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KRISLAI
Dideli skaudūs nuostoliai.
Paskutinėmis dienomis.
Kam ir kada “valia” meluoti?
Tamsus kaip čebato aulas. 
Prigimtis ir kunigo sutana. 
Lai jie dreba savo kailyje!

a Rašo A. Bimba

Paskutinės šių. melu savai
tės mums labai liūdnos. Nete
kome visos eilės šauniausiu 
draugų. Pittsburghe mirė Sta
sys Orda ir F. Imbrasas, Ply- 
mouthe — V. Žilinskas, Broo- 
klyne — J. Kairys, St. Peters- 
burge — A. Metelionis, Wa- 
terburyje — K. Stanislovaitie- 
nė. Kokie dideli, kokie skau
dūs mūsų judėjimui nuosto
liai!

Bet atsiminkime didžiojo 
lietuvių tautos poeto Juliaus 
Janonio žodžius. Jis mus mo
kė ne verkti prie brangiųjų 
draugų kapo, bet tęsti jų pra
dėtus darbus. Jis sakė mums: 
Minėkit ne pragaiStj, mirti, kapus, 
Bet kovą, vien kovą lig galo: 
Geresnio paminklo didvyriams 

nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

Tad dar kiečiau suglauski- 
me savo gretas apie savo spau
dą ir organizacijas. Dar aukš
čiau ir drąsiau kelkime ko
vos vėliavą už taiką, už gra
žesnę, šviesesnę ateitį!

“Laisvės” vajus jau artina
si prie pabaigos. Beliko pora
gerų savaičių. Visi matome 
tki šiol pasiektus laimėjimus. 
Jie vidutiniai geri. Yra ko pa
sidžiaugti.

Bet dar turime progos pasi
darbuoti. Dar žiūrėkime, kad 
vajaus pradžioje pasibrėžtas 
tikslas būtų pasiektas su dide
liu kaupu.

Gauk naują skaitytoją. Už
rašyk “Laisvę” savo giminei į 
Lietuvą. Paaukok dolerį kitą 
į specialų laikraščio stiprini
mo fondą.

Atlikus savo darbininkišką 
pareigą, smagiau ir linksmiau 
bus užbaigti 1962 metus ir 
pradėti 1963 metus.

Ar žinote, kam valia meluo
ti ir apgaudinėti žmones? Ogi 
mūsų valdžiai.

Taip pareiškė mūsų šalies 
gynybos sekretoriaus padėjė
jas Arthur Sylvester. Jis tie
siog taip ir sako: “Gelbėjimui 
savęs valdžia turi prigimtą 
teisę meluoti” (“The N. Y. 
Times”, gruodžio 7 d.).

Įdomi filosofija, ar ne?
Aišku, kad jeigu valdžia 

turi prigimtą teisę žmonėms 
įmeluoti ir juos apgaudinėti, 
tai tie patys žmonės turi pri
gimtą teisę ne tik vieni ki
tiems, bet ir valdžiai meluoti. 
Ko gi valdžia geresnė už žmo
nes, kurie ją sutvėrė ? !

Kalba eina apie taip vadi
namą “Kubos krizę”. Visi ži
no, kad tiek prezidentas Ke
nedis, tiek Pentagonas, nesa
kė Amerikos žmonėms tieso. 
Nesako jos ir dabar.

Ponas Sylvesteris, matyt, 
savo filosofija kietai tiki. To
dėl jis per akis meluoja, kai 
jis bando Amerikos žmonėms 
Įpiršti kvailą kokį ten mūsų 
valdžios gyvybei pavojų dėl 
įvykių Kuboje.

Bloga, labai bloga, kai pati 
valdžia teisina ir gina melo 
filosofiją.

Rašytojas Arėjas Vitkaus
kas davęs Chicagos angliškam 
žurnalui “Leather and Shoes” 
straipsnį, kuriame jis išliejęs 
tulžį ant Lietuvos pramonės. 
4^pač jis su žeme sumaišęs 
A^etuvos batų gamyba.

Ar žinote, ko vertas paukš
tis, kuris savo lizde dergia?

šiam fašistiniam paukščiui, 
matyt, nebeužtenka lietuviš-

[Vyksta karas, kurio 
nesimato pabaigos'

Jau aštunti; verstiSaigonas. 
metai eina naminis karas 
Pietų Vietname. Jungtinės 
Valstijos vis giliau į jį už
klimpsta. Jau virš 50 ame
rikiečių karininkų neteko 
gyvasties. Kiekviena karo 
diena Jungtinėms Valsti
joms atsieina virš milijono 
dolerių.

Tai karas be fronto. 
Kiekvieną dieną, nakti ir 
kiekvienoje vietoje jis eina. 
Kariauja “brolis prieš bro
li,” tai yra savo tarpe pa- 
tvs vietnamiečiai.

Tiesa, kad p r e z i d e n t o j
Ngo D i n h Diemo valdžia 
gina senąją santvarką, o 
komunistų v a d o v a u j ami 
partizanai kovoja už naują
ją santvarką, —• gal už to
kią, kaip yra Kinijoje ii’ 
šiaurės Vietname, gal už 
tokią, kaip yra Laose. Bet 
faktas, kad Ngo Dinh Die
mo 400,000 armiją sudaro 
didelėje daugumoje, žemdir
biai ir darbininkai.

Jie yra prieš jų norą mo
bilizuoti, apginkluoti irpri-

Ką sake Chruščiovas apie
taikingą sugyvenimą

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios tarybos 
posėdyje Chruščiovas kal
bėjo apie Kubos ir tarptau
tinius reikalus. Jis kriti
kavo tuos, kurie mato tik
Tarybu Sąjungos nusileidi
mus Kubos reikaluose.

Chruščiovas sakė, kad yra 
žmonių, kurie save skaito 
marksistais - leninistais, o 
pageidauja karo tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Volstijų. Jis sakė, kad jie 
imperializmą vadina “po
pieriniu tigru,” bet pra
žiūri, jog tas “popierinis 
tigras” turi atominius dan
tis.

Chruščiovas sakė, kad 
prie dabartinių atominių 

(ginklų karas būtų didžiau-

kos spaudos savo tėvynę nie
kinti, jis nusikraustė net į an
glišką spaudą savo nuodais ją 
įgilti. Gėda!

Labai gražiai ir nuosekliai 
koks ten V. Rim. Chicagos ku
nigų “Drauge” (gr. 10 d.) 
vedamajame išdėsto vyro ir 
moters lytinę prigimtį. Ji 
esanti būtinai visiems reika
linga.

Taip kaip tada su mūsų ku
nigais, kurie tą gamtišką pri
gimtį paneigia? Argi jie ne- 
nusideda gamtai?

Iš Čilės praneša, kad ten ta
po sulaikytas nacis vardu 
Raufas, kuris karo metu vado
vavo išžudymui 90,000 žmo
nių. Vakarinė Vokietija rei
kalauja jį sugrąžinti nubaudi
mui.

Gerai, kad tie pasiutę dvi
kojai žvėrys yra medžiojami. 
Lai kol gyvi jie nesijaučia 
saugiais. Amžina gėda tiems, 
kurie juos pažįsta, jų darbus 
žino, bet tyli bei su jais drau
gauja.

kariauti. Nemažai 
jų pabėga pas partizanus, 
bet prie naujų ginklų, JAV 
patarėjų ir Ngo Dingh Di
emo žandarų priežiūros — 
pabėgti yra labai sunku: 
daugelis iš bėgančių gauna 
kulką į nugarą.

Karas eina ir kasdien 
žmonės žūva. Gi preziden
tas Ngo Dingh Diemas sta
tosi sau naują palocių, ku
rio pastatymui bus išleista 
virš milijono dolerių. Po 
palociumi įrengia slėptuvę 
nuo bombų. Ngo Dingh 
Diemas tam turi reikalo, 
nes pereitą vasario mėnesį 
jo paties lakūnai sukilo ir 
subombardavo pusę senojo 
palociaus, kuris buvo fran- 
cūzų gubernatoriui pasta
tytas.

Naujojo palociaus statybą 
tvarko 300 inžinierių ir 
šimtai sargų prižiūri. Kiek
viena plyta yra patikrina
ma, kad nebūtų paslėpta 
sprogimų. Aplinkui stovi 
Ngo Dinh Diemo gvardijos 
sargai ir tankų batalionas.

šia žmonijos nelaimė — vi
siškas susinaikinimas. Jis 
sakė, kad žmonija galės gy
vuoti ir progresuoti, tik 
prie koegzistencijos, tai yra 
socialistinio ir kapitalisti-
nio pasaulių taikingo su
gyvenimo.

Kubos reikaluose abidvi 
pusės padarė nusileidimų, 
o tai buvo protingas pasiel
gimas. Jeigu TSRS nebūtų 
darius nusileidimų, tai tas 
būtų davę progą Jungti
nėse Valstijose, karo kurs
tytojams pradėti atominį 
karą.

Chruš č i o V a s sakė, kad 
TSRS ir JAV diplomatijos 
kelias jau davė pageidau
jamų rezultatų. Jeigu JAV 
pasižadėjimo laikysis, tai 
toje srityje pavojus mažės, 
bet jeigu JAV keis savo po
litiką linkui Kubos, tai ta
da ir Tarybų Sąjunga imsis 
atitinkamų žygių Kubos 
reikaluose.
KOMUNISTŲ ^PARTIJOS 

REKALAI “JŪRĖJE”
Washingtonas. — Po ke

lių dienų teisėjų ir advoka
tų argumentavimo Komu
nistų partijos reikalas ati
duotas “jurei.” JAV vy
riausybė skundė partiją už 
nesiregistravimą. Komunis
tų partijos advokatai John 
Abt ir Joseph Fore r rei
kalavo skundą atmesti, nes 
registracija reikštų savęs 
inkriminavimą. Teisėjas 
Holtzoff reikalavimą tuoj 
atmetė ir bylą pavedė “ju- 
rei” spręsti. Dabar laukia
ma “jūrės” nuosprendžio.

Maskva. — Tito tarėsi su 
TSRS valdžios žmonėmis.

Mirė Kr. Stanislovai tiene
Po neilgos, bet sunkios, 

ligos šių metų gruodžio 14 
d. Waterbury, Conn., mirė 
Kristina S t a n i slovaitie.no, 
ilgamete visuomenės veikė
ja, buvusi Lietuvių Litera
tūros Draugijos pirminin
kė. Paliko giliame liūdesy 
vyra, d-rą Joną Slanslo- 
vaiti, tris sūnus, motiną ir 
visą eilę artimųjų. Palai
dota gruodžio 18 d. Laido
tuvės buvo privatinės.

Didžio liūdesio valandoje 
visas “Laisvės” kolektyvas 
reiškia nuoširdžia užuojau
tą d-rui J. Stanislovaičiui, 
velionės sūnums, motinai.

Atominiame kare būtų žuvę
75,000,000

Washingtonas.—Iš gruo
džio 9 d. žurnalas “Parade” 
rašo, kaip prezidentas Ke
nedis labai buvo susirūpi
nęs karo pavojumi dėl Ku
bos. Savo artimiems jis 
sakė: “Tai būtų nesunku 
paspausti atominio karo 
mygtuką, jeigu galvotume 
tik apie save. Bet tokį 
sprendimą darant reikia 
galvoti apie žmonių šeimas 
ir vaikus.”

Karo pavojus buvo dide
lis. Kenedis buvo ne tik 
susirūpinęs, bet net nusi
gandęs. Jis jau nuo 1961 
metu susitikimo su Chruš
čiovu Vienoje buvo įsitiki
nęs, kad atominis karas 
pražudytų 75,000,000 ame
rikiečių.

Kenedis, turėdamas tai 
galvoje, nedarė JAV inter
vencijos į Kubą tada, kada

Reikalauja, kad Indija 
ir Kinija tartasi

Kolombo, Ceilonas. — še
šių neutrališkų valstybių— 
Burmos, Ceilono, Kambo
džos, Ganos, Indonezijos ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos — atstovai laikė susi
rinkimą ir nutarė reika
lauti, kad Indija ir Kinija 
diplomatiniu keliu spręstų 
sienų reikalus.

Kambodžos astovas sakė, 
kad susitarimui kenkia Va
karai, kurie ginkluoja In
diją ir kursto prie karo. Jis 
sakė, kad Indijos ir Kinijos 
karas būtų žalingas visoms 
Azijos tautoms.

Konferencija nutarė pa
siųsti delegacijas į Indiją 
ir Kiniją, kurios išdėstys 
neutrališkų šalių poziciją.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyno karo provokatoriai vėl 
išsprogdino 9-ių pėdų atva
rą perskyrimo sienoje.

Buenos Aires. — Eskad
rilė lakūnu bandė sukilti 
prieš valdžią, bet buvo su
sekti ir suimti.

Londonas.—Anglijos sri
tyje siaučia u raganiška 
audra.

visiems artimiesiems, bičių 
liams ir draugams.

amerikiečių
1961 metais susmuko inva
zija Pigs įlankoje. Jis ieš
kojo susitarimo Laoso vals
tybės reikaluose, kad ji ne
pavirstų Jungtinėms Vals
tijoms antra Korėja, rašo 
tas žurnalas.

Kubos krizės metu Ke
nedis eidavo gulti apie 2 
vai. ryto, ir klausimas — 
kiek jis miegojo. Kai ku
rie Kenedį palaikė už filo
sofą, o kiti — už žmonišką. 
Kenedis lengviau atsiduso 
tik tada, kada gavo Chruš
čiovo laišką, kuriame buvo 
priimtos U Thanto sąlygos 
—diplomatijos keliu sure
guliuoti Kubos reikalus.

Kaip žinia, kaip Chruš
čiovo, taip ir Kenedžio laiš
kuose buvo pasisakyta, kad 
ateityje reikia vengti tokio 
griežto susikirtimo, koks 
įvyko Kubos reikalais.

Michiganas ir jo 
vandens reikalai

Lansingas. — Virš 300 in- 
dustrialistų, f a r m e r i ų ir 
valdininku laikė konferen
ciją ir svarstė vandens rei
kalus. Michigano valstija 
randasi tarp trijų didžiųjų 
ežerų—Erie, Huron ir Mi
chigan. Valstija net turi 
antrąjį pavadinimą —“Wa
terland.” Tai, rodos, negali 
būti vandens trūkumo.

Vandens yra, bet pasiro
dė, kad ji nesvietiškai už
teršia. Michigano valstija 
neturi didelių upių, bet aps
čiai turi mažesnių. Nešva
ra ir užterštas vanduo, 
išleidžiamas net už šimto 
mylių nuo ežerų, vistiek 
teršia ežerus. Tai ir buvo 
svarstoma: kaip apsaugoti 
upes ir ežerus nuo užterši
mo.

Elk River, Minn.—Čionai 
baigiama įrengti atominė 
elektros gaminimo jėgainė. 
Jos pajėga bus 22,000 kilo- 
vatų-valandų. Pastatymui 
ir įrengimui išleista * virš 
$14,000,000. 44,000 aspi
rino dydžio atominių table- 
tėlių suteiks jėgainei vei
kiančios jėgos per 15 mėne
sių.

Ktilbos respubliką
Washingtonas. — Respub- 

konai puola prezidentą Ke
nedį ir JAV ambasadorių 
Tautose Stevensoną. Juos 

[ kaltina už nepuolimą Ku
bos.

Prie respublikonų kampa- 
Į nijos prisideda ir Kubos 
pabėgėliai. Jie skleidžia vi
sokius prasimanymus, būk 
Kuboje randasi net 16,000 
Tarybų Sąjungos militari- 
nių žmonių, kurie yra suor
ganizavę keturias motori
zuotas divizijas. Kubos pa
bėgėliai skleidžia prasima
nymus, būk Tarybų Sąjun
ga neišvežė iš Kubos raketų 
ir “IL-28” lėktuvų, būk jų 
dauguma yra suslėpta į po
žeminius urvus.

Suprantama, visa tai yra 
piktas melas, kad provoka
vus Jungtinių Valstijų in
tervencija i Kubą. Kene
džio valdžia per JxAV užsie
nio žvalgyba daug geriau 
žino, kas Kuboje darosi, ne
gu tie, kurie bijodami liau
dies teismo iš JCubos pabė
go.

JAV Kongresinis komitetas 
kryžiavo j a taikos gynėjas

Washingtonas. — Dr. Li
nus Paulingas, Amerikos 
mokslininkas, Nobelio do
vanos laimėtojas, prisiuntė 
telegramą moterims, kurias 
klausinėja Kongresinis ko
mitetas. Jis, tarp kitko, 
sako: “Kongresinis komi
tetas Kalėdų sezone siekia 
nukryžiuoti moterų judėji
mą už taiką.”

Tuo kartu moterys ašt
riai atkerta joms daromus 
neteisingus p r i m e t i m us. 
Vienas iš tyrinėtojų kalti
no Anną MacKenzie, iš 
Westporto, Conn., kad ji 
dalyvavus Connecticut vals
tijos priešatominiame su
važiavime. Moteris atkir
to: “Ar tai kova prieš ato
minį karą yra prasikalti
mas prieš amerikonizmą?”

Į kaltinimus, kad komu
nistų yra “prasiskverbusių

Kuba jau išlaisvins 
invazijos imtinius

New Yorkas. — Advoka
tas James Donavanas, ku
ris veda derybas išlaisvini
mui iš Kubos 1961 metų 
invazijos imtinių, sako, kad 
pirm kalėdų jie bus paleisti.

Kuboje randasi 1,113 in
vazijos imtinių. Kubos vy
riausybė reikalavo $62,000,- 
000 už jų paliuosavima, nes 
jie, puldami Kubą, jai tiek 
nuostolių padarė.

Donovanas sako, kad jau 
susitarta su Kuba: už im
tinius jai bus duota maisto 
ir medikamentų.

Varšuva. — Lenkijoje 
švęs tris dienas Kalėdų, nes 
nedirbs ir pirmadienį.

Washingtone vieni ekono
miniai specialistai spėlioja 
ir įrodinėja, kad Kuba “ne
galės suvesti savo ekonomi
nių reikalų,” kada.su ja 
Jungtinės Valstijos ir kai 
kurios Lotynų šalys neveda 
prekybos. Bet kiti įrodinė
ja, kad Kuboje reikalai ge
rėja ir tas akstiną Lotynų 
Amerikos kitų šalių darbo 
žmones eiti Kubos ^keliu. 
Šie pasakoja, būk i Kubą 
daug prekių ir iš JAV pra
eina pro “embargo” užtva
ras.

Respublikonai kongres- 
manai ir senatoriai reika
lauja tyrinėti “embargo” 
užtvaras. Jie sako, būk 
Wolf Oil Co. naftą gabena 
į Kubą.

Havana. — 1963 metais 
Kuba stengsis pasigaminti 
17,000,000 porų apavų.

Washingtonas.—JAV avi
acijos generolai reikalauja 
daugiau statyti lėktuvų.

i ‘Women Strike for Peace’ 
judėjimą, Mrs. Dagmara 
Wilson, viena iš taikos vei
kėjų Washingtone, pareiš
kė:

“Dieve, mums padėk, mes 
sveikinsime kiekvieną žmo
gų, nepaisant jo politinio 
į s i t i k i n imo, kuris padės 
kovoje už taiką.”

Jos pareiškimas labai ne
patiko tyrinėtojui Clyde 
Doyle. Jis sakė, kad tai 
padrąsinimas komunistams 
stoti i tą moterų judėjimą.

Kada tyrinėjimas ėjo vi
duje, kur buvo 85 moterys, 
dauguma jų su mažais vai
kučiais, tai lauko pusėje 
šimtai moterų demonstravo 
nešiodamos transnaran t u s 
su obalsiais: “Taika — tai 
a m e r i k o nizmas... Galas 
ginklavimosi lenktynėms, o

’ ne žmonijai.”

Nebus skilimo tarp 
TSRS ir Kinijos

Washingtonas. — Grįžęs 
iš Indijos A. Harrimanas 
sako, kad Indijos ir Kinijos 
nesutikimai nesudarys ski
limo tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos komunistų.

Jis sako, kad tie, kurie 
to laukė, tai nesupranta tų 
skirtumų, kurie yra pasi
reiškę tarp TSRS ir Kinijos 
komunistų. Harrimanas sa
ko, kad skirtumai yra ne 
Indijos ir Kinijos sienų 
klausimu, bet dėl kinų ko
munistų taktikos namie.

Grado, Italija. — Adrijos 
jūroje iškėlė tris lavonus iš 
1917 metais nuskandinto 
vokiečių “U-20” submarine.

slovaitie.no
kada.su
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Ragangaudžiai ir 
kovotojos už taiką

BEATVANGINIS GINKLĄVIMASIS, teisią orą, 
grūmoja žmonių sveikatai branduolinių ginklų bandy
mai, nuolatiniai šauksmai, grūmojimai apie karą išju
dino Amerikos žmones. Niekad mūsų šalies istorijoje 
nebuvo tokio didelio, plataus judėjimo-subruzdimo, kaip 
šiais metais. Ypatingai masiškai pasireiškė JA Valstijų 
moterys, savo judėjimą pavadinusios Women Strike for 
Peace. ’

Tūkstančiai moterų ruošė demonstracijas mūsų 
didmiesčiuose, taipgi Washingtone. Jos ruošė pikietus, 
jos ruošė masinius mitingus, ir visur šaukė žmones ko
voti už taiką, reikalauti, kad valdžiaL^ulaikytų atominius 
bandymus, kad JAV ir kitos šalys nusiginkluotų, kad 
būtų užtikrintas Amerikos ir pasaulio žmonėms—dabar
tinei ir būsimoms kartoms —- ramesnis gyvenimas, ry-

DAR APIE TĄ JŲ 
KULTŪROS KONGRESĄ

Mes jau esame rašę apie 
neseniai Čikagoje įvykusį 
klerikalų kultūros kongre
są. Apie tai rašo ir dr. A. 
Marge ris “Vilpyje”. Kas gi 
ten buvo? A. Margeris mi
ni, jų “kongrese”:

Bendradarbiavimas su Tė
vyne buvo puolamas, šmeižia
mas ir grasinamas su pikčiau
siu įniršiu. Langų daužymas, 
mirtimi grūmojimas, fašistinių 
laiškų siuntinėjimas pažan
giųjų lietuvių kaip siuntėjų 
vardu buvo net garbingu dar
bu laikomas už “pavergtą” 
Lietuvą, žodžiu “pavergta”, 
jau baisiai sudėvėtu nuplyšu
siu, lopuotu ir vis dar skylė
tu, buvo drabstomas lietuvių 
gimtasis kraštas — jų brangi 
tėvynė Lietuva. Prie žodžio 
“pavergta”, dažnai buvo var
tojamas ir kitas labai nešva-' 
rus skarmalas — “okupuota”, 
kuriuo taip 
dangstomas 
kraštas. Tai 
tas, žiaurus 
lietuviškas.

Kongreso ideologu 
iš Vakarų Vokietijos 
kviestas tūlas d-ras Jonas 
Grinius, kuris, pasak Mar
ge rio, “pradėjo savo pa
skaitą su kupina melo ir 
keršto širdimi bei siela...” *

Baigdamas savo kritiki
nės pastabas, d-ras A. Mar
geris pažymi:

Karčią teisybę pasakius, tai 
antitarybinės tendencijos, — 
neapykanta Tarybų Sąjungai 
ir jos broliškosioms respubli
koms, taipgi ir Lietuvai,—vir
to chroniška psichine liga — 
manija arba suplakimu savo 
jausmų ir minčių 'į fanatišką 
nusistatymą bei aklą .įsitikini
mą, kad Tarybų Sąjungoje ir 
broliškosiose ' respublikose,’ y- 
pating’ai Lietuvoje, “nieko ge
ro'nėra”. šitas labai klaidin
gas, melagingas, kerštingas ir 
pragaištingas .■ n*usistatymąs, 
tiesa, nykte nyksta, ypač nau
joje kartoje, bet vis 'dėlto ’la
bai lėtai. '

ta ne dėl to, kad senieji lietu
viai miršta, o naujieji pabėgė
liai įsikuria toli nuo lietuvių 
pavapi j ų. J o^l^bįaų 
dėl to, kad jifvWaovai-Kleb6- 
nai dažnai jau yra mirę lietu
vių kultūriniam veikimui ir 
kultūrai apskritai. Ar to ne
rodo faktas kad į lietuvių pa
skaitas : ir koncertus kunigų 
atsilanko labai mažai?”

Atrodo, visko tame kleri
kalų kultūros kongrese bu
vo, tik nebuvo kultūros!

Ką rašė senasis 
graiką istorikas

TSRS Mokslų akademijos 
Istorijos instituto išleistame 
“Vižąnfijskij vreme n n i k ” 
(“Bizantijos m e t r a š t is”) 
dvidešimt pirmame tome, 
kuris neseniai išėjo Mask
voje, yra G. Diteno straips
nis “Izvestija LaonikaChal- ( 
kokondija o Rbssii” (“Lao- 
niko Chalkokondilo žinios 
apie Rusiją”).

Laonikas Chalkokondilas 
— graikų istorikas (mirė 
apie 14(90 m.), parašęs de
šimt istorinių knygų. Kai 
kuriose duoda gana įdomių 
žinių apie Rytų Europos 
tautas,

G. Ditenas savo straips
nyje kalba apie vieną L. 
Chalkokondilo knygą, ku-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Generolas Ben Butler— 
liaudies teisių gynėjas

Visa tai nugąsdino valdančiuosius sluoksnius—ypa
tingai tuos, kurių interesai siejasi su pelnais iš dirbimo 
ginklų, iš karinės pramonės.

ČIA PAT TENKA pažymėti, kad Women Strike for 
Peace judėjimo priešakiu atsistojo moterys ne iš Brook
lyn© ar Čikagos lūšnynų. Atsirado moterų-intelektua- 
lių, švietėjų, gal būt ilgai “sėdėjusių ant tvoros,” ir ste
bėjusių—iš apačios, t. v. vidurinės klasės. Tai vis mo
terys iš Scarsdale, iš Larchmont, iš Great Neck, N. Y., 
baigusios mokslus ir priėjusios išvadą, kad tik plati ma
sinė žmonių kova tegali išgelbėti taiką, gali priversti 
valdžią ir Kongresą skaitytis su liaudies valia, su valia 
taiką mylinčiųjų žmonių.

Karo šalininkai arba tie, kurie yra parsidavę ka
rinės pramonės interesams, ilgai galvojo, kaip JAV mo
terų judėjimą už taiką apšmeižti, suniekinti, pažeminti,- 
kaip jam pakenkti. ' . t j

Išeitis buvo surasta. Užleistas ant taikos šalininkų 
kongresinis neamerikinis komitetas, kad jis moteris pa
kočiotų, kad jis jas gerai painkvizuotų, kad taikos šali
ninkų judėjimą sukompvonjituotų.

Kokią tragikomediją praėjusią savaitę šis komitetas 
suvaidino Washingtone. Jis šaukė, inkvizavo vieną mo
terį veikėją, kitą, trečią. Ir kiekvienai kišo klausimą: ar 
tu komunistė, ar tu kada nors buvai komunistė? Inkvi
zitoriai dar vis bando jodinėti antikomunistiniu arkliu
ku, tarytum tai žmonėms dar neatsibodo!

Ir moterys didvyriškai inkvizitoriams atsikirto, ne
sidavė išprovokuojamos Vienos jų naudojosi Penktuo
ju Konstitucijos amendmentu, kitos Pirmuoju.

ŠTAI BŪDINGAS ĮVYKIS inkvizavimo procese. 
Pašaukta Mrs. Anna MacKenzie, iš Westport, Conn., vie
na Women Strike for Peace vadovių, prieš kurią in
kvizitoriai atsuko didžiules kanuoles.

Inkvizitoriai pradėjo ją klausinėti apie praeitį, apie 
tuos laikus, kai, kadaise, ji dar buvo Vassar kolegijos 
studentė, kai veikė studentų organizacijoje.

— Tai, ką jūs čia darote,—pareiškė moteris,—nėra 
apklausinėjimas, o tiesiog mėtymas į mane akmenimis!.. 
Aš nesinaydoju Penktuoju amendmentu,—aš ginu savo 
teises kaip Amerikos pilietė!..

Kai jai buvo pasakyta, kad komitetas ją gali apkal- } 1 x* w> z~\ 4- 1 r- ry 1 i 4 * fj
at-

tinti “Kongreso pažeminimu” ir moteriškė gali būti 
duota teismui, nuteista kalėjiman, Mrs MacKenzie 
sakė:

—Taip, aš tai labai gerai žinau!

GARBĖ AMERIKIETĖMS už tai, kad jos ne 
drąsiai gina taikos reikalą; jos gina ir laisvės žodį 
kur jį reakcionieriai bando pasmaugti, sumindžioti.

Gindamos savo pilietines teises, jos gina JAV Kons
tituciją, kurią ragangaudžiai mojasi paneigti, sutram
dyti.

tik 
ten,

Tragedija kasyklose
NEDIDELIS CARMICHAELS miestelis (Pennsylva- 

nijoje) šiandien apsigaubęs liūdesio ženklu. Prieš dau
giau kaip savaitę laiko 37 šio miestelio gyventojai-ang- 
liakasiai buvo užgriūti anglies kasykloje, Robena No. 3.

Iš karto buvo manyta, kad nebus nieko baisaus, kad 
užgriūtieji bus išgelbėti. Pradėtas atkasinėjimo, už
griūtųjų darbininkų ieškojimo darbas, besitęsiąs per ke
letą dienų ir naktų. Surastas vienas užgriūtas—negy
vas, antras—negyvas. Pagaliau atrasti visi 37 angliaka
siai negyvi, 
visus.

Eksplozija įvyko, be abejonės, dėl savininkų neat
sargumo, dėl godumo.

Dauguma žuvusių angliakasių buvo vedę, turėjo sa
vo šeimas. Joms tai ir bus liūdniausios žiemos šventės! 

...Nuoširdi mūsų joms užuojauta!

pat buvo dažnai 
gražusis Nemuno 
darbas buvo pik-
— perdėm anti-

buvo
par-

“DIRVA” APIE
TĄ PATĮ DALYKĄ

Smetonininkų “DirvojeV

rašo apie tą patį klerikalų 
sambūrį. Jis primena tokį 
būdingą dalyką:

Pagrindinę dienos paskaitą: 
“Lietuvio kūrėjo įnašas emi
gracijoje’’, skaitė prof. Vy
tautas Jonynas. Jis išdėstė 
lietuvių dailininkų nuopelnus 
menui tremtyje nuo Freiburgo 
ligi dabar. Paminėjo daugelį 
tarptautiniai pasižymėjusių 
lietuvių dailininkų bei jų kūri
nių. Kaip bažnyčių dekora
toriui ir pridera, išgyręs kuni
gus ir monsenjorus: “Man 
miela, kad mūsų tarpe yra lie
tuviai kunigai, kurie būna vi
sur, kur kas lietuviška’’ jis ra
gino visus prisirašyti prie ka
talikų parapijų, tada visos 
mus slegiančios problemos žy
miai palengvėsiančios.

V. Jonynas—įžymus dai
lininkas, bet jis tapo. įveltas 
į kunigų bučių; kunigai 
duoda jam darbo bažny
čioms gražinti, centui užsi
dirbti. Dėl to nesusilaiko 
žmogus kunigams nepatai
kavęs, jų nepagyręs. Bet 
kur tai veda dailininką, jo 
talentą?

Ten pat V. A. Račkaus
kas primena, jog parapijų 
ir kunigų atžvilgiu Grinius 
kitaip pasisakė nei Jony
nas. Skaitome:

Kitokios nuomonės apie pa
rapijas buvo kongreso pagrin
dinis kalbėtojas dr. Jonas Gri
nius. Jis pažymėjo: “Deja, 
žymi dalis tų parapijų kultū-

NAUJI AKADEMIKAI 
TARYBŲ LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” prane
ša:

Visuotinio LTSR Mokslų A- 
kademijos susirinkimo sesija 
gruodžio 4 d. išrinko naujus 
tikruosius akademijos narius ___
ir narius-korespondentus. | rio j e yra duomenų apie

Akademikais išrinkti Vii- j moldavus, čekus, lenkus, 
maus Valstybmio V. Kapsuko. Q žemaičius,lietuvius, 
vardo universiteto rektorius,!1 .’ .
fizikos-matematikos mok slų 
daktaras, profesorius Jonas 
Kubilius (matematika), Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio mokslinio tyrimo 
darbų koordinavimo komiteto 
pirmininkas, technikos mokslų 
kandidatas Algirdas žukaus-

i rusus ir permins. G. Dite- 
nas mano, kad šita knyga 
turėjo būti parašyta XV a. 
viduryje. L. Chalkokondi- 
las apie Prūsiją rašo, kad 
tai pajūrio kraštas, kuria
me yra religinis ordinas

kas (šiluminė technika), Eko- kovai prieš pagonis žemai- 
nomikos instituto direktorius, 
ekonomikos mokslų kandida
tas Kazimieras Meškauskas 
(ekonomikai).

Nariais-korespondentais iš-

čius. r.,
Apie prūsų kaimynus že

maičius graikų istorikas 
taip rašė: “Su prūsais su

rinkti Energetikos ir elektro- j sisiekia žemaičiai, karinga
technikos ’"instituto direkto
riaus pavaduotojas, technikos 
mokslų kandidatas Antanas 
Nemura (automatika ir elek
tronika), Energetikos ir elek
trotechnikos instituto Pramo
ninės elektrotechnikos labora
torijos vadovas, technikos 
mokslų kandidatas Vytautas 
Nošukaitis (automatika ir el
ektronika), žurnalo “Komu
nistas” vyr. redaktorius, do
centas Vladas Niunka (eko
nomika).

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentu vėl iš
rinkta^ akademikas J. Matu
lis, viceprezidentu — akade
mikas ’ J. Žiugžda,' vyr. moks
linių sekretoriumi — akade
mikas K. Mėskatiskas, prezi
diumo nariu — akademikas J. 
Kubilius.

JAV siunčia daug 
ginklu Indijai

New Delhi. — Čionai esąs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius John K. Galbraigh 
informavo Indijos valdžią, 
kad JT V lėktuvai jau pri
statė į Indiją už $10,000,- 
000 mažesnių ginklų, o daug 
daugiau jų atgabena laivai. 
Taipgi jis sakė, kad JAV 
suteikia Indijai $29,000,000 
kredito.

Ambasadorius Galbraigh 
ir JAV ambasadorius Wal
ter McConaughy iš Pakis
tano skubiai vyksta į Wa- 
shingtoną pasitarimui su sa
vo valdžia.

Washingtonas. — Rugpiū- 
čio 21 dieną JAV Erdvių 
užkariavimo administracija 
iššovė linkui Veneros sate
litą “Mariner II.” Gruodžio 
14 dieną jis9 20,000 mylių 
atstoję nuo Veneros nueis 
tolyn.

Įvykusi kasykloje eksplozija užmušė juos riškai religinių lietuvių užda
vinių neatlieka—nevienoj vie
toj nepajėgia lietuvių vaikų 
išmokyti melstis ir prieiti pir
mosios išpažinties ir Komuni
jos lietuviškai, 
nebesimeldžia 
greitai nuskęs konformizmo 
jūroj be naudos ir be garso, i 
Ir eilė lietuvių parapijų mirs-1

O tie, kurie 
lietuviškai,

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 18, 1962

Smarkiai mažėja plieno Uj 
darbininkų skaičius

Plieno darbininkų skai
čius 1953 metais siekė 571,- 
600. Šių metų rugsėjo mėn. 
dirbančiųjų plieno pramo
nėje tebuvo tik 376,646. Va
dinasi, 9 metų bėgiu plieno 
darbininkų skaičius suma
žėjo 194,954 arba kasmet 
mažėjo po 21,600.

Dirbančiųjų skaičiaus ma
žėjimo priežastys, supran
tama, yra aiškios. Nauji au
tomatizuoti procesai pra
monėje vis daugiau ir 
daugiau darbininkų iš 
darbo išmeta. Kartu pa
didintas skubumas ir 
e k o n o mizacija pramonėje 
darbus žymiai mažina. Iš 
kitos pusės, plieno gamy
ba taipgi nekyla ir nėra t 
vilties, kad ji žymiai pa- 
kiltų.

Aiškiai matomas darbi
ninkų eilėse šia padėtimi 

i nepasitenkinimas. Kuomet 
'vienus darbininkus iš dar- 
;bo išmeta, likusiems bando
ma uždėti daugiau darbo ir 
atsakomybės. Dėl to kyla 
streikų ir kitokių protestų. 
Plieno darbininkų unija, 
pasirodo, mažai tuo’ klausi
mu teveikia.

Kas atsitiks sekamaisl963

Apie Ben Butlerį veikiau
sia mažai kam iš .lietuvių 
teko girdėti, nepaisant to, 
kad jis savo gyvenime gerai 
pasižymėjo kaip liaudies 
teisių gynėjas.

Benjamin Franklin But
ler gimė 1818 metais Deer
field, N. H;, mirė 1893 m. 
Jaunose savo dienose jis ne
turėjo politinio pastovumo, 
kartais parodydavo kitų ra
sių ir tautų žmonėms nea
pykantą. Net iki 1861 metų 
jis buvo linkęs negrų sukili
mus slopinti, o kiniečius iš 
Amerikos išvaryti.

Civilinis karas, tačiau, 
radikaliai j: pažiūrą pakei
tė į gerąją pusę. 1861 me
tais paskirtas vad o v a u t i 
Monroe tvirtovei Virginijo
je, gen. Butleris priimdavo 
negrus, pabėgusius nuo 
dvarponių, ir juos ap- i 
sau g o d avo nuo puolimų. į 
Kai jis buvo paskirtas 1862 I 
m. į New Orleans, La., tai 
jis ten suorganizavo tris 
negrų pėstininkų pulkus ir 
du negrų artilerijos būrius. 
Tada gen. Butleris parodė 
savo didžiulį pasiryžimą 
kovoti už j 
teises ir jis tai darė visą 
likusį savo gyvenimą.

Dabar jis jau suprato, 
kad jokio kompromiso, ku
riam pirmiau jis tikėjo, su 
vergų savininkais jau nebe
gali būti. .Karas, kaip jis lygųkpagerinimus, 
būtų sunkus ir žiaurus, turi 
būti tęsiamas iki pilnos 
pergalės ir vergija turi būti 
iš Amerikos gyvenimo šak
nų išrauta. Vadovaudamas 
karinėms jėgoms, gen., But
leris nesigailėjo savo jėgų 
ir sumanumo, kad juo grei
čiau būtu sumuštos konfe
deratų jėgos.

Prez. Linkolnas skaitė jį 
svarbiu militariniu strate
gu. Negrų vadovas Fr. 
Douglass labai jį gerbė. 
Karlas Marksas 1862 metų 
birželio 20 d. laikraštyje 
“Vienna Presse” parašė 
gen. Butleriui išaukštinimo 
straipsnį. 1864 m. Mark
sas ir vėl gražiai apie jį at-

gentis, kuri savo gyvenimo 
būdu ir kalba nepanaši nė 
į vieną iš aplinkui gyvenan
čių tautų. Šita gentis, kaip 
dievus, garbina Apoloną ir 
Artemidę, jų papročiai ir 
gyvenimo būdas panašūs į 
senovės graikų, bet savo 
drabužiais jie primena prū
sus.

G. Ditenas| mano, kad L. 
Chalkokondilas nežinojo, 
jog žemaičiai ir , Jietuvįai 
yra baltų gentys, kalban
čios viena.kalba,. .

L. Chalkokondilas apie 
lietuvius taip a t s i Ii e p ė : 
“Lietuvių kalba nepanaši 
nei į rusų, nei į vengrų, nei 
į vokiečių, o taip pat nei į 
rumunų kalbą: jie kalba 
visiškai savita kalba. Ju 
karaliaus sostinė — didžiu
lė, turinti daug ^gyventojų 
ir turtų. Šita tauta man 
atrodo galinga tarp tautų, 
kurios aplink šį kraštą gy
vena, ir labai narsi, nes 
nuolat kariauja su Prūsi
jos vokiečiais ir lenkais.”

G. Ditenas savo straips
nyje mini, kad graikų isto
rikas dar duoda žinių apie : Butleris darbavosi rekons- 
lietuvių kovas su Teutonų ! trukcijos darbe, kovojo 

” ‘ 11 ” ‘ prieš visokius pietiečius sa-
sabot ažninkus, išdavikus. 
Kongresan išrinktas jis 
glaudžiai veikė su negrais 
kongresmanais ir visur 
nuoširdžiai gynė negrų tei
ses. Jo pastangomis buvo 
priimtas Kongrese Įstaty
mas prieš Ku Klux Klaną, virlaiškius, kuriuose telpa 
kuris ryžosi negrus visaip rašytojo G. B. Shaw pa-;* 
persekioti. Jis kovojo tuos,1 veikslas ir po juo atspaus- 
kurie vedė p r o p a g a n d ą , dinti šio garsaus rašytojo 
negrus vežti Afrikon.

Gen. Butleris aiškino, kad 
kova už lygias negrų tei
ses turi būti susieta su ko
va už lygias moterims tei
ses, už trumpesnes darbo 
valandas ir aukštesnes al
gas. Lowell, Mass., teisme 
jis gynė darbininkes mer
gaites, kurios skundėsi, kad 

I korporacijos jas nesąžiniš- f i • • v JI* * ** i •
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kų kontraktas pasibaigs? 
Jau dabar darbininkai ruo
šiasi griežtai kovai, kad 
laimėtų žymiai trumpesnę 
darbo savaitę ir aukštes
nes algas, taipgi darbo su

Karui pasibaigus, gen.

ordino riteriais, bet citatų

tenas plačiau nagrinėja L. 
Chalkokondilo duotas žinias 
apie rusus, terminų “Rau
donoji Rusija,” “Juodoji 
Rusija” ir “Baltoji Rusija” 
kilmę ir rieikšmę, o taip pat 
žinias apie slavų kilmę.
; K. Papečkys

LTSR Kraštotyros 
draugijos narys

Viena. —r Sakoma, 
Vengrijoje padidėjo 
ci jų skaičius.

kad 
abor-

Nuotraukoje: pasirodo Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto dainų ir šokių ansamblio šokėjai.

.Lg M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

^4"

Naujausios rūšies dovanos
Floridos mieste Miami 

tūla kompanija pradėjo iš
dirbinėti naujausios i’ūšies 
kalėdinės dovanas. Ji iš
dirba 'dantims valyti koše
lę, kuri esanti sumaišyta suĄ 
tikra degtine.

Kad patenkintų pirkėjus, 
ji košelėn deda įvairių rū
šių degtinės. Tai kiekvie
nas galįs pasirinkti tokios 
degtinės košelę, kokia jam 
patinka.

Skelbime kompanija nu
rodo, kad paprastos koše
lės žmonių nepaakstina 
kasdien valyti savo dantis, 
o su degtine košelė būsian
ti tokia patraukli, kad jie 
valysią dantis po keletą 
kartų į dieną.

Matote, ką išgalvoja pel- 
nagrobiai, kad tik daugiau 
dolerių pasigrobtų.

G. B. Shaw apie kalėdas
Anglijoje gyvuojanti Geo. 

Bernard Shaw draugija 
lapkričio mėnesį išsiuntinė
jo kalėdinių sveikinimų ąf-

kadaise pareikšti sekami 
žodžiai:

“Drąsos, prieteliau! Mes 
visi kalėdų neapkenčiame; 
bet jos tik vieną sykį į me
tus ateina ir greit praeis”...

Kur dabar Nelson Eddy
Garsusis operų ir opere

čių dainininkas Nelson Ed
dy dabar dainuoja nakti
niuose klubuose. Jis dabarkai išnaudoja, ir jis teisme i 

laimėjo. Juo toliau, tuo jis turi 61 metus amžiaus, 
darėsi pažangesnis kovoto
jas s už liaudies teises.

Jis pasidarė griežtas 
sų reakcininkų priešas, 
geras liaudies draugas, 
vo knygoje “Black Recon
struction” dr. W. E. B. Du 
Beis, žymus negras rašyto
jas, labai įvertina gen. 
Butlerį ir jo pasižymėji
mus įvairiose liaudies kovo
se.

vi- 
bet 
Sa-

ANGLŲ - FRANCŪZŲ 
LĖKTUVAI

Londonas. —British Air
craft Corp, ir francūzų Sud 
Aviation firmos pasirašė 
kontraktą, kad jos bendrai 
gamins greituosius sprūs- 
minius lėktuvus. Lėktuvai 
galės skristi po 1,400 mylitj 
per valandą ir vežti po 100 
keliauninku. 4
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INDIJA IR JOS KAIMYNAI
? Indija randasi pietinėje 
Azijos dalyje, prie Indijos 
didjūrio, tarp Arabijos ir 
Bengalijos jūrų. Indija už
ima 1,221,880 ketvirtainišku

lai valdys Indiją suteikdami 
“laisvę visoms tautoms, ra
sėms ir religijoms.”

1877 m. anglai sušaukė 
virš 600 Indijos karalių, 
karaliukų, princų ir feodalų 
į suvažiavimą. Šis suvažia-

ligijos, dar 1947 metais at
siskyrė nuo Indijos ir suor
ganizavo Vakarinį Pakista
ną, kuris užima 31Q,236 ket-

.v bk m

ATVIRAI KALBANT
I Indijos-Kinijos pasienio Į tybė, o Kinija komunistine, 
’ karas vienok jos abi baisiai impe-

000,000 gyventojų, tai pii
moji pasaulyje šalis gyven- į vimas paskelbė Anglijos ka- 
tojų skaičiumi po Kinijos, Į ralienę Viktoriją ir Indijos 

Beveik visa Indija ran- imperatore.
dasi karšto ir šilto klimato
juostoje, tik jos šiaurinės karalienės ir Indijos impe- 
provincijos yra aukščiausių ratore prasidėjo dar dides- 
pasaulyje Himalajų
srityje, kurių viršūnėse am-' Kasdien anglų laivai atga- 
žinai viešpatauja sniegas. bendavo daugiau armijos ir 

Indijos trys didžiausios' puldavo Indijos kaimynus, 
upės — Ganges, Indus ir i o jų plotus prijungdavo prie 
Brahmaputra — yra beveik Indijos.
po 1,700 mylių ilgio.

Indijoje klimato yra du i sumuštas Afganistanas,
• • _______  I____l.______ ________________

Su pasiskelbimu Anglijos

kalnų nes Indijos kaimynų bėdos, atskirti

Ketverių metų kare buvo

Kaip Indija, taip ir Kini- Lialis‘lJ nualintos, ir dėl to 
ja, yra labai senos valstyJU'U' Sąjunga jas abi 
kės. Jos abi savo istorijai' 'nansiniai n me Izia- 
siekia toli prieš mūsų erą. 
Jos pergyveno daugelio 
laipsnių civilizacijos stovį. 
Buvo laikai, kai jos buvo 

.perteklingos, puošnios ir 
; pažangios.

Indijos istorija yra gana 
audringa. Ji buvo užka
riaujama ir atkariaujama 
ir draskoma tarpusaviu ko
vų. Ji davė pradžią dauge
liui tikybinių filosofijų.

Kinija, būdama atokiau 
nuo kitų tautų ir sunkiau 

, seno
siomis susisiekimo priemo
nėmis, gyveno daug ilges
nius periodus taikaus ir ra
maus gyvenimo.

Nors Artimųjų Rytų tau-

giniai atsistatymo periode 
rėmė ir remia, ir jai bū
tų daug geriau, kad jos tą 
savo rubežiaus. ginčą išriš
tu taikiu būdu.

Jungtinės Valstijos ir jos 
talkininkai, žino Tarybų 
Sąjungos neutralumą tame 
ginče, taipgi Tarybų Sąjun
gos turimą karinę sutartį 
su Kinija, kad, jei bile kas 
užpultų bile vieną iš jų, tai 
abi b e n d r o m i s spėkomis 
ginsis nuo užpuolikų.

turi apie 60,000,000 gyven
tojų. Gi Bengalis, Daka ir 
dalis Assamo atsimetė nuo 
Indijos ir suorganizavo Ry
tinį Pakistaną, kuris užima 
54,000 ketv. mylių ir turi 
apie 40,000,000 gyvento- 
j ų . Abu Pakistanai, nors 

vienas nuo kito 
tūkstančiu mylių, bet suda
ro vieną valstybę.

Dabartinėje Indijoje yra 
dar šimtai karaliukų, prin
cų, didžponių, kurie naudo
jasi autonomija. Net atski
ros provincijos turi savo 
“nepriklausomybę.” '

Indija yra liekana Angli
jos imperializmo politikos— 
tautų ir kalbų mišinys. In
dijoje sekamos kalbos yra 
pamatinės: anglų, indusų, 
bengalų, assamų, gujaratų, 
oriju. pandžiabų, sanskritų, 
tamilių. talugų, urdų ir dar 
kelios kitos, kurias vartoja 
desėtkai milijonu žmonių, 
tai yra tu šalių, kurios bu
vo prie Indijos prijungtos. 
Beraštiia yra didelė, nes 
mokančiu rašyti ir skai-

Prie liaudies rašytojos J. žemaitės kapo Kaapsuko mieste.

Sen ir ten pasidairius

nustumtas nuo Arabijos jū
ros, ir trys ketvirtadaliai, 
milžiniško io plotai (Sin- 
das, Boluchistanas, Vakarų 
provincijos ir dalis Kašmy
ro, apie 250,000 ketvirtainiu 
myliu) tapo prijungti prie 
Indijos.

1893 m. dar kitą dali Kaš
myro prijungė prie Indijos. 
1886 metais anglai nukaria
vo Oriso ir Asmano kara
lius ir iu plotus prijungė 
prie Indijos. 1905 metais 
pavergė Bicharą, Bengali ir 
Rvtų Buthanga. o 1907 me- tyti yra tik apie 20 procen
tais — Pendžabą (Juniab) tų žmonių, 
ir kitas šiauriu provincijas.
Nuo 1858 iki 1914 metu an- Sarvepalli Radhakrishna, o 
odai nukariavo ir prie Indi
jos prijungė 715,960 
mvliii plota su apie 
600.600 gyventojų.

1)914 m. Anglijos 
rolas McMahonas užgrobė 
Kiniios teritoriją į šiaurę 
nuo Brahmaputra upės, 
apie 35.000 ketvirtainišku 
mvliu. 
silpna, 
rašyti 
sienos

Indjos federacija ir 
nepriklausomybe

Indijos darbo žmonės 
są laika priešinosi užsienio 

Indija, kaip ir Kinija, yra . imperialistams ir saviems 
labai sena šalis, kurios is-) išnaudotojams. Nesvietiškai 
torija turi anie 5,000 metu. ” 1 _ J* !-
Senovėje Indijos gyventojai mirdavo.
labai daug pasiekimu isigi-] amžiaus induso vidutinis 

amžius buvo žemiau 30 me
tu.

1857 metais įvyko sipajų 
didysis sukilimas. 1885 me
tais sukilo Bombėjo, Assa-

periodai — lietų ir sausrų. 
Vandens ten per metus iš- 
krinta didesniuose šalies 
plotuose apie 75 coliai.

Miškai užima virš 100, 
000,000 akru. Auga daug 
svarbų medžių. Ten veisia
si daugybė įvairiausiu 
paukščių. Iš žvėrių veisiasi 
tigrai ir meškos, labai daug 
yra šliaužiku. jų tarne 
nuodingu gvvačiu. Veisiasi 
avių, ožkų, antilopų, kelių 
rūšių briedžiu, dramblių, 
nosragių ir beždžionių.

Nuo senovės Indijoje au
ga ninirai. imbieras, arbata 
ir kitokie kvepianti augme
nys. Buvo laikai, kuomet 
europiečiai net kryžiaus ka
rus vedė, kad atsidarytų 
sau kelia i Indiją.

Indi jos žemė derlinga. Ten 
gerai dera ryžiai, kviečiai, 
miežiai, kukurūzai, Ivšiai, 
medvilnė, žemės riešutai, 
cukrinės nendrės, o ypatin
gai arbata. Arbatos me
deliu plotai užima apie 1,- 
000.000 akrų.

Indija turtinga ir iška
samais turtais, yra: anglies, 

♦.geležies rūdos, mangano, 
..cino, druskos, sieros ir naf

tos.

Indijos prezidentu yra

Iš istorijos

ketv.
100,-

gene-

Kinija nors buvo 
bet ji atsisakė pasi
jai pateiktą naujos 
nuostatą.

vi-

jie buvo pavergti. Milijonais 
Pabaigoie XIX

įauai viaut; jycio’K 
jo iš Kiniios. Bet šį kartą 
mes nesigilinsime į jos gi
lios senovės istorija, kalbė
sime tik apie tai, kaip In
dijos gyventojai susidūrė su 
europiečiais ir prasidėjo jų. mo ir Pandžabo gvventojai. 
bėdos. Į Anglai žvėriškai slopino su-

Prieš penkis šimtus me- kilimus. Yra žinomi faktai, 
tu, būtent 1498 metais, at- kad jie sukilėlių vadus pri- 
nlaukė Portugalijos karo rišdavo prie kanuoliu nasrų, 
laivai ir isteigė savo kolo
nijas Indijos pamaryje. Po 
jų pradėjo veržtis ir kiti.

1600 metais Anglijos ka
ralienė isteigė East India 
Go. (kompanija) neva pre
kybai su Indija ir kitomis kuri 

^Tolimųjų Rvtu šalimis. 
1609 metais East India Co. 
“biznieriai” keliais karo lai
vais atplaukė i Indija ir įsi- 
gąlpio jos namarvie.

Ta1’s laikais Indija bent 
tris kartus buvo mažesne, 
kain dabartine. Šalyje buvo 
anie tūkstantis karaliuku, 
kunigaikščiu ir feodalu, ku
rie savo tarne nrieštaravo. 
Anodai vienus iš iu rėmė, 
karstė nrieš kitus ir giliau 
plėtė savo galia i Indiios vi
dų. Taip Anp-lu East In
dia VnmnAniia savo valdas 
niptė beveik nėr 250 metu. 
Ji suorganizavo desetkus 
puolimu nrieš Indijos kai
mynus: Afganistaną, Nepa
li. Burma ir kitus.

Analai ^ūninosi kuo dau
giau turto išvežti iš Indi

jos. Vietos gyventojus 
skriaudė, o nuolatiniai suo
kalbiai ir karai iššaukdavo 
dažnus jų sukilimus. Ang
lijos karalienė Viktorija 
likvidavo East India Co., 
pasiskelbė, kad patys ang-

šaudavo ir gyvus sudrasky
davo.

Ypatingai i kovą Indijos 
gyventojus paakstino Rusi
jos 1905 metų revoliucija. 
Indijos Kongreso partija, 

susiorganizavo 1885 
metais, jau 1906 metais pa
sisakė už reikalavimą Indi
jai dominijos teisių, o už 
kongreso rūmų masės de- 
monstravo po obalsiu: 
“Mes reikalaujame tėvynės 
laisves.”

1930 metais Indijoje įvy
ko masinis sukilimas. Ang- 
li ios imperialistai daug žmo
nių nužudė ir virš 60.000 
areštavo. Bet kova nesibai
dė.

Angiai, siekdami suma- 
*ir»ti liaudies sukilimus. 
1Q35 metais suorganizavo 
TnHiins federaciia

1947 m. Anglijos parla
mentas sutiko suteikti Indi- 
iai domini ios teises, ir Indi
ja pasiskelbė respublika.

Indijos žmones
Dabar Indija turi 438,000,- 

000 gyventojų, bet tai nėra 
viena tauta. Sindo, Galu- 
chistano, Multano, Vakarų- 
šiaurių provincijų gyvento
jai, kurių daugumą sudarė 
kelios tautos mosulmanų re-

JAV žemdirbystės skyrius 
studijuoja, kad surastų nau
ją būdą žmoniškiau skersti 
gyvulius skerdyklose. Mūsų 
“didiesiems hum anistams” 
dabartinis gyvulių mušimas 
pasirodo per žiaurus, ne
žmoniškas. O tuo pat lai
ku Pentagonas ieško geres
nių priemonių, kaip page
rinti branduolines bombas, 
kuriomis būtų galima dau
giau miestų sugriauti ir 
kuo daugiausia žmonių nu-

humanizmas

Lietuviškiems krankliams 
jau buvo pakvipęs žmonių 
kraujas. Dėl pablogėjusių 
diplomatinių santykių tarp 
Tarybų Sąjungos ir JAV 
visokie veiksniai, Lietuvos 
“vaduotojai” labai nudžiu
go. Jie manė, kad per 
daugelį metų jų laukti troš
kimai ir svajonės įsikūnys. 
Ot, bile kurią dieną bran
duolinėmis bombomis mili- 
taristai iškeps Lietuva ir 
atiduos “vaduotojams” — 
I m p u levičiaus užtarėjams. 
Tie begėdžiai, nesidrovėda
mi drįsta Lietuvos priešu 
spaudoje viešai pasiskelbti

premjeru — J. Nehru. Par
lamente vrą 500 deputatu, 
kurių milžinišką daugumą 
sudaro Kongreso partijos 
nariai.

Dabartinė Indijos vyriau- 
svbė stengiasi praplėsti in
dustriją, apšvietą, pakelti 
žmonių gyvenimą. Ji yra 
nacionalistinė. Kada nrieš 
kelerius metus reakcininkai 
sukilo nrieš komunistu vai-.
džia Kerala provincijoje, ■savo beprotiškus norus, 
kuri turi 16.000.000 gyven
toju. tai Nehru, vietoje na- kai kurias ištraukas iš pa
vartoti valstybės galia prieš I įįes save pasiskelbusio “Lie- 
reakcininkus, pašalino iš 
valdžios komunistus.

Užsienio politikoje Indi
ja laikėsi neutrališkos po
zicijos, bet tuo pat kartu 
dėiP ir deda visas pastan
gas išlaikyti Indi i a čielv- 
bėie, tai vra. išlaikyti an
glu imperialistu 1935 metais 
suorganizuotą Indijos fede
raciją.

Indija ir kaimynai
Indija, Kinija ir Pakista

nas turi nesutikimų dėl 
Kašmyro, kuris užįma 86,- 
000 getv. mylių plotą. Pa
kistanas reikalauja, kad bū
tų leista plebiscito keliu gy
ventojams nusibalsuoti. In
dija tam priešinasi.

Ladakha sritis, apie 14,- 
000 ketv. mvlių plotas, yra 
įsidavus Kinijos teritorijon. 
Kinija ten yra pravedus su
sisiekimo kelius. Dabar In
dija reiškia prie to ploto 
pretenziją.

Indija siekė valdvti Nena- 
lio, Bhutano ir Sikimo Hi
malajų kalnų karalystes, 
kurios yra prie Kiniios. Jos 
atmetė Indijos “globa.”

Indija savinasi 35,000 ket- 
virtainiškų mvlių plotą į 
šiaurę nuo Brahmanutra 
unės, tarp Assamo ir Bhu
tano, tai yra. kuri 1914 me
tais nuo Kiniios užgrobė 
anglų generolas McMaho
nas. Matomai, ii io siekia 
todėl, kad praplėstu kori
dorių, jungiantį Indi ią su 
Assamo provincija. Dabar 
Indiją su Assamo provinci
ja jungia siaurutis 150 my
lių ilgio koridorius.

Assamas randasi tarp 
Rvtu Pakistano, Burmos ir 
Kinijos. Jis beveik atkirs
tas nuo Indijos. Assamas 
užima 85,100 ketv. mylių 
plotą ir turi 16,000,000 gy
ventojų. Tai atskira tauta,

Aš čionai paminėsiu tik

tuvos šefo” J. Kajecko 
įteiktos notos Valstybės 
sekretoriui Dean Ruskui. 
“Aš noriu pareikšti mano 
gilu naujos akcijos įverti
nimą, kurios Jungtinės 
Valstybės ėmėsi prieš klas
tingus tarptautinio komu
nizmo įsiveržimus. Tvirta 
ir nepalaužiama Jungtinių 
Vallstybių laikysena sustip
rins ryžtą ir viltį lietuvių 
tautai atgauti savo laisve 
bei n e p r i k 1 a u s o m y b e.” 
((SLA organas “Tėvynė,” 
Nr. 46.) Kvla klausimas: 
Kas tuomet Lietuvoje būtų 
išlaisvintas? Gruvėsiai ir 
pelenai! Dabar išryškėjo, 
kad Imnulevičiu randasi 
daug Lietuvos “vaduotojų” 
gretose. Be širdies, be žmo
niškų jausmų. Jų smege
nyse glūdis tik pasaulio 
sunaikinimas!

Kai kurie radijo žinių 
komentatoriai ir politikai, 
kurie akylai seka šių dienų 
pasaulinius nuotykius, pra
našauja, kad netolimoj at
eity įvyks stebėtina pasau
lyje pakaita... Gali pasau
lį ištikti baisi katastrofa, 
arba prasidės tautų broliš
ka taika ir gerbūvio gady
nė. Nes, esą, toko j įtemp
toj problemoj pasaulis ne
begalės taip toliau gyventi.

Respublikonai iškirto de
mokratams murzinų špo-

kuri turi savą kalbą. Assa- 
mas labai svarbus, nes jame 
dera arbata, yra anglies ir 
naftos. Indija bijosi jo ne
tekti, tai ir laikosi anglų 
generolo McMahono linijos. 
Jokia Kinijos vyriausybė 
nesutiko atsisakyti nuo to 
ploto.

D. M. š.

są ir laimėjo gubernato
riaus rinkimus Pennsylva- o
nijos valstijoje. Apie 121 pasiekiama, tai yra, 
metų atgal Filadelf i j os 
miesto gengsteriška admi
nistracija tapo iššluota iš 
miesto rotušės, po 67 metų 
plėkšikiško v ag i 1 i a v i mo, | 
prostitucijos ir gemblinimo.! toms Indija buvo žinoma

Demokratai, paėmę mies-ldar prieš mūsų erą, bet jos 
to vairą į savo rankas, ne-! niekas pastoviai iš vakarie- 
delsdami iškėlė viešumon čiu neužkariavo, o kas į ten 
visus respublikonų adminis- užkliuvo, tai susiliejo į ben- 
tracijos murzinus rekor- drą masę. Po daugelio šimt- 
dus. To pasėkoje, kai ku- mečių istorinių kaitalioji- 
rie respublikonai, buvę mųsi, pradžioj septyniolik- 
aukštais valdžios pareigu- tojo šimtmečio, Anglijos 
noic taoUyi cro fmamn Honc- I i i <-> T v, U i i o

tracijos murzinus

nais, pabūgę teismo baus
mės ir iš gėdos net nusi
žudė. Demokratai, apsvai
gę savo laimėjimais, per ko
kį laiką valdė miestą daug 
teisingiau ir tvarkingiau už i milžiniškus turtus ,o grąžon 
respublikonus. Todėl jie lai-1 labai mažai ką duodama, 
mėjo ir sekamus rinkimus. į

Respublikonai, pabūgę sa
vo partijos prestižo nu- 
smukimo, pasiryžo prestižą 
vėl atgauti. Kai kurie gud
ruoliai persikrikštijo karš
tais demokratais ir vėl įsi- 
briovė i miesto svarbias 
vyriausybės vietas, ir pa

imperija laipsniškai Indiją 
pavergė ir pavertė ją savo 
kolonija, kurią valdė iki an
trojo pasaulinio karo pabai
gos, plėšdama iš jos sau

Milžiniška Kinija, nebū
dama mili tariniai stipri 
valstybė, pakvipo savo tur
tais Europos imperialis
tams biskį vėliau. Europie
čiai veržėsi į Kiniją per 
dvieju šimtų metų laikotar
pį. Ją laipsniškai nualino

naudodami savo geniališką'11 dalinai pavergė, 
sumanumą, vėl pradėjo vog
ti bendrai su jais. Jie suvo
gė šimtus tūkstančiu dole
rių ir laimėjo praėjusius 
g u b e r n atoriaus rinkimus. 
Tapo išrinktas respubliko
nas William W. Scranton. 
Dabar respublikonai pradė
jo dar griežčiau reikalauti, 
kad grandžiūrė ištirtu mies
to rotušę. Nors skirtumas 
tarn šių dviejų partijų yra 
mažas, bet jų piovynės įdo
mios.

koje iki šiol laikėsi neutra
lios politikos. Bet va Indi
jai susikivirčijus su Kinija 
dėl nustatymo pastovaus 
rubežiaus, JAV su savo tal
kininkėmis žada Indijai ka
rinę pagalbą, kad palenktų 
ją savo pusėn, ir deda pa
stangas tą rubežiaus kon
fliktą pratęsti kuo ilgiau
siai, o jei ko, tai išvystyti 
į tikrą karą, nes toks karas 
Vakarų politikieriams būtų 
pelningas daugeliu atvejų .

Aš gi esu linkęs tikėti, 
kad šaltas protas turės lai
mėti, ir ginčas turės būti iš
spręstas taikiu, susitarimo 
būdu. Karas labai daug ža
los atneštų kaip Kinijai, 
taip ir Indiijai, nes tai su
stabdytų jų vystymosi ir 

! stabilizavimosi procesą dau-

Arėjas

Baltimore, Md.
Nusižudė bedarbis

W. Johnson, 37'metų am
žiaus, bedarbis darbinihkas, 
gyvenęs Exeter gatvėj, nu
sižudė. Jis iššoko prolan- 

Indi- gų nuo septintojo aukšto iš 
Kinija rubežiuojasi, Candler pastato, Lombard 

bet senųjų laikų rubežiai, gatvėj. Kol nuvežė į Mer- 
matomai, nebuvo teisingai i cy ligoninę, tai jau buvo 
nustatyti. Pasinaudodama miręs.
tuo, Anglija, laike savo vai- / —’—
dymo Indijoje, vadovauda-i Biblioteka (knygynas) 
masi savais interesais, ar-'The New Era Book Shop, 
bitrariškai nužymėjo Indi-ilnc-, persikėlė į naują vie- 
jos-Kinijos rubežių._ tą 101 W. 22nd St., B ai ti

Dabar abi šios valstybės 
nusikratė savo “globėjų” ir 
iš naujo kuria sau nepri
klausomą gyvenmią. 1__
ja su ‘

dama beteise valstybe, su
prantama, neturėjo galimy
bių tam priešintis.

Bet sakoma, kad tas ru- 
bežius senųjų tų šalių val
džių supratimu ėjo skirtin
gu ruožtu.

Va, dabar dėl to skirtu
mo ir eina parubežio mili- 
tarinis susikirtimas.. Abi 
valstybės turi didelį pervir
šį gyventojų ir jom abiems 
kiekviena žemės pėda yra 
reikalinga ir brangi. Nors 
Indijos valdžia ir žino, kad 
tas rubežius nėra natūralus 
ir tradiciniai nustatytas, bet 
jai dabartiniu laiku jis yra

John Birch Society Fila- 
de1 f ii oje sustabdė lenkiškų 
kumpiu (Polish hams) par
davinėjimą didelėse ir ma
žesnėse maisto parduotuvė
se. Tie kukluks-klanų šei
mos tam tikslui turi iš
sirinkę komisiją, sabotavi- 
mui pirklybos su socialisti
nėmis šalimis. Birchistai 
parduotuvėse ant lentynų 
p r i segioja spausdintas 
stambiomis raidėmis kortas 
su ironišku parašu: “Pirk 
visuomet raudonųjų komu
nistu produktus.” Platina 
ir kitokių piktos propagan
dos šlamštų pakenkimui naudingas ir ji yra juomi 
prekvbos su liaudies res
publikomis.

Ką apie tai pasakys Wa
shington© prekybos de
partamentas? JAV preky- 
bo departamentas prisipa
žįsta, kad 1951 metais iš 
Amerikos buvo išvežta įvai
rių prekių į socialistinių ša
lių bloką už 126 milijonus 
dolerių, o iš socialistinių 
kraštu importo į Amerika— 
tik už 84 milijonus dolerių. 
Birchistų pasit e i s i n i m a s 
publikai yra tas: girdi, jie 
esą labai priešingi išplau
kimui Amerikos aukso į 
raudonąsias šalis.

patenkinta.
Tarybų Sąjungai šis jų 

ginčas yra labai nepagei
daujamas. Nežiūrint, kad 
Indija yra buržuazinė vals-

Namų šildymo inžinieriai 
sako, kad natūralios dujos, 
ištrauktos iš po žemės gel
mių, vra 3 kartus karštes
nės už dirbtinas, iš anglies 
gamintas dujas.

Pregresas

tą 101 W. 22nd St., Balti
more.

Šiame knygyne yra daug 
visokių knygų ir žurnalų, 
pageidaujantiems net į na
mus pžristato, jeigu perka 
už ne mažiau $1 vertės. 
Yra darbininkiškų knygų ir 
laikraščių, 
lietuviams 
Lee.

Gražiai tvarko 
žinomas Bob

P. Paserskis

NAUJAS BOEINGO 
LĖKTUVAS

Seattle, Wash. — Lėkhu- 
vų statymo Boeing Co. pa
gamino naują “Boeing-727” 
sprūsminį lėktuvą. Lėktu
vas galės vežti 114 keliau
ninkų. Kiekvieno lėktuvo 
pagaminimui dabar kainą 
nustatė $4,500,000. Lėktu
vui pakilti reikalingas 5,000 
pėdų ilgio cementinis ke
lias.

K. Karosienė su J. Narkevičiūte

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 18, 1962



Sveikatos apsauga 
Tarybų Lietuvoje

Lietuvių tauta pasiekė j ventojų. 1961 metų gale lo- 
žymių laimėjimų socialist!- vų fondas vien tik Sveika- 
nėje statyboje. Metai iš me- tos apsaugos ministerijos li
tų gerėja gyventojų ekono- goninių tipo gydymo-profi- 
minės sąlygos, kyla kultūri- laktikos įstaigose padidėjo 
nis ir sanitarinis lygis. Di- iki 22,800. Be to, kitų žiny- 
delių laimėjimų atsiekta ir bų > stacionarinėse įstaigose 
sveikatos apsaugos srityje. 
Gyventojų bendro sergamu
mo ir mirtingumo laipsniš
kas mažėjimas, vidutinio 
amžiaus didėjimas neginči
jamai rodo lietuvių liaudies 
gerbūvio kilimą. Buržuazi
nei Lietuvai buvo charakte
ringa aukštas gyventojų 
mirtingumas, o ypač didelis 
vaiku iki 1 metu amžiaus V v

Masiniai kapai
Tai — baisūs masiniai kapai. Įdubęs žvyras.
Čia suguldyti žmonės — broliai, giminės, draugai, 
čia suguldytas ištisas pasualis kaip vaikystė tyras. 
Nejaugi, žeme, tu pragobus motina, kapų neužtekai, 
Kad suvertei visus į griovį atvirą,
Bent minimumo nedavei — po kapą atskirą?
Kraupu. Bežiūrint, mintys ir gyvenimas apkarsta.
Taip gaila tų akių, purvais ir smiltim užpiltų.
Kad kiekvienam nors paprasčiausią, bet jau savą karstą... 
Nejaugi, žeme, tu šykščioji motina, jiems pagailai lentų, 
Drožlių po šonais, pušimi padvelkusių ?..
Tai kaipgi nesipilįtint tokiu tavo elgesiu?
Nejau sunku tau buvo nuotakoms karstan įberti mirtų?..

buvo virš 700 lovų. Tuo bū
du 10,000 gyventojų šių me
tų pradžioje mes turėjome 
80 lovų, tai yra beveik 5 . Bet su visais pasielgei beprasmiškai kvailai, 
kart daugiau negu paskuti- Neleidai net, kad jie sava, ramia mirtim numirtų, 
niaisiais buržuazinės san- Nejau, žudike motina, savos mirties jiems pagailai, 
tvarkos metais. Respublikos Nejau jos pritrukai ir pasiuntei tą baisią — masinę? 
sanatorijose 1962 metų pra-''^e^ taip—tu budelė gimdytoja. Ir nekalbėsiu apie tavo sąžinę 
džioje buvo 5010 lovų. Dau-’su kuo veikei? Kas tau padėjo? Pamiršai? Tai 
guma respublikos ligoninių,;
tai erdvios, aprūpintos nau- Kariautojai su moterim, seneliais ir vaikais.

mirtingumas. Dė! gydymo-! jausia šių laikų technika Kad kiek — ir tau nusukę būtų sprandą tarsi 
profilaktikos įstaigų menko 
tinklo, negausaus medicinos 
darbuotojų skaičiaus, dėl 
aukštų tarifų už medicini
nės pagalbos suteikimą ir 
eilės kitų priežasčių buržu
azinėje Lietuvoje medicini
nė pagalba plačiosioms gy
ventojų masėms buvo ne
prieinama. Krašte siautėjo 
infekcinės ligos: vidurių 
bei dėmėtoji šiltinė, dizente
rija, difterija ir kitos, pla
čiai buvo paplitusi tuberku
liozė, trachoma ir kitos so
cialinės ligos.

Nemokamas aptarnavimas
Tik 1940 metais, lietuvių I ligonines su pagrindiniais j £c%ul kiekvienas pasitraukęs ilsis nuosavam kape, 

tautai įsijungus į tarybinių • skyriais. Kaimo vietovių 
tautų šeimą, greta didelių'gyventojams medicininę pa- 
pertvarkymų visose liau
dies ūkio šakose, iš pagrin
dų buvo pakeista ir gyven
tojų medicininio aptarnavi
mo sistema. Medicininė pa
galbą pasidarė, hęmokąma. 
Sparčiai buvo pradėta plėsti 
gydymo profilaktikos įstai
gų tinklą, intensyviai ruoš
ti naujus medicinos darbuo
tojų kadrus. Kūrybingą lie
tuvių tautos darbą 1941 
metų birželio mėn. 22 d. nu
traukė fašistinės Vokietijos 
užpuolimas. Okupacijos me
tu buvo sugriauta daugelis 
medicinos įstaigų, nužudyta 
nemažas skaičius medicinos 
darbuotojų. 1944 metų va
sarą, didvyriškos Tarybinės 
armijos išvaduota, lietuvių 
tauta stojo į sunkų, bet 
garbingą savo krašto atkū
rimo darbą. Per praėjusius 
17 pokarinių metų respubli
kos sveikatos apsauga ne 
tik buvo iš naujo atstaty
ta, bet ir toli pralenkė 
prieškarinius laikus.

Lėšos sveikatos apsaugai
Kasmet iš respublikos 

biudžeto buvo išskiriama 
vis daugiau lėšų sveikatos 
apsaugos reikalams. Jeigu 
1945 metais buvo asignuota 
4.9 milijonai imblių, tai 
1961 metais ši suma išaugo 
iki 53 milijonų rublių, t. y. 
padidėjo daugiau kaip de
šimt kartų. 1939 metų gale 
lovų skaičius Lietuvos sta
cionarinėse gydymo - profi
laktikos įstaigose buvo apie tą patį laikotarpį vidurinio 
5 tūkstančius t. y. 17 lovų medicinos personalo skai- 
dešimčiai tūkstančių gy- čius padidėjo apie 8 kartus.

1 bei aparatūra g y d y m o 
įstaigos, kuriose kvalifikuo
ti specialistai teikia medici
ninę pagalbą. Vis plačiau 
teikiama neurochirurginė, 
urologinė, bei kita speciali
zuota chirurginė pagalba, 
vystoma torokalinė chirur- 

i gija bei šrdies ligų chirur- 
Iginiai gydymo būdai.

Platus įstaigų tinklas
Šiuo metu respublikoje 

funkcionuoja 309 ligoninės, 
kurių tarpe šešios respubli
kinės bendro tipo ligoninės, 
57 miestų ligoninės, visi ra- 
jojonai turi savas rajonines

galbą teikia 111 apylinkių 
ligoninių, i97 ambulatorijos, 
650 felčerių-akušerių punk
tai. Tarybų Lietuvoje išvys
tyta plat us dispanserių, 
tinklas. Čia,. Specializuotą 
pagalbą gauna ligoniai ser
gą tuberkulioze, navikais, 
odos-veneros ligomis. Svei
katos apsaugos įstaigos sa
vo darbe vadovaujasi pa
grindiniu tarybinės, medici
nos principu - profilaktika. 
Perspėti susirgimą, imtis 
priemonių sustabdyti ligos 
progresavimą, kovoti už 
sveiką buitį, propaguoti sa
nitarines žinias — svarbūs 
tarybinio medicinos dar
buotojo darbo elementai.

Specialistų paruošimas
Per palyginti trumpą lai

kotarpį kiekybiškai ir ko
kybiškai išaugo medicinos 
darbuotojų kadrai. Vien tik 
sveikatos apsaugos ministe
rijos įstaigose šių metų 
pradžioje gydytojų skaičius 
siekė 4352. Per 17 pokarinių 
metų gydytojų diplomus 
gavo daugiau kaip 4,100 gy
dytojų. Tuo tarpu buržua
zinė Lietuva per 20 metų 
sugebėjo paruošti vos apie 
400 gydytojų. Jei 1939 me
tais Lietuvos gyventojų ap
rūpinimo gydytojais koefi
cientas 10,000 gyventojų 
buvo vos 4.9, tai 1961 m. pa
didėjo iki 17.9, tai yra, ap
rūpinimas gydytojais page
rėjo tris su puse karto. Per

Nuotraukoje: Respublikine klinikinė ligoninė Vilniuje.

p rime nu : 
fašistai.

vištai,
Paliko tyrą, plyną su degsnėm ir išdagais. 
Naikino viską, griovė, siaubė, ir išniokojo. 
Nejaugi, žeme, siaubo motina, pati išmokei juos? 
žalojo, dergė jie protus, suprofonavo kūnus.
Kartu su jais tu kaukolėmis, kaulais grindinius grindei.
Nejaugi jie taip pat iš tikro ,buvo tavo sūnūs?
Nejaugi, žeme, išsigimus motina, pati juos pagimdei? 
Tu — žemažiūrė, trumparegė ir tolimatė!
O gal kas nors tau iš šalies juos primetė?!

Todėl žiūrėk dabaV kad ateity daugiau nebūty
Tų kaulu sutrintų, sudegintų ir išbarstytų )Vg skalda, 
Kad niekas nepažintų masinės mirties ir masinių kapų 
Kad masinė kančia ir ašaros nesikartotų niekada, 
Išnyktų masiškoji baimė prieš rytojaus nežinę — 
Tada, švelnioji motina, prabilsimi apie tavo sąžinę.

Todėl tu kiekvienam;, kada visai nukaršta ir pavargsta, 
Panorsta atsisveikinti/ su savo būsena trapia,
Parūpinki po atskirą buveinę —• tu žinai — po karstą,

Į Paliepk poetui ant kiekvieno kapo pasodint po obelį — 
Tada nebūsi motina žudikė, išsigimusi pragobėlė.

Alb. Žukauskas
Vilnius

Sveikatos biikles kilimas

Ekonominių bei buitinių 
sąlygų nuolatinis gerėji
mas, medicininių įstaigų bei 
kadrų spartus augimas tei
giamai atsiliepė į gyventojų 
sveikatos būklę. Pokari
niais metais buvo stebimas 
gyventojų mirtingumo laip
sniškas mažėjimas. Bendras 
respublikos gyventojų mir
tingumas 1961 m. buvo 42% 
mažesnis, negu 1939 m., o 
vaikų iki 1 metų amžiaus 
mirtingumas per tą patį 
laikotarpį sumažėjo net tris 
su,puse kartų. Per 1947—61 
metus, tai yra per 15 tary
binės valdžios metų bendras 
gyventojų mirtingumas su
mažėjo beveik du kartus. 
Buržuazinės Lietuvos sąly
gomis (nuo 1920 iki 1939 
m.) mirtingumas sumažėjo 
vos 33%. Tai rodo, kad ta
rybinės santvarkos dėka 
Lietuvos vidutinio gyvento
jo amžius žymiai pailgėjo. 
Tarybinės santvarkos pra
našumą prieš buržuazinę 
dar vaizdžiau parodo kūdi
kių mirtingumo mažėjimo 
dinamika. Buržu a z i n ė j e 
Lietuvoje, ryšium su gims
tamumo mažėjimu ir paly
ginti aukštu ir lėtai mažė
jančiu mirtingumu, gyven
tojų natūralus prieauglis 
turėjo tendencijos mažėti. 
1923 m. natūralus prieaug
lis buvęs 13.3 tūkstančiui 
gyventojų 11939 m.-.sumažė
jo iki 8.8. Pokariniais me
lais dėka pastovaus gyven
siu mirtingumo mažėjimo 
atūrahis prieauglis buvo 
ana didelis ir virinio bur- 

' ’azinės Lietuvos atitinka
mas rodikHus.

Dideli laimėjimai

tų,

sutligė, tuliaremija ir kt. li
gos, registruojami tik pa- 
vieniardėmėtosios šiltinės

todėl neatsitiktinai motinų j J. Kaskaitis

° [NUOSTABI ISTORINĖ, 
BIOGRAFINĖ KRONIKA
Su nepaprastai dideliu su- širdis. Žydra laumės juos- 

sidomėjimu, su giliu pasi- tos gražna, skaistus vaivo- 
tenkinimu, neatsitraukda- rykštės spalvingumas. Gau- 
mas, įgudęs skaičiau neap- šiai gamtos adovanota, iš
sakomai įdomią knygą, tik
rai nuostabią knygą!

Kas tai do knyga? jūs,

mirtingumas 1961 m., paly- < 
ginus su 1939 m., sumažėjo ■ 
12 su viršum kartų. Metai : 
iš metų mažėja vaikų ir 
naujagimių sergamu m a s, 
gerėja jų fizinio išsivysty
mo rodikliai.

Darbininko sveikata
Spare i a i besivystančios 

pramonės įmonių darbinin
kų sveikatos sargyboje bu- ; 
di 272 sveikatos punktai, iš mieli draugai, paklausite, 
kurių 73 vadovaujami gy- Gal kol^Vantastiškas ro
dytojų. Dėka medicininio 1 manas, kupinas painių in- 
aptarnavimo ir kasmet ge- trigų, sugalvotų smalsių 
rėjančių darbo ir buities są- epizodų? Ne. Visiškai ne. 
lygų stebimas pramo nėši Tai ne romanas, ne f anta-
įmonėse dirbančiųjų serga-I zijos drąsių polėkių svai-
mumo mažėjimas. Didelį1 f..;

vaidmenį teikiant skubią
kvalifikuotą pagalbą nelai
mingų atsitikimų bei ūmių 
susirgimų atvejais nelaimės 
vietoje vaidina sanitarinė 
aviacija bei platus greito- ^imų memuarinių faktų pa- 
sios pagalbos įstaigų tink
las. Didelį mokslinį darbą 
atlieka respublikos moksli
nės įstaigos. Jų skaičius 
pokariniais metais žymiai 
išaugo. Vilniaus valst. V. 
Kapsuko vardo Universite
to medicinos fakultetas ir 
Kauno valst. medicinos in
stitutas tai ne tik medici
nos kadrų “kalvės”, bet ir 
mokslinio darbo centrai. 
Tuberkuliozės pro b 1 e m ą 
sėkmingai sprendžia resp. 
Tuberkuliozės moksl i n i o 
tyrimo institutas. Epide
miologijos ir higienos insti
tutas metodiškai vadovauja 
kovai su infekcinėmis ligo
mis respublikoje, sprendžia 
higienos bei sanitarijos 
klausimus. Neseniai suor
ganizuotas. Onkolęgijos in-

mokslinta didi asmenybė. 
Tai ne hierbolės, ne leonaz- 
mai. Tai tik tikroviški fak
tai. Visi mes juk puikiai ži
nom, kokios didelės energi
jos, atvarumo, ryžto, viso
keriopo veiklumo kupinas 
visų mūsų mylimasis drau
gas Justas Paleckis^ Visur 
jo pilna. Jis ir nepavaduo
jamai kvalifikuotas diplo
matas poliglotas, kad atsto

čiojimai . Mieli draugai, tai 
grynų gryniausia tikrovė, 
nepaneigiamų istorinių fak-’vauja ne tik mūsų Tarybi- 
tų išdėstymas, kruopščiai skraido į tolimus atgimstan- 
autoriaus surankiotų iš ar-Įcio pasaulio kraštus, skleis- 
chyvinių užrašų, iš atsimi- damas viltį, padrąsinimą, 

humanišką orumą. Aptiekia , 
mūsų tėviškės darbuotojus y 
garbės ir nuopelnų testa
mentais raštais, šiltu savo 
gyvu žodžiu jautriai tėviš
kai įvertindamas jų darbus 
ir linkėdamas dar didesnių

trauklus talentingas išdės
tymas.

Taip. Nuoga plika tikro
vė daug įdomesnė už bet 
kokią fantastiką. Labiau ji 
sukrečia vaizduotę, giliau 
įsminga į sąmonę, pastoviau sėkmių. Bet koks žymesnis 
išlieka sujaudintoj atminty.

Skaitau ir atsimenu dau
gybę žymių asmenų, eilių 
eiles vardų pavardžių, vie
tovardžių, šiurpių sukre
čiančių atsitikimų. Daug 
apie juos girdėjau ir skai
čiau, dar Mintaujos-Jelga
vos gimnazijoj besimokyda
mas, su draugais besikalbė
damas, pogrindinėj kuopelėj 
nelegalią literatūrą beskai
tydamas . Tiesiog stebėtina, 
kaip tie veikėjų vardai ir 
faktai iškyla iš atminties ir, 
kaip gyvi,-vėl stovi prieš

sambūrys, minėjimas, jubi
liejus, kultūrinis bei ekono
minis pasiekimas vis savo 
tribūnoj bei prezidiume ste
bės ir patį Justą Paleckį,

Rodos, šitokia daugerio
pa veikla ir sugertų visą 
žmonišką energiją, laiką,

mūsų visur esąs valstybės 
vedėjas gabiai vedžioja ir 
rašytojišką plunksną. Su
kurti tokį monomentalų is
torinį biografinį veikalą, 
kaip “Paskutinis caras,” te
galėjo žmogus, gausiai ap
dovanotas rašytojo talentu. 
Jis ir prozininkas, jis ir po
etas. Justo Paleckio eilė
raščių rinktinės “Atgimi
mas,” “Vozroždeni j e ” — 
nuolat ant mano stalelio.

Apie “Paskutinį carą”> 
' gerbiamasis autorius, tarp •

stitutas nagrinėja navikų tave, tik .jau dabar tvąrkin- 

akademijos Eksperimenti-! išdėstyti, įdomiai gabiai at
neš medicinos institutas at
liko didelį darbą nagrinė
jant reumato, navikų bei 
kitas problemas. Lietuvos 
mokslininkų prof. J. Kai
riūkščio, med. m. daktaro 
P. Norkūno, prof. Z. Ja
nuškevičiaus, doc. M. Krikš- 
topaičio, doc. Lauc.avičiaus, 
doc. K. Katiliaus pasiūlyti 
nauji gydymo būdai bei at
likti tyrimai įnešė tam tik
rą indėlį į medicinos moks
lo tolimesnį vystymąsi

Sveikatos apsaugos mi
nisterijos organas žurnalas 
“Sveikatos apsauga” sklei-! 
džia pirmaujančių gydymo- 
profilaktikos įstaigų bei 
atskirų medicinos darbuoto- “ 
jų patyrimą, propaguoja i 
naujausias medicinos moks
lo žinias, mobilizuoja res
publikos sveikatos apsau
gos darbuotojus naujiems 
laimėjimams.

Lietuvos TSR medicinos 
darbuotoji gerina gyven
tojų medicininį aptarnavi
mą, kovoja už sergamumo 
ir mirtingumo sumažinimą, 
už tarybinio žmogaus ko- 
munizrno statytojo ilgaam
žiškumą.

VlUlllctl Hellie IU0IU0 Oil bill t/O, MUXVVXVeVK, yi .’ . -1 1* • i . , '. »V1

poliomielito, brucel i o z e s, problemą. LTSR Mokslų gab tiksliai, chronologiškai
dif te rijos, encefalito ir kitų 
susirgimų atvejai. Serga
mumas aktyviomis sifilio 
formomis sumažėjo 
giau negu 100 kartų. Žy
miai sumažėjo grybelinių 
susirgimų skaičius. Kasmet 
vis mažiau išaiškinama 
naujų susirgimų aktyvia 
tuberkulioze. Mirtingumas 
nuo tuberkuliozės^ per pas
kutinį dešimtmetį sumažėjo 
keletą kartų.

dau-

Motina ir vaikas
Dideli Tarybų Lietuvos 

pasiekimai apsaugant moti- 
tinos ir vaiko sveikatą. 1961 
metais vien tik sveikatos 
apsaugos ministerijos įstai
gose moters sveikatos sar
gyboje stovėjo 307 gydyto
jai akušeriai - ginekologai, 
kvalifikuotą pagalbą nėš
čioms ir gimdyvėms bei vai
kams teikė 174 moters ir 
vaiko konsultacijos, 11 gim
dymo namų ir daugiau kaip 
200 bendro tipo ligoninių 
akušerinių bei ginekologi
nių skyrių ir kt. gydymo- 
profilaktikos įstaigos. Žy
miai išaugo vaikų lopšelių, 
vaikų darželių bei kūdikių 
namų skaičius. Jeigu prieš 
karą respublikoje buvo tik 
3 vaikų lopšeliai su 120 vie
tų, tai 1961 m. nuolatinių 
vaikų lopšelių skaičius pa
didėjo 4ki 122, o vietų juose 
iki 5,880. Minėti skaičiai 
dar padidėtų, jeigu prie ju 
pridėsime dar sezoninius I 
lopšelius. Pediatrų skai
čius respublikoje per 17 po
karinių metų padidėjo nuo 
57 iki 491, t. y., daugiau 
kaip 8.5 karto. Seniai jau į 
praeitį nuėjo bobučių pa

J. J—čius

Indiana, Pa. — Anglies 
kasykloje krisdami akme-

pasakoti ... Tarytum koks 
kaleido s k o p a s. Tai bent 
knyga, brolyčiai!

Koks jos vardas, tos ste
bėtinos knygos? Ogi “Pas-

Viena iš pagrindinių gy
ventojų mirtingumo mažė- galba gimdymo metu. Šiuo 
limo priežasčių tenka laiky- metu gimdymas namuose 
ti sergamumo mažėjimą.'labai retas atsitikimas. Di- 
Kas pasakyta pirmiausia 1 dėlė dauguma Lietuvos mo- 
Hečia infekcinius susirgi-. terų gimdo stacionarinėse 
mus. Respublikoje ' visiškai > gy dymo-profįjaktikos įstai- 
likviduota grįžtamoji šilti- gose kvalifikuotų medicinos 
nė, trachoma, maliarija, pa- darbuotojų priežiūroje. Ir

4 p.—Laisvė .(Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 18, 1962

kutinis caras.” Beje, pasku-.?.,b , .. ’ 1
i • • — • UT * KILKO, Cell Id •
rmin nnv ** I o i o

“Kad skaityti būtų leng
viau, vietom vartojau belet
ristinę formą. Pagal savo 
konstituciją ir daugelį ele- 

rtnentų tai gal ir bus isto
rinės ar biografinės kroni
kos romanas. Romanu pa
prasta prasme šios knygos 
negalima vadinti, nes čia 
nėra to nutolimo nuo tikro
vės, kuriam pasinaudojama 
romano vardu. Čia stengta
si laikytis istorinių faktų 
ribose, tik vietom forma 
“suromaninta,” įvedus dia
logus ir konstruotus situa
cijų vaizdus. O ir dialogų 
dalis cituojama pagal au
tentiškus istorinius šalti
nius. .. Visai natūralus su- 

'sidomėjimas įvykiais, kurių 
liudininkais buvo dar mūsų 

olvoluo Tarybos Prezidiumo !karta-.. Gahngosios Rusios 
Pirmininkas Justas PaleeT^rt08 zlU?SLSU & 
kis! Faktas. Įdomus, nuo
stabus faktas.

Plataus, aukšto diapazono 
vyras, daugeriopų gabumų 
ir talentu veikėjas. Vienas. .... v . .... 
iš Tarybų Lietuvos vado-j llkim1as
dovų. Aukšto kalibro pro-iPllk.aus^.V pnpuola-
tas, jautri humaniška ir neišmintingų veiksnių 

ir aplinkybių,-kaip valdovo 
.būdas, jo šeimos narių li
gos, mistikos palinkimai ir 
prietarai... Carizmo pasku
tiniųjų dešimtmečių istori
jos pažinimas įgalina mus 
geriau suprasti ir 
įvykius.” 

Mieląjį knygos 
daugelis iš jūsų, 
esate asmeniškai

tinis caras perėjo per “Lais-, 
vės” kolonas. Jis pats, jo 
visa tviskaliojanti dideny
bė, tų istorinių laikų gyven
tojai, jų gyvenimas ir veiks
mai ilgokai ėjo per “Lais
vės” plačiąsias špaltas. Ne- 
taip jau labai seniai—1946- 
1947 metais.

“Paskutinis caras” — tai 
tos giliai įdomios knygos 
pavadinimas. Kas tos kny
gos autorius, kuris taip ga
biai, taip didžiai įdomiai 

, vaizdingai surankiojo, nu
šlifavo gintaro karolių žir
nelius ir taip meistriškai 
suvarstė paeiliui, kad jūs 
atsigrožėt negalite? Ogi 
mūsiškiai amerikoniškai ta
riant, tos knygos autorius; 
patsx Lietuvos Prezidentas, 
tiksliau sakant, Aukščiau- i 
siosios ’

susijusios aplinkybės dar 
tebestebina mus. Arčiau 
įsižiūrėjus, darosi dar nuo
stabiau, kaip tai gali didžiu
lės valstybės likimas ir šim-

nys užmušė Povilą Panezi- nei tėviškei, bet neretai ir 
ką ir Miką Pavaiką. visai Tarybų Sąjungai,

vėlesnius

Nuotraukoje: K, Karosiejhė Kapsuko vaikų darželyje.

autorių 
draugai, 
susitikę, 

su juo rankas spaudėte, kal
bėjotės, kai teko paviešėti 
su turistais savo tėvų kraš
te. Ne vienam iš jūsų dar, 
vėl kada teks proga atsi
lankyti į savo gimtinę ir sufc- 

! si tikti su Justu Paleckiu. 
• Ir man bus labai malonu su 
I jumis susitikti .
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Kubilius. Kal- 
pakviesti slavu 
Sotis, “Vilnies” 
J. S. Jokubka,

poėjo nė dvidešimt metų 
tų baisių griovimų, degini
mų ir Lietuvos turto naiki
nimų, S. J. Jokubka kalbėk 
jo, nūdien to baisaus nu- 
teriojimo ženklu Lietuvoje 
beveik nebėra. Tai gali pa
liudyti tie, kurie pastarai
siais metais buvo nuvykę 
paviešėti į Tarybų Lietu
vą. Lietuva atsikėlė iš tų 
karo griuvėsių, užgydė ka
ro padarytas tas žaizdas, 
atsistatė ir statosi, kaip 
niekad pirmiau. Bet vienos 
baisios žaizdos Lietuva nie
kad neužgydys. Tai hitle
rinių budelių ir jų pakali
kų aukų kapų, kurių Lietu
voje pilna miškuose, pamiš
kėse, užmiesčiuose, kaimų 
galulaukėse. Juose guli 
apie 700 tūkstančių hitleri
ninkų nužudytų žmonių la
vonai. Lietuvių tauta nie
kad jų iš tų kapų nebepri
kels. Jie ten gulės amžius, 
Jokubka kalbėjo. 3J draugais

Turiningą kalbą pasakė 
ir žydų atstovas Herman 
Bush. Jis iškėlė hitlerinin
kų padarytą žalą žydams. 
Kvietė atkreipti dėmesį, kad 
Amerikoje svastikuoti gai
valai pradeda kelti galvas.

Impulevičiaus “tarnybos” 
. apibūdinimui susirinkimas 
f Čikagos lietuvių antifa
šistinis komitetas gruodžio 
8 d. Mildos teatro salėje 
buvo suruošęs viešą susi
rinkimą, nukreiptą prieš 
Amerikon atbėgusius lietu
vius hitlerinių budeliu tal
kininkus, A. Impulevičių ir 
kitus. Žmonių buvo susi
rinkę vidutiniškai, mažojo
je trečiame aukšte salėje 
nebūtų tilpę.

S usirinkimui pirmininkavo 
komiteto pirmininkas pro
fesorius B. 
bėti buvo 
atstovas C. 
redaktorius
žydų atst o v a s Herman 
Bush. LKM choras sugie
dojo Amerikos himną ir pa
dainavo keletą dainų.

Visi trys kalbėtojai kėlė, 
kokią grėsmę šio krašto 
žmonėms kelia kylančios 
A m e r i koje naci-fašistinės 
nuotaikos, kokį nerimą ke
lia JAV piliečiams subėgę 
čia kariniai prasikaltėliai, 
hitleriniai budeliai.

Slavų atstovas C. Sotis 
greta to sveikino Čikagos! 
lietuvius, pradėjusius de- Vak Vokietijoje sudary- 
maskuoti nacionahstus, tai-, tos saly g) snkelti ka/ 
kimnkavusius hitlerines,^ kalba buvo nulydgta 
okupacijos me, J!e u';°Je ■ ]<argįajs aplodismentais, 
ir aktyivai prisidėjusius 1
hitlerininkų budelių suruoš-i Baigiantis susirinkimui 
tose žudynėse. Kalbėtojas pirmininkas prof. B. Kubi- 
užtikrino, kad slavai, dori i liūs perskaitė atitinkamą 
šios šalies piliečiai, visais | rezoliciją. Susirinku šieji 

i rezoliuciją užgyrė vienbal
siai. Ji bus pasiųsta val
džios organams su prašy
mu, kad Impulevičius ir 
Paškevičius būtų atiduoti 
Lietuvos liaudies teismui.

Po susirinkimo buvo pa
rodytas filmas apie Paške-; 
vičiaus, gyvenančio Čikago- i 
je, žiaurius 
Lietuvoje.

galimais būdais rems, stos 
į bendrą frontą su lietuvių 
antifašistiniu komitetu 
pireš lietuviškuosius ir ki
tų tautybių atbėgusius čia 
prasikaltėlius.

S. J. Jokubka iškėlė lie
tuviškųjų fašistų ir visokių 
Smetonos išperų talkinin
kavimą okupantams, sukel
tų hitlerinės okupacijos 

4jnetu Lietuvoje žudynių or
gijas, vadinamojo “tautos 
darbo apsaugos” bataliono, 
ir to bataliono vado Anta
no Impulevičiaus. Jis nu
rodė faktine medžiaga, 
kaip Lietuva nusėta hitle
rinių budelių aukų kapais.

Nežiūrint, kad dar nepra-

mo tokių ligų. Tankiai pa- 
šalpinės draugijos gauna 
panašių laiškų. Matomai, 
dėl to 
r i, bet

. kiams, 
džia.

Kadangi velionis buvo 
daugeliui žinomas, 
laidotuvės buvo didelės. Bu
vo daug gyvų gėlių vaini
kų. .

L.S.D. reiškia užuojautą 
Juozui Norvaišai, giminėms 
ir draugams. O tau, Drau
ge, lai būna lengva žemė.

Pastaba
Sekantis susirinkimas bus 

sausio 8 d., 7:30 v. vakare, 
29 Endicott st., Worcester.

Nežinau, kaip greit pasi
matysim. Todėl norisi pa
linkėti L.S.D., taip pat vi
siems draugams 
gėms, laimingai 
Naujų Metų ir

! praleisti laiką.
Aš bandysiu St. Peters- 

burge, Floridoj, su naujais
o

valdžia pinigų netu- 
karo

tai
gaminimo įran- 
bilijonus išlei-

i tai ir

ir drau- 
sulaukti 

linksmai

pasilinksmint, < 
ir gerai pasimaudyt...

Draugiškai,.
K. Kasulis

Pranas Stiklius

Praeities puslapius bevartant
! I

rūpestingai manyje puošė- dievo, nei angelų su šven- 
lėjo labai religinga mano taisiais, o yra begalinės, ne- 
mamytė.

1905
banga, pasiekusi mūsų kai
mą, išjudino ir pakėlė apy
linkių jaunimą į. kovą su 
caro valdžia. Kaimo “cici- 
listų” susirinkimai, kurie 
dažnai vykdavo mūsų na
muose, o taip pat aplinki
niuose miesteliuose jomar- 
kų ir atlaidų dienomis vyk
stą masiniai mitingai, kar
štos prakalbos, proklamaci
jų mėtymas mane žavėte 
žavėdavo. O kunigų prie
šingas nusistatymas visam 
tam sąjūdžiui, jų keiksmai 
per pamokslus, ypač pralo
to Antanavičiaus išgarsėjęs 
aplinkraštis, raginantis tal
kininkauti caro žandarams, 
mane nuteikdavo visai prie
šingai. Vaikiška mano šir
dis linko prie tų, kurie kilo 
į kovą už laisvę, už šviesą,

| v • V • "j • • V

Žemiau aprašomi dalykė
liai paimti iš mano atsimi
nimų. Kai kurie iš jų sie
kia mano vaikystę, t. y. 
apie 60 metų tam atgal.

Tai buvo laikai, kai Lie
tuvoje lietuviams buvo 
draudžiama lietuviškai ra
šyti ir skaityti, kai lietuvis 
už savo lietuvišką kalbą bu
vo niekinamas ir išjuokia
mas, kai jis tik savam kai
me tegalėjo dar laisvai lie
tuviškai kalbėti, o nuėjęs į 
miestą gėdinosi pasirodyti 
kas esąs, neišdrįsdavo lie
tuviškai prakalbėti, jam 
buvo gėda būti lietuviu.

Tai buvo laikai, kai kul
tūriniai kaimo žmonių po
reikiai apsiribodavo dau
giausiai vien bažnyčia, mal
domis ir poteriais.

Be bažnyčios, be kunigų 
žmogus negalėjo nei užgim
ti, nei gyventi, nei numirti. 
Susirgusiam ligoniui vežda-, 
vo ne gydytoją, o kunigą, už išsivadavimą iš paver- 
kurio pasitikti susirinkda- gėjų jungo 
vo šventiškai apsirengę 
kaimynai ir kieme suklau
pę laukdavo. Panašiai lauk
davo ir kalėdojančio kuni
go. Pabučiuoti kunigui į 
ranką ar bent į rankovę bu
vo laikoma didele malone.

Mano mamytė kasmet ei- sugriovė taip pat Ameriko- 
davo pas savo kleboną, p ra-. je išleista Šerno knyga

h

Susirinkusieji susirinki-I 
mo išlaidų padengmiui su
dėjo daugiau kaip devynias
dešimt dolerių.

Susirinkimas baigėsi 
šimtą valandą vakaro.

“Laisvės” 
korespondentas

WORCESTER, MASS

So. Boston, Mass.
Iš LLD Apskrities 

konferencijos
Lapkričio 4 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 7-tos apskrities metinė 
konferencija. Apskrities 
pirmininkas Jurgis Šimaitis 
dėl ligos nedalyvavo, Jtai 

 

konferenciją atidarėfproto- 

 

kolų raštininkas J.fJaske- 
vičius.

Pakviesti mandatų per
žiūrėti B. Niaurair J. Dau
girdas. Mandatų komisija 
raportavo, kad dalyvauja 
26 delegatai, nuo septynių 
kuopų.

Konferencijos pirminin
ku išrinktas J. Daugirdas, o 
pagalbininku — J. Skliutas.

Buvo skaitytas praėjusių 
metų konferencijos proto
kolas ir kovo mėnesį įvy
kusio posėdžio protokolas. 
Abu protokolai priimti.

Finansų sekretorius S. 
Reinardas išdavė finansinį 
raportą, kuris buvo priim
tas. Iš apskrities iždo bu
vo paaukota $80 — po $20 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Liau
dies balsui” ir “Darbui.”

Nutarta ateinančią va
sarą rengti tris piknikus— 
Lawrencuje, Montelloje ir 
Worcesteryje. Nutarta su

rengti Lietuvos filmų paro
dymus; šis darbas pavestas 
S. Penkauskui — susirašy
ti su J. Grybu ir kolonijo
mis.

Į apskrities valdybą 1963 
metams išrinkti: B. Niau- 
ra, J. Blažonis, S. Reinar
das, S. Penkauskas, H. Ta- 
mašauskienė, J. Jaskevi- 
čius ir J. Daugirdas.

“Laisvės” vajininkas J. 
Blažonis nesveikuoju. Bu
vo per dvi savaites ligoni- 

|nėje sveikatos ištyrimui. 
Grižo i namus, bet vis dar . 
yra po gydytojo priežiūra. 
Linkime jam pilnai pa
sveikti.

J. Daugirdas

išmatuojamos erdvių platy- 
metų revoliucijos'bės, kuriomis keliauja at

skiri žvaigždžių pasauliai.
Šiai mokslo tiesai nerei

kia tikėti aklai, be jokio 
galvojimo. Ją gali patik
rinti, kiekvienas, pasinaudo
damas ankstyvesnių moks
lininkų patyrimu, o taip pat 
jau išmėgintomis priemo
nėmis.

Taigi šią antrąją tiesą, 
mokslo tiesą, pasirinko ma
no protas dar vaikystės me
tais ir jos laikosi iki šiol.

Dešimteriopai karštesnė 
pragaro ugnis

Ėjau gal 8-sius metus, kai 
už mane pusantrų metų vy
resnę seserį mama nutarė 
paruošti pirmajai išpažin
čiai.

Kad po metų ar dvejų su 
manim neturėtų naujo rū
pesčio, aš buvau priskirtas 
prie sesers ir mudu su ja 
du kartus per savaitę turė
jom eiti į miestelį pas ku
nigą mokytis “katakizmo”, 
šventosios istorijos ir viso
kių kitokių “tiesų”.

Nuo namų iki miestelio 
buvo virš 10 kilometrų ke
lio, ir į vieną pusę kelionė 
mums trukdavo apie pus
trečios valandos. Perėjus 
trijų kaimų laukus ir sody- 
__ ;, prasidėdavo didžiulio 
Lesnistvos dvaro laukai, 
nusitęsę beveik iki pat mie
stelio. Į tą dvarą mano tė
vų tėvai eidavę baudžiavos 
darbams.

(Bus daugiau)

ir iš tamsybi
ninkų šventeivų apgaulės.

Religiniai pagrindai ma
nyje smarkiai susvyravo 
perskaičius Amerikoj išleis
tus kunigo Dembskio raš
tus (Dvyniai vagių ir kiti), 
o galutinai tuos pagrindus

Lawrence, Mass.
Mire Kaz. Liauška

Gruodžio 3 d. savo namuo
se mirė Kazimieras Liauš
ka. Gruodžio 5 d. jis palai- 
^allalSVai Bellevue ka’ lotą Oleką, prašyti leidimo lApieTem'ę ir Titus svietus, 

su pjen.u užbaltinti barščius kurioje labai suprantamai [
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pinese.
K. Liauška buvo gimęs' trečiadieniais ir šeštadie- įr aįškiai buvo išdėstyta 

Alizavo parapi- niais, nes penktadieniais mo^spng teorija apie pa- 
Į Ame- būdavo^ “sausas” pasninkas. saup0 atsiradimą, apie mū-

Lietuvoje,
joje, Špėgų kaime.
riką atvyko 1906 metais IVIusų. seimos sąlygomis tai gų žemės kilmę 
Lietuvoje turėjo tris bro- reiškė maitintis viralu 
liūs, bet visi yra jau mirę.

is 
liūs, bet visi yra jau mirę, gryno vandenio ir raugintų 
Amerikoje iš giminių ture- kopūstų ar burokų su bul- 
jo tik žmonos seserį ir jos 
vyrą su šeima—Šuminskus.

1910 m. Kazimieras apsi- 
nusikaitimus!vedė su Marijona Bara- 

Į nauskaite. Savo šeimos ne- 
Mirdamas paliko 

dideliame. liūdesyje žmoną. 
Velionis buvo laisvamanis, 
bet priklausė tik prie Maple 
Parko bendrovės. Kartą 
buvo išrinktas į bendrovės 

valdybą, bet “dėl silpnos _ __
sveikatos turėjo pasitrauk- dienų atlaidų, jeigu ją su- 
ti. Buvo draugiškas, atiko- kalbėsi atitinkamu laiku 

paremdavo darbiniu- ir su tam tikrais “atsidusė- 
” | jimais”.

Kaimo žmonės žinojo, kad 
laikraščius arba gazietas 
skaitydavo ponai rusų, len
kų arba vokiečių kalbomis, 
o lietuviškus laikraščius, 
kurie buvo draudžiami ir 
slaptai iš Prūsų atgabena
mi, skaitydavo tik kokie be
dieviai, atskalūnai ir “far- 
mazonai”.

Knygas kaime galėjai ras
ti tiktai tikybinio turinio, 
kaip Šaltinis dieviškos los- 
kos, Gyvenimas šventųjų, 
Kantičkos ir t.t. Jeigu kas 
įsigydavo Prūsuose išleistą 
lietuvišką kalendorių, tas 
jau buvo laikoųias apsišvie
tusiu žmogumi.

Tai buvo kunigų, davat
kų ir caro žandarų bei poli
cijos siautėjimo laikai. Lie
tuva buvo, poeto žodžiais 
tariant, ir tamsi ir juoda.

Dvi tiesos, ar viena?
Nuo pat ankstyvųjų vai

kystės metų man jau teko 
pažinti caro valdžios ir ku
nigų draudžiamąją litera
tūrą, kuri buvo gabenama 
iš Prūsų. Ją slaptai skaity
davo vyresnieji broliai ir 
seserys. Visos jų skaitomos 
knygos pereidavo ir per 
mano rankas, nes labai 
mėgdavau jas įkaityti. Ten 
būdavo dažnai pajuokiami 
kunigai ir' davatkos ir tai 
silpnindavo mano religinius 
įsitikinimus, kuriuos taip

de-

vėm.
Už leidimą klebonui ma

mytė atsilygindavo sūriais., 
sviestu ar kiaušiniais.

Svarbiausias naujienų šal
tinis kaime būdavo bažny
čioje išgirstas kunigo pasa
kytas pamokslas, kurį žmo
nės atsidėję komentuodavo, 
svarstydavo, f.Atliekamu lai
ku skaičiuodavo kiek už 
kokią maldelę galima gauti

Gruodžio 4 d. LSD. drau- ■ vaišų). Jis čia gyveno visą 
gijos susirinkime valdyba ir laiką, 
visokios biznio komisijos 
davė raportus iš pereito! tėvą Juozą, 
mėnesio veiklos. Iš rapor- draugus, 
tų pasirodė, kad pereito dalyvavo 
mėnesio biznis buvo geras.

Moterų komitetas taip 
pat raportavo, kad iš mote
rų parengimo buvo pelno. 
Mat, komitetas turi virš 
$300 pelno iš parengimų. 
Gruodžio 15, manau, irgi 

Abuvo pasekmingas parengi
mas.

Mat, komitetas pasiryžo 
nepaprastą darbą atlikti— 
$1,000 sukelti papuošimui 
viršutinės salės. Taigi ne
mažas pasimojimas. čia rei
kalinga įtraukti didesnių 
spėkų — ne vien tik nario 
ar narės, bet ir kiekvieno 
pažangaus draugo bei drau
gės turėtų būti užduotis 
kuoskaitlingiausiai lankyti 
parengimus.

Linkiu moterų komitetui 
daug geros energijos ir ge
ros sveikatos jų veikloje.

Mirė
Lapkričio 17 d. mirė Jo- 

sepr W. Narvish, 43 metų 
amžiaus, 63 South Quinsi- 
gamond Ave., Srewsbury, 
Mass. Palaidotas lapkr. 20

Hope Cemetary. Velionis 
ąimė ir augo Worcesteryje, 
sūnus Juozo ir anksčiau 
mirusios motinos (Teklės 
Zalanskas) Narvish (Nor-

mis
kišką judėjimą ir “Laisvę.

Buvo įsigijęs farmą, prie 
pat Maple Parko, laikė kar
ves ir vertėsi pieno parda-

Velionis paliko liūdesyje vimu, ii į namus pi istaty- </v /-J za ▼ I r /-v I r<TTZ\ilro4-z-» 4-

, gimines ir 
Iš pat jaunystės 
pažangiečių vei

kime. Jis buvo Civil Engi
neer prie William M. Steel 
Co.-ir priklausė prie Isaich 
Thomas Lodge , the Engi
neers and Architect Asso
ciation, ir prie Lietuvių Sū
nų ir Dukterų draugijos.

Nors ir per vargą jaunuo
lis bandė pasiekt aukštą 
mokslą. Jam tas puikiai pa
vyko.

Nevaržomas prietarų, lai
svai auklėtas jaunuolis bu
vo malonaus būdo ir su vi
sais draugiškas.

Vos 29 metų sulaukęs di
delio mokslo ir tvirtos jau
nystės, pradėjo žengti į 
šviesesnį gyvenimą, pilnas 
energijos. Gal nė sapne ne
sapnavo, kad kas pastos 
jam kelią, deja, jam, kaip ir 
daugeliui kitų, vos pražy
dusiam, pastojo kelią visuo
menės piktas priešas para
lyžius, iš kurio nagų nebu
vo galima pasiliuosuoti, ir 
per 14 metų nepaleido, kol 
jame užgeso gyvybė...

Čia reikalas pastebėt, kad 
labai daug jaunų ir senų 
kenčia tokių ligų paliesti, o 
pagalbos tai labai mažai..

Tankiai matosi spaudoje, 
kad trūksta pinigų dėl t'yri-

davo, kol sveikata tarna
vo. Paskui biznį likvidavo 
ir gyveno iš senatvės pensi
jos.

V. Kralikauskas

Ją perskaitęs aš pajutau, 
kad' manyje susirėmė dvi 
viena kitai priešingos tie
sos —■ tikybos ir mokslo. 
Aš supratau, kad tikroji 
tiesa gali būti tik viena, o 
ne dvi, dėl to belieka man 
savo protu atpažinti tą tik
rąją ir ją priimti. Tai pada
ryti man pavyko ne iš kar
to, o kiekvieną abejonę nuo
dugniai ir visapusiškai ap
galvojus, daugelį kartų pa
tikrinus.

Tikybinė tiesa man buvo 
pradėta kalti į galvą nuo 
to laiko, kai aš pradėjau 
suprasti savo motinos žo
džius. Šitoji tiesa man sa
kė, kad danguje, kuris esąs 
virš debesų, viešpataująs 
dievas tėvas su savo šeima, 
su angelais ir vigais šven
taisiais, kad dievas sukūręs 
pasaulį iš nieko. Jis taręs 
žodį — tebūnie, ir atsira
dusi žemė, tebūnie —■ atsi
radusi Saulė, Mėnulis, žvai

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII-iasis jaučiasi daug 
geriau. Turėjo pirmą audi
enciją bėgyje trijų savai
čių.

Padėka
Tariu širdingiausią padė

ką visoms ir visiems, ku
rie suteikė suraminimą 
liūdesio valandoje ir pagal
bą. Ačiū Maple Parko ben
drovei ir nariams už vaini
kus, visiems už atsilanky
mą į šermenis ir palydėji
mą į kapines. Dėkui Vin
cui Kralikauskui už pasa
kytas kalbas šermeninėje ir 
kapinėse. Dėkui grabne- 
šiams, Lietuvių Ūkėsų Klu- 

■ bui už suteikimą kambario 
grįžusiems nuo kapinių 
priimti, moterims už paly
dovams maisto pagamini? 
mą, graboriui, kurio šerme
ninė randasi 16 Park St., už 
patarnavimą. Didelė padė- 

, ka 
bet

Ar taip buvo su tuo pa
saulio kūrimu, ar ne, pa
tikrint negalima, reikia ti
kėti aklai, nieko negalvo
jant, nes tuos, kurie mėgi
no galvoti, kunigai kankin
davo ir degindavo gyvus.

Tuo tarpu mokslo tiesa 
man sakė, kad žemė yra at
siskyrusi nuo Saulės, kuri 
su savo planetom sudaro 
visai nedidelę visatos dale
lę, kad danguje nėra nei

PRANEŠIMAI

visiems ir visoms už 
kokią pagalbą.

Marijona Liauškienė

HARTFORD, CONN,

Laisves Choras rengia kalėdų vai
šes choro nariams, — įvyks gruo- 
džio-Dec. 19 d., 8 vai. vakare, 159 
Hungerford St. Bus .maišo žaidi- < 
mas po 75c. Kviečiame atsilankyti 
ir atsinešti dovanų "maišui".

Rengėjai

rengia banketų

Paryžius. — Konferenci
joje kultūriniais reikalais 
Tarybų Baltarusija de- 
monstravo savo filmus: 
“Mano miestas,” 
“Belovežo miškai” 
tarusių išradėjai.”

u

ir
Rytas,”

“Bal-

Namo bendrovė 
pasilikimui naujų metų — 1963,— 
įvyks pirmadienio vakarų, gruodžio 
(Dec.) 31, 8 vai. vakare, 157 Hun
gerford St.

Bus gera orkestrą šokiams ir vis
kas bus tinkamai tam vakarui už 
labai prieinamų kainų.. Malonėkite 
atsilankyti.

Rengėjai
(100-101)

» p.-Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 18, 1962

Kristina Stanislovaitienė
mirė 1|962 metų gruodžio 14 dieną Waterburyje, Conn., 
kur jinai ilgą eilę metų gyveno ir darbavosi.
Įžymi dailininkė, žmogus daugelio talentų, Stanislovai- ' 
tienė tais talentais nenuoalsiai tarnavo lietuvių ir 
bendrai amerikiečių kilniausiems siekiams.
Liūdime jos netekę. Reiškiame užuojautą gydytojui . 
Jonui Stanislovaičiui, jųdvejų sūnums ir kitiems velio
nės Stanislovaitienės artimiesiems.

Brooklyno Aido choro paskutinės šių metų 
pamokos dalyviai ir svečiai (kur gauta pirmo
ji žinia apie netikėtai ankstyvą mylimos vi- 
suomenininkės

Geo Waresonas
A. V. Nevinskai
S. Sasna
P. N. Ventai
Povilas Rainys
A. Bimba
J. M: Juškai
A. Kazlauskienė
Ilsa Bimba
A. D. Veličkai
T. Kaškiaučius
J. A. Babarskai
V. V. Bunkai
A. N. Iešmantai
Lilija Kavaliauskaitė

rai rtį) :
Jonas Grybas 
C. Karpavičius 
P. Višniauskas
R. I. Mizarai 
P. N. Bukniai 
Ch. Aleksynas 
J. K. Rušinskai 
Mildred Stensler 
Mary Tamelis
W. E. Brazauskai
W. B. Keršuliai 
V. O. Čepuliai 
J. J. Lazauskai 
Jonas Gužas
S. Večkys

PLYMOUTH, PA.

VINCUI ŽILINSKUI
Mes, New Jersey valstijos draugai, reiškiame 

giliausią užuojautą Onai Žilinskienei, seserei O. 
Titanienei ir visiems artimiems giminėms ir drau
gams.

F. ir A. Bankai
P. ir O. Dennis
M. Pakštas
B. ir A. ^Kušliai
F. Šimkienė
F. ir A. Josmantai

P. ir J. Ramoškai
L. ir C. Pakštai
V. Kessel
G. ir S. Kairiai
A. Mičiulis
J. Marcinkevičius

*<>
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P r ez. Kenedis draudžia
diskriminaciją gyvenvietėse
Pastangos padaryti galą 

namų ir butų sekregacijai 
buvo pradėtos Federalinės 
valdžios, kai prezidentas 
Kennedy lapkričio mėn. 20 
d. išleido įsakymą, uždrau
džiantį rasinę, tikybos ir 
tautybės diskriminaciją bet 
kuriuose namuose, pasta- 
tytuose iš federalinių fondų i reikiamą namų pirkimui, 
ar finansuotuose federali- Pirkėjas turi pats užmokėti
nėse valdžios paskolomis, minimalinę pagrindinę su- 
Prezidento įsakymas siekia 
išrišti tą problemą, kad
daugelyje naujų vietovių i reikaluose yra įsipynusi fe-
namų statymui, ypač prie
miesčiuose, negrai negali 
pirkti namų, nors ir turi 
tam pakankamai pinigų.

Namų statymo industrija 
ir namų statymo padėtis J. 
A.V-ėse yra komplikuotos. 
Valdžia yra įsikišusi, bet ji 
nekontroliuoja namų staty
mo industrijos. Nedaugelis 
statytojų parodė noro būti 
pirmaisiais pertraukiant il
gą diskriminacijos tradici
ją. Prezidento įsakymas 
yra mėginimas tą tradiciją 
jėga pertraukti, taip kad 
vien tik baltųjų namų tra
dicija pasibaigtų.

Prezidento įsakymas lie
čia tik naujus vienos šei
mos namus ir butus. Dau
guma jų yra statomi dide
liuose priemiesčiuose namų 
projektuose privačių firmų. 
Namų statytojas pirma įsi
gyja žemės ir tada pradeda 
statyti. Jis gali statyti nuo 
25 ligi 300, o gal ir daugiau, 
pastatų.

Žmogus, norįs pirkti na
mą, iš banko ar kitos sko
linimo institucijos, gauna 
paskolą. Paskolos gražini
mo perijodas gali tęstis ligi 
30«metų. Kuo didesnis pir
kėjo uždarbis, tuo didesnę 
sumą jis gali skolinti ir pir
kti brangesnį namą.

LAIŠKAS Iš
Laisvietė Arlauskienė-Ar- 

laus gavo iš Lietuvos nuo 
jaunutės giminaitės įdomų 
laišką, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

Brangi Dėdina:
Sveikinu Tamstą, mūsų 

geroji Dėdinėle, linkiu daug 
sveikatos ir ilgų metų.

Dabar noriu padėk o t i 
Tamstai, Dėdinėle, už to
kias gražias ir brangias do
vanas.

Tos dovanos yra brangios 
ir savo verte, bet dar bran
gesnės todėl, kad Tamsta 
mums jas siuntėt su tokia 
meile ir rūpesčiu, negailė
dama savo jėgų. Ačiū, Dė
dinėle. Bet nereikia taip 
mumis rūpintis, mes jauni, 
sveiki visi, visko mums už
tenka. Taupykit savo svei
katą.

Dėdinėl, aš dar ne komu
nistė, nes esu per daug jau
na, laikui bėgant, žinoma, 
aš ja būsiu. Mūsų jaunimo 
partija yra komjaunimas— 
tai komunistinis jaunimas. 
Šitai Partijai priklauso be
veik visas mūsų šalies jau
nimas. Labai retas kuris 
jam nepriklauso. Komjau
nimas išmoko mus mus būti 
gerais komunistais^ išaugi
na jaunąją kartą tvirtais 
ir darbščiais, būti vertais 
savo tėvynės šeimininkais.

Kaip lengvai atsi kvėpė 
visas pasaulis, kai praėjo 
baisioji karo grėsmė. Juk 
kiekvienas sveiko proto 
žmogus nenori karo. Mes 
norim taikiai gyventi ir 
kurti dar šviesesnę ateitį. 
Baisu ir pagalvoti, kad yra 
tokių, kurie nori pelenais 
paversti mūsų planetą ta-

Skolintojas, žinoma, turi 
autoritetą atsiimti namus, 
jeigu skolininkas negrąžina 
skolos. Skolintojas taip pat 
uždeda interesą, paprastai 
nuo 5.2 '■'< ligi 6'/' ant pa
skolintų pinigų. Galiau
siai, skolininkas retai pa
skolina visą pinigų sumą, 

ma.
šiuose pinigų skolinimo 

cleralinė valdžia. Nuo 1943 
m. buvo įvairių galimybių, 
pagal kurias valdžia garan
tuoja skolintojams grąžini
mą dalies pinigų, kurių sko
lininkas negali gražinti. To 
tikslas yra padaryti skolą 
mažesne rizika skolintojui 
ir jis todėl gali uždėti že
mesnį interesą ir reikalau
ti mažesnio pagrindinio mo
kėjimo.

Tai įgalino šeimas su ma
žesniais uždarbiais įsigyti 
namus. Apie vienas ketvir
tadalis naujų namų viene
tų, statomų kasmet, yra fi
nansuojami valdžios garan
tuotomis paskolomis. Kai 
kuriais atvejais Fedaralinė 
Valdžia tiesioginiai skolina
pinigus statytojams, kad 
galėtų statyti nebrangius 
namus žmonėms su mažes
niais uždarbiais.

Ši ir kitokia federaliniai 
finansuojama veikla yra 
paliesta prezidento įsaky
mo. Legalūs klausimai be 
abejo kils ir turės būti ri
šami teismuose. Tačiau yra 
bendrai priimta, kad laiki
nai pasikeis ir negrai bei 
kitos nebaltosios rasės gru
pės galės įsigyti namus to
se vietose, kurios dabar 
jiems yra neprieinamos.

American Council

LIETUVOS
i 

da, kai mes ruošiamės ke
lionėms į kitas planetas, į 
Mėnulį. Tokia diena ateis 
ir mes nuskrisim, abejoti 
nėra ko. Iš tikrųjų šitiems 
valdovams, norintiems ka
ro, reikia iššukuoti galvas 
taip, kad jiems visos tokios 
kvailos mintys išbyrėtų. O 
parfumų reikia tokių, kad 
jie gerai pačiaudėtų, ir po 
tų “slogų” išgytų nuo karo 
ligos.

Mūsų Tarybinė Vyriau
sybė, visa darbo liaudis ir 
visas taikus pasaulis kovo
ja ir iškovos taiką, amžiną 
taiką mūsų Žemėje. Ir mes 
nugalėsim, nes taika stip
resnė už karą. Karas, tai 
yra baisiausia kas begali 
būti.

Darbas man sekasi labai 
gerai. Mokytis taip pat ge
rai. Kitaip ir negali būti, 
nes mums, kurie mokomės, 
yra visokios lengvatos. 
Mums sutrumpina darbo 
dieną ir dirbam tik 6 valan
das, bet kai nori, kad vis
kas būtų gerai, tai rodos 
galėtum dirbti ir dar 6 va
landas ir niekada nepa
vargsti. Beveik viską dirba 
mašinos, o mes tik valdom 
jas. Jaunimas visas moko-, 
si ir net jau pagyvenę žmo
nės mokosi. Už mokslą mo
kėti nereikia, o kai reikia 
egzaminus laikyti, tai duo
da atostogas ir už tas die
nas apmoka pilną uždarių. 
Taip, kad gėda būtų nesi
mokyti. Pas mus dar labai 
geras dalykas, tai medici-! 
na, — viskas veltui. Gali ir 
kažinkiek sirgti, vistiek gy
do veltui ir darbe moka už 
prasirgtą laiką. Vienu žo

Sveikas, mielas 
Drauge Rojau!

Rašau šį laišką mūsų Kons
titucijos dieną. Nuo 1936 
metų gruodžio 5 dienos, ka
da buvo priimta toji Kons
titucija, praėjo jau 25 me
tai. Kaip daug įvykių per 
tą laikotarpį praūžė! Kei
čiasi Tarybinės vals t y b ė s 
gyvenimas, keičiasi ir jos 
Konstitucija. Tai buvp Ru
sijos Socialistinės Federa
tyvinės Tarybų Respubli
kos Konstitucija. Kitos ta
rybinės respublikos (Ukrai
na, Baltarusija, vėliau Lie
tuva, Latvija, Estija ir ki
tos) buvo sąjungoje su Ru
sijos SFTS, bet tvarkėsi 
pagal savo Konstitucijas ir 
pagrindinius įstatymus, ne- 
įeidamos į bendrą valstybę.

Šiemet sukanka 40 me
tu nuo Tarybiniu Socialisti
nių Respublikų S ą j u n g o s 
įkūrimo, ,kuris įvyko 1922 
m. gruodžio 30 d. Tada bu
vo priimta deklaracija ir 
sudaryta sutartis, pagal ku
ria gyvavusios tuomet ta
rybinės respublikos — Ru
sijos SFTR. Ukrainos TSR 
B ai t arusi i os TSR ir Už
kaukaze SFTR, į kurią įė
jo Azerbaidžano, Gruzijos 
ir Armėnijos Tarybinės 
respublikos) — susivienijo 
i bendra sąjungine valsty
bę. Toki susivienijimą dik
tavo reikalas glaudžia u 
tarpusavy bendradarbiauti 
tiek gynybos, tiek ekono
minio bei kultūrinio sukles
tėjimo sumetimais. Perlei- 
dusios savo suverenumo da
li centriniams Sąjungos or
ganams. respublikos išlaikė 
savo plačias suve r e n u m o 
teises, turi savo valst.vbi-. 
nius organus ir. be to, per 
savo atstovus dalyvauja vi
sos Tarybų Sąjungos reika
lų svarstyme ir sprendime.

Toji Tarybų Sąjungos 
santvarka buvo užfiksuota 
1924 m. sausio 31 d. priim
toje Konstitucioje, o taip 
nat sąjunginių, respublikų 
Konstitucijose.

Trečioji Tarybų Sąiungos 
Konstitucija, priimtoji 1936 
m. gruodžio 5 d., užfiksavo 
permainas, įvykusias ry
šium su socialistinės san
tvarkos galutinu laimėjimu 
ir pasikeitimais, ivvkusiais 
visuomenės st.rnk t ū roję. 
Pagal šia Konstitucija bu
vo panaikinti apribojimai, 
kurie no revoliuc’ios buvo 
taikomi buvusiu išnaudoto
ju klasių nariams, buvo pa
skelbta visų piliečiu teisių 
Ivgybė, įvesti visuotini rin
kimai pagal demokratinius 
principus, darbo žmonėms 
užtikrinta teisė į darbą, 
mokslą, poilsi, aprūpinimą 
senatvėje ir ligos atveju.

Dabar kaip tik yra ruo
šiama nauia Tarybų Sąjun
gos Konstitucija, kuri bus 
paremta TS Komunistų 
Partijos XXII Suvažiavi
mo priimtosios programos 
pagrindais. Tai bus komu
nizmo statybos laikotarpio 
Konstitucija, kurioje prole
tarinės diktatūros dėsnis 
bus pakeistas visaliaudinės 
demokratijos ir bendraliau- 

džiu, pas mus gyvenimas 
geras. Kas skundžiasi, tai 
tas yra tinginys. Tinginiam 
pas mus tai tikrai nepyra- 
gas. Niekas neverčia pęr 
jėgą dirbti, bet užduotą 
darbą reikia dirbti sąžinin
gai. Užtat ir yra viskas 
griežta nenorintiems dirbti.

Linkiu, kad Tamsta su- 
lauktumėt tų dienų, kai 
mes į Mėnulį nuskrisim.

Su pagarba,
Janina Vąicekaustė 

Lietuvos TSR
Šiauliai

j dinės valstybės d ė s n i a i s. 
Pagal tuos dėsnius tayrbi- 
nėje socialistinėje valstybė
je vis mažiau reikšmės tu
rės valstybės valdžios orga
nai, o vis platesnes teises ir 
reikšmę įgys visuomeninės 
organizacijos. Tai pasiruo
šimas būsimai visuomeninei 
valstybei.

Šiuo metu vyksta naujo
sios Konstitucijos ruošimas. 
Kaip žinoma, yra sudaryta 
plati Konstitucinė komisija 
su N. S. Chruščiovu prieš
akyje. Į tą komisiją įeina 
visu sąjunginių respublikif 
vadovaujančių organų at
stovai. Atskiroms Konsti
tucijos projekto dalims 
svarstyti ir nagrinėti su
daryta visa eilė pakomisijų, 
į kurias įeina komisijos na
riai. Į darba pritraukiama 
atitinkamų šakų specialis
tai. Kai projektas bus pa
ruoštas, jis bus patiektas 
visuotiniam apsvarstymui.

Galvodamas šiandien 
apie Konstituciją, štai ir- 
taip plačiai išsikalbėjau ta 
tema, kuri gal ir Jums įdo
mi. Prisimenu, prieš 25 
metus priimtoji Tarybų Są
jungos Konstitucija sukėlė 
didį susidomėjimą visame 
nasaulvje. Tur būt ne ma
žesnį, bet dar didesni sukels 
naujoji Konstitucija.

Naudojuosi proga per
duoti labas dienas visiems 
draugams ir pažįstamiems 
bei nepažįstamiems “Lais
vės” darbuotojams ir skai
tytojams.

Su geriausiais linkėji
mais,

Justas Paleckis 
Vilnius, 1962.:XII. 5.

[vairios žinios
Silezijos Gegužės Pir

mosios vardo metalurgijos 
gamykloje (Lenkija) pasta
tyta nauja marteno kros
nis. Visi gamybiniai pro
cesai joje automatizuoti. 
Marteno įkaitimo laikas su
trumpėjo 40 procentų.

Pe.kine įvyko Kinijos cent
rinio muzikos ansamblio 
simfoninio orkestro koncer
tas. Orkestrui dirigavo 
tarybinis dirigentas TSRS 
liaudies artistas Nijazis, o 
koncerte dalyvavo tarptau
tinių pianistų konkursų lau
reatas Eugenijus Malininas. 
Buvo atlikti P. Čaikovskio 
ir S. Rachmaninovo kūri
niai. Publika šiltai sutiko 
koncertą.

Su dideliu pasisekimu “Vo- 
kiečiij teatras” Berlyne pa
rodė savo naują darbą — 
Nikolajaus Pogodino pjesės 
“žmogus su šautuvu” prem
jerą. V. Lenino vaidmenį 
snektaklyje atliko artistas 
H. Grose.

Rumunijos kaimuose pra
sidėjo žiemos kino festiva
lis, kuris vyks du mėnesius. 
Festivalio metu bus parody
ta 300 meninių ir 347 do
kumentiniai filmai.

Smarkiai pabrangus po
pieriui, spaustuviniams da
žams ir kitoms spaustuvi- 
nėms medžiagoms, Jungti
nėje. Arabų Respublikoje 
nuo gruodžio 2 d. pabrango 
Haikraščiai. Anksčiau 8-10:164 kompanijos. Dauguma 
procentu buvo pabrangintos Į bankrotų — vidutinės ir 
cigaretės, vilnoniai audi-1 smulkios mašinų gamvbos
niai, benzinas, alkoholiniai 
bėrimai, automobilių pa
dangos. Kyla ir maisto pro
duktų kainos.

Gausus citrusiniu kultūrų 
derlius šiemet išaugintas 
Libijos pakrančių oazėse. 
4 tūkstančiai tonų naujo se
zono apelsinu, mandarinų ir 
citrinų bus ekspdrtuojama į 
įvairias šalis, jų tarpe į Ta
rybų Sąjungą.
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Iš LDS 1 kuopos 
susirinkimo

Gruodžio 4 d. atsibuvo 
LDS 1 kuopos metinis susi
rinkimą. Kuopos nariams 
buvo pasiųsti atv i r u k a i, 
kviečiant dalyvauti susirin
kime. Tačiau mažas skai
čius nariu atsilankė. Ne
gerai, kad nariai patingėjo 
atvykti į susirinkimą.

Atidarius susirinkimą 
kuopos pirrmininkas A. Ve
lička paprašė narius atisto- 
jimu vienai minutei pa- 
perbti mūsų kuopos mirusį 
iždininką Juozą Kairį. Ve
lionis buvo geras kuopos 
darbuotojas. Per keletą 
metų jis buvo kuopos fi
nansų sekretorium, o pasta
ruoju laiku ėjo kuopos iž
dininko pareigas.

Sekretorius A. Gilman 
pranešė, jog keletas kuopos 
narių yra užvilkę duoklių 
mokėjimą. Sakė, kad tūli 
nariai neatsiliepė į kuopos 
sekretoriaus paragi n i m u s 
užsimokėti duokles. Nariai 
turėtų kooperuoti su kuo
pos sekretoriumi ir be ati
dėliojimo užsimokėti duok
les, kai gauna paraginimą.

LDS 3-čios Apskrities 
konferencijoj dalyvavę kuo
pos atstovai pateikė rapor
tus. Pažymėjo, jog konfe
rencija buvo gera, kons
truktyvi.

Šiame susirinkime buvo 
renkama valdyba 1963 me
tams. '

Ilgametis kuopos pirmi
ninkas A. Velička nurodė, 
jog jis tolokai gyvena ir 
būtų sunku eiti pirmininko 
pareigas toliau. I jo vieta 
kuopos pirmininku išrink
tas Geo. Waresonas, o A. 
Velička išrinktas vice pir
mininku. Iždininku išrink
tas Geo. Bernotas. A. Gil- 
tnanas apsiėmė toliau eiti 
finansų sekretoriaus parei
gas, o V. Čepulis pasiliko 
protokolų sekretoriumi.

Kuopos valdyba pranešė, 
kad dar vis tebeserga kuo
pos narys Julius Kalvaitis. 
Linkime Juliui greitai pa- 
sevikti ir vėl bendrai veik
ti su > mumis.

Vėl bus rodomi spalvoti 
slankiojami paveikslai 

Apsvarsčius, kuopa nuta
rė vėl surengti spalvotų pa
veikslų rodymą. Kuopos na
rys J. Siurba apsiėmė pa
rodyti paveikslus. Jis sa
kė, kad turi padaręs daug 
nuotraukų iš įvairių įvy
kių : parengimų, . piknikų, 
LDS seimo ir 1.1. Sakė, tu
ri nemažai vaizdų iš Detro
ito miesto, kur praėjusią 
vasarą įvyko LDS 15-asis 
Seimas. K. Karosienė, kuri 
praėjusią vasarą apkeliavo 
aplink pasaulį, parvežė 
jam įdomiu spalvotų pa
veikslų (“slides”) iš -Hong 
Kongo. Jis parodys ir tuos 
paveikslus.

Paveikslų rodymas įvyks 
vasario 2 d., šeštadienio va
kare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Parke, N. Y. -

Narys

Japonijoje šių metų lap
kričio mėnesi subankrutavo !

įmonės ir statybos komna- j 
nijos. Subankrutavusiu fir
mų skola sudarė 12.3 bilijo
no jenų.

Tokio mieste po sunkios 
ligos 74 metų amžiaus mirė 
žymus Japonijos visuome
nės veikėjas, aktyvus kovo
tojas prieš militarizmą, re
akciją ir fašizmą, Japoni
jos Kompartijos narys Ka- 
roku Hosokava.

SERGA
Draugei V. Budronienei 

buvo padaryta operacija 
ant gerkles penktadienį, 
gruod. 14. Dabai’ randasi 
namie, eina gervn. Gyvena 
58-15 120th St., Bayside, 
L. L, N. Y.

Linkime greit pasveikti.
Žinią pranešė Nele Ven- 

tienė.

Su Aido choru 
sutiks Naujus Metus

Gražiai užsisako vietas 
del Naujų Metų laukimo 
su Aido choru. Meldžiame 
visus, kurie manote laukti 
Naujų Metų su Aido cho- 
choru, užsisakyti vietą ne 
vėliau gruodžio 27 dienos 
pas bile aid ietį, arba pa
šaukiant: MI-6887. Del vi
sų užtikrintas gražus ma
lonumas. Kviečia

AIDO CHORAS

Dar vienas priminimas
Malonėkit įsitėmyti, kad 

gruodžio 23 d,, 3 vai. po
piet, “Laisvės” salėje bus 
nepaprastas pobūvis. Ši po
būvį rengia LDS 13-ta kuo
pa. Tikimės, kad tiek dide
li, kaip ir maži bus paten
kinti tos dienos įvykiais. 
Prie eglutės vaikai atliks 
programą, žaidimus. Visi 
svečiai bus pavaišinti ska
niais užkandžiais, karšta 
kava. Bazaro formoj bus 
daug daiktų dovanoms. Dėl 
to mes jau esame gavę ne
mažai daiktų. Dėkojam au
kotojoms, kad prisideda 
prie mūsų pobūvio. Vardai 
bus paminėti vėliau.

Rengimo Komisija

New Yųrkas. — Laikraš
tininkų streikas dar vis tę
siasi.

SVARBU!
1963 metų Vasario-Februa- 

ry 3 dieną į vyks “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suvažiavi
mas, pradžia 11 vai. ryto.

Pq suvažiavimo bus “Lais
vės” banketas. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vieta—Russian-Ame- 
rican Center Hall, 61 Riving
ton St., New York City.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Puiki Kalėdine Dovana Jūsų 
Giminėms ir Draugams

Vienas AiiglŲ-Lietiiviij Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne

Užsisakydami kartu prisiyskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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

Nuoširdi padėka
Praėjusį ketvirtadienį į 

“Laisvės” kabinetą buvw 
užėjusi Marytė Kal\ 
vaitienė. Jos Julius, ji sa
ko, dar vis nesijaučia ge
rai. Dar vis kartą į savaitę 
lanko ligoninę. Tai tik pa
rodo, kaip nelengva patri
kusią sveikatą pataisyti. 
Ims laiko. Reikia kantry
bės.

Ji taipgi mus prašė Ju
liaus ir jos vardu nuošir
džiai padėkoti visiems jų 
draugams, bičiuliams ir gi
minėms, kurie ligonį lankė 
ligoninėje bei aplanko na
muose, taipgi laiškais bei 
ativrukais prisiuntė linkėji
mus greitai pasveikti. Otų 
linkėjimų, pasak Marytės, 
buvo gauta ir yra gaunama 
labai daug ir beveik iš vi
sų lietuviškų kolonijų. Mat, 
mūsų geras draugas Julius 
Kalvaitis, kaipo veikėjas, 
“Laisvės” vajininkas, yra 
plačiausiai žinomas pažan
giajame judėjime.

Redakcija

Jau ruošiasi prie 
dainų festivalio

Amerikinis sveturgimiams 
ginti komitetas jau prane
ša, kad jis ir vėl rengia di
džiuli visų tautiniu gru
pių dainų festivalį-koncer- 
tą. Jis įvyks 1(963 metų va
sario 24 d., sekmadieni. 
Programoje dalyvaus įvai
rios tautinės grupės su sa
vo dainomis bei šokiais. Ne
tenka nė kalbėti, jog šiame 
koncerte gražiai pasirodys 
ir lietuvių dainos jėgos.

Koncerto vieta: Frater
nal Clubhouse, 10 West 
48th St., Manhattane.

Komitetas ragina ir pra
šo tautines grupes tą die
na nieko savo nerengti,' b 
visiems dalyvauti jojo pa
rengime.

Naujų metų linkėjimai
» 

Jonui Grybui
Drauge Jonai,

Sveikinu ir visokios lai
mės linkiu jums asmeniškai 
ir visiems- draugams lais- 
viečiams. Lai ateinantieji 
metai bus visiems dosnūs ir 
giliukingi.

Jonas Barkus




