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KRISLAI
Prezidento vizitas. 
Mūsą mokytojai. 
Atšaukė!
Del ‘‘Moterų skyriaus.” 
Linksmų švenčių!

— Rašo R. Mizara —

Prezidento Kenedžio vizitas 
JkNenezueloje ir Kolombijoje, 

špauda sako, pavyko. Caracas 
mieste prezidento žmonės ne
pasitiko su akmenimis i)- ply
tomis, kaip andai jie buvo su
tikę Niksoną.

Aiškus dalykas: Kenedis 
juk nėra tas, kas Niksonas — 
tai venezueliečiai gerai su
pranta. Be to, Kenedžio ap
saugai buvo sumobilizuota 
apie 30,000 ginkluotu karei- * 
vių ir policijantų.

Prezidentas, sakydamas kal
bas Lotynų respublikose, pa
kartodamas sakė valdančio
sioms klasėms: Jei nenorite, 
kad Čia būtų revoliucija, kad 
masės sukiltų ir jus nuverstų, 
tai praveskite griežtas refor
mas: duokite valstiečiams že-1 
mės, padėkite liaudžiai 
sigelbėti iš skurdo ir bado.

Patarimas- geras, bet galime nos kolegijos, 
užtikrinti prezidentą, kad jo N. Yorko, Hofstra, Queens 
patarimo dvarininkai, kapita-J 
listai ir JAV monopolistai, plė
šią iš tų šalių milžiniškus pel
nus, neklausys.

+ k Turčiai eis turtingyn, o 1 jau
tris vis giliau bris į skurdą tol, 
kol j b kubiečių pavyzdžiu, ne
pasiims šalies vairo į savo ran
kas.

i 730 profesorių-moksiininkų 
i išstojo prieš karo politiką

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje  .......... .......................... $10.00

Kitur užsienyje ............ „........... $12.00
Jungtinėse Valstijose  ________ $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

METAI 50-įi

Indija išvarė iš savo žemės 
portugalus kolonialistus

JUBILIEJINIS 
'LAISVES'VAJUS 
kontestAntu stovis dabar yra toks. 
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PUNKTAI
mylių plotą ir turi apie 50,- 
000 gyventojų.

Daug svarbesnė yra Goa, 
kuri užima 1,540 ke'tv. my
lių plotą ir turi apie 650,r 
000 gyventojų. Iš Indijos 
per Goa išeina į pamarį du 
plentai ir vienas geležinke
lis. Portugalija laikydama 
savo rankose Goa, re tik iš
naudoja to ploto gamtinius 
turtus, bet ima nuo Indijos 
muitą už pervežimą ir įve
žimą nrekių.

Indija daug kartų reika
lavo, kad portugalai pasi
trauktų iš šių kolonijų. Pa
starieji, būdami NATO na
riais, neklausė. Indijai kito 
kelio nebebuvo, kaip tik jė
ga išmesti užsienio imperi
alistus ir baigti portugalų 
kolonializmą. Indijos jėgos 
per porą dienų išlaisvino 
Diu, Damao ir Goą.

Atgarsiai
Jungtinės Tautos, N. Y. 

—Portugalija kreip ė s i į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą su skundu, būk “In
dija vartoja agresiją”. Sau
gumo Taryboje Vakarų de
legatai rėmė Portugaliją ir 
reikalavo, kad Indija pasi
trauktų iš portugalų kolo
nijų. Tarybų Sąjunga pa
vartojo veto prieš jų rezo
liuciją. TSRS delegatas sa
kė, kad ne Indija yra agre
sorius, nes ji neužpuolė 
Portugalijos, bet Portugali
ja, kuri prieš šimtus metų 
įsiveržė į Indiją, pagrobė 
Indijos teritoriją ir nepai
sant Jungtinių Tautų rezo
liucijos prieš kolonializmą 
nesitraukė iš Indijos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas ir spauda 
užgiria Indijos žygį ir sa
ko, kad jeigu Vakarų impe
rialistai geruoju nepasi
trauks iš kolonijų Afrikoje, 
Azijoje ir Lotynų Ameriko
je, tai jie to paties susL 
lauks, ko susilaukė portu
galai Indijoje.

Londonas. —Anglų spau
da pasidalinus dėl Indijos 
žygio. Mat, Indija įeina. į 
Britų imperiją, gi Portuga
lija yra NATO narė, tai 
anglai randasi keblioje pa
dėtyje.

Paryžius. — Francūzijos 
spauda apgailestauja, kad 
Indija pavartojo jėgą išva
rymui portugalų. Rašo, būk 
Indija “taikos keliu būtų 
atgavus tas kolonijas”

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika užgiria Indi
jos žygį.

Rabatas. — Arabų ir ki
tos Afrikos valstybės su
tinka su Indijos žygiu. Ma
roko informacijos minist
ras A. Alaoui sakė: “Gana 
laukta, indų kant r y b ė 
pasibaigė... Kolonializm u i 
turi būti padarytas galas”.

Haga. — Hollandijos val
dovai nusigando, nes jie 
mano, kad Indijos žygis pa
drąsins Indoneziją atsiėmi
mui Vakarinės Naujosios 
Gvinėjos.

New Delhi. — Prieš kiek 
laiko Indijos gynybos mi
nistras V. K. Krishna Me- 
nonas sakė: “Indijos liau
dis ilgiau nepakęs Portu
galijos imperialistų pasisa
vinimo mūsų teritorijų”. 
Indija reikalavo, kad Por
tugalija pasitrauktų iš Goa, 
Damao ir Diu teritorijų. 
Portugalijos imperialistai 
visaip išsisukinėjo.

Senovėje Portugalija bu
vo galinga valstybė. Tada 
ji pavergė didelius plotus 
ir milijonus žmonių. Ir da
bar ji dar yra pavergus 
milžinišką Angolą ir Mo
zambiką Afrikoje, kur eina 
liaudies kova už pasiliuo- 
savimą.

Indijoje portugalų kolo
nijos mažos, bet jos yra 
“šašai ant Indijos didelio 
kūno”, sakė K. Menonas. 
Damao kolonija randasi ar
ti indusų didmiesčio Bom-1 
bė.iaus, ten pat arti ir nedi
delė Diu kolonija. Šios dvi 
kolonijos užima tik 50 ketv.

Vienaip kalba, o 
kitaip daro

Londonas. — Anglijos 
premferas Macmillanas sa
kė: “Mes esame liudinin
kais to, kaip komunistinė 
Kinija daro didelį progre
są. Ir todėl esame lygsva
roje tarp kapitalistinių ir 
komunistinių jėgų.

Todėl prieš mus stovi už
davinys : stengtis surasti 
filosofiją, kuri būtų ne tik 
antikomunistinė, bet ir po
zityve”.

Bet Anglijos atstovas 
Jungtinėse Tautose balsavo 
prieš Kinijos priėmimą.

Kanados ir Kubos 
prekyba auga

Ottawa. — Kanados ir 
Kubos prekyba 1961 metais 
žymiai padidėjo. 1960 me
tais iš Kubos į Kanadą bu
vo įvežta tik už $13,000,000 
vertės prekių, o 1961 metais 
tik per 8-nis mėnesius įvežė 
jau $21,000,000 vertės, o 
per visus mjetus sieks apie 
30 milijonų. Žymiai padidė
jo ir iš Kanados išvežimai 
į Kubą.

Kuba pirko popieriaus, 
kviečių, kiaulių, galvijų, 
vištų, mašinerijos. Kanadai 
pardavė bananų, apelsinų ir 
kitokių citrusų bei žaliųjų 
medžiagų.

SUSIRGO PREZIDENTO 
KENEDŽIO TĖVAS

West Palm Beach, Fla.— 
Antradienį, gruodžio 19 d., 
Joseph P. Kenedis, prezi
dento tėvas, gavo šoką 
(“stroke”) ir be sąmonės 
išvežtas į ligoninę. J. P. 
Kenedis yra 73 metų metų 
amžiaus. Atvyko preziden
tas John Kenedis ir kiti J. 
P. Kenedžio šeimos nariai.

ne Kettering, Pratt, ir Ro- 
Coo- 

I per Union ir daugybės ki
tų mokslo įstaigų.

Mokslininkai, tarp kitko, 
, sako, kad vedama Jungti
nėse. Valstijose plati kam-

nuo 
tai yra 

nukreipimas liaudies ener
gijos į klaidingą kelią, ku
ris pavojingas civilizacijai.

Profesoriai sako: Mes 
manome, kad lenktynės ap
siginklavime ir ruošimas 
slėptuvių prieštarauja tai
kingam žmonių sugyveni
mui... Slėptuvės galėtų iš
gelbėti tik labai mažą gy
ventojų dalį... Mes mano
me, kad slėptuvių ruošimas 
yra pripažinimas, jog Jung
tinės Valstijos laikosi to
kios politikos, kurioje ato
miniai ginklai bus vartoja
mi nesutikimų išsprendi
mui... Mes manome, kad to
kia politika veda prie karo 
pavojaus, gi karas būtų vi
siems pragaištingas.

New Yorkas. — Lapkri
čio mėnesį virš 200 profe- ckefellerio institutų, 
šorių ir mokslininkų Bosto
no apylinkėje, iš Bostono, 
Brandeis, Harvardo, Tufts 
ir kitų universitetų, paskel
bė atvirą laišką JAV prezi
dentui—pasisakydami prieš | 

i gaminimą atominių ginklų, 
ruošimą slėptuvių ir eikvo
jimą pinigų*- apsiginklavi
mui.

Gruodžio 19 d. “The New 
j York Times” laidoje tilpo 
l New Yorko ir apylinkės! 
profesorių, mokslini n k ų, 
daktarų ir kitų žymių as
menų atviras laiškas prezi
dentui Kenedžiui' ir New 
Yorko valstijos gubernato
riui Rockefelleriui.

Po laiškų pasirašė 730 
iš-j profesorių ir mokslininkų 

iš: Albert Einstein medici- 
Brooklyno,

kolegijų, Columbia, New 
Yorko valstijos ir Yeshiva 
universitetų, Stevens, Sloa-

Prieš negrus vartojo 
bombas ir šunis

panija už slėptuvės 
atominių bombų,

Connecticut valstijos vajininkai ......................... 7252
New Jersey valstijos vajininkai .......................... 4684
Brooklyn, N. Y.......................................................... 4672
George Shimaitis, Brockton, Mass........................... 3126
Philadelphijos vajininkai ..................................... 3020
A. žemaitis, Baltimore, Md..................................... 2041
Lawrence-Lowell, Mass.............................................  1812
Great Neck, N. Y.................................................... 1608
K. Kasulis, Worcester, Mass................................... 1606
A. Lipčius-P. Šlajus, Eddystone, Pa..................... 1464

_____ ;____

Rochester, N. Y. ......................
So. Boston, Mass......................
Plymouth — Wilkes-Barre, Pa. 
Pittsburgho vajininkai ............
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y...............
Miami, Fla.................................
Scranton, Pa.......................
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .....
Pittsburgh, Pa...........................
Ursula Paich, Bridgeville, Pa.
L. Tilvikas, Easton, Pa.............
Los Angeles, Calif.....................

1368 i A. Navickas, Haverhill, Mass.
1232 i v- Taraškienė, 

I San Francisco, Calif...
’ Į Chicagos vajininkai ..................

1176 j Veronika Kvetkas, Cambridge, 
1056 | Mass.......................

i Shenandoah, Pa.........................
976
864
576
580
540
540
530

1 J. Patkus, New Haven, Conn. 
Lewiston, Me...........................

Vera Smalstis, Livonia, Mich. 
C. Belunas, Detroit, Mich.......

■M. Aranuk, Detroit, Mich.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass..................
A. Valinčius, Pittston, Pa........

444 i C. K. Urban, Hudson, Mass.

432

348
360

252
228
180
180
144
144
144

72
70
36

Pagaliau Niujorko miesto 
mokytojai, kurių esama apie 
43,500, nusibalsavo turėti vie
nų unijų, viena profesinę są
junga — The Unįted Federa
tion of Teachers. Unija pri
klauso prie AFL-CIO.

Dabar mūsų miesto mokyto
jai bus tvirtesni reikalauti ge
resnių darbo sųlygų ir dides
nių algų. Sėkmės jiems!

t ____ ._____

Reikšmingas kitas dalykas: 
Niujorko miesto aukštųjų mo
kyklų valdyba buvo nutarusi, 
kad nej viena kolegija bei 
universitetas neprivalo į savo 
sales kviesti komunistų sakyti 
kalbas.

Prieš tai sukilo studentai; 
kritikavo administracija ir kai 
kuri padoresnė kom e r c i n ė 
spauda. Rezultatas: administ
racija atšaukė savo pirmesnįjį 
nuosprendį!

Matote, ką padaro vienin
gas žodis!

New Orleans. — Negrų 
vadai skundžiasi, kad ra
mią demonstraciją puolė 
policija, mušė lazdomis, 
mėtė ašarų bombas ir piū- 
dė šunimis, kurie išlavinti 
pulti žmones.

Albany, Ga., mieste, kur 
negrai protestavo prieš tei
simą 11-kos Laisvės keliau
tojų, laike penkių demon
stracijų, policija suėmė 750 
negrų. Jų tarpe areštavo ir 
negrų vadą kunigą D r. Lu
ther Kingą.

3-000,000 kalėdinių 
atviruku už taiką

New Yorkas. — Presby- 
terijonų religijos taryba 
paskelbė, kad šio tikėjimo 
žmonės išsiuntinėjo apie 
3,000,000 atvirukų Kalėdų 
švenčių proga.

Atvirukuose yra pasisa
kymas prieš karą, reikala
vimas uždrausti atominius 
ginklus ir visoms tautoms 
sugyventi taikoje. Tarp kit
ko sakoma:

“Mes, kaip krikščionys, 
privalome skelbti visame 
pasaulyje žmonių taikų ir 
prietelišką sugyvenimą”.

Connecticut valstijos vajininkai pasidarbavo seka
mai: J. J. Ynamaitis, Union City, prisiuntė naują pre
numeratą ir L. Žemaitienė, hartfordietė, naują prenu
meratą. Abu prisiuntė ir atnaujinimų. M: Strižauskienė, 
waterburiete, prisiuntė atnaujinimų. / .

New Jersey valstijos vajininkai — T. Kaškiaučius, 
(Tąsa 4-tam pusi.) ”? •

______ __ __ <

Portugalę kariai 
mažai priešinosi

Rengiasi prie 
atominio karo

* Jau prieš kurį laikų “Vil
nis” įsivedė “Moterų skyrių.” 
Pirmiau jį redagavo Julija 
Maroziene, o dabar redaguos 
Alisė Jonikienė, kuri, beje, 
praneša, kad šis skyrius pasi
rodys du kartu per mėnesį — 
šeštadieniais.

Man rodosi, tan skyriun de
dami per įlgi straipsniai, kai 
kada net nieko bendra su mo
terimis neturį. Tai skurdina 
patį skyrių.

Mano nuomone, “Moterų 
skyriui” užtektų vieno pusla
pio. Jei aš būčiau jo redakto
rius, tai ilgesnio kaip dvi skil
tys straipsnio nedėčiau, o kitų 
dalį paaukočiau trumpučiams 
rašinėliams, žinelėms apie mo
teris. Dėčiau rašinių ir apje 
valgių gaminimų, ir apie na
mų ruošų, ir apie moters veik
lų meno, kultūros, mokslo, po
litikos, darbininkų judėjimo 
srityse. Medžiagos tam už
tenka.

3 Žinau, tokio puslapio paruo- 
mas — sunkus darbas, bet 

jis būtinas, jei norima, kad 
skyrius būtų įdomus, patrauk
lus, kad jis skaitytojų masin
tų, kad • skaitytojas (meteris 
bei vyras) jo lauktų.

Washingtonas. — Penta- 
fono viršininkai paskelbė, 

ad jau užgyrė gaminimą 
sausainių, kurie bus krau
nami į slėptuves nuo ato
minių bombų, Jie įeina į 
taip vadinamą “Food for 
peace” programą.

Jau yra ir biznio firmos, 
kurios gamins tuos sausai
nius. Sakoma, pasirinkta 
turkiškos rūšies “bulgur” 
sausainiai — gaminami iš 
kviečių. Jų bus pagaminta 
apie 150,000,000 svarų.

Šiuo metu “Laisvė” neturi 
jokio specialaus skyriaus, bet 
tai pareina vyriausiai dėl sto
kos techninių jėgų.

Draugai bendradarbiai, ne
pykite, jei jūsų koresponden
cijos laiku nebus “Laisvėje” 
išspausdintos. Kalėdinių šven
čių metu paštas užverstas 
“Christmas greetings” laiškais 
ir prezentais, tai į eilinę ko
respondencijų mažai jis ir. dė
mesio kreipia.

Visiems mūsų skaitytojams: 
linksmų žiemos švenčių!

Prašau atsiminti, kad mūsų 
spaudos vajus dar tebesitęsia.

Organizuos Angolos 
liaudies valdžią

New Yorkas. — Čionai 
lankėsi Holden Roberto, 
Angolos sukilėlių vadas ir 
Angolos Liaudies Sąjungos 
prezidentas. Jis pasikalbė
jime su spaudos korespon
dentais sakė:

. Greitoje ateityje mes su
organizuosime Laikin ą j ą 
Angolos Liaudies vyriausy
bę, panašią, kaip Alžyro 
liaudis yra suorganizavus.

Angola yra milžiniška ša
lis, kuri randasi pietvaka
rinėje Afrikoje. Ji užima 
481,350 ketv. mylių plotą ir 
ten randasi 5,000,000 negrų 
gyventojų. Angolą yra pa
vergus Portugalija. Portu
galų ten yra tik 120,000.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė: 
“Portugalų kolonializm a s 
subyrėjo... Portugalų ka
riai, kurių tarpe nemažai 
buvo afrikiečių, nenorėjo 
kariauti. Jų genero 1 a i, 
priešakyje su Manuel Vas- 
salo a Silva pabėgo. Tada 
virš 2,500 portugalų karių 
metė ginklus ir pasidavė.

Dabar Goa, Damao ir Diu 
teritorijose ramu. Indijos 
generolas K. P. Candeth, 
kuris vadovavo indusų jė

goms, išleido pareiškimą, 
kuriame, tarp kitko, sako: 
“Nuo dabar nei vienas gy
ventojas neturi bijotis, ga
li jaustis laisvu ir pilnatei
siu Indijos piliečiu”.

Nehru, kalbėdamas apie 
tuos, kurie Jungtinėse Tau
tose kritikavo Indijos pa
vartojimą jėgos, pareiškė: 
“Tai daro portugalų san
draugai ir tie, kurie per 
desėtkus metų negirdėjo 
kolonijų žmonių balso ir 
nematė jų vargų”.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Auga 

nepasitenkinimas tarp JAV 
pašauktų rezervistų. Penta
gonas išleido paaiškinimą, 
užvardintą: “Why Me?”, 
kuriame aiškina, kodėl jie 
buvo pašaukti.

2—Žinios k tk-buir
Maskva. —TSRS teismas 

nuteisė po 13-ką metų kalė
jimo du vokiečius: E. Rei- 
doną ir L. Jageri., kurie 
buvo suimti šnipinėjant 
NATO naudai.

JAU GAMINA RAKETĄ 
KELIONEI Į MĖNULĮ
Washingtonas. — Natio

nal Aeronautics and Space 
administracija jau užsakė 
gaminti raketą skridimui į 
Mėnulį. Ją gamina Boeing 
Ko., Seattle, Wash. Už ra
ketos pagaminimą sutarta 
sumokėti $300,000,000.

Paryžius. — NATO už
sienio ministrai ir karinin
kai sutiko, kad reikia tartis 
su TSRS vakarinio Berlyno 
reikalais. Iš 15-kos narių 
nesutiko tik Francūzija.

Havana. — Kubos vy
riausybė sako, kad nėra jo
kio “partizanų” sukilimo 
Escambray kalnuose, apie 
kurį pabėgėliai paskalas 
skleidžia Jungtinėse Valsti
jose.

Palm Beach, Fla. — Jo
seph Kenedžio, prezidento 
tėvo, sveikata pagerėjo. 
Prezidentas John Kenedis 
vyksta į Bermuda pasitari
mui su Anglijos premjeru 
Macmillanu.

Havana. — Lenkija par
davė Kubai du laivus po 
11,000 tonų įtalpos.

Paimi Springs, Calif. — 
Mirė filmų rašytojas ir di
rektorius Moss Hart.

Leopoldville. — Kongo 
premjero Adoula ir Tshom- 
be pasitarimai eina pasek
mingai. Numatoma, kad 
Tshombe pasiduos Kongo 
centralinei valdžiai.

Bogota. — Įvyko žemės 
drebėjimas Kolom bijos 
centralinėj dalyje. Nelai
mėje užmušta 20 žmonių ir 
virš šimtas sužeistas.

Tirana. — Į Albaniją at
vyko kinų technikų.
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Naujos kovu bangos pietuose
ŠIMTAIS IR ŠIMTAIS kovotojų prieš rasinę dis

kriminaciją užkimšti Georgia ir Louisiana valstijų ka
lėjimai. Dabar jau galima sakyti, kad tikrai plačiausios 
negi*ų masės išsijudino į kovą. Tokia drąsa, toks pasi
aukojimas! Vieni eina Į kalėjimą, kiti stoja į kovos 
frontą. Nieko panašaus mūsų žemfeje nėra buvę. Joks 
teroras ir persekiojimas nebegali pastoti kelio išbudu- 
siems pietinių valstijų žmonėms.

Turčių būti rimta pamoka
- JOKIA KITA ŠALIS nėra parodžius tiek “šaltu

mo” ir kantrybės, kiek parodė Indija ryšium su Portu
galija. Per keturioliką metų ji tiesiog maldaute malda
vo, beveik ant kelių atsiklaupus, kad Portugalija išsi
nešdintų iš jos žemės. Bet visos pastangos buvo veltui. 
Portugališki plėšikai dantimis įsikandę laikėsi trijose 
“gūžtose” prie jūrų Indijos teritorijoje. Nieko jiems ne
reiškė Jungtinių Tautų Asamblėjos rezoliucijos prieš 
kolonializmą. Jie tiesiog tyčiojosi iš tų rezoliucijų ir 
dar žiauriau pradėjo savo kolonijose slopinti žmonių 
protestus.
- ” Štai kas pagaliau privertė Indiją griebtis jėgos “iš
prašymui” portugalų iš Goa, Damao ir Diu. žygis pil
nai pavyko ir misija baigėsi. Kova tęsėsi tik porą die
nų. Kiek žinoma, žmonių gyvybėmis nuostoliai, buvo 
maži. Žinoma, gaila kad nors vienas žmogus turėjo pra
lieti kraują, bet šitas Indijos žygis turėtų būti gera 
pamoka visiems imperialistiniams plėšikams, kurie įsi
kandę tebesilaiko kolonijų svetimuose kraštuose. Jeigu 
jie geruoju iš jų nepasitrauks, bus jėga išvaryti. Pav., 
Jau kalbama ir apie Indonezijos ruošimąsi jėga išvary
ti laukan hollandus iš savo teritorijos. Padėtis labai pa
naši. Hollandija tebelaiko užgrobusi Naująją Gvinėją, 
kuri priklauso Indonezijai. Pastarosios prašymai, kad 
hollandai iš jos teritorijos geruoju išsikraustytų, iki šiol 
nedavė rezultatų. Indonezijos kantrybė irgi pradeda išj 
sišemti. Aišku, kad Indijos pasisekimas dar labiau pa
skatins Indoneziją susidoroti su hollandais Naujdjoje 
Gvinėjoje. . ;

• Mūsų vyriausybės pasisakymas už Portugaliją, o 
prieš Indiją, buvo didelė klaida. Vietoje paremti Jung
tinių Tautų Asamblėjos rezoliuciją prieš kolonializmą, 
už kurią ir Stevensonas balsavo, ji atsistojo pačių pik
čiausių kolonizatorių pusėje. Mat, Portugalija yra 
NATO narė. Ten mes turime militarinių bazių. Portu
galijos fašistinis režimas, kaip ir kruvinasis Ispanijos 
režimas, kaip ir Čiang Kai-šeko klika Formozoje, pasi
barė mūsų šalies vadovybės “nuoširdžiausios” talkinin
kės šaltojo karo politikoje. Tai tragedija!

Šiam Amerikos nusistatymui surandamas dar vie
nas “argumentas”. Jį patiekia “The N. Y. Times” ko- 
lumnistas arthur Krock. Girdi, mes turėjome palaikyti 
Portugalijos pusę prieš Indiją dar ir todėl, kad mes ran
damos beveik tokioje pat padėtyje kaip Portugalija. 
Mes irgi turime Guantanamos bazę Kuboje ir valdome 
dalį Panamos teritorijos. Na, o dar jeigu pridėsime Pu
erto Ricą, tai ir paaiškės, kodėl mūsų Stevensonas taip 
karštai Saugumo Taryboje smerkė Indijos žygį prieš 
Portugalijos bazes Goa, Damao ir Diu.
/ Tai didelė diplomatinė trumparegystė. Tik tas, ku
ris nesiskaito su naujų laikų dvasia, šiandien gali sap
nuoti, kad laikymas svetimų žemių yra teisinga, gera, 
naudinga, išmintinga diplomatija. Kur geruoju tų že
mių nebus išsižadėta, ten jėga jos išsilaisvins arba bus 
išlaisvintos, šis įvykis su Indija turėtų visus įtikinti, 
kad Jungtinių Tautų Asamblėjos vėliausiai rezoliucijai 
prieš kolonializmą nebus lemta pasilikti beverčiu popie
riaus kavalku. Daug žmonių, daug tautų, daug kraštų 
rimtai žiūrės, kad ji būtų be didelių delsimų įgyvendin
ta visur.

IR IŠPLŪDO ŽMOGŲ Už 
TEISYBĘ APIE 
LIETUVĄ

Pastaraisiais laikais Chi- 
cagos menševikų “Naujie
nose”, kaip visoje kitoje lie
tuvių tautos priešų spaudo
je, telpa labai .daug “įspū
džių iš Lietuvos.” Juose ta 
mūsų Lietuvėlė visaip nie
kinama ir purvinama. Aiš
ku, kad tie “įsūdžiai” pa
čios “Naujienų” redakcijos 
yra nušlifuoti Chicagoje 
ant So Halsted Streeto.

Bet ir to jai dar neužten
ka. Ji sužinojo, kad praėju
sią vasarą su turistine gru
pe Lietuvoje lankėsi Stanley 
Straukas iš Beverly Shores, 
Ind. Sugrįžęs jis ėmė ir pa
rašė truputį savo įspūdžių 
į vietos anglišką laikraštį 
“Dunes Shore.” Ten, maty
ti, Straukas neprakeikė Lie
tuvos. Priešingai, jis tam 
laikraščiui papasakojęs, kad 
Lietuvoje savo akimis ma
tė daug progreso padaryta. 
Dar pridėjęs tą tiesą, jog 
Lietuvoje trūksta darbo jė
gų, nes per karą hitleriniai 
žmogėdros sunaikino apie 
8 0 0,0 0 0 ramių Lietuvos 
žmonelių.

To “Naujienų” redakto
riams, kadaise šaukusiems 
‘'valio Hitlerio legionie
riams,” per daug. Jie tie
siog įtūžę ant; Strauko ir 
laikraštyje gruodžio 14 die
ną visą peklą ant jo galvos 
suyęrtė. į Jis esąs niekas 
daugiau, o tik “papūga”, jis 
savo akimis ir. protu nesiva
dovaująs, etc.: ' ( ; . ; . 1

^as tik, žinoma, parodo, 
kad menševikų laikraščio 
redaktoriai negali pakęsti 
nė krislelio tiesos apie Lie
tuvą. Pasmerks ir prakeiks 
jie kiekvieną,-kuris aplan
kęs Lietuvą ir sugrįžęs iš 
jos kalbės tiesą apie tai, ką 
savo akimis matė ir savo 
ausimis girdėjo.

Tegu dėkoja Fideliui Castrui
f; TIESA, truputį sarkastiškai, bet labai teisingai 
įžymusis komercinis žurnalistas C. L. Sulzberger prieina 
išvados, jog už prezidento Kenedžio tokį susirūpinimą 
Lotynų Amerikos kraštais, pastarieji turi nuoširdžiai 
paačiuoti Fidel Castro. Jei ne jo vadovaujama sėkiųin- 
■ga revoliucija Kuboje, aišku, niekas nebūtų nė sapnavę 
apie “Progreso programą” ir prezidento Kenedžio pa
žadėjimą per ateinančius dešimt metų suteikti Lotynų 
Amerikai dvidešimt bilijonų dolerių vertės paramos!

Valio mūsų studentams!
KIEKVIENAS SĄMONINGAS, blaivaus proto 

amerikietis su didžiuliu pasididžiavimu šiandien siun
čia nuoširdžius sveikinimus mūsų didžiojo Niujorko kole
gijų studentams. Jie neleido iš jų akademinę laisvę išplėš
ti; Jie kovojo ir laimėjo. Jie privertė tų aukštųjų mokyk
lą vadovybę nusileisti ir atšaukti įsakymą, jog studen
tams esą nevalia kviestis Komunistų partijos veikėjus 

b už kalbėtojus.
1 Sįyd^nįąips Mak

RELIGINIAI KLIEDeJI- 
MAI TRAUKIASI 
Iš KELIO...

Kanadiečių “Liaudies bal
se” savo pastabose Z. Ja- 
nauskas kalba apie popie
žiaus Jono pastangas su
vienyti po savo globa visas 
krikščioniškas sektas. Jis 
rašo:

Popiežius Jonas stipriai šau
kiasi krikščioiniy vienybės.

Jis norėtų, kad visi krikš
čionys: katalikai, protestantai, 
liuteronai ir kiti susivienytų, 
bei liautųsi kovoję tarp savęs.

Pažymėtina, kad popiežius 
šį atsikreipimą padarė minint 
šventąjį popiežių Leoną, kuris 
prieš 500 metų taipgi smar
kiai šaukė už krikščionių vie
nybę ir dėl to šventuoju tapo.

Tada Romos bažnyčia per
gyveno dĮdelę krizę. Smarkiai 
vystėsi herezijos, ko pasėkoje 
smuko neaprubežiuota Romos 
bažnyčios galia.

Tačiau Leono šauksmas ma
žai padėjo.

Popiežių ir bažnyčios galia 
vis smuko žemyn, kol ji daėjo 
iki šių dįenų padėties.

Atrodo, kad popiežius Jo
nas užsigeidė bažnyčią iš mir
ties patalo prikelti. Grąžinti 
jai energiją, gyvybę, kokią ji 
turėjo seniau, prieš šimtme
čius.

Tačiau dėl senatvės bažny
čia atsigulusi į mirties patalą 
nebeprisikels.

Kas praėjo, nebegrįš.
Nuseno krikščioniškoji reli

šoriai ir pašaliečiai, kaip tai Amerikos civilinių laisvių 
sąjunga, Nepaprastas civilinių teisių gynimo komite
tas ir kitos įvairios liaudiškos organizacijos. Visiems" 
teisingai atrodė, kad atėmimas studentams laisvės 
reikštų paneigimįą konstitucinių teisių visiems amerikie
čiams. Tuo supratimu vadovaudamiesi jįer parėmė did
vyrišką studentų kovą prieš kolegijų reakcinę vadovy
bę- eumUV l-ispa oę ’ii

gine moralė. Nusidėvėjo ir nu
bluko, betarnaudama išnaudo
tojams.

Kalbos apie dangų ir pra
garą nieko nebeįtikina, nebe- 
baugina.

Dabar jau iškilo ir pirmą
sias pozicijas užėmė mokslas, 
šviesa, blaivus žmogaus pro
tas. O to pasėkoje iškilo ir 
tikroji žmoniškumo moralė, 
remiantis humanizmo princi
pais, žmogaus lygybe, taika 
visų tautų j r rasių tarpe.

Ši šviesa, nugalėjusi religi
nes ūkanas, sklinda visame pa
saulyje. 1

Toji šviesa yra žmogaus at
eitis. O religiniai kliedėjimai, 
svaigulys . traukiasi iš tako, 
kaip praeitis, kuria ji ir yra.

Religinės sektos ir susivieni
jusios nebepajėgs pastoti švie
sai kelio.

Be reikalo popiežius Jonas 
storoj asi.

IR J. KARDELIS JAU 
MATO TRŪKUMUS 
KANADOJE

Tiesiog savo vardu Jonas 
Kardelis savo “Nepriklau
somoje Lietuvoje” (gruo
džio 15 d.) sakosi esąs nu
sivylęs padėtimi Kanadoje. 
Jis skundžiasi:

Mes patenkinti, kad mūsų 
jaunimui, palyginamai yra 
perspektyvų geriau prasikur- 
ti. Tai yra svarbu. Bet mes, 
Europos pažangos žmonės, pa
sigendame, mūsų manymu ir 
įsitikinimu, būtinų dabarties 
žmogui dalykų, kaip darbo 
apsaugos teisių, kad darbda
vys mūsų nemėtytų, kaip ko
kių daiktų, kai tiktai tas nau
dinga jo bizniui, arba įgidin- 
ga jo ambicijai. Mes pasigen
dame socialinio bei sveikatos 
draudimo valstybiniu mastu ir 
valstybine teise, o ne malonės 
bei pasigailėjimo principu. Ir 
pensijos, kurios daugumui dar
bo žmonių turi sudaryti pa
grindinį pragyvenimo šaltinį, 
yra nepakankamos. Jos užsi
motos labai geru principu, bet 
neišbaigtos, nes , nesiekia val
džios nustatomo pragyvenimo 
minimumo.

Daub metų Kardeliui ėmė 
pamatyt šiuos trūkumus, 
nuo kurių labai kenčia Ka
nados darbo žmonės. Iki 
šiol jis “Maskvos agentais” 
apšaukdavo tuos kanadie
čius, kurie prieš tuos trūku
mus kovoja. O dabar, ma
tote., ir jis kalba lygiai taip, 
kaip ir tie “Maskvos agen
tai.”

ŠAUNŪS TIE LIETUVOS 
INŽINIERIAI

Džiugu girdėti, kad šian
dien Tarybų Lietuvoje labai 
gražiai klesti inžinierijos 
mokslas. Štai keletas pavyz
džių. ,

Vlniaus “Vakarinės nau- 
naujienos” (lapkričio 21 d.) 
kalba apie Lietuvos ateities 
miestus ir rašo:

. G

Kasdien šimtai žmonių lan
ko Vilniuje atidarytą parodą 
“Projektuotojai — septynme
čio statyboms.” Ir visiškai su
prantama, kodėl taip dominu
si statybos 'inžinierių, archi
tektų ir dailininkų-projektuo- 
tojų kūryba: kiekvienas tary
binis žmogus nori pažvelglti į 
mūsų artimiausią ateitį, pama
tyti nors popieriuje, maketo 
pavidalu tai, kas dabar stato
ma ar .bus pastatyta Lietuvos 
žemėje septynmečio metais.

Įdomus respublikos Pramo
nės projektavimo instituto 
Kauno 1 filialo pastato projek
tas. Daugiaaukštis pastatas 
yra didžiulis, bet jis atrodo 
lengvas, pilnas saulės šviesos.

Lankytojai taip pat, domisi 
Vilniaus elektrinio suvirinimo 

įrengimų gamybos inžinerijos 
laboratorijos ' ir Visasąjungi
nio tyrimo instituto filialo pa
stato projektu. Ypač gražiai 
atrodo fasadas, išeinąs į Ko
narskio gatvę. Trijų aukštų 
korpuse, kuris bus surinktas įš 
gelžbetonio plokščių ir stiklo, 
numatoma sumontuoti tobu
liausius įrengimus.

Dėmesį patraukia Vilniaus 
“Audėjo” kombinato naujų 
korpusų projektas. Vyriausia
jam projekto inžinieriui J. 
Bundzei, architektui J. Straz
dui ir jų bendradarbiams pa
vyko labai racionaliai išdėsty
ti kiekvieną cechą ir sudaryti 
visus patogumus darbinin
kams. Gražiai taip pat atro
dys nauji Kauno “Drobės” 
vilnonių audinių fabriko ir 
Mažeikių elektrotechnikos ga
myklos korpusai.

P. Jamulis ir R. Drigelie- 
nė vykusiai išsprendė Kauno 
miesto Vilijampolės rajono už
statymo problemą. Neries 
krantinėje bus didelis parkas, 
o atokiau — skendį žalumy
nuose gyvenamieji kvartalai. 
Parodoje taip pat eksponuoja
mi Vilniaus Antakalnio rajo
no užstatymo ir senamiesčio 
61-ojo kvartalo rekonstravimo 
projektai. šie trys projektai 
jau įgyvendinami.

Daug padirbėjo architektai, 
kurdami vaikų įstaigų projek
tus. Štai 330 vietų mokyklos- 
internato projektas, kurį pa
ruošė A. Tamoševičius. Gre
ta — 240 vietų pionierių sto
vyklos projektas, sukurtas in
žinierės D. Furman. Čia nu
matyti visi patogumai vai
kams. Stovykloje bus miega
masis korpusas, didelė val
gykla, klubas su estrada, spor
tiniai įrengimai, sodas-daržas.

Arba štai tame pačiame 
laikraštyje (lapkričio 28 d.) 
skaitome straipsnelį “Kar
diograma perduodama tele
fonu”:

Kauno Medicinos instituto 
centrinėje mokslinio tyrimo la
boratorijoje suskambėjo tele
fonas. “Malonėkite priimti 
elektrokardiogramą,” .— pa
sigirdo ragelyje balsas. Skam
bino iš*, ligoninės. Laborato
rijos bendradarbiui prijungė 
prie telefono specialią apara
tūrą, ir ant popieriaus juos
tos atsirado kardiograma.

Tuo būdu buvo išbandyta 
elektroninė aparatūra, įgali
nanti paprasta telefono linija 
perduoti iš nuotolio akrdiogra- 
mas, ir kitą informaciją apie 
žmogaus organizme vykstan
čius biologinius procesus.

Ši aparatūra turi didelę 
reikšmę gydymo praktikai. Iš 
bet kurios rajono ar kaimo li
goninės, turinčios persiuntimo 
aparatūrą, bus galimą perduo
ti kardiogramą arba encefalo- 
gramą į geriausias klinikas ir 
greit gauti stambių specialistų 
konsultaciją diagnozei nusta
tyti.

Išradimo autorius instituto 
laboratorijos vyresnysis inži
nierius Antanas Stasiūnas su
konstravo įtaisų sistemą, kuri 
leidžia sustiprintus ligonio bi- 
osignalus paversti elektriniais. 
Pastaruosius jau galima per
duoti telefonu. . Klin i k o j e 
įrengtas ir prie telefono pri
jungtas aparatas priims elek- 
trosignalą ir vėl jį pavers bio- 
elektriniu signalu. Priimant 
Šis signalas grafiškai pavaiz
duos popieriuje kardiogramą 
ar kitus duomenis apie biolo
ginius procesus, o rei k a 1 u i 
esant, užfiksuos juos magneti
nėje juostoje. Tai leis daug 
kartų atkurti informaciją apie 
biologinį procesą.
’A. Stasiūnas kartu su savo 

bendradarbiu inžinierium S. 
Japertu dabar konstruoja pa
našią aparatūrą su puslaidi
ninkiais biologinėms srovėms 
perduoti, naudojant telefoną 
ir radijo ryšį. Tuo būdu bus 
galima perduoti kardiogramas, 
encefalogramas iš kaimo vie
tovių, kur nėra elektros, arba 
betarpiškai iš greitosios pa
galbos automašinos.

Melbourine Beach, Fla.— 
Sulaukęs 94 metų amžiaus 
mirė tiltų inžinierius — ar
chitektas Henry Hornbos
tel. r. , r...... ....pinonu ovus garniai Į

Kubos darbininkai su 
Kastro vyriausybe

Šiomis dienomis Havano
je įvyko Kubos Darbininkų 
Konfedera c i j o s ll-'tasis 
kongresas. Žymėtina tai, 
kad šis Kubos organizuotų 
darbininkų kongresas buvo 
vieningiausias ir užgyrė 
Kastro vyriausybes progra
mą, vedančią šalį į socializ
mą.

Žymiausiu kongreso as
meniu buvo Lazaro Pena, 
negras darbininkas, daug 
dirbęs šios Darbininkų 
Konfederacijos sukūrime. 
Jis išrinktas generaliniu 
Konfederacijos sekretoriu
mi. Tai neišsemiamos ener
gijos ir pasišventimo žmo
gus. Jo raportas entuzias
tingai sveikintas. Jo pasiū
lymas vienbalsiai priimti. 
L. Peną sa. o raporte atžy
mėjo:

1. Šiandien Kuba jau iš
silaisvinusi iš pusiau - kolo
nijinio gyvenimo. Ji dabar 
yra tikrai nepriklausoma. 
Visas krašto turtas pri
klauso Kubos žmonėms.

2. Revoliucinė galia, kurią 
liaudis laimėjo, yra dabar 
saugoma civilinės milicijos, 
ginkluotų studentų, moterų 
ir tt. Ji atstovauja 90 pro
centų Kubos žmonių.

3. Agrarinė reforma, pa
naikinusi latifundizmą (di
džiųjų žemvaldžių dvarus), 
išlaisvino virš 100,000 nuo
mininkų ir pusininkų vals
tiečių, 120,000 cukraus dar
bininkų įtraukė į koopera
tyvus, 96,000 ūkio darbinin
kų suteikė darbus! 6,600,- 
000 akrų valstybiniuose 
ūkiuose (Granjas del’Pueb
lo).

4. Nacionalizuota cuk
raus pramonė, geležinke
liai, bankai ir visos didžio
sios pramonės bei prekybos 
įstaigos.

5. Pravesta kultūrinė re
voliucija. Analfabetizmas 
baigiamas naikinti, moks
las prieinamas visiems.

Peną nurodė ir trūku
mus. Kubos pramonė visais 
garais tedirba dar tik 80 
nuoš. Turima šiek tiek be
darbiu. Tai vis liekana se
nojo režimo. Toji liekana 
skubiai naikinama. Darbas 
bus visiems užtikrintas.

Kongresą uždarant 
premjeras Kastro pasakė 
kalbą, kurią delegatai entu
ziastiškai užgyrė. Jis kvietė 
organizuotus darbininkus 
padėti valdžiai nugalėti 
konspiratorius, sabotažnin- 
kus, imperialistų agentus. 
Jis net atžymėjo vieną pa
vyzdį, kur mokytoją ir besi
mokinantį beraštį 7 vaikų 
tėvą banditai nužudė.

Reikia priminti, kad 10 
kongrese dar buvo didelių 
kivirčių ir pasidalinimų, 
ypač socializmo klausimu. 
11-tasis kongresas jau buvo 
vieningas visais pamati
niais įlausimais.

Broliškų delegatų daly
vavo net iš 30 valstybių.

Ar gi naudinga unijų 
suvažiavimams?

AFL-CIO suvažiavimas 
įvyko Miami Beach, FJa., 
kur dabar turtingesnieji 
žmonės atostogauja. Unijų 
delegatai taipgi jautėsi, kad 
jie daugiau atostogauja, 
negu unijiniais reikalais rū
pinasi.

Balandžio mėn. Jungtinė 
Automobilių Darbini n k ų 
unija laikys savo suvažia
vimą Atlantic Oity, N. J., 
taipgi atostogaujanči ų j ų 
mieste. Delegatai irgi ban
dys kaip nors pasprukti iš 

unijos sesijų, kad pasidau-^ 
žyti Atlanto pakraščiu.

Kodėlgi tokie svarbūs su
važiavimai laikomi ne pra
moniniuose miestuose, kaip 
Detroite, Pittsburghe, Chi
cagoje, Clevelande?

Atrodo, kad unijų vado
vai nepageidauja tikros 
darbininkiškos atmosferos, 
esančios pramoniniuose 
centruose. Tie milijonai be
darbių, rasinė diskriminaci
ja kai kuriose unijose, mili
jonų neorganizuotų darbi
ninkų balsai gali prasiverž
ti net per uždarytas suva
žiavimų duris. Bet kai su
važiavimai įvyksta turtin
gųjų atostogautojų mies
tuose, tai ir unijų vadovai 
ir delegatai kvėpuoja kito
kia atmosfera. ’

Miami Beach suvažiavi
me, tiesa, prisiminta, kaęL 
neorganizuotų darbininkų < 
Amerikoje yra net 54 mili
jonai ir kad juos reikėtų 
organizuoti. Bet tai tik ei
linis prisiminimas, nes su
važiavimui pasibaigus jis 
visada paliekamas sekan
čiam suvažiavimui. Kamgi 
jiems galvą sukti apie neor- 
ganiuotų darbininkų orga
nizavimą, kuomet unijų va
dovams ir taip, kaip dabar, 
gana gerai. O kam' negerai, 
tai tie tegul tuo klausimu 
rūpinasi. Geriausia plepėti 
ir nieko neveikti.

Kol tokie žmonės unijų 
viršūnėse sėdės, vargiai ga
lima tikėtis kokio nors 
rimto progreso.

Svarbūs Aukščiausiojo 
teisino tarimai

Jungtinės Elektros Dar
bininkų unijos Milwaukee 
skyriaus- viršininkas Joh^i I 
J. Killian buvo, žemesnio 
teismo pasmerktas penke- 
riems metams kalėti neva 
už neteisingą priesaiką, kad 
jis niekad nebuvęs komu
nistu. Prieš jį liudijo fede
ralinės valdžios pasamdy
tas liudininkas.

Aukščiausiasis teismas 
pripažino, kad valdžios 
samdyto liudininko liudiji
mu pasiremiant negalima 
žmogų nusmerkti. Žemes
nio teismo nuosprendis to
dėl turi būt iš naujo svars
tytas, ir be samdytų liudi
ninkų.

Aukščiausiasis teism a s 
taipgi pripažino, kad moky
toją David W. Gramp nega
lima bausti tik todėl, kad 
jis, psiremdamas 5-tuoju 
Konstitucijos amendmentu 
atsisakė prieš save liudyti.

Šiedu Aukščiausiojo Teis
mo tarimai gali patarnaut 
ti ir ateityje tiems, kurie, 
ginant civilines žmonių tei-£ 
sės, būtų persekiojami.

' 'm J* G*

Suartėjo Jordanija- 
Irakas ir Sirija

Beirutas. —Po to, kai Si
rija atsimetė nuo Egipto, 
tai yra išstojo iš Jungtinės 
Arabų Respublikos, tai ji 
suartėjo su Iraku ir Jorda
nija. Šios šalys randasi kai- 
mininkystėje ir turi bendrų 
reikalų.

Ypatingai pagerėjo san
tykiai tarp Irako ir Sirijos 
respublikų. Vamzdžiais iš 
Irako nafta plaukia per Si
rijos teritoriją į Vidurže
mio prieplaukas.

Washingtonas. — Suteiit* 
ta $7,500,000 paskolos New 
Haven Railroad kompani
jai.
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< Iš poeto E. Mic
įžymusis Lietuvos poetas 

Eduardas Mieželaitis ra
šo E. ir R. Mizarams laiš
ką, kuriame paliesta ir kai 
kurie svarbūs visuomeni
niai - literatūriniai klausi
mai. Dėl to čia juos ir pa
duodame mūsų skaitytojui.

Redakcija

Vlnius, 1961. XII. 2 
Seniai Jums ra šiau.

Rudeniop nemažai važinė
jau, šį tą dirbau. Dabar 
tik kiek sėsliau įsitvirtinau 
savo darbo kabinete na
muos ir rašau nauja kny
gą. Mėginu apdoroti savo 
įspūdžius iš kelionės į Jūsų 
šalį. Nežinau, kaip man 
tai pavyks, norisi parašyti 
įdomiau, naujau ir meniš- 
kiau. Bet tai visada neleng
va. Bandau. Jeigu geriau 

pavyks, atsiųsiu Jums.
Dėkoju Jums už laišką. 

Džiaugiuos. kad ma^s ne
pamirštate. Mes dažnai Jus 
su dideliu džiaugsmu prisi
mename ir mielai norėtume 
Jus priimti svečiuose bran
gioje tėvu žemėje, kaip Jūs 
svetingai mus priėmėte sa
vo mieste. Kviečiame atei
nančią vasarą pas m u s į 
svečius. Jūsų nuoširdžiai iš
siilgo visa mano šeima. Bū
site mano namuose brangūs 
svečiai.

Įvykių, kaip matote, ne
trūksta ir pas jus ir pas 
mus. Pas mus įvykiai la
bai žymūs, labai dideli. Ne
seniai pasibaigė XXII suva
žiavimas, apie kuri Jūs, be 
abejo, skaitėte. Jis dar 
kartą ir dabar visu griež
tumu s u k r i t i k a v o as
menybės kultą, kuris ilgus 

►'Jhetus mums gerokai stab- 
>aė žengimą pirmyn, buvo 
nustingdęs politinį, ekono
minį ir kultūrinį gyvenimą. 
Žmonės giliau atsikvėpė, 
atsigauna kūrybinė inicia
tyva, atsiranda kūrybinis 
požiūris į darbą. Mūsų ša
lyje vyksta dideli ir nuosta
būs dalykai. Priimta didin
ga komunizmo statybos Pro
grama, kuri skamba kaip 
gražiausia poema ir kuri 
kelia žmogų dideliam tai
kiam kūrybiniam darbui, 
ruošia į didelį taikaus dar
bo žygį. Mes visada džiau
giamės kiekvienu žingsniu, 
kuris mus veda pirmyn ir 
atveda į naują aukštesnę 
pakopą. Mes visi norime, 
kad kasmet išaugtų mies
tuose daugiau namų, mo
kyklų, ligoninių, kad būtų 
daugiau duonos, knygų, me
no kūrinių mūsų liaudžiai. 

.Gyvenimas rodo, kad spar
čiu žingsniu kasmet pažen
giame pirmyn. Žingsnis po 

f žingsnio—ir pasieksime sa
vo gražių svajonių tikslą.

Literatūroje pasirodė vie
na kita nauja knyga. Jūs, 
be abejo, sekate spaudą ir 
matote, kas naujo pasirodo. 
Man atrodo, kad labai gera 
M. Sluckio apsakymų ir 
naujų novelių knyga “Ge
riau mums nesusitikti.” 
Puikus mūsų poetas Just. 
Marcinkevičius mėgina jė
gas prozoje. Išėjo įdomi jo 
apysaka “Pušis, kuri juo
kėsi” (iš jaunimo gyveni
mo). Knyga sukėlė didelį 

' susidomėjimą ir vyksta jos 
aptarimai įvairiuose res
publikos kampeliuose. Vis 
stipriau savo jėgas bando 
jauni prozininkai Romual
das Lankauskas ir J. Mike
linskas. Tai drąsūs ir ieš
kantys žmonės. Ne visada 

> pavyksta surasti. Bet džiau
giamės jau pastebimais jų 
atradimais.

Mūsų poeziioje tikras pa
vasaris. Skamba jautrūs ir 
lyriški, kaip pavasario 

paukščių, Algio Baltakio, 
Alfonse Maldonio, Janinos 
Degutytės švieži gaivūs bal
sai. Jiems, aišku, dar rei
kia sutvirtėti. Bet jie jau 
aiškiai ir savaimingai iš
ryškėjo kitų balsų tarpe. Ir 
kasmet skamba vis tvirčiau. 
Tikimės ir ateityje gero po
ezijos derliaus.

Džaugiamės vyresniosios 
kartos, mūsų gyvųjų klasi
kų, nenuilstančiu darbu ir 
energija. Puikią vaikystės 
atsiminimų knygą skaity
tojams padovanojo Ieva 
Simonaitytė (“O buvo 
taip...”), Juozas Paukštelis 
tęsia savo įdomų ir meniš
kai ryškiai spalvingą roma
ną, rašo vienas seniausių 
poetų ir rašytojų V. Puti
nas - Mykolaitis, naują ro
maną rašo J. Baltušis, A. 
Venclova, A. G u z e vičius. 
Tikimės gero prozos der
liaus.

Dabar literatūrnis mūsų 
gyvenimas labai gyvas ir 
judrus. Vyksta diskusijos, 
ginčai, daug pasirodo įvai
rių straipsnių, keliančių pa
čias aktualiausias literatū
ros vystymosi problemas. 
Aš manau, kad tai labai 
sveika ir naudinga literatū
riniam procesui. Šiame sū
kury gims nauji talentingi 
kūriniai. Viskas gera, kas 
eina į naudą literatūrai...

Kas naujo pas Jus? Ką 
naujo rašo emigrantiniai 
laikraščiai? Plūsta ir bara, 
be abejo, kaip ir anksčiau. 
Ką gi padalysi, sunku jiems 
įtikti, ir k a s gi pagaliau 
i tiks. Tegu dar pasiplūsta, 
jei netingi, ką jiems dau
giau veikti? Man skambi
no Jonas ir pranešė, kad 
mirė Juozas Tysliava. Pri
siminiau vėl mūsų su juo 
pasikalbėjimą Niu j o r k e . 
Man susidarė įspūdis, kad 
jis darė pastangas kai ką 
suprasti, mėgino galvoti. 
Labai gaila, kad žmogus 
numirė. Kadaise jis buvo 
įdomus poetas. Kas dabar 
rūpinsis jo poetiniu paliki
mu? Kas jį išleis? Ką vei
kia kiti žmonės? Ar Salomė
ja Narkeliūnaitė, kuri va
sarą pas mus viešėjo, nera
šo savo kelionės įspūdžių? 
Kokį jai įspūdį padarė vieš
nagė? Kaip gyvena kiti 
mūsų rašytojai, žurnalistai 
ir geri bičiuliai? Skaitėme 
spaudoje, kad neseniai dr. 
Petrikai sukako 70 metų. 
Aš jį atsimenu, jis man pa
darė tokio jauno, žvalaus ir 
tvirto žmogaus įspūdį, kad 
ši žinia mane gerokai nuste
bino. Jeigu Jums nebus sun
ku, paskambinkite daktarui 
ir perduokite nuo manęs pa
čius nuoširdžiausius linkėji
mus — geros sveikatos, 
•energijos, didelės laimės 
gyvenime.

Linkėjimai brangiam An
tanui.

Parašykite mums, kaip 
Jūs yisi gyvenate, ką nau
jo rašote, ką kuriate, kaip 
Jums sekasi. Kiekvienas 
Jūsų laiškas mums teikia 
daug džiaugsmo ir prikelia 
nacius gražiausius pirsimi- 
nimus.

Štai artėja naujieji 1962 
metai.

Pakelkime už juos skli
dina tostą ir lietuviškas — 
valio! Tegu šie naujieji me
tai būna taikos, darbo, sta
tybos, kūrybos metais.

Jūsų
Eduardas Mieželaitis

Berlynas. — Vokiečių 
Demokratinė Respubli k a 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Albanijos ir pareikalavo, 
kad Albanijos ambasado
rius išvažiuotų iš Berlyno.

Sako, kad Vakarų 
embargo subliūško

Washingtonas. —Eilė se
natorių, kongresmanų ir 
prekybos specialistų disku- 
savo Vakarų prekybos rei
kalus su socialistinėmis ša
limis. Dalyvavo ir N. Y. 
valstijos senatorius Jarvis, 
kuris tik grįžo iš tų šalių.

Profesorius R. L. Allen 
sakė, kad Vakarų nusista
tymas neparduoti “strate
ginių, medžiagų socialisti
nėms šalims nedavė rezul
tatų. Jungtinės Valstijos 
nepardavė Tarybų Sąjungai 
industrinių deimantų, tai 
TSRS pasigamino iš savųjų 
medžiagų.

Alergijos liga 
ir kova su ja

Žmogui veidą sudarkė eg
zema. Jokie tepalai ir ki
ti vaistai nepadeda — eg
zema negyja. Ligonį ap
lanko gydytojas - dermato
logas. Ir štai sergančiojo 
kambaryje vyksta kažkas 
pnašaus i tardymą. Gydy
tojas labai atsargiai, tak
tiškai klausinėja pacientą 
apie kasdieninį gyvenimą, 
susipažįsta su aplinka, įvai
riais daiktais, netgi ligonio 
drabužiais...

Ko gi ieško gydytojas?— 
Jis ieško egzemos kaltinin
ko, tai yra daikto, kuriam 
pacientas nenormaliai jaut
rus. O tas nenormalus jaut
rumas ir sukėlė jo organiz
me nepaprastą reakciją eg
zemos pavidalu.

Tokią ligą, kilusią dėl or
ganizmo nenormalaus jaut
rumo kokiam nors daiktui 
ar reiškiniui, vad i n a m e 
alergija. Ji gali pasireikšti 
ne vien egzemos, o ir ast
mos (dusulio), migrenos, 
dilgėlinės ligos, sutinimo, 
slogos ir įvairiausiais kitais 
pavidalais. Ligos priežas
timi arba alergenu, kitaip 
sakant, jaudinto j u, gali bū
ti įvairios dulkės, audiniai, 
spalvos, tabakas, plunksnos, 
šaltis, šiluma, o taip pat 
mikrobai bei daugybė kito
kių veiksnių, y

Iš tiesų — sunku šios sri
ties specialistams. Alerge
nų — begalybė. Kiekvienu 
susirgimo atveju gali būti 
vis kitoks ligos sukėlėjas...

Tarptautinis ai e r g o n ų 
kongresas numatė kai ku
rias profilaktines priemo
nes gintis nuo alergijos. 
Štai keletas jų.

Nereikia per dažnai var
toti nosies lašų ir tepalų.

Slogą reikia gydyti nuo 
mažens, neduodant jai per
eiti į astmą.

Kai kuriems ligoniams, 
sergantiems odos liga, gali
ma rekomenduoti gydymą 
kalnų klimatu (daugiau 
kaip 1,500 metrų aukštyje).

Nereikia niekinti psicho- 
teraneutinio gydymo.

Visais atvejais, kai pa
vyksta nustatyti susirgimo 
ryšį su aplinka, kurioje 
žmogus dirba, alergiją rei
kia laikyti profesiniu su
sirgimu. B. D.

J. TAUTU ASAMBLĖJOS 
SESIJA PERTRAUKTA
Jungt, Tautos, N. Y. — 

Pirm Kalėdų, kaip kitais 
metais, taip ir šiemet, Jung
tinių Tautų Asamblėja bai
gė savo sesiją. Bet dieno- 
tvarkyje dar liko neapsvar
stytų reikalų. Asamblėjos 
prezidentas Mongi Slim pa
tvarkė, kad sausio 15 dieną 
Asamblėjos sesijos pasi- 
naujintų.

Buenos Aires. — Sugriu
vo gyvenamasis namas. Ne
laimėje žuvo 18 žmonių. J 1

(Specialiai “Laisvei”)
Ukmergė — senas Lietu

vos miestas. Per jį teka 
Šventoji upė. Miestą supa 
žavingos savo kalvuotais 
spalvotais laukais ir gra
žiais miškais apylinkės.

Buržuaziniais metais Uk
mergėje nebuvo svarbių 
įmonių. Miesto biednuome- 
nė uždarbiavo pas miesto 
turtuolius ar apylinkės kai
mo buožes.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais ukmergiečiai žiau
riai nukentėjo nuo vokiškų
jų okupantų ir savųjų bur
žuazinių nacionalistų. Mū
sų spauda plačiai rašė apie 
Ukmergės gyventojų žudy
nes Pivonių miške.

Būdamas Ukmergėje, tu
rėjau progos plačiai susipa
žinti su žudynių vietovėmis 
ir kalbėtis su gyvais liudy
tojais.

Jonas Šatas, Juozas Pavi- 
dis ir Zenonas Kiubartas 
man parodė žudynių vieto
ves ir papasakojo apie tra
gediją.

Už 6 kilometrų nuo mies
to buvo Ukmergės kalėjimo 
pagalbinis ūkis — Antrasis 
Antakalnis. 1941 metu lie
pos mėnesį buržuaziniai na
cionalistai atvarė iš Ukmer
gės kalėjimo 117 nekaltų 
žmonių, kurių tarpe buvo 
gydytojai, mokytojai, advo
katai ir partiniai darbuoto
jai. Visi jie buvo žiauriai 
sužaloti nuo kankinimų. Vi
sus kalinius uždarė ūkio 
daržinėje. Vakare žudikai 
pradėjo siaubingą “darbą.” 
Visų mirtininkų akivaizdo
je kardavo po vieną žmogų, 
laikydavo jį pakabintą 5 ar 
10 minučių, o paskui, nu
leidę nuo virvės, subadyda
vo durtuvais. Po to lavoną 
patys mirtininkai išmesda
vo į paruoštą duobę. Ka
dangi vasaros naktys buvo 
trumpos, tai paskutiniuo
sius prie duobės sušaudė. 
Šioms žudynėms vadovavo 
liūdnai pagarsėję žmonių 
žudikai Mečys Paškevičius, 
Vaclovas Deveikis, Zabulio
nis ir kiti.

Mano pašnekovai, rodyda
mi į klojimą ir duobę, pa
sakė: “Tegul būna pra- 
kekiti žudikai ir jų globėjai. 
Nekaltų vaikų, senelių, mo
terų ašaros, kančios tebūna 
rūstus kalti n i m a s bude
liams.”

Nuo klojimo važiuojame 
per tuos kelius, kur žmonės 
buvo varomi į Pivonių miš
ką žudyti. Ir koks gražus 
miškas! Kas galėjo pagal
voti, kad 1941 metais čia 
vyko baisi tragedija. Ste
biu gražią aikštelę su išsi
šakojusiais ąžuolais. Čia 
dabar daug antkapių ir pa
minklas žuvusioms aukoms 
atminti.-

—Ši žemė yra persunkta 
nekaltų žmonių krauju. Čia 
yra sušaudyta virš 12,000 
žmonių, — sako mano paly
dovai.

Netoli nuo žudymo vieto
vės yra Pašilės kaimas. Jo 
gyventojai su pasibaisėjimu 
prisimena apie nekaltas au
kas. Budeliai prieš,sušau
dant aukas nuogai išreng
davo ir prie duobių šaudy
davo. Jaunas merg a i t e s 
gestapininkai išprievartau
davo, o vaikus paėmę už ko
jyčių perplėšdavo arba į 
ąžuolo kamieną užmušdavo. 
Apie tai papasakojo ukmer
giškiai Šatas, Pavidis, Kiu
bartas ir Pašilės gyventojai.

Vienas iš ' žmogžudžių, 
Mečys Paškevičius, ir dabar 
sau ramiai gyvena JAV. Ir 
kokia jo ir jo globėjų sąži-

ERGE
nė, prisiminus Antakalnio 
daržinę ir Pivonių mišką.

Tarybiniais metais Uk
mergė išaugo, pagražėjo 
Kur bepažvelgsi, vi
sur matai naujus mūri
nius namus, statybų pasto
lius ir pastolius. Veikia 
daug įmonių, baigiama sta
tyti didžiulė vidurinė mo
kykla - internatas, puikus 
viešbutis, ligoninė ir dauge
lis kitokių tarybinių, švie
timo ir buitinių pastatų. 
Mieste yra keletas viduri
nių bei pradinių mokyklų, 
muzikos mokykla, sporto 
jaunimo mokykla, žemės 
ūkio mechanizacijos techni
kumas, vaikų darželiai, lop
šeliai, kultūros namai, kino 
teatrai, daug įvairių par
duotuvių ir tt.

Ukmergės švietimo darbuo
tojas Stasys Jakimavičius 
man papasakojo apie rajono 
žmonių švietimą ir kultūrą.

—Dabar Ukmergės rajo
nas yra žymiai mažesnis 
negu buvo apskritis, bet lai
mėjimai švietimo ir kultū
ros srityje labai žymūs. 
Rajone veikia 11 vidurinių, 
1 vakarinė kaimo jaunimo 
mokyklos, 3 aštuonmetės, 
10 septynmečių ir 62 pradi
nės mokyklos, kuriose mo
kosi 7,594 mokiniai ir dir
ba 576 mokytojai. Be to, 
Vepriuose įsteigta žemės 
ūkio mechanizacijos mokyk
la. Mieste veikia liaudies 
kultūros universitetas, ku
riame mokosi 320 klausyto
jų. Universitetas turi savo 
filialus Liompolio bandoma
jame ūkyje ir Sėsikų tarybi
niame ūkyje. Rajone yra 
Pionierių rūmai, 13 kultū
ros namų, 21 klubas, 35 bib- 
liotekos-skai tykios, 27 rau
donieji kampeliai.

Aplankiau Ukmergės li
goninę. Susipažinau su gy
dytoju Kaziu Mikalausku. 
Jis man papasakojo apie sa
ve ir sveikatos įstaigų dar
bą.

—Aš esu ukmergietis,— 
kalbėjo jis. — Jau nuo 1933 
metų dirbu čia. Buržuazi
niais laikais čia buvo dvi li
goninės. Vienoje buvo 40 
lovų, kitoje 20. Šiose ligo
ninėse bebuvo tik 4 gydyto
jai. Žinoma, už gydymą 
darbo žmonės turėjo bran
giai mokėti.

Dabar veikia 3 ligoninės 
su 210 lovų. Jose dirba 46 
gydytojai, 135 medicinos 
seserys, akušerės, felčeriai 
ir 163 jaunesnio medicinos 
personalo. Be to, rajone yra 
ligoninės — Vepriuose ir 
Sėsikuose. Jose dirba 5 gy
dytojai, 18 medicinos sese
rų ir jaunesnio personalo 21 
žmogus. Dar dirba ambula
torijos Deltuvoje, Vidiškyje 
ir Žalvoje, priskaitoma 9 
felčerių-akušerių punktai.

Gydytojas Mikalauskas 
pažymėjo, kad buržuazinės 
santvarkos metais ligoninė
se nebuvo jokių rentgeno 
aparatų, net pačių būtiniau
sių chirurgijos įrankių ir 
medikamentų.

Ligoninėse veikia vidaus, 
chirurginių, nervų, akių, 
dantų, ausų, nosies-gerklės, 
odos, vėžio, motinos ir vai
kų konsultacijos.

Ligonius rūpestingai pri
žiūri tokie įžymūs gydyto
jai, kaip genekologas Anta
nas Matakauskas, terapeu
tas Juozas Mackevičius, tu
berkuliozės specialistas Pal
mira Vaitkienė ir kiti.

Be to, baigiama statyti di
džiulė ligonine su 0 240 lovų 
ir gausiai aprūpinta medi
cinine aparatūra ir moder
niškais įrengimais.

Juozas Balčiūnas 
Vilnius

OI, TA FONETIKA!
“Piorl,” ar “pirl”?

Kadaise Lietuvos spaudoj, 
rašant, rodos, apie Pearl 
Harbor (Perlų uostą) žodis 
“pearl” buvo “sufonetintas” 
“piorl.”

Įžymusis “Laisvės” bend
radarbis, tatai kritikuoda
mas, pasiūlė rašyti “pirl.”

Anglui gali “piorlyti” ar
ba “pirlyti nors ir šimtą 
kartų, o jis vis tiek nesusi
voks, ką tu jam bandai pasa
kyti.

Tiesą pasakius, lietuviams 
įprastiniais raidžių garsais 
žodi “pearl,” kaip ji taria 
anglai, šimtu procentų su- 
fonetinti neįmanoma.

Apie “piorlą” neverta nė 
kalbėti.

“Pirl” mums įprastiniais 
raidžių garsais taip pat 
žodžio “pearl” nesufoneti- 
na. Raidę p prieš i mes ta
riame minkštai, o angliška
me žodyje “pearl” ji taria
ma kietai. Taigi, siūlant 
rašyti “pirl,” būtinai reikia 
pridėti pastaba, kad raidę 
p reikia tarti kietai.

Williams—“Uiliams”
Teko matyti, kaip Lietu

vos spaudoje “fonetinama” 
angliška pavardė Williams 
—“Uiliams.”

Lietuvių rašyboje raidė u 
yra balsis, o ne priebalsis, 
kokiu bandom,a jį vartoti 
Williamso pavardę foneti- 
nant.

Fonetinant Williamsa su 
U, skaitytojas gali tarti U 
tain, kaip žodyje uiti, ir fo
netika čia pavirstų pavar
dės iškoneveikimu.

Jau seniai Lietuvos spau
doje priimta svetimuose žo
džiuose vartojamą priebal
sį W pakeisti priebalsiu V 
—Varšuva, Valteris.

Jungt. Amerikos Valstijų 
sostinė Washingtonas Lie- 
tuvoje rašomas irgi su V— 
Vašingtonas. Kuomet Wil- 
liamsas paverčiamas Uili- 
amsu, tai kodėl vengiama 
Washingtons rašyti Ua- 
šingtonu? Kam daryti jo
valą?

Bet nė su U Washingto
nas pilnai nesufonetinamas, 
nes apglai pirmąjį jo balsį 
a taria kain o. O kadan
gi priebalsis W tariamas 
minkštai, tai ir jo vietą 
užimąs U turėtų būti taria
mas ne kaip balsis, o kaip 
minkštas priebalsis. Tik 
taip Washin g t o n a s būtų 
pilnai sufonetintas.

Gal kam atrodys keista, 
kad anglai raidę a kartais 
taria kaip o. Dar daugiau: 
a pas anglus turi net keletą 
garsų: trumpa (addition), 
ilgą (annum), kaio e (ant), 
kaip ei (make), ir kaip o.

Taigi fonetinant reikia į 
tai atsižvelgti.

“Ist-Kembridž”
Teko pastebėti, kad mies

tas East Cambridge Lietu
voj a rašomas Ist-Kembridž

Žodis East (Rytinis) ang
lu tariamas ilgu garsu — 
Yst, o ne 1st. Kitas “pa
tobulinimas” — East ir 
Cambridge sujungiamas 
brūkšneliu (“Ist-Kem- 
bridže). Long Islandas ir
gi sujungiamas brūkšneliu 
— “Long-Ailandas.”

Jei šiuos dvižodiškus pa
vadinimus “būtinai reikia” 
sujungti brūkšneliais, tai 
kodėl nerašoma Vakarų - 
Vokietija, Naujoji-Akmenė, 
Naujoji - Vilnia, Žemaičių - 
Kalvarija?

Dėl New Yorko
Šis miestas jau įsipilieti

no vienažodišku pavadini
mu — Niujorkas. Bet ar 
jis teisingai sufonetintas? 
Pirmas žodis New (Nauja
sis) tariamas ilgu garsu—
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Hartford, Conn.
Sėkminga vakarienė

Visuomet žieminės šven
tėm artėjant Moterų klu
bas ruošdavo vakarienę, tą 
įvykdė ir šiemet gruod. 9 d. 
Klubo narės ir pritarėjai 
susirinko vakarieniauti lai
ku, rengėjos laiku iššaukė 
vaišintis. Pilna mašina žmo
nių buvo iš New Haveno ir 
iš New Britaino.

Dalyvių buvo vidutiniš
kai, galėjo būt daugiau. Se
nesniais laikais sekmadie
niais sutraukdavo daugiau 
žmonių į tokias “besiedas”, 
nežinia dėlko ši vakarienė 
buvo rengta šeštadienį. 
Matės, maistą paruošė, L. 
Žemaitienė su savo sesute 
Liudvise ir M. Barnet, gal 
daugiau kas jom pagelbėjo.

Berods, vos įžengus. į 
Lietuvių Bendrovės pasta
tą, prie mane priėjęs Lais
vės choro narys P. Sluckis 
užklausė: “Ar šiame pa- 
žmonyje kam nors bus ren
kamos aukos:?” Draugui 
atsakiau, kad dar rankos 
nesušilo, kai pats patekau 
į salę, tai ir nežinau. Įteikė 
jis man voką ir priminė: 
“atidaręs šį voką rasi visą 
reikalą sužymėta, tik pasi
tarnauk”. Priėmęs voką į 
kišenę ir su visais linksmi
nuos visą vakarą. Tik namo 
parvykęs radau, kad per tą 
chorietį Marijona Nikžen- 
taitienė yra įdėjusi kuklią 
“Laisvei” dovanėle, visi la
bo $50, o Petras Sluckis $5.

Jei būčiau tuojau apžiū
rėjęs, jog tokia graži auka, 
ant vietos būčiau vakarie- 
niautojam apie ja pranešęs. 
Draugės M. Nikžentaitie- 
nės ne pirma tokia didelė 
spaudai davona. P. Sluckis 
irgi nepamiršta laikraščio 
“Laisvės”.
"“Didelė dėka geriem drau
gam už aukas.

Tikra tragedija
Hartfordo ligo n i n ė j e 

ūmai ištikęs gaisras nusine
šė 15 gyvybių. Rzašant, radi
jas pranešė, kad dar vienas 
gaisro pažeistas mirė.

Gaila! Taip reikalingi 
žmonės — jaunas gydyto
jas, slaugė, kartu ligoniai 
ir jų lankytojai dūmuose 
užtroško! Baisi tragedija, 
kai pamisimi.

Ieškoma priežasties, iš 
ko kilo gaisras, bet kol kas 
dar vis nepavyko tikrai su
rasti. Gal ir suras kaltinin
ką, bet gali atsitikti, kad 
tikrasis kaltininkas nenu
kentės, o kas kitas. Tas ne
labasis rūkymas ne tik au
gusių, bet ir vaiku kartais 
sukelia gaisrus. Visokiais 
būdais verslo skatinami 
žmonės rūkyti, bet niekuo
met nepastebėsi nurodant, 
ką reikia daryti užsirūkius 
su dar ne visiškai užgesu
siu degtuku.

D’ar vis Cbnn. valstijos 
“Laisvės” vajininkai laiko
si tvirtai. Dabar reikalas 
gerokai pasispausti, kad ki
tos apylinkės neatimtų šią 
garbę. Vajaus laiku hart- 
fordiečiai platina gražų 
Vilnies kalendorių. Verti 
pagarbos.

Vikutis

Seville, Ispanija. — Susi
daužė keleivinis lėktuvas. 
Nelaimėje žuvo 20 žmonių, 
daugumoje vaikų, ir 100 
žmonių buvo sužeista/

Daugiau Įvairių parengi- 
•nu Laisves naudai.

Niū, o ne Niu. Bet Lietu
voje jis pradėtas niuksėti, 
tai ir mes iš ten “pasimokė
me.” Nekantrus



JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio) 
newarkietis, naują prenumeratą ir atnaujinimų ir S. 
Radušis, bayonnietis, atnaujinimų.

Brooklyniečiams pasidarbavo K. Rušinskienė su at
naujinimais.

S. Puidokas, rumfordietis, prisiuntė atnaujinimų ir 
punktus skiria Geo. Shimaičiui, brocktoniečiui, kuris ir
gi prisiuntė atnaujinimų.

Philadelphijos vajininkai P. Puodis ir R. Merkis 
prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimų.

V. Kralikauskas ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass., 
prisiuntė atnaujinimų.

P. Bechis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Jo kaimynas F. Klastauskas, 
huntingtonietis, pagelbėjo su atnaujinimais.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir, su pagalba P. Šlajaus, atnaujinimų.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė L. 
Tilvikas, Easton, Pa.; A. Navikas, Haverhill, Mass.; K. 
Degutis, Hialeah, Ha., naują pren., o A. Metelionis, St. 
Petersburg, atnaujinimų. Pastarieji du punktus skiria 
Miami vajininkams.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: L. Bekešienė, J. Stanley, Rochester, N. Y.; A. 
Kandraška ir M. P., southbostoniečiai; V. Žilinskas, Ply
mouth, Pa.; Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J.; M. Už- 
davinis, Norwood, Mass.; J. K. Navalinskienė (LLD 20 
kp. ir Moterų skyr.), Binghamton, N. Y.; Scrantonietis; 
B. E. Senkevičienė, Chicago, Ill.; V. Taraškienė, San 
Francisco, Calif.; A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.; 
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

I JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Per M. Uždavinį (nuo banketo),

Norwood, Mass............... ......................... $55.00
Per V. Žabui, Detroit, Mich........................... • 53.00
Šalininkė, S. Boston, Mass...........................•.. 50.00
Mary Nikžentaitis, Hartford, Conn...........•.. 50.00
Moterų Pažangus klubas

(per N. Astrauskienę), Detroit, Mich.) .. 27.00 
A. ir M. Kazlauskai, Haverhill, Mass.............. 25.00
M. Kavaliauskas, Chicago, Ill..........•.. ?........... 11.00
Z. Stasiulis, Clearwater, Fla. ..........................  11.00
Stanley Petronis, Athol, Mass. ....................... 11.00
J. A. Barišauskas, Arlington, Mass.................... 11.00
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va................ •. 10.00
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J..................•. 10.00
A. Metelionis, St. Petersburg, Fla..................  10.00
Nellie Grybienė, Norwood, Mass.................. •. 10.00
B. Marcinionis, Waterbury, Conn................ •. 10.00
S. Šinkūnas, W. Collingswood, N. J...................10.00
Ch. Karinauskas, Waterbury, Conn. .. ............  9.00
A. ir A. Jurevičiai, St. Petersburg, Fla............ 6.50
A. Mūrelis, Chicago, Ill. .. •.............................. 6.00
Alex Rudzinskas, Medford, Mass...................... 6.00
Anthony Orlen, Webster, N. Y..............  6.00
P. Dennis, Clifton, N. J......................... •............. 6.00
Frank Kalanta, St. Petersburg, Fla............ .  6.00
S. Skiragis, Detroit, Mdch.............................  6.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass......... .  6.00
P. Bokas, Terryville, Conn......................... ,•. . 6.00
KI. Yenkelun, Waterbury, Conn. ................     6.00
Laisvės skaitytojas, Bayonne, N. J.................. 6.00
Veronika Wasiloski, Philadelphia, Pa..........  6.00
J. Kirmilas, Bayonne, N. J......................•......... 5.00
Dom. Derkintis, Wilkes-Barre, Pa............  5.00
Ghas. ir Anna Urbanai, Hudson, Mass............ 5.00
LLD 50 kp., Rochester, N. Y. (per J. Stanley) 5.00
K. Markūnas, Haverhill, Mass.........•................ 5.00
W. Račkauskas, Ward Hill, Mass........................ 5.00
A. Navickas, Haverhill, Mass. ..........................  5.00
Peter Sluckis, Hartford, Conn.......................... 5.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ........................  5.00
K. Joneliūnas, Brooklyn, N. Y..............................5.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa. .........................5.00
A. Janush, Jamaica, N. Y................................    5.00
K. Nečiunskas, Brooklyn, N. Y. ...........................5.00
Chas Vachunas, Harrisburg, Ill......................... 5.00
J. Bujavičius, Manchester, Conn. ................... '5.00
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada  .....................5.00
A. Petronis, Hamilton, Canada . •.................... 5.00
F. Morkūnas, Hamilton, Canada.......................... 5.00
Uršulė Šimoliūnas, Binghamton, N. Y. ....... 5.00 
J. Vaičiulionis, Waterbury,. Conn.............,.... 4.00
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich............................. 3.00
M. Klebonas, Chicago, IU.............................  3.00
V. K., Waterbury, Conn. .................................. 3.00
B. Paukštys, Verdun, Canada ........................ 2.00
S. Seronas, Lynn, Mass. .. ................................. 2.00
K. Straus, Easton, Pa.....................................•. 2.00
T. Lipsevičia, Lawrence, Mass. . •.........................2.00
M. Milbut, Tamaqua, Pa. . •.............................. 2.00
J. Guligauskas, Dorchester, Mass. . •............. 2.00
K. Grimauskas, Philadelphia, Pa...................... 2.00
Peter Cox, Roslindale, Mass...........•.................. 2.00
P. Ivanauskas, Haverhill, Mass.........................  2.00

Po $1,: R. Skuja, Tacoma, Wash.; J. Stanelis, Short 
Hills, N. J.; T. Teluns, W. Orange, N. J.; K. Anuškis, 
Livingston, N. J.; J. Kwesko, Newark, NJ.; A. Motu
zas, P. Venskus, Mexico, Me.; John Wallan, J. Vaitie
kūnas, G. Budrikienė, K. Grakauskas, Brockton, Mass,; 
J. Stasevich, Bethlehem, Pa.; Jonas Kodis, J. šupetris,
M. Balavičius, Lawrence, Mass.; A. Jakštonis, Trenton,
N. J.; J. Pabijauskas, A. Duoba, Rochester, N. Y.; V. 
Lisajiene, Brooklyn, N.. Y.;; g. Zenis, ,gr Bųdręyičięųė, 
A. Zaruba^ 'M. Krįsauškienf, fi. Sarapa^, . Norwood, 

Pa.;

Mass.; R. Niaura, Islington, Mass.; P. Bataitis, Ded
ham, Mass.; P. K. Juozapaičiai, J. Žemaitis, P. Mikola- 
jūnas, P. Poška, Binghamton, N. Y.; P. Milus, Lawren
ce, Mass.; F. Preskevich, Wilmerding, Pa.; A. Bakšys,
N. Billerica, Mass.; Wm. Goodis, Earlville,.
O. Kušleikienė, K. Vasiliauskas, Philadelphia,
P. M. Smalsčiai, Ludington, Mich.; Julia Werner, Cleve
land, Ohio; P. Zaleskas, Phila, Pa.; J. žiūraitis, V. Ado
maitis, S. Tolius, Waterbury, Conn.; J. Rašytinis, 
Nashua, N. H.; L. Zelson, So. Boston, Mass.; A. Lu- 
gauskas, Northport, L. L; K. Pečiulis, Los Angeles, Ca
lif. ;Fi. Pikūnas, K. Motuzą, F. Čižauskas, Shenandoah, 
Pa.; J. Stanley, Rochester, N. Y.; M. Urban, • Great 
Neck, N. Y.; B. Gumauskas, Popierinis, P. Yocumskas, 
R. Šileikis, Haverhill, Mass.; A. Gash, Huntington, L. 
I.; Joe Etvans, E. Setauket, L. I.; V. Kazlauskienė, M. 
Sinkevičienė, A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa.; A. Kalu- 
zevičius, Pittston, Pa.; M. Arison, Stratford, Conn.

Iš anksčiau gauta $3,288.17. Dabar įplaukė $633.50.
Viso gauta $3,921.67. Balansas $1,078.33.

Gražiai pasidarbavo mūsų vajininkai, jiems didelis 
ačiū. Taipgi gauta gražių dovanų į jubiliejinį fondą, už 
ką tariame ačiū jums, gerieji prieteliai. Laukiame 
daugiau žinių. Virš tūkstančio liko iki nustatytos kvo
tos—būtų labai gražus dalykas, jeigu galėtume užbaig
ti kartu su šiuo vajum.

Laisves Administracija

DU PARYŽIAI

mane
api-

Iš kūrybinės komandi
ruotės, kurios tikslas buvo 
susipažinti su Paryžiaus 
meno, kultūros ir architek
tūros lobynais, grįžo LTSR 
Dailininkų sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas, Poli
technikos instututo docen
tas J. Vaitys. Į šią kūrybi
nę komandiruotę buvo iš
vykę 24 Tarybų Sąjungos 
įvairių tautybių dailininkai.

Mūsų korespondentas pa
prašė J. Vaitį papasakoti 
apie savo kelionę.

—Nuo aerodromo iki cen
tro važiavome tirštai apgy
ventomis gatvėmis. Čia 
tarp daugiaaukščių mūrų 
spraudėsi menki namiūkš- 
čiai>Ką gi — savininkų pa
saulyje pinigas yra kara
lius. Jis apsprendžia gyve
namąjį plotą. Beje, 
labai domino vitrinų 
forminimas. Pakraščiuose, 
menkutėse » parduotuv ė s e 
vitrinos buvo kraute per
krautos prekėmis. Mat, sa
vininkas stengėsi parodyti 
visa, ką turi, tačiau ir tai 
nepadeda... Juk darbininkas 
Paryžiuje vidutiniškai už
dirba 500-600 frankų, o už 
butą tenka sumokėti nuo 
100 iki 250 frankų. Pietūs 
vidutiniškai kainuoja 6-8 
frankai... Štai kodėl Pary
žiaus parduotuvėse mažai 
pirkėjų.

Nuplovę kelionės dulkes, 
išeiname į Paryžių/ Pilkų, 
seniai nedažytų namų foną 
išmargina geltoni, violeti
niai, dryžiuoti parduotuvių 
baldakimai, lauke įrengti 
prekystaliai. Žiūri tarytum 
į paveikslą ir stebiesi. Kai 
kurie iš mūsų išsiima blok
notus. O koks spalvingas 
Paryžius naktį, kai užsižie
bia reklamų ugnys! Tačiau 
paliekame natūrališkai api
pavidalintas vitrinas, nepa
baigiamą mašinų sriautą... 
Temsta. Senos pakrantėse 
ant suoliukų “ilsisi”, susi
traukusios figūros. Matėme 
nakvojančius bedarbius net 
ant grindinio arba nenau
dojamuose kanalizac i j o s 
vamzdžiuose. Ir čia Pary
žius, bet jis nežino džiaugs
mo, laimės ir mėsos sko
nio...

Daug kartų lankėmės 
Luvre, stebėjomės senovės 
Egipto dailės rinkiniais, 
italų renesanso laikotarpio 
meistrų darbais, prancūzų 
realistų Kurbe, Delekrua, 
Mile nemirštamumu. Pas
kui mus nuvedė į moder
naus meno muziejų, kuria
me buvo tokie “kūriniai”, 
kaip Licendžer L i p c i č 
skulptūra: — plastmasinė 
dėžė, prikrauta lėlių be ko* 
jų, galvų ar rankų, kuri lai-

mii-koma viena geriausių 
ziejaus eksponatų.

0 štai žinoma prancūzų 
skulptoriaus A. Burdelio 
muziejus. Mus priėmė ve
lionio žmona. Ji nustebo, 
kad taip nuosekliai teira- 
vomės, klausinėjome apie 
Burdelio kūrybinį gyveni
mą.

—Jūs, tarybiniai žmonės, 
esat pirmieji, kurie ateina 
į muziejų, norėdami pra
turtinti savo žinias. Juk 
domitės visai svetimos tau
tos skulptoriumi, — skės
čiojo rankomis senutė Bur- 
del. — O amerikiečiams ar 
anglams svarbu tik, kad 
galėtų pasigirti, jog lankė
si ir pas Burdelį.

O kiek perėjome privačių 
galerijų Monmartre ir Mon 
Parnase, ir /visur vyravo 
modernusis “menas”, nes 
tik jis galerijų savininkams 
teikė pelną. Gaila buvo žiū
rėti į pačius dailininkus, 
sutartim surištus su galeri- 
jo savininku, kuris už kiek
vieną dailininko darbą gau
davo dideliu pinigus iš ame
rikiečių. Čia dailininkas — 
ne kūrėjas, .o amatininkas, 
kuris už duonos kąsnį turi 
parduoti savo kūrybinę 
laisvę ir sąžinę.

Taip, matėme, kad Pary
žiuje yra du Paryžiai, ku
rių vienas — pats didysis 
—darbo liaudis, mus gra
žiai ir nuoširdžiai sutikęs. 
Jis visa širdimi myli mūsų 
šalį ir jos taikią politiką.’

C‘K. TIESA” XI. 16)

“The

Viena kompanija 
turi 500 įmonių

New Yorkas. —
New York Times” paskel
bė, kad Unilevera, Ltd., 
kompanija turi virš 500 
skyrių, fabrikų ir įstaigų, 
kurios randasi 50-tyje ša
lių. Anglijoje jų *yra 57, 
Konge — 20, Prancūzijoje 
—16, jungtinėse Valstijo
se — 14 ir panašiai kitur.

1960 metais kompanija 
darė biznio už $3,884,000,- 
000. Ji gamina maisto pro
duktus: riebalus, aliejų ir 
chemikalus.

VIEŠAI BUČIUOTIS — 
TAI PRASIKALTIMAS
Roma. — Italijoje įstaty

mai draudžia viešumoje bu
čiuotis. Kai kurie bandė ap
eiti įstatymą bučiuodamiesi 
automobiliuose. Už tai bu
vo areštuojami. Italijos 
Aukščiausiasis teismas pa
tvarkė, kad net jeigu auto 
ir langai uždangstyti, bu-

sikaltimas.

AUGA VISUOMENINIAI 
SODAI

Kaunas. — Daugiau kaip 
šeši tūkstančiai vaismedžių 
buvo pasodinta per sodų 
mėnesį Vytėnų Mičiurino 
vardo sodininkystės - darži
ninkystės bandymų stotyje. 
Eksperimentinio ūkio sodas 
išplėstas 30 hektarų, trys 
hektarai apsodinti serben
tais, agrastais ir kitais vais
krūmiais.

Padidinti pramoninių so
dų plotai ir Margininkų 
valstybiniame mede lyne. 
Čia buvo pasodinta apie 9 
tūkstančiai įvairių veislių 
ir atmainų obelaičių, kriau
šaičių, kaulavaisių. Buvo 
pasodinti 4 hektarai erš
kėtrožių, kurios jau atei
nančiais metais duos pir
mąjį derlių.

Sodai išplėsti Salomėjos 
Nėries vardo, “Gintaro”, 
“Naujo gyvenimo”, “Auš
ros” ir kituose rajono ko
lūkiuose, P'eginės tarybi
niame. ūkyje, “Žemės ūkio 
akademijos ir kituose vals
tybiniuose ūkiuose.

VISUOMENINIS 
MAITINIMAS TAPS 

VISUOTINIU
Vilnius. — Daugiau kaip 

1400 visuomeninio maitini
mo įmonių yra Tarybų Lie
tuvoje. Jos gali vienu metu 
aptarnauti 53 tūkstančius 
žmonių. Šios įmonės per 
metus išleidžia 125 milijo
nus patiekalų. Tačiau vi-

Lietuvos universiteto mokslininkų 
dideli darbai

R. Čėsna

Didelį ir svarbų mokslinį 
tiriamąjį darbą atlieka Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto dė
stytojų bei profesorių kolek
tyvas. Apie tai, kaip dirba 
šios stambiausios respubli
kos specialistų kalvės moks
lininkai, mums papasakojo 
universiteto prorektorius 
mokslo reikalams profeso
rius -S. Jankauskas:

— Kalbant apie naujus 
mūsų mokslininkų darbus, 
— sako S. Jankauskas, — 
reikia pažymėti, kad jų 
skaičius pastaruoju metu 
ypač padidėjo. Štai vien T- 
SKP istorijos katedros dės
tytojai ir aspirantai nagri
nėja daugiau kaip 20 temų 
Lietuvos KP istorijos, dar
bo žmonių kovos dėl Tarybų 
valdžios Lietuvoje įkūrimo 
klausimais. Vyr. dėstytoja 
J. Andriušaitytė baigė dar
bą apie revoliucinę socialde
mokratijos veiklą 1907 — 
1910 metais Lietuvoje. Kan
didatinę disertaciją apie 
Lietuvos KP strategiją ir 
taktiką kovoje su fašizmu 
1926—1940 metais parašė 
vyr. dėstytojas I. Lemper- 
tas. Daug naujos medžia
gos savo darbe, skirtame L.

linijas. Praeis kiek laiko ir 
nebereikės kviesti telefonu^ 
budinčios telefonininkės ir 
duoti užsakymą. Kiekvie
nas abonentas iš įstaigos ar 
iš buto galės surinkti rei
kiamą telefono numerį ir 
kalbėtis su kitais miestais.

K.P. vaidmeniui profsąjun
giniame judėjime 1919— 
1926 metais,, pateikia dės
tytoja S. Čepulienė. Plačią 
monografiją apie LKP ko
vą už lietuvių tautos nacio
nalinę nepriklausomybę 19- 
33—1940 metais baigia T- 
SKP istorijos katedros do
centas K. Navickas.

Daug įdomių darbų bai
gė ir kalbų, literatūrų bei 
kalbos istorijos katedrų ko
lektyvai. Lietuvių literatū
rinę kalbą XVI a. tyrinėja 
savo monografijoje docen
tas J. Palionis. Istorijos- 
filologijos fakulteto prode- 
kanui E. Frolovui už dar
bą apie XX amžiaus pra
džios Vilniaus klasikinę fi
lologijos mokyklą ir jos at
stovus neseniai suteiktas fi
lologijos mokslų kandidato 
laipsnis. Lietuvių proleta
rinei literatūrai savo mono
grafiją skiria profesorius 
B. Pranskus. Tikimybių te
oriją, puslaidininkių, spek
troskopijos ir kitas didelę 
probleminę reikšmę turin
čias problemas sprendžia ir 
fizikos-matematikos gam
tos bei medicinos fakulte
tai.

LAIVYBAI NEMUNU
KAUNAS.—Šaunią dar

bo pergalę pasiekė laivų re
monto įmonės kolektyvas. 
Perduotas laivybai naujas 
kroviniais šilumlaivis “Mi
nija.” šilumlavio pagrindi
nio variklio pajėgumas — 
pusantro šimto arklio jėgų. 
Laivas į savo triumus vienu 
metu gali paimti šešių ge
ležinkelio vagonų krovinį.

Tai jau antras stambus 
šilumlaivis, kurių gamybą 
įsisavino Kauno laivų sta
tytojai. Dabar ant stapelių 
įpusėtas trečias toks šilum
laivis “Dubysa.”

Žinios iš Lietuvos
ELEKTROS KROSNIS
Utena.—Elektrinių kros

nių gamykloje sėkmingai 
išbandytas naujas čia gami
namos mufelinės elektros 
krosnies variantas. Jį sukū
rė jaunas įmonės konstruk
torių kolektyvas.

Naujasis aparatas sunau
doja žymiai mažiau elekt
ros energijos, negu seno ti
po krosnis. Už savo pirmta
ką jis sveria 10 kilogramų 
mažiau. Be to, naujoji 
krosnis turi patogesnę nau
dojimui formą, jos pagami
nimui reikia žymiai ma
žiau medžiagų.

Šiais meais gamykla iš
leis pirmuosius tūkstančius 
patobulintų mufelinių elek
tros krosnių.

Vokietijos Demokratinei 
Respublikai

Lietuvos Liaudies ūkio 
taryba palaiko su broliška 
socialistine Vokietija pla
čius prekybinius ryšius. 
Respublikos įmonės gamina 
jai suvirinimo generatorius 
ir kaitiklius, elektromotorus 
ir kitas mašinas, o taip pat 
maisto produktus. Iš viso į 
Vokietijos Demo kratinę 
Respubliką eksportuojami 
septyniolikos pavadi n i m ų 
gaminiai.

“šviečia naujas švyturys”
KAUNAS.—TSKP XXII 

suvažiavimo dienomis Kau
no Valstybinės K. Požėlos 
vardo spaustuvės darbuoto
jai kreipėsi į visus Tarybų 
Sąjungos poligrafininkus, 
ragindami juos kovoti už 
aukštą produkcijos kokybę 
Laikraštis “Sovi e t s k a j a 
kultūra” atspausdino šio

suomeninio maitinimo lygis 
vis dar atsilieka nuo smar
kiai augančių gyventojų 
poreikių.

Per šį septynmetį res
publikos miestuose ir kai
muose išaugs daugiau kaip 
600 naujų visuomeninių 
maitinimo įmonių su 30 
tūkst. vietų. Tai yra žymiai 
daugiau, negu buvo atida
ryta per 14 pokario metų.
Vien gamyklose bus pasta- kreipimosi tekstą ir savo 
tyta apie šimtas valgyklų.

Ypač smarkiai bus plečia
mas visuomeninis maitini
mas kaime. Artimiausiais 
metais bus įsteigtos valgyk
los visuose tarybiniuose 
ūkiuose. Jų valgyklas še
fuoti imasi respublikos 
miestų geriausių visuome- 
nio maitinimo įmonių ko
lektyvai.

Pagerės vaikų maitini
mas. Mokyklose iki šiol te
buvo tik prekiaujama pro
duktais. Šiuo metu, medici
nos specialistams ir švieti
mo darbuotojams dalyvau
jant, ruošiamos ir netru
kus bus įgyvendintos moks
liškai pagrįstos mokinių 
maitinimo normos. Kaune 
veikiančios vaikų 
pavyzdžiu ateinančiais me
tais tokia kavinė bus atida
ryta Vilniuje, o vėliau ir 
kituose respublikos mies
tuose.

kavinės

specialaus korespon d e n t o 
N. Vainoneno straipsnį, pa
vadintą “Šviečia naujas 
švyturys.”

Straipsnyje sakoma, kad 
tobulose leidiniuose, kaip 
lietuvių tapybos klasikų M. 
K. Čiurlionio ir A. Žmuidzi- 
n a v i č iaus kūrinių repro
dukcijų aplankai, albumai 
“Tapyba,” “Skulpt ū r a, ” 
i ‘ G r a f i k a ’ ’ ir kiti, šios 
spaustuvės kolektyvas pa
demonstravo aukštą meist
riškumą.

Šiltais žodžiais autorius 
rašo apie tai, kad šiame 
kolektyve mokosi kas ket
virtas žmogus, jog moksli
nės-techninės draugijos na
riai studijuoja vokiečių kal
bą, kad galėtų sekti spaudo
je vokiečių poligrafįninku 
— didelio savo darbo meist
rų — laimėjimus. -

PUSAUTOMATIKA 
RYŠIŲ LINIJOSE

' VILNIUS. — Tarpmies
tinės telefono stoties kolek
tyvas atliko didelį darbą, 
įrengęs ryšių linijose pus- 
automatikos priemones. Da
bar iš 60 respublikos mies
tų bei rajonų centrų gali
ma iškviesti reik alingą 
įstaigą ar butą respublikos 
sostinėje, surinkus atitin
kamą Vilniaus miesto tele
fono numerį. Savo ruožtu 
tarpmiestinės stoties telefo- 
nininkės, gavusios užsaky
mą pasikalbę j i m a m s su 
Maskva, Leningradu, Mins
ku, Ryga, Kaunu ir kitais 
miestais, surenka užsaky
tąjį numerį ir sujungia 
abonentus.

Dabar Lietuvos ryšinin
kai ruošiasi visiškai auto
matizuoti tarpmi e s t i n e s

Natūrinės nuotraukos 
naujam filmui

ANYKŠČIAI. — Pasku
tines natūrines nuotraukas 
naujam lietuviškam kino- 
filmui “Vyturys — žemės 
paukštis” — padare opera
torius A. Araminas. Sce
narijų parašė J. Požėra ir 
A. Jonynas. Filmas pasakos 
apie abiturientų, baigusių 
vidurinę mokyklą ir nuėju
sių dirbti į kolūkį, gyveni
mą, sunkumus ir džiaugs
mus.

Rytų Aukštaitijos dainų 
ir šokių ansamblis

Dūkšto miesto kultūros na
mų susikūrė Rytų Aukštai
tijos dainų ir šokių an
samblis. Jo menos vadovas— 
dirigentas K. Ilgūnas.

Ansamblis jau surengė 
du koncertus—Dūkšte ir Ig
nalinoje,

*■.......... ...—W'liiui   —“—
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ĮCodel Amerika turėtų tuojau 
išduoti Heusingerį

Philadelphia, Pa Cleveland, Ohio f

ki, kad JAV vyriausybė 
imsis priemonių Adolfui 
Hoizingeriui, kuris dabar 
yra JAV teritorijoje, suim
ti ir perduoti Tarybų Są
jungos valdžiai, kuri pa
trauks jį teisman už įvykdy
tus nusikaltimus prieš tai
ka, karinius nusikaltimus 
ir nusikaltimus prieš žmo
niškumą.

Spaudos konferencij oje 
kalbėjo Nepapra s t o s i o s 
valstybinės komisijos vokiš
kųjų fašistinių grobikų pik
tadarybėms n u s t a tyti ir 
tirti narys V. Grizodubova.

—Nepaprastoji valstybinė

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kad mūsų šalies 
vyriausybė yra gavus Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
notą su reikalavimu, kad ji 
tuoj išduotų teismui ir nu
baudimui didįjį kriminalis
tą Adolfą Heusingerį. Apie 
tai dabar gaunama dau
giau informacijų. Pagal 
žinių agen t ū r o s “Eltos” 
pranešimą, gruodžio 12 d. 
Maskvoje buvo surengta 
spaudos konferencija, ku
rioje dalyvavo daugybė ta
rybinės ir Užsienio spaudos 
atstovų. Joje buvo korespon
dentai plačiai informuoti 
apie Tarybų Sąjungos no-. komisija,"— sako ji,—rem
tą Amerikai ir Heusinge-' damasi daugeliu trofėjinių 
rio nusikaltimus. “Eltos”į dokumentų iš hitlerinės Vo- 
pranešime, tarp kitko, sa- kietijoš karinių archyvų ir 
koma: | atitinkamais kompetentingų

“Tarybų Sąjungos Užsie- tarybinių organų tyrimais, 
j 'r A/JrJfn Hmvmrrnrikaltina Adolfą Hoizingerį 

nusikaltimais prieš taiką, 
kariniais nusikaltimais ir 
nusikaltimais prieš žmoniš- 

I mą.
V. Grizodubova skaito Ne

paprastos valstybinės komi
sijos pranešimą.

Juridiškai tebegaliojąs 
keturių sąjunginių valsty
bių (TSRS., JAV, Anglijos, 
Prancūzijos) susitar imas 
dėl vokiečių karinių nusi
kaltėlių teisminio persekio
jimo ir nubaudimo kvalifi
kuoja agresyvaus karo ar
ba karo, kuris pažeidžia 
tarptautines sutartis, susi
tarimus bei užtikrinimus, 
planavimą, rengimą, kurs
tymą ir kariavimą kaip nu
sikaltimą prieš taiką. Šis 
susitarimas visiškai atitin
ka Hoizingerio veiksmus.

Pranešime sakoma, kad 
rbiausiųjų karinių riusi- Į agresyvių Hitlerio karų

nio Reikalų Ministerijos na
rys ir spaudos skyriaus ve
dėjas M. Charlamovas per
skaitė Tarybų Sąjungos vy
riausybės notą, nusiųstą I 
JAV vyriausybei 1961 m. 
gruodžio 12 d.

“Kompetentingiems Ta
rybų Sąjungos organams 
studijuojant trofėjinius do
kumentus iš nacistinės Vo
kietijos karinių archyvų,— 
rašoma notoje, — buvo ras
ta dokumentų, įrodančių, 
kad Adolfas Hoizingeris, 
buvęs generolas leitenantas, 
hitlerinės Vokietijos sausu
mos pajėgų generalinio šta
bo operatyvinės vald y b o s 
viršininkas, vykdė veiks
mus, kurie pagal TSRS ir 
JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybių 1945 metų 
rugpiūčio 8 d. susitarimai 
Įdil europinių ašies šalių] 
SVU 
kaltelių teisminio persekio- į prieš Europos šalis planus 
jimo ir nubaudimo kvalifi- l tiesiogiai ruošė sausumos 

pajėgų generalinis štabas. 
Kaip patvirtina dokumenti
niai duomenys, lemiamą 
vaidmenį vaidino generali
nio štabo operatyvinė valdy
ba.

Asmeninė atsakomybė už 
nusikalstamą general i n i o 
štabo operatyvinės valdybos 
veiklą tenka Hoizingeriui, 
kuris nuo 1937 metų buvo 
šios valdybos pirmasis kari
ninkas, o nuo 1940 metų — 
jos viršininkas.. Hoizingeris 
tiesiogiai dalyvavo ruošiant 
ir pats pasirašė visus pa
grindinius dokumentus, su
sijusius su daugelio agre
syvių Hitlerio klikos suma
nymų rengimu ir vykdymu.

Hitleris jį apdov anojo 
aukščiausiais kariniais or
dinais, pakėlė į generolus, 
pasakodavo jam savo kari
nius sumanymus ir planus,

1961 metai baigiasi. Šiais 
metais progresyvių nuotai
ka, veikimas buvo viduti
nis. LLD 10-ta kuopa na
rių skaičiumi paaugo. Tarp 
Tik gaila, kad mirtis šiais 
metais nepaskūpėjo senosios 
kartos retinimu. Be to, li
kę gyvi ne visi su sveikata 
gali didžiuotis. Ja u n i m o 
gretomis esame biedni. O 
Philadelphijos kaimynai su 
lietuvių skaičiumi ir orga
nizacijų veikimu dar bied- 
nesni ir už philadelphie- 
čius.

Bet pasiryžimas palaikyti 
organizacijas visų geras. 
Laikrašči ams, reikalui 
esant, suteikiama pinigiška 
parama. Yra gražus skai
čius “Laisvės” skaitytojų, 
tačiau būtų gražu., kad tie 
skaitytojai priklausytų ir 
prie LLD 10-tos kuopos. Di
desnė bus kuopa, geresnis 
bus ūpas, pasidarys dides
nis veikimas, ir Philadelphi
jos lietuvių kolonija pakils 
į aukštesnę stadiją. Ką sa
kote. “Laisvės” skaitytojai?

Stepanija Matulienė taria 
nuoširdų ačiū visiems už 
atvirukus, gerus linkėjimus 
pasveikti, esant jai ligoni
nėje. Dabar ji jau namie 
daktaro priežiūroje. Dakta
ro įsaku, ji turi būti rami, 
gulėti, biskį, pasėdėdama, 
iki kito mėnesio pabaigos, 
ir tik tuomet, sakoma, su
stiprės.

Ištiktas ligos susiramini, 
kuomet sužinai, kad svei
kieji tave prisimena. Nese
niai gyvenu Philadelphijos 
kaimynystėje, bet jų gražus 
manęs prisiminimas bus il
gai atmintinas. Ačiū ir se
niems draugams iš New 
Jersey ir kitų valstijų.

delphijoje polio liga susirgo 
tik vienas. 1919 m. susirgi
mų buvo 15. Tai laimin
giausi metai , per paskuti
nius 52 metus. Philadelphi- 
ja yra vienas iš 15-kos di
desnių miestų su tokiu ma
žu polio susirgimų skaičiu
mi.

Mr. Logan reikalauja 
valstijos gubernat o r i a u s 
Lawrence panaikinti segre
gaciją Girard kolegi joje. 
Atsisakius panaikinti se
gregaciją, valdžia turi pa
naikinti kolegijos taksus 
valstijai.

Teisėjo Hoffmano pasa
kymu, tūkstantis motinų 
Philadelphijoje nėra tinka
mos vaikų auklėjimui. Pav., 
jis kaltina vieną motiną pa
likime šešių Vaikų 11-kos 
metų vaiko priežiūroje, gy
venančią prast ame bute, 
gaunančią $77.58 pašalpos 
į du mėnesius. Vaikams be
žaidžiant vieną jų ištiko ne
laimė. Vyras ją paliko.

Bet teisėjas nepažvelgia, 
kaip moterys gali gyventi 
su šešiais vaikais, gaudama 
tik tokią mažą pašalpą.

Pakeitimai Naujų metų 
sulaukimo

Anksčiau buvo pranešta 
spaudoje ir kviečiama pub
lika atsilankyti į LDS Klu
bo Svet. gruodžio 31 dieną. 
Gruodžio 31 d. yra sekma
dienis, o sekmadien i a i s 
mūsų sueigose yra griežtai 
draudžiama parduoti stip
resnius gėrimus. Vietos 
spauda atkartotinai per
sergi visas užeigas — ne
parduoti stipresnių gėrimų 
prieš 12 vai. nakties, jeigu 
nori išvengti nemalonumų,
xTodėl LDS Klubas nuta

rė rengti tik privatišką 
Naujų metų sulaukimo su
eigą.

Kiekvienas norintis daly
vauti privalo užsimokėti 
$1.50, už ką jis bus aprūpin
tas vakariene ir gėrimais. 
Užsimokėti galite J. Žeb- 
riui, J. Eitučiui ar J. Kras- 
nickui, o jeigu kuriems ne
patogu juos susitikti, tai 
paskambinkite EV. 1-2566 
ir jūsų prašymas bus pa
tenkintas. (Atminkite, kad 
tik užsimokėję bus viskuo 
aprūpinti.)

Dalyviai kviečiami atsi
lankyti 6 vai. vakare. Va
karienės pradžia 7 vai. Po 
vakarienės draugiškai žais
dami sulauksime naujųjų 
1962 metų.

Hudson, Mass

Charles ir Anna Urhanai

Sveikiname su metinėmis šventėmis 
visas savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, gyvenančius Bostone, Brockto- 
ne, Worcesteryje, Mass.; Hartford, 
Conn., ir Mexico, Me.

9,

švenčių proga sveikiname visus mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus. Linkime 
viso geriausio visiems, kokiame pasaulio 
krašte jie begyventų, kad linksmai Kalėdas 
praleistų, laimingai Naujųjų metų sulauktų 
ir per ateinančius metus sėkmingai ne tik 
savo, bet ir visuomenės labtii darbuotųsi.

Mikas ir Karolina Kazlauskai
South Boston, Mass.

Xi

’b

kuojami kaip nusikaltimai 
prieš taiką, kariniai nusi
kaltimai ir nusikalt i m a i 
prieš žmoniškumą.”

Dokumentinė medžiaga, 
kurios fotokopijos prideda
mos prie notos, nepaneigia
mai įrodo, kad Hoizingeris, 
užimdamas vad o v a v i m o 
postus hitlerinio vermach
to vadovybėje, tiesiogiai da
lyvavo planuojant., ruošiant 
ir vykdant nacistinės Vo
kietijos agresiją prieš Ta
rybų Sąjungą, Angliją, Ju
goslaviją, Prancūziją, Grai
kiją ir kitas Europos šalis, 
o taip pat ruošiant planą 
užgrobti Šveicariją.

Ypač sunkius nusikalti
mus, pabrėžiama notoje, 
hoizingeris įvykdė prieš 
tarybinę liaudį. Kaip nu
statyta, Hoizin gėris nuo 
1942 metų rugpiūčio

Draugai Merkiai žinomi 
kaip geri organizacijų vei
kėjai. Drg. Rapolas Mer
kis nepavaduojamas phila- 
delphiečių veikėjas. Jis pri
klauso prie daugelio klubų, 
neapleisdamas jų susirinki
mu. Geras skaičius metų 
yra LLD 10-tos kuopos sek
retorium, atsili-epda m a s į 
kiekvieną gerą tikslą. Išau
gino sūnų ir dukterį, abu 
vedę. Savo laiku Merkytė 
mokė Lyros chorą.

Merkiai apsivedė, jei ne
klystu, 1913 lųetais, tad 
mažai betrūksta iki auksi- \
nio jubiliejaus. Mūsų drau
gai turėtų jų auksinę su
kaktį atžymėti gražiu jiems 
parengimu. Merkiai pilnai 
to užsitarnavo.

J. žebrys

•Hi

Arti penkių tūkstančių 
automobilių vairuotojų ne
gavo leidimų, kuomet jų 
sveikata buvo patikrinta. 

Pilietis

Naujų 1962 Metų

South Bostonui ir apylinkei
G. ir J. Jordan
—Three Bridges, N. J.

Prašvilpė vasarėlė, atūžė ruduo, bet man ant 
minties atėjo, kad aš turiu draugų So. Bostone ir 
apylinkėje.

Sveikinu visus draugus ir drauges su Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Linkiu geros sveikatos ilgiausius 
metus.

Linkime visiems draugams, “Laisvės 
skaitytojams, rėmėjams, “Laisvės 
redakcijos ir spaustuvės darbuotojams.

Sezoniai Sveikinimai
visiems nuo

Long Island City Savings Bank 
Keturios raštinės-skyriai patarnauti jums ir jūsų 

šeimai, liečiant namų ir biznio reikalus.
Centrinė raštine:

BRIDGE PLAZA NORTH, L. L CITY
Kitos: JACKSON HEIGHTS—7235 BROADWAY 

(prie 72nd St.)
REGO PARK-97-27 QUEENS BLVD. 

ASTORIA—38-01 30th AVENUE 
Priklausomo prie

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP.

Cleveland, Ohio

Sveikinu su žiemos šventėmis “Laisvės” 
personalą , labiausiai mano kaiminką Sas- 
ną, linkėdama taikingų ir laimingų 1962 
metų.

JULIA WERNER

Bridgeport, Conn.

Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga svei
kiname visus gimines, draugus ir pažįstamus, 
taipgi ir “Laisvės” personalą ir jos skaitytojus, 
linkėdami sveikatos ir sėkmės jūsų darbuose, 
siekime progreso ir taikos.

Kad ramybė būtų visame pasaulyje!

—Juozas J. ir Liudvisė Mockaičiai

_mene“ i sistemingai kviesdavo į pa- 
sio vadovavo hitlerinės ka-1 sitarimus savo vyriausiojo- 
riuomenės baudžiamosioms je būstinėje. Kad Hoizinge

ris buvo ypač artimas Hit
leriui, rodo tas faktas, kad 
Hitleris jam suteikė t eisę 
perdavinėti įsakymus ir pa
tvarkymus jo vardu.

Tarybų Sąjungos ir užsie
nio spaudos atstovai labai 
atidžiai išklausė M. Charla- 
movo ir V. Grizodubovos 
kalbas.

Perskaičius Tarybų Są
jungos vyriausybės notą ir 
Nepaprastosios valstybinės 
komisijos pranešimą, spau
dos konferencijos dalyviai 
gavo atsakymus į klausi
mus, kuriais jie domėjosi, 
ir susipažino su daugeliu 
dokumentinių įrodymų, iš 
kurių matyti, kad A. Hoi
zingeris — karinis nusikal
tėlis, įvykdęs, sunkiausius 
nusikaltimus prieš tarybinę 
liaudį ir kitas tautas.”

Tik dabar patyriau, kad 
draugus Walentus Padėkų 
dienoje aplankė jų sūnus su 
šeima iš Massach u s e 11 s 
valstijos. Pasisvečiavę ke
lias dienas, grįžo į namus.

operacijoms laikinai oku
puotoje Tarybų Sąjungos 
t e r i torijoje, organizuoda
mas kruvinus susidorojimus 
su civiliais gyventojais.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybe yra tos nuomonės, ra
šoma notoje, kad reikia pa
traukti Hoizingerį baudžia
mojon’ atsakomybėn už jo 
įvykdytus nusikaltimus. To
dėl Tarybų Sąjungos vy
riausybė atkreipia JAV vy
riausybės dėmesį į tarptau
tinius susitarimus, pagal 
kuriuos kariniai nusikaltė
liai turi būti perduodami 
teisti ir bausti toms šalims, 
prieš kurias jie įvykdė nu
sikaltimus. Vadovaudama
si aukščiau nurodytais tarp
tautiniais susitarimais, ra
šoma notos pabaigoje, Tary
bų Sąjungos vyriausybė ti-

Draugės Žalnieraitienė 
su Tureikiene iš South pu
sės gerai lanko LLD 
kuopos susirinkimus, 
joms.

10-tos
Ačiū

rinki-Lapkričio mėn-esio 
mų kampanijoje respubliko
nai pralenkė demokratus, 
surinkdami virš trijų šimtų 
tūkstančių dolerių.

Pennsylvanijos valstijoje 
“blue” įstatymas galioja 
nuo 1794 metų. Kalėdų die
dukas sekmadienį skambino 
varpeliu ir rinko iš praeivių 
centus biednų žmonių šven-. 
čių proga pietums. Jį sulai
kė policija kaip peržengusį 
mėlynąjį įstatymą. Bet tei
sėjas kaltinimą prieš jį pa
naikino.

-TONY BROSKY
Triadelphia, W. Va.

Worcester, Mass

Sveikinu draugus ir drauges, laisviečius ir 
“Laisvės” skaitytojus, linkėdamas visiems 
laimingai sulaukti Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Sveikinimai

J. DEKSNYS

Sveikiname su žiemos šventėmis visus “Laisvės” 
arbininkus - leidėjus, taipgi mūsų draugus ir drau

ges, linkėdami ilgo ilgo, linksmo ir laimingo gy
venimo.

J. J. Gittzus
— Bedford, Mass.

B p.~LaiwS (Liberty)- Penki, gruodžio (Dec.) 22,1961
Sveikatos - departamento 

pranešimu, 1961 m. Phila- 
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$ SEASON’S GREETINGS —DANIELSON FEDERAL 
SerVes Throughout Northeastern Connecticut 

in Home Financirig arid Saving.
9^ Latest Dividend On Savings at the rate of 4% PER ANNUM
r? Compounded Setni-Annually. Service reflected by growth. Assets 

now exceed $39,000,000. Your savings arc insured up to $10,000
& by the Federal Saving & Loan Insurance Corporation. Home mort- 

gages arranged in Rhode Island, Massachusetts & Connecticut. 
DANIELSON FEDERAL SAVINGS 

a and loan association 
142 Main Street, DanieLsoru Conn.
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LAIMINGŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ 1962 METŲ!

Visam “Laisvės” štabui—darbininkams, 
redaktoriams, administracijai 

ir visiems skaitytojams.
—Susitinku Jurgis

* Worcester, Massk
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Kaip atrodo atominis 
“Submarinas” iš 
lauko ir viduje

Laikraštis “Izvestija” iš
spausdino savo korespon
dento V. Golcevo platų re
portažą apie tarybinius po
vandeninius laivus. Repor- j 
tažo autorius apsilankė ato
minių povandeninių laivų 
junginyje ir dalyvavo vie
no šių laivų mokomajame 
žygyje.

Povandeninis laivas, rašo 
korespondentas, atrodo lyg 
kažkokia didžiulė, nežino
ma jūrų pabaisa. Jo prie
kis — bukas, kažkuo pri
menantis transportinių lėk
tuvų priekį, o uodega—ma
ža, elastinga. Jūrininkams 
povandeninis laivas — ir 
kovos pozicija, ir tarnybos 
vieta, ir antrieji namai. 
Tarybiniai konstruktoriai, 
sukūrę atominį povandeninį 
laivą, pasirūpino jūrininkų 
buitiniais poreikiais, tuo, 
kad laive jiems būtų pato
gu dirbti, ilsėtis, gyventi, 
dieną ir naktį plaukioti po 
vandeniu.

Atominis reaktorius po
vandeniniame laive visiškai 
pakeitė jo kovinį apginkla
vimą, taktinį ir operatyvinį 
panaudojimą. Pirmą kartą 
isterijoje atsirado laivas, 
kuris neiškildamas į pavir
šių ir neužsukdamas į ba
zę gali išbūti po vandeniu 
ištisus mėnesius, nepapildy- 
damas kuro atsargų gali 
plaukti daugelį tūkstančių 
kilometrų.

—Man asmeniškai teko 
įsitikinti, — rašo Golcevas, 
— koks grėsmingas ginklas 
yra atominis povandeninis 
laivas. Šis laivas yra du 
tūkstančius kartų galinges
nis už dizelinius povande
ninius laivus.

Tarybiniai atominiai po
vandeniniai laivai turi di
delį sviedinių asortimentą. 
Jie apginkluoti tol i m c j o 
veikimo kovinėmis raketo
mis su branduoliniais už
taisais. Laive yra ir spar
nuotos raketos šaudyti į 
įvairius taikinius, įvairios 
torpedos — magnetinės, au
tomatiškai nusitaikančios 
ir kitos — atakuoti antvan- 
deniniams ir povą ndeni- 
niams laivams. Atominis 
laivas gali savo koviniais 
sviediniais sunaikinti dide
lę priešo karinę-jūrų bazę, 
stambų pramonės centrą 
arba lėktuvnešių junginį.

Kaip pripažįsta patys ša- 
liškiausi užsięnio apžvalgi
ninkai, pasakoja korespon
dentas, tarybiniai atominiai 
povandeniniai laivai—grei
čiausi pasaulyje. Jie žymiai 
greitesni už geriausius tarp 
Europos ir Amerikos kur
suojančius keleivinius lai
vus.

Atominio povandeninio 
laivo plaukiojimo neužsu
kant į bazę laikas visų pir
ma priklauso nuo to, kaip 
ištreniruota įgula, kaip ji 
moka ilgą laiką būti po 
vandeniu, kokios yra jūri
ninkų moralinės savybės.

SVEIKSTA ŽMOGŽUDYS 
M. IVANOVAS

Mineola, L. I., N. Y. - 
Mike Ivanovas, kuris nužu
dė Gregovų šeimą: tėvus ir 
jų tris sūnus, buvo suimtas 
Floridoje. Jis ten bandė 
dangstytis pabėgėlio iš Ku

bos vardu. Kada jį suėmė, 
jis sulaužė šaukštelį ir jo 
kavalkus surijo. Jam buvo 
padaryta operacija. J i s 
sveiksta ir parvežtas į Mi- 
neolą teismui.

Baterijėlė varo 
žmogaus širdį

Su elektros aparatu, kurį 
ligonis laiko rankose, jis 
neišsiskirs iki pat savo mir
ties. Tai galima drąsiai 
tvirtinti, nes tą patį aki
mirksnį, kai jis išleis apa
ratą iš rankų, jį ištiks mir
tis.

Elektriniai širdies stimu
liatoriai buvo ir anksčiau 
naudojami atgaivinti besu- 
stojančią arba net ir susto- 
j tįsią širdį. Jie dirbdavo vi
sai trumpai, tik tol, kol šir
dis pradėdavo plakti pati.

Tačiau šio ligonio širdis 
jau niekada pati nebeplaks. 
Joje pažeistas, mokslininkų 
dar nesurastas, automatinis 
mechanizmas, verčiantis šir
dies prieširdžius ir skilve-
liūs ritmingai susitraukti 
ir išsiplėsti. Todėl chirur
gai ir elektrikai pakeitė šį Į kariškius namuose 
slėpiningąjį įgimtąjį mecha
nizmą visiškai aiškiu, žmo-
gaus rankomis sukurtu au
tomatu, esančiu ne ligonio 
kūne. Nervų plaukelius pa
keitė metalinės vielelės, o 
nervinius impulsus — elek
tros srovė. Kaip rašoma 
prancūzų žurnale “Sjans e 
vi” (“Mokslas ir gyveni
mas”), vienas nuo aparato 
einąs laidas pritvirtintas 
prie ligonio krūtinės odos, 
o kitas įaugintas tiesiog į 
pačią širdį. šešiasdešimt- 
septyniasdešimt kartų per 
minutę prietaisas pasiunčia 
į širdį kompleksą impulsų, 
kurie verčia širdį vykdyti 
atitinkamai vieną po kito 
visus veiksmus, būtinus 
kraujo apytakai. Ir štai 72 
metų senukas, turįs visiš
kai nebesugebančią plakti 
širdį, gyvena ir netgi šypso
si. Tačiau jo gyvybė visiš
kai priklauso nuo nedidelio 
prietaisėlio, kurį varo kiše
ninio žibintuvėlio batarijė- 
lė, tikslaus ir nenutrūkstan
čio darbo.

“Tai pradžia kovos
už laisvę”,-Zorinas

Jungtinės Tautos.—Svar
stant Indijos žygius buvo 
smarkių debatų. Saugumo 
Taryboje TSRS delegatas 
vetavo reikalavimą sulaiky
ti Indijos veiksmus ir iš
traukti jos karius. JAV de
legatas A. Stevenson pa
reiškė, būk tai yra “Jung
tinių Tautų pradžia pabai
gos”.

Tarybų Sąjungos delega
tas V. Zorinas atsakė: “Aš 
manau, kad tai nėra pra
džia Jungtinių Tautų pa
baigos, bet pradžia, kada ši 
organizacija imasi ginti 
žmonių laisvę.”

R. VOKIEČIAI RIMTAI 
SAUGOJA SIENĄ

Berlynas. — Rytinio Ber
lyno vyriausybė sutvirtino 
sieną, taipgi susiaurino 
septynis punktus, kur pa
laikomas susisiekimas su- 
vakariniu Berlynu.

Rytų Berlyno milicinin
kai sulaiko ir militarinius 
JAV, Anglijos ir Francūzi- 
jos automobilius ir patikri
na, kas jais važiuoja. Vaka
rai kasdien siunčia į rytinį 
Berlyną savo militaristus, 
tuo rodydami, kad jie “turi 
teisę ir ten važinėti.”

PARYŽIUJE SUŽEIDĖ 
134 ŽMONES

Paryžius. — Tūkstančiai 
darbininkų ir studentų de
monstravo prieš valdžios 
pataikavimą rea k c i n i n- 
kams. Policija puolė demon
strantus. Susirėmime su
žeista 134 žmonės.

6 p.—Laisve (Liberty) — Penkt., gruodžio (Dec.) 22,1961

Iškilmingai atžymėta 170 m. 
Teisių Biliaus sukaktis

Šio mėnesio 15 d. sukako 
170 metų, kai buvo priimtas 
Teisių Bilius — The Bill of 
Rights. 1787 metais priim
toje JAV konstitucijoje bu
vo per daug trūkumų, 
kuriais valdžios pareigū
nai autokra t i š k a i nau
dojosi. Todėl, praslinkus 
ketveriems metams, šalies 
atstovai rado reikalo speci
fiškai garantuoti žmonėms 
žodžio, spaudos, susirinki
mų ir tikybos laisvės užtik
rinimą.

Taipgi Teisių Bilius nelei
džia be “varento” daryti 
kratą namuose; pripažįsta 
kaltinamajam teisę reika
lauti prisiekusiųjų teisėjų 
teismo; valdžia taikos metu 
neturi teisės apgyvendinti 

be gy
ventojo sutikimo, ir eilę ki
tų laisvių užtikrinimą.

Rodosi, visi turėtų guo- 
doti ir džiaugtis Teisių Bi- 
liumi, kuris užtikrina žmo
gui pagrindines piliečio tei
ses. Bet netaip yra tikrovė
je. Prasidėjus šaltojo karo 
isterijai, visokios visuome
nės padugnės išlindo pa
sirodyti didvyriais. Prasi
dėjo pažangaus judėjimo 
žmonių persekiojimai, kali
nimai, mėtymai iš darbų, 
visokie įtarimai tik todėl, 
kad jie kasdieniniais gyve
nimo įvykiais skirtingai nu
sistatę. Amerikos gyveni
me jau ne pirmas juodosios 
reakcijos pasimojimas prieš 
pažangios minties skelbėjus.

Reakcija visuomet randa 
sau užtarėjų, bet anksčiau 
ar vėliau ji pralaimi.

Isterijai įsisiūbavus, ša
lies šviesuomenė negalėjo 
žiūrėti į visa tai pasyviai. 
Prieš dešimtį metų įžymūs 
amerikiečiai suorganizavo 
The Emergency Civil Liber
ties . Committee konstituci-

TSRS ambasadorius 
televizijoje

Gruodžio 17 d. vakare per 
televiziją (iš Channel 5) 
Tarybų Sąjungos ambasa
dorius JAV M. Menšikovas 
kalbėjosi su komentatorium 
David Susskind. Jiedu kal
bėjosi per ištisas dvi valan
das. Susskind statė ambasa
doriui klausimus, o pastara
sis į juos atsakinėjo, dėsty
damas Tarybų Sąjungos 
užsieninę politiką.

Pasikalbėjimas buvo įdo
mus ir svarbus, kadangi jis 
lietė labai svarbius ir opius 
klausimus: Vakarinio Ber
lyno likimo klausimą, Tary
bų Sąjungos ir Kinijos san
tykių klausimą, atominių 
ginklų bandymo klausimą, 
ir tt., ir tt.

Ambasadorius M. Menši
kovas atsakinėjo ir aiškino 
anglų kalba. Lėtai, apgal
votai jis dėstė tai, kas šian
dien žmonijai labai rūpi. Vi
si liestieji klausimai, aišku, 
susiliejo į vieną patį di
džiausią: kaip išlaikyti pa- 
saldyje taiką?

Klausantis šio pasikalbė
jimo, man prisiminė anas, 
labai svarbus pasikalbėji
mas, kurį N. Chruščiovas 
davė tam pačiam Susskin- 
dui, taipgi per televiziją.

Tokie pasikalbėjimai la
bai daug reiškia, nes juos 
girdi ir mato milijonai ame- 
rikečių. O kai žmonės gi
liau susipažįsta su TSRS 
užsienine politika, jie esti 
aktyviškesniais taikos šali
ninkais. ' -Vs. 

nėms žmonių teisėms ginti. 
Dešimties metų laikotarpiu 
tas komitetas teismuose ap
gynė daugelio parsekiojamų 
piliečių teises. Komi t e t o 
darbas vedamas ne vien 
teismuose, — jie aiš kiną 
žmonėms per spaudą, radi
ją. televiziją ir mitinguose, 
kaip svarbu kožnam pilie
čiui budėti laisvės sargy- 
boje.

Darbui vesti reikalingi 
pinigai. Kovoje už laisvę 
visuomet naštą neša darbo 
žmonės ir pažangioji inte
ligentija. 170 metų Teisių 
Biliaus jubiliejaus ir 10 me
tų komiteto suorganizavimo 
sukakčiai atžymėti komite
tas pasamdė didžiąją Com
modore viešbučio svetainę. 
Iškilmėms artėjant, viešbu
čio vedėjas svetainę atsakė, 
motyvuojant neva tuo, būk 
tūlos “patriotinės” organi
zacijos ir paskiri asmenys 
grasina bizniui. Komitetas 
kreipėsi į teismą. Teisėjas 
Arthur Merkevich, išklau
sęs skundą, pareiškė, kad 
svetainės atsakymas tik dėl 
to, kad tūlos organizacijos 
nesutinka su banketo rengė
jų politika, yra neameriko- 
niškas, nedoras, nepateisi
namas elgesys.

Ir banketas įvyko, kaip 
buvo planuotas. Nors įžan
gos bilietas kainavo $12.50, 
dalyvavo arti tūkst a n č i o 
žmonių. Pirmininkavo įžy
mus mokslininkas Dr. Cor
liss Lamont. Tostmasteriu 
buvo H. T. Delany. Kalbėjo 
advokatas Carey McWilli
ams ir žurn a .1 i s t a s I. F. 
Stone.

Aukų sudėta suvirs. $30,- 
000. PublįĮsai renkantis, 
mačiau kelįs bukapročius 
pikietuojant, neva “raudo
nuosius.” Durnelių visuo
met atsiranda, o kiti iš to 
minta. Žmona

Iš Lietuvos filmai jau 
šį šeštadienį

Tarybų Lietuvos filmų 
vakaras jau čia pat, rytoj 
vakarą, šeštadienį, gruo
džio 23 d. Pradžia 7:30 v.v. 
Adresas: Laisvės salė, kam
pas Liberty Avė. ir 102 St., 
Ozone Park, N. Y. Lefferts 
traukinio Oxford Ave. sto
tis (tarp 102 ir 104 Sts. Va
karais po (9 vai. ir šventė
mis išėjimas tik į 104th St.)

Filmininkas Jonas Gry
bas žadėjo parinkti šiam 
rodymui pačius gražiausius 
iš šiuo tarpu turimų filmų, 
parodančių dabartinės Lie
tuvos žmonių darbus ir lai
mėjimus ekonomikoje, kul
tūroje, meno ir sporto sa
viveikloje. ,

Argi galima suteikti sau 
geresnę dovaną švenčių iš
vakarėse u?i laimę dar kar
tą pažvelgti į savo gimtąjį 
kraštą? Juk tai džiaugsmas 
nors porą valandų pabū
ti su tais, kurie tą kraštą 
atstato, dabina, puoselėja.

Rengia ir visus kviečia 
LLD kuopų bendrų paren
gimų Komitetas. Prašo ne- 
sivėluoti, nes rodymai pra
dedami skirtu laiku. —Kor.

K Visiems mūsų Draugams a 
g ir Kostumeriams «
» LINKSMŲ K.ATJSDŲ » 
g GRIPSHOLM RESTAURANT g 
g STEN JACOBSSON |
jjg Jūsų gaspadorius »
K įvairių Valgių Lentelė $
g Nuo 1935 g
g Amerikoniškas restaurantas, « 
® teikiantis skaniausius švediškus B 
ks valgius. Duodam valgių nuo Jfi 
g dviejų kontinentų. Priimame g 
m ir kredito korteles. n 
g 324 E. 57ffi St. PU. 9-6260 S 
S (tarp 1st ir 2nd Avės.) N. Y. C. $

Dėkoja ir sveikina
Juozas Steponaitis ir 

šiuos žodžius rašąs dažnai 
pasimatome. Jį malonu su
tikti, pasikalbėti. Juozas 
įdomauja įvairiais gyveni
mo klausimais, tai su juo 
pokalbis naudingai praeina.

Jis apie savas bėdas tik 
paklaustas prisimena. Sakė, 
kad sveikata šiuo tarpu ge
ra, skausmai jo nevargiiną. 
Labiausiai jį slegia, tai kas
dieninės sąlygos už keturių 
sienų. Ilgisi pasimatymų su 
draugais-bičiuliaias. Guo- 
dės, kad pastruoju laiku re
tas kuris draugas užklysta 
jį pamatyti

Dabar pasimatymų sezo
nas, sustiprinkime mūsų 
blėstantį draugiškumą. Ma
nau, kad kiekvienas jo arti
mas gali rasti kai kada nu
liekamo laiko pasimaty
mams. Tą padarydami su
teiksite didelį malonumą 
jam ir patys sau.

Matyti jį galima antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų, o vakarais kasdien 
nuo 7 iki 8 valandų. Adre
sas: Oxford Nursing Home, 
Rjoom 312, 144 So Oxford 
St., Brooklyn, N. Y., GG 
traukinio Fulton stotis.

Atsisveikinant, Juozas 
prašė pasveikinti jo bičiu
lius ir draugus. Tą padary
ti žadėjau per “Laisvę”. Jis 
sutiko.

Dėkoja visiems už atsiųs
tus jam sveikinimus ir šil
tus linkėjimus. Labai dėkin
gas visiems už atlankymą. 
Jis tikisi ir lauks visų 1962 
metais.

Jis irgi sveikina ir linki 
geros sveikatos ir ryžto 
dirbti visiems draugams: 
“Laisvės”
ninkams, skaitytojams. Vi
siems linkį kupinų laimės 
Naujųjų ,1962 metų.

* ■. z i i . •

Jonas, J r.

nprsonalui vai i- viet^ Automobilio savinin- 
1 ■ ’ ; kas turės pasimokėti $15

baudos už “parkinimą”, $10 
uz jb! auto nuvežimą ir dar 
po $1 už kiekvieną dieną 
automobilio i š l a i k y m ą 
miesto globoje.

Sutikite Naujus metus
su Aido choru

Aido choras ruošiasi 
vo metiniam! pokyliui 
rėmėjais ir bičiuliais. Tam 
choras yra pasirinkęs ir 
įdomiausią laiką, gruodžio 
31-os vakarą.

Tai yra Naujųjų metų 
laukimo vakaras.

Šiemet, kaip ir visuomet,1 
Aidas savo svečius pasitiks 
su gera vakariene ir prie- 
dinėmis vaišėmis, trimitais 
naujokui sveikinti ir laiko 
nuotaikai tinkamais mar
gumynais, muzika ir daino
mis.

Kur kitur galėtumėt taip 
įdomiai pasitikti 1962?

Aidas kviečia visus. Ir 
prašo užsiregistruoti pas 
aidiečius iš anksto. Jei pri
siminsite, kad banketas bus 
sekmadienį, sutiksite su Ai
do komiisija, kad šiemet 
reikia maistą užsakyti daug 
anksčiau.

Banketas įvyks “Laisvės0 
salėj. Pradžia 8 vai.

Ai—te

ša
šu

D. Dubinsky, Internatio
nal Ladies Garment Work
ers unijos prezidentas, sa
ko, kad organizacija turi 
450,000 narių.

g Mr. E. W. Casper, jwes. S 
g GRAND FLORIST SHOP g 
g 65-37 Grand Ave., Maspeth, L. I. g 
m Siunčia sezoninius sveikini- a 
g mus visiems jo geriesiems lie- « 
g tuviškiems draugams. Visiems » 
w linki taikingo gyvenimo. "Peace e

on Earth." g
B Turime įvairiausių gėlių, puo- g 
g duose, atskirai, ir Kalėdų de- g 
n koracijom. -Mes specialistai su- S 
w daryme gėlių vestuvėms. g 
B Klauskite Mr. E. W. Casper £ 
g KALBAME LIETUVIŠKAI g 
g Pristatome visur. Esame nariai g 
n Florist Telegraph Delivery Ass’n S 
g Tel. DA. 6-1O9O. g

A. Laurinčiukas 
išvyko atostogų

Gruodžio 16 d. anglų lai
vu “Queen Elizabeth” išvy
ko į Lietuvą Albertas Lau
rinčiukas, tarybinės spau
dos korespondentas Niujor
ke.

Arti dvejų metų A. Lau
rinčiukas gyveno ir dirbo 
Niujorke kaip oficialus ta
rybinio dienraščio “Siels- 
kaja Žiznj” korespondentas. 
Be kitko, jis daug rašė iš 
Jungtinių Tautų.

Dienraščio redakcija jam 
pasiūlė du mėnesiu poilsio, 
ir korespondentas nusitarė 
pailsėti Lietuvoje pas savo 
g imines ir artimuosius. 
Kartu su A. Laurinčiuku 
išvyko ir jo žmona Izolda, 
taipgi dukrytė—Izoldėlė.

AUTOMOBOLISTŲ 
DĖMESIUI

Visi automobilių savinin
kai privalo įsigyti “plates”, 
nes 1961 metų baigiasi su 
1962 m. sausio 31 diena.

Kada sniego yra, o auto
mobiliai palikti gatvėse, tai 
švaros departamento darbi
ninkai negali nuo gatvių 
nuvalyti sniegą.

Miesto vyriausybė pa
tvarkė, kad tose gatvėse, 
kuriose bus valomas snie
gas, prie stulpų pridrūtins 
iškabas: “Snow street. No 
parking”.
bus draudžiama “parkinti” 
automobilius prade d a n t 
pirmadieniu ir bag i a n t 
penktadieniu nuo 7 vai. ry
to iki 7 Vai. Vakaro.

Kas pastatys automobilį 
tokioje gatvėje, tai jo auto 
bus nuvežtas į tam tikrą

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos metinis susirin

kimas įvyks Gruodžio-Dec. 31 d., 
draugės Liaudanskienės namuose, 
806 Florence St., Camden, N. J., 
paprastu laiku.

Sis susirinkimas turi didelės svar
bos, todėl visi nariai ir narės yra 
kviečiami atsilankyti. Bus išduo
ti raportai kuopos komiteto, vaji- 
ninko ir komisijų.

Bus renkama kuopos valdyba 1962 
metams, nustatysime gaires kuopos 
veiklai ateityje ir užsimokėsime 
duokles kuopai. Taipgi pasiimsime 
kalendorių ir priimsime į kuopą 
vieną naują narį.

j Teko nugirsti, kad užbaigus kuo-
ToklOSe gatvėse'p°s susirinkimą turėsime geras vai

šes. Kviečia valdyba. (100-101)

S May Christmas and the New Year j 
g bring ąil of you peace of mind. g 
g Peace on earth, good will to all. u 
g HENRY WEYDIG g 
g & SONS, INC. g 
g Funeral Home g
g 18-89—122nd St., College Pt., N. Y. g 
g When the need arises, choose a » 

tried long established service. £
S CHARLES HENRY WEYDIG, § 
| Mgr. |
g ' FL. 9-8568 g

“VILNIES”
KALENDORIUS

1962 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00 
a 

Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS Iš ĮVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

Įspūdingas pirmasis skyrius apie Leoną Prūseiką, 
rašo Alisė Jonikienė apie paskutines dienas Leono 
gyvenimo, jo mirtį ir įspūdingas laidotuves. Išspaus
dinti net penki paveikslai iš Leono Prūseikos šerme
nų ir laidotuvių.

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

mokslinių raštų, įvairiųSvarbus kūrinys, gilus šaltinis 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

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

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. Z

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dra^f 
gystė ir Darbininkų Klubas rengiasi 
gražiai sutikti Naujuosius metus.

Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija 
kviečia visus dalyvauti šiame pa
rengime ir palydėti senuosius, o 
linksmai pasitikti naujuosius metus. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taip
gi bus muzika ir šokiai iki vėlu
mos nakčia. Rengėjai (101-102)

SO. BOSTON, MASS. 
Lietuviškos Kūčios

So. Bostono Literatūros Drau
gijos 2 kuopos moterys rengia tra
dicines lietuviškas kūčias. Visi val
giai bus pagaminti namuose, pagal 
vietines Lietuvos tradicijas. Atsi- . 
lankę svečiai turės progą paragau
ti žemaičių, aukštaičių ir dzūkų ska-,' 
numynų, nes mūsų kuopoj priklauso 
visų lietuviškų 
Kaina bus taip 
dengs svetainės

Kūčios įvyks 
valandą vakare,
So. Bostone. Kviečia moterų komi
tetas.

"tautų" moterų, 
žema, kad tik pa- 
lėšas.
gruodžio 23 d., 6 
318 W. Broadway,

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 27 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės" salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba (Ol-l&B

ROCHESTER, N. Y.
Gedemjno Draugystė naujų metų 

sulaukimui rengia balių, {vyks Gruo- 
džio-Dec. 31 d., savoje svetainėje, 
575 Joseph 'Ave,

Visi nariai eis, ar neis i balių, • 
turės užsimokėti įžangą. Nenariams 
įžanga nemokama.

Bus gera muzika/ visokių valgių 
ir gėrimų. Visi lietuviai yra pra
šomi atsilankyti. Rengimo komisija

(100-101)

HARTFORD;, CONN. K jį
Namo bendrovė rengia naujų me

tų sufjicimp balių Grųodžio-Ded. 31 
d. (sekmadienio vakarą), salėje 157 
Hungerford St. Durys atdaros 7 
vai., vakarienė 8:30. Bu$ skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti — linksmai užbaigti senus 
metus ir sutikti naujus. Kaina že
ma—tik $3.00. Rengimo komisijai

(100-101)

« SEASON’S GREETINGS S 
* JOHN KRAUSS, INC. g 
į 144—24 94th Avenue g
J Jamaica, N. Y. Ž

Linki visiems savo lietuviškiems « 
£ draugams ir kaimynams Links- »

nu> Kalėdų Ir laimingiausių' $ 
i ' naujų metų. g

tiek daug atsiekimų 
ir kultūra ten žydete




