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto paruoštas 
“Lietuvos TSR upių ir eže
rų vardynas.” Pratarmėje 
paaiškinta, kad vietovar
džiai, o ypač vandenvar
džiai yra svarbi medžiaga, 
padedanti nušviesti kalbos 
raidą nuo seniausių laikų, 
atskleisti jos gramatinius 
pakitimus, išaiškinti dauge
lį tautos kilmės klausimų. 
Lietuvių kalbos vietovar
džių tyrinėjimas yra ypač 
svarbus baltų, o taip pat 
baltų-slavų kalbų bei tautų 
istoriniams ryšiams aiškin
ti. • ' ■ •

Šiame vardyne pateikia-' 
ma apie 7,000 upių ir apie! 
3,000 ežerų vardų. Be to, 
pridedami ir kai kurie pla
čiau žinomi iš gyvosios kal
bos užrašyti už Lietuvos 
TSR ribų esančių upių ir 
ežerų lietuviški vardai, ne
atskiriamai susiję su visa 
lietuvių vandenvardžių sis
tema.

Šis vandenvardžių vardy
nas yra norminamasis.

K. Papečkys

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF.

Susirinkimai
Gruodžio-December 8 d. įvyks me

tiniai susirinkimai LDS 35 ir LLD 
145 kuopų 11 vai. ryte, Danish Hall, 
1359 W. 24th St.

Svarbu visiems dalyvauti, nes bus 
renkama LLD Centro Valdyba ir 
kuopų valdybos ir komisijos 1964 
metams. Taipgi bus pateiktas įdo
mus LDS 35 kuopos komisijos ra
portas iš įvykusių pietų ir prakal
bų. Visada būna ir kitų svarbių 
reikalų, liečiančių visuo menišką 
veiklą, aptarti. Valdyba

(95-96)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Gruodžio-December 8, 
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
LLD 11-ta kuopa rengia pietus. 
Grįžęs delegatas iš Chicagoj įvyku
sio suvažiavimo kovai prieš į šią 
šalį suvykusius karo kriminalistus 
duos svarbų raportą.

Turėsime ir svečių 
Pradžia 1 valandą.

(95-96)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių moterų klubas rengia ka

lėdų parę sekmadienį, gruodžio 8 
d., 1 vai. popiet, 157 Hungerford St. 
Bus duodami geri pietūs—nariams 
veltui, o svečiams reikės duoti do
vanų. Po to bus žaismių. Kviečia
me visus atsilankyti ir gražiai pra
leisti popietę visiems sykiu, baigiant 
metus. Komisija (95-96)

CLEVELAND, O.
LMS Cleveland© skyriaus susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 5 d., 7 vai. vakare, LDS klubo 
svetainėj, 9305 St. Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turime daug da
lykų aptarti. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba ateinantiems me
tams. Sekr. S. Kuzmickas

(95-96)

Help Wanted — Female
REGISTRUOTA SLAUGĖJ. 3-11 

vai., kaipo prižiūrėtoja. Taipgi rei
kalingos laisniuotos praktiškos 
slaugės. Patyrusios prie medikaci- 
jos, prisiimančios visą atsakomybę. 
Kreipkitės asmeniškai tarp 9 ir 3 
vai.

ęHATHAM ACRES 
CHATHAM, PA.

(93-95)

OFFICE SPACE

Office Space for rent. 5100 N. 
Broad St. Professional office. 1st 
floor. 2 rooms and powder room. 
Heat included, $75.00 per month. 
J. T. JACKSON & CO. DA. 4-2000.

(92-95)

Help Wanted—Female

HOUSEWORK — Upstairs work 
and laundry. Sleep in. 5^ day 
week. Must be fond of children. 
Recent refs. Other help kept.

766-8804
(95-97)

HOUSEKEEPER
Sleep in. Own room and TV.

5 day week.
Mon. thru’ Friday.

$35.
Call MA. 2366

(95-96)

r- HOUSEKEEPER. Housework & 
J child care. Live in good home, 
j Private room and TV. Permanent 

for ridght person.
Call OR. 3-8599.

(95-96)

HOUSEKEEPER, between 25-45. 
Plain cooking, fond of children, no 
laundry. Live in, good salary. Own 
room and bath, pleasant surround
ings. Must have refs.

LA. 5-7687.
(95-99)

For Sale

Carload Community

CHRISTMAS 
TREES

FOIL TREES
All Types Accessories 

Trees Also Flocked

SMILING JIM

Potato Company
101 E. Oregon Ave., Phlla.

(Please note correct address) 
Open Weekends
FUlton 9-6445

Propaganda už JAV 
didesnę ginkluotę

New Yorkas. — Po Nau
jųjų Metų JAV Kongresas 
skiria apsiginklavimui pini
gų sumas.

Kiekvieneriais metais 
tam laikui artėjant, prasi
deda propaganda už dar di
desnį apsiginklavimą.

Dabar JAV genero 1 a i, 
admirolai, kongresmanai ir 
visokie “karo reikalų spe
cialistai” jau įrodinėja, kad 
“JAV apsiginklavime toli 
atsilikę nuo Tarybų Sąjun
gos”. Reikalauja daugiau 
pinigų skirti statybai naujų 
karo laivų, gamybai lėktu
vų, raketų ir kitokių gink
lų.

New Yorkas.—The Ame
rican Civil Liberties Union 
paskelbė, kad Lee Oswaldas 
nebuvo šios sąjungos nariu.

i
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Keisti sutapimai nuo 1840 m 
JAV prezidentų mirtyse

1000 m. išrinktas William 
nužudytas.

1920 m. išr. Warren G.

i

I

1960 metais J. C. House, 
iš Princeton, N. J., parašė McKinley — 
laiška Atstovu Buto nariui

- John S. Monagan’ui. Jis ra- Hardingas mirė nebaigęs 
sė:
“Pone!

Kadangi artina s i 1960 
metų prezidento rinkimai, 
tai aš susirūpinau, kas at
sitiks su žmogumi, kuris 
šiemet bus išrinktas prezi- ■ 
dentin Kas mane 
tai tas faktas, 
dentai,

termino.
1940 m. išrinktas F. D. 

Rooseveltas mirė nebaigęs 
termino.”

Keista, kad 1960 m. iš
rinktas John Kenedis irgi 

Į buvo nužudytas.
jaudina, | Keista ir tas, kad 1860 m. 

kad prezi- išrinktas Abrahamas Lin- 
išrinktieji kas 20 colnas buvo nužudytas 

metų nuo 1840 m. mirė ne- penktadienį. Lygiai šimtas 
baigę tarnybos. ! metų po to—1960 metais

1840 m. buvo išrinktas i buvo išrinktas prezidentas 
Henry Harrison ir jis mirė I J. Kenedis, kurį taip pat 
nebaigęs termino, 

1860 m. išrinktas
ham Lincolnas buvo 
dytas.

1880 sm. išrinktas
A. Garfield—nužudytas.

penktadienį nužudė.
Lincolno prezidentystėsAbra-

nužu- metu viceprezidentu buvo 
i Andrew Johnsonas, Kene- 

Jame i džio metu viceprezidentu 
i buvo Lyndon Johnsonas.

Vėžys ir maistas

I

I4 
I

t
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I

i

Dar visai neseniai pasaulį 
sujaudino tragedija, kuri 
palietė dešimtis tūkstančių 
moterų, naudojusių naujus 
migdančius vaistus — tali- 
domidą. Skaitytojai,turbūt, 
prisimena įvykį, kai vienas 
Niujorko gydytojas prirašė 
savo pacientei šiuos vaistus 
nuo nemigos. Iš pradžių mo
teris negalėjo atsidžiaugti 
vaistais — ji miegojo kaip 
mažas vaikas, jos rytais ne
kankino galvos skausmai. 
Tačiau kančios atėjo vėliau, 
kai jai gimė kūdikis.— be 
rankų ir kojų. Kūdikis mi
rė po pusvalandžio, nes ne
galėjo normaliai kvėpuoti, 
o vargšė motina tiesiog iš 
gimdymo namų pateko į 
psichiatrinę ligoninę. Sku
biai atlikti tyrimai parodė, 
kad dėl to buvo kalti vais
tai— talidomidas. Dauge
liui moterų, naudojusių 
šiuos vaistus, gimdavo vai
kai invalidai.

Štai dabar vis dažniau už
sienio spaudoje pasirodo 
straipsniai, kuriuose vėžio 
specialistai, aiškindami šios 
ligos priežastis, pažymi, kad 
gali būti kaltas ir maistas, 
tiksliau kalbant, kai kurios 
chemines maisto priemaišos. 
Žmogus jas gali panaudoti 
norėdamas konservuoti 
maisto produktus, juos pa
skaninti, suteikti jiems ma
lonų kvapą arba patrauklią 
išorinę išvaizdą. Pasirodo, 
net visai nedideli kai kurių 
cheminių priemaišų kiekiai, 
kuriuos naudojo pastaruoju 

* metu užsienio maisto pra
monė, galėjo iššaukti vėži
nius susirgimus. Be to, į 
maisto produktus cheminės, 
vėžį galinčios sukelti me
džiagos nebūtinai turi pa
tekti maisto pramonės įmo
nėse. Jos gali užteršti pro
duktus jų saugojimo vieto
se, maisto paruošimo patal
pose.

Maistas gali būti užterš
tas įpakuojant ar perve
žant^ Kaip pavyzdį galima 
paminėti diacetilaminofluo- 
reną. Ši cheminė medžiaga 
užsienyje buvo plačiai pa
sklidusi kovai su žemės 
ūkio kenkėjais—vabzdžiais. 
Tik atsitiktinumo dėka bu- 
vopastebėta, kad ši medžia
ga labai lengvai sukelia vė
žį. “Paragavę” jos žiurkės 
susirgdavo šia liga.

Susirgdavo ja ir gyvuliai, 
kuriems ši medžiaga būda
vo įšvirkščiama ar ja pate
pama jų oda. Savaime aiš
ku, tokios medžiagos gamy
ba buvo uždrausta. Buvo 
taip pat rasta ir daugiau 
cheminių medžiagų, kurios 
iššaukia vėžinius susirgi-

kurias gali > gauti žmogus 
per savo gyvenimą, nesu- 
sirgdamas vėžiu. Tačiau ty
rimai šioje srityje dar nė
ra tiek toli pažengę, kad 
jau dabar tai būtų galima 
padaryti. Mūsų šalyje me
džiagos, kurias naudoja 
maisto pramonė, yra tikri-7 
narnos. Mūsų pramonė ne 
dėl pelno vaikymosi ir ne 
dėl reklamos naudoja kai 
kuriuos priedus maisto pra
monės gaminiams, kaip tai 
yra kapitalistinėse šalyse. 
Mūsų pramonė yra kontro
liuojama valstybės, liaudies.

Vis dėlto, labai svarbu, 
kad visi, nuo ko tai priklau
so, būtų atsargūs ir griežti, 
duodant leidimus ar reko
mendacijas taikyti tuos ar 
kitus cheminius priedus 
maistui. Antra vertus, moks
lininkai pastebėjo, kad kai 
kurios cheminės medžiagos 
(nors ir įrodyta, kad jos ga
li sukelti vėžinius susirgi
mus) , naud o j a m o s nepa
prastai mažais kiekiais, tei
giamai veikia žmogaus svei
katai. Tik atliekant tolimes
nius tyrimus, bus galima 
gauti atsakymus į visus 
šiuos klausimus.

A. Juozaitis
(Kauno “Tiesa”)

Iš Motery klubo 
susirinkimo

New Yorko pažangiųjų 
lietuvių moterų susirinki
mas įvyko lapkričio 20-os 
vakarą “Laisvės” salėje.

Vos tik įžengus salėn, 
girdžiu būrys draugių links
mai kalbasi apie 23-os vaka
ro rengiamą puotą pager
bimui mūsų veiklios drau
gės K. Petrikienės.

Ne po ilgo klubo pirminin
kė E. Mizariene pakvietė 
drauges susėsti ir atidarė 
susirinkimą.

Susirinkimo vedėja iš
rinkta N. Buknienė gyvai 
pravedė susirinkimą.

Sofija Petkus perskaitė 
rūpestingai prašytus praė
jusio susirinkimo tarimus.

Toliau sekė klubo pirmi
ninkės raportas. Ji pranešė, 
kad 23-os parengimas jau 
galutinai paruoštas, bilietų 
parduota daug, tikimasi tu
rėti svečių ir iš toliau. Taip 
pat prhnešė, kad moterų 
tarptautinei dienai kovo 8- 
jai paminėti jau išnuomo
ta Schwaben salė. Taipgi 
priminė, kad laikas atnau
jinti “Laisvės” prenumera
tas į Lietuvą — Senelių na
mams Kapsuke ir Kuršėnų 
Vaikų namams. Susirinki
mas nutarė atnaujinti.

Toliau sekė kiti valdybos 
raportai. Finansų sekretorė 
Sus. Kazokytė pateikė apy
vartos bei .narių stovio ra
portą. Iždininkė Urš. Bag
donienė sutiko su fin. sek
retorės raportu.

Perskaitytas laiškas nuo 
LLD kuopos Moterų klubui 
dėl pasiuntimo delegato į 
konferenciją, ‘ įvyks i a n č i ą 
lapkričio 24 d. Čikagoje ko
vai prieš naciškus karo kri
minalistus, gyvenančius 

atsiranda mazgeliai, vadi-;JAV., Šį svarbų reikalą 
narni spuogais. i ’ ' " "

Spuogais dažniausiai ... . ...
serga jauni, 16-20 metų pasiųstų.nutarė prisi-

K. Petrikienei sveikinimai
r

K. Petrikienės pagerbtu- 
vių bankete buvo skaityti 
sekami pasveikinimai: Te
legramos: nuo “Vilnies” 
personalo, nuo L. ir P. Ki
sielių iš Montrealo, nuo 
Mont realo Literat ū r o s 
kuopos per L. Kisielių ir 
nuo Čikagos Lietuvių Mote
rų Kultūros klubo.

Sveikinimai su aukomis:
Čikagos Lietuvių-Moterų 

Kultūros Klubas $10.
Juozas ir Karolina Deltu

vai, Baltimore, Md., $5.
Klementina Jankeliūnie- 

nė, Waterbury, Conn., $5.
Juozas ir Marijona Stri- 

žauskai, Bridgeport, Conn., 
$5.

P. V. Gasparienė, Grand 
Rapids, Mich., ir jos dukra 
Ruth Bell $5.

Helen Žilinskienė, Wor
cester. Mass.. ir šeima $5.

E. Jeskevičiūtė $5.

sveikinimų, vertingų dova
nų, didžiai nustebau, kad į 
tokią menkystą domės at
kreipė Lietuvos prezidentas 
Justas Paleckis; jis man at
siuntė gražiai autografuo
tą savo poezijos kūrinį “Gy
venimo vardu”.

Širdingai visiems dėkoju.' k“:""'!’
K. Petrikienė

Padėka
Gerbiami draugai 
ir draugės!

Duodame žinoti, kad mu
dvi jau Argentinoje. Lai
mingai atvykome. 01 g a, 
Marijos duktė, suruošė 
mums priimtuves šeštadie
nio vakarą, lapkričio 2 d. 
Dalyvavo daug žmonių, 
linksmai laiką praleidome. 
O draugas Adomonis mus 
nuvežė į teatrą.

Lapkričio 10 d. taip pat

Iš laiškų * 
v. • JBrangūs laisvieciai!

Siunčiu jums 12 dolerių; 
devynis už “Laisvės” pre
numeratą, o tris—aukų. Aš 
myliu progresyvią apšvie- 
tą. “Laisvę” skaitau jau per 
50 metų. Prašau jus, drau
gai, parašyti daugiau apie 

' Suvalkiją, ten gyvenančius 
; dažniau matau 

I “Laisvėje” apie Kapsuką 
(Marijampolę), bet iš kitų 

I Suvalkijos vietų žinių ma- 
! ža — apie kalūkius, apie 
miestelius, žmones. Para- 

į šykite daugiau. (
Su pagarba «

J. Gilbert - Gelgotu 
Grand Rapids, Mich.

J. ir K) Vaičekauskai, I buvo susirinkę daug žmo-

mus. Pavyzdžiui, buvo iš
tirta, kaip veikia dažai, ku
riuos kai kurios firmos 
naudojo sviestui dažyti gel
tona spalva — paradimeti- 
laminoazobenzolas — vėži
niams susirgimams kilti.

Tačiau reikia pasakyti, 
maisto pramonė Vakaruose 
reklamos ir pelno sumeti
mais naudoja tūkstančius 
įvairių cheminių medžiagų 
kaip priemaišą maistui—žy
miai daugiau, negu jų iš 
tikrųjų reikia. Jų tik labai 
nedidelė dalis yra ištirta, ar 
jų naudojimas su maistu 
negali sukelti vėžinio susir
gimo. Ir nors paskutiniuo
ju metu labai daug moksli
ninkų pradėjo tirti šiuos i 
klausimus, patys tyrimai 
reikalauja daug laiko. Mat, 
vėžiniai susirgimai trunka 
ilgesnį laiką, jų pradžią sun
ku pastebėti. Be to, žmo
gus gauna kenksmingas 
chemines medžiagas įvai
riais kiekiais ir įvairiomis 
pertraukomis. Kai kurios 
iš jų tuoj pat pašalinamos 
iš organizmo, todėl ir jų 
veikimas į organizmą būna 
trumpas, o kitos — pašali
namos iš organizmo labai 
sunkiai ir kartais visai ne
pašalinamos — jos kaupiasi 
organizme, vis labiau stip
rėja ir jų žalingas veikimas.

Yra ir tokių medžiagų, 
kurios tiesiogiai ir neiš’šau- 
kia vėžinio susirgimo, ta
čiau padeda jam vystytis. 
Manoma, atliekant tyrimus 
su gyvuliais, eksperimentai 
turi trukti ilgą laiką ir ne 
mažiau kaip su pora gyvu
liu rūšių. Žinomas prancū
zų toksikologas ir onkolo- 
gas profesprius R. Triuo, 
kurio straipsnis neseniai | kavą, stiprią arbatą, vengti

didelio prakaitavimo, gydy- (rinkime prisirašė 4 naujos

Spuogai
Paprastieji spuogai 

odos susirgimas, apsireiš
kiąs išbėrimu plaukų mai
šelių srityje. Kiekvieno 
spuogo pradžia yra riebali
nis kamštis, kuris užpildo 
plauko maišelio išvedamąjį 
latakėlį. Šie kamščiai, vadi
nami inkštirais, atsiranda 
daugiausia nosies, smakro, 
nugaros, pečių srityje. Pra
sidėjus infekcijai, aplink 
juos išsivysto uždegimas ir

yra

amžiaus žmonės. Tačiau pa
sitaiko vyresnio amžiaus 
spuoguotų asmenų. Tuo at
veju spuogai gali laikytis 
ilgai. Užgijus* jų vietoje pa
lieka pigmentinės dėmės ir 
randeliai

Spuogams išsivystyti pa
lankią dirvą sudaro riebi 
oda, dažnas odos užterši
mas nešvarumais, dulkė
mis. Spuogų vystymuisi tu
ri < reikšmės patogeniniai 
mikrobai. Dažnai spuogai 
atsiranda, vartojant daug 
saldumynų, riebalų, aštrių 
prieskonių, alkoholinius gė
rimus. Moterims spuogai 
neretai atsiranda prieš mė
nesines ir jų metu.

Gydant spuogus, pirmiau
sia reikia prisilaikyti tam 
tikro režimo: labai ribotai 
vartoti riebalus, saldumy
nus, prieskonius, pupelių

Binghamton, N. Y., $3.
J. Višniauskas $2.
M. Virbickas $2.

Klubo susirinkime gauta:
K. Karpavičienė, E. Stu- 

purienė ir E. Songailienė— 
po $1.

Viso aukų $50

nių, įvyko platesnės mūs 
priimtuvės.

Siučiame geriausius linkė 
jimus visam “Laisvės” ko
lektyvui ir visiems pažįsta
miems . Dėkojame gaspadi- 
nėms už suruošimą mums 
puikių išleistuvių.

Julia Šimkienė 
Marijona Palionienė

Buenos Aires 
1963 m. lapkr. 11 d.

(Dėkojame draugui už 
dovaną ir už šiltus žodžius. 
Iš Lietuvos žinias dedame 
tokias, kokias mums para
šo. Ateityje, paprašysime 
mūsų bendradarbių, kad 
parašytų daugiau apie Su
valkijos žmonių gyveni
mą. — Red.)

pasirodė tarybiniame žur
nale “Priroda,” nurodo, kad 
norint ištirti, jog ta ar kita 
cheminė medžiaga gali su
kelti vėžį, reikia vienu me
tu ne tik įvesti tiriamąją 
medžiagą organizmo vidun, 
pavyzdžiui, į odą, ar po ja, 
bet ir kitais būdais, nes tai 
padėtų pilniau išaiškinti jos 
galimas vėžiui sukelti savy
bes.

Tarptautinė kovai su vė
žiu asociacija yra pasiūliu
si tokį principą: nė vieną 
medžiagą negalima pripa
žinti besąlygiškai leistiną 
naudoti su maistu, jeigu be 
abejonės buvo pastebėta, 
kad ji iššaukia vėžį bet ku
riai gyvulių rūšiai, nepri
klausomai nuo naudojamos 
dozės.

Žinoma, kur kas geriau, 
jei būtų nustatytos minima
lios vėžį galinčių sukelti 
cheminių medžiagų dozės,

Kiti sveikinimai:
ALDLD 11 kp., Worcester, 

Mass.; Elena Brazauskienė; 
Walter ir Amelia Juškevi- 
čiai ir motina Josephine 
Burba. Stamford, Conn.; M. 
Sukackienė, Worcester, 
Mass.; Ona Walins, Anna 
Maria, Fla.: Agnė ir Anta
nas Jurevičiai, St. Peters
burg, Fla.; Ilsė ir Antanas 
Bimbai; A. J. Pranaitis, 
Camden, N. J.; Kalifornijos 
lietuviu delegacija, kuri vy
ko į Čikagą į priešfašistinį 
suvažiavima — A. Taraška, 

į draugės plačiai aptarė. Ka- A. Dagys. Uršulė Burda ir 
i dangi klubas delegato ne- K. Karosienė.

Dovanų gauta: n u o 1 K.: nės bankete. Buvo nuvykęs 
Karosienės korsažas ir gė-, pas brolį Newarke, ir dėl šu
lių puokštė; nuo V. ir M. ' 
Zenkevičių gėlių puokštė ir 
nuo P. Bečių gėlių puokštė 
ir dar užtenkamai, kad bu
vo ant kiekvieno stalo gėlių. 
Nuo Leono ir Alisės Jonikų 
įš Čikagos graži sagė. Nuo 
parengimo dalyvių apyran
kių! sagutė.

SVEČIAS
Antradieni į “Laisvės” 

raštinę užėjo Kazys Senkus, 
iš Minersville, Pa. Ta pro
ga atsinaujino savo prenu
meratą ir giminaičio prenu
meratą Lietuvoje. Taipgi 
nusipirko Anglų-Lietuviu 
žodyną ir paaukojo $10 į 
vajaus fondą.

New Yorkas. —Japonijo
je jau pastatė kelis naujus 
naftolaivius (tankerius) 
virš 100,000 tonų įtalpos. 
Dabar naftos kompanijos 
priėjo išvados, kad taip di
deli naftolaiviai nėra prak
tiški. Sakoma, kad praktiš
kiausi yra tarp 30,000 ir 
50,000 tonų įtalpos. Tarybų 
Sąjungoje naujus naftolai
vius stato po 45,000 tonų 
įtalpos.

Ottawa. — 1963 metaA 
neišpasakytai derlingi buvo 
kvečiais Kanadoje. J a v ų 
ministras mano, kad viso 
suimta 719,000,000 bušelių 
kviečių. Todėl Kanada ga-

Kazys Senkus yra ilgame- ^jo daug jų parduoti užsie- 
tis “Laisvės” skaity t o j a s. 
Jis apgailestavo, kad nega
lėjo dalyvauti K. Petrikie-

niui.

ti pūvančias dantų šaknis, 
anginą, vidurių užkietėji
mus ir t. t.

Vaistus į vidų skiria gy
dytojas dermatologas, prieš 
tai nuosekliai ištyręs ligo
nį. Gydymui naudojami ar
seno, geležies preparatai, 
vitaminai A, B, C, antibio
tikai, hormonai, valyta sie
ra bei kitos priemonės. Vie- 
tiškai išbertos vietos aptri- 
namos salicilo spiritu, kam
paro spirito 5% levomiceti- 
no spiritu, spiritiniais sie
ros, rezorcino skiediniais. 
Rekomenduojami švitini
mai gyvsidabrio lempa, 
saulės vonios. Spuogus rei
kia gydyti labai nuosekliai 
ir atkakliai. Gydytis reikia 
ilgai, nes, nutraukus per 
anksti gydymą, tos pačios 
priemonės tampa ma ž a i 
efektingos.

Gyd. G. Sargautiene

dėti su $15 prie pasiuntimo 
delegato nuo mūsų organi
zacijų. ,

Sveturgimiąms ginti lie
tuvių komitetas turės pasi
tarimą, kuris įvyks lapkri
čio 24 d. “Laisvės,” ir krei
pėsi į mūsų klubą pasiųsti 
saVo atstoves.

Mūsų klubietės moterys 
niekur neatsilieka nuo pa
žangios veiklos. Klubą at
stovauti sutiko dvi drau ■ 
gės — Songailienė ir Kas- 
močienė.

Klubietės su mūsų gabia 
pirmininke E. Mizariene 
priekyje visuomet ką nors 
naujo sugalvoja. Mūsų su
sirinkimai įvyksta skaitlin
gi, įvairūs. Klubas spar
čiai auga narėmis. Prie už
sibrėžto tikslo klubą iš
ugdyti ligi šimto narių vi
sai artėja. Tikiu, kad iki 
šių metų 1 pabaigos tikslą 
pasieksime su kaupu. Susi-

Į Klubą gauta 10 naujų 
narių, kurios su duoklėmis 
ir aukomis sumokėjo $14.50. 
Reiškia, Klubas jau turi 99 
nares, ir pilnai tikimės, kad 
iki sekančio mitingo išaug
sime iki 100 narių.

Bravo!

Praėjusioje “Laisvės” lai
doje tilpusiame aprašyme 
buvo paskelbta, kad kalbėjo 
waterburiete Svinkūnienė, o 
turėjo būti Klementina Jan- 
keliūnienė. Atsiprašome!

Komisija

sidėjusių priežasčių negalė
jo dalyvauti. Kelias dienas 
praleido pas savo gerus 
draugus brooklyniečius Jo
ną ir Konstanciją Rušins- 
kus. Jie yra seni kaimynai 
nuo tų laikų, kai Ručinskai 
gyveno Pennsylvanijos vals
tijoj.

Kazys atrodo gerai, da
bar yra atsistatęs nuo savo 
biznio, kurį perdavė sūnui. 
Po gražaus pasisvečiavimo, 
svečias išvyko į Williams- 
burgą, o po to j namus, 
Minersville. Dėkojame jam 
už dovanas.

L. K—te

Paieškojimas
Aš Anelė Klimaitė-Sabaliaus- 

kienė ieškau savo brolio Juozo Kli
mo, sūnaus Motiejaus (motina Ma
rijona Dubauskaitė), kuris tūlą lai
ką gyveno Argentinoje. Prašau jj 
žinančius argent iniečius man apie 
jį pranešti, už ką būsiu dėkinga. 
Anelė Sabaliauskienė, Prienų rajo
nas, Naujos Ūtos paštas, Lithuania, 
USSR

PRANEŠIMAI
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadieni, Gruo- 
džio-December 5 d., 7-ą vai. vakare, 
Liet.
Kuopos nariai yra prašomi daly
vauti susirinkime, nes 
daug svarbių reikalų 
Taipgi pasižiūrėite, 
spenduotumėte. Geo.

Taut. Namo kambariuose,

yra daug 
aptartimui.

kad nesusi- 
Shimaitis .

(94-951'4

narės.
Draugė Katrina Karlo- 

nienė, klubo narė, gyvenan
ti Floridoje, parėmė klubą 
su $5. Ačiū jums, drauge, 
nuo klubiečių.

Susirinkimui einant prie 
pabaigos, pastebėjau, kad 
kelios draugės ką tai tvar
ko virtuvėje. Tai ir vėl 
staigmena, vėl vaišės, kaip 
ir po kiekvieno mūsų susi
rinkimo.

Šį kartą viena mūsų gera 
draugė klubietė, M. Sluoks- 
naitienė, dėl ligos negalėjo 
dalyvauti mūsų susirinki
me, prašė drg. M. Kalvai- 
tienę josios vardu pavaišin
ti klubietes. Draugės, pa
vaišintos skanėsiais, dėko
ja drg. M. Sluoksnaitienei 
ir linki greitai sustiprėti ir 
vėl -kartu su mumis daly
vauti. . >

Šiais metais turėsime dar

Sveikinimai prisiųsti 
į namus

Sveikino Suzanna Kazo- 
kaitė, Ann M. Gustaitis, Al
girdas Balčiūnas su šeima, 
Julija ir Mikas Marazai, 
Julija ir Ignas Urmonai, 
Margaret ir Al. Valilioniai, 
Elizabeth Repshis, L. Beke- 
šienė, Klementina Jenkeliu- 
nas, Dorathy ir Hank Gad- 
frey, Theresa Perconte, 
Vera Smalstienė, A. Paukš
tienė, Ema ir Juozas Slie
kai, Nataly ir Arthur, J. 
Kazlauskas. ■
Tarpe daugelio nuoširdžių

vieną susirinkimą. Įvyks 
gruodžio 30-tos vakarą. Po 
aptarimo organizacinės 
veiklos, palinkėsime viena 
kitai link sm a i praleisti 
švenčių laikotarpį.

R. Kručas sveiksta
“Laisvėje” jau buvo mi

nėta, kad rimtai buvo su
sirgęs visų pažįstamas Mas- 
petho fotografas Rapolas 
Kručas. Jis buvo gavęs taip 
vadinamą “stroke” ir dėl 
to jo kairioji ranka buvo 
suparalyžiuota. Dabar, 
stropiai gydant, ranka ge
rėja ir jau po truputį grįž
ta į normalumą.

R. Kručas, nors ir suža
lota ranka, pas jį atsilan
kiusiems žmonėms jo profe
sijos reikalais pilnai patar
nauja. • Draugas

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. priešmetinis susirik 

kimas įvyks trečiadienį, gruodžio 4 
d.. 7:30 vai. vak., 102-02 Liberty 
Avė. Šis susirinkimas bus svar
bus, nes bus perrenkama valdyba 
sekantiems 1964 metams. Taipgi 
turime gerai prisiruošti kalėdinei 
programai gruodžio 22 d. Kvie
čiame visus dalyvauti susirinkime ir 
parengime. P. Babarskas, sekr.

(95-96)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos priešmetinis su

sirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 3 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes bus kuo
pos valdybos rinkimas sekantiems 
metams. Valdyba (95-96)

PARDAVIMAI
NAMAS PARDAVIMUI

Huntington, L. I. Gerame stovyje. 
4 kambariai. Žemės plotas 50 x 150. 
F^igūs taksai. $8,500.

Šaukite vakarais HA. 8-8773.

(95-96)

įrengta drabužių taisymo ir va
lymo krautuvėlė ir trys mašinos 
parduodama arba renduojama la
bai prieinama kaina. Kreiptis 468 
arba 474 Lorimer St., Williamsbur- 
ge. Telefonas EV. 7-2675.

(93-95)

Antra Didžioji Savaite!
ARTKINO PERSTATO

Apysaką Apie Tris 
Rusiškus Kareivius 

ir Mergaitę

“Taika Jam, 
Kuris Įžengia”

Teatre 
8th Ave., 44th St.

JU. 6-8584

r
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