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KRISLAI
Geraširdis F. Kastro 
Juna Bosch.
Sveikiname A. Bimbą.
V. Tysliavieno Vilniuje.

— Rašo R. Mizara —

Fidelio Kastro vadovauja
moji Kubos vyriausybė išlais
vino “invazijos belaisvius,” ir 
jie šiandien jau Floridoje.

Priedui dar pridėjo: leido iš 
Kubos išvykti visiems buvusiu 
belaisvių artimiesiems, šeimų 
nariams. Tai d a r y d a m a s, 
Kastro parodė savo gilų hu
manizmą.

Kai kurie išlaisvintieji da
bar plepa, būki jie dar kartą 
bandysią savo gimtąją šalį 
pulti, deginti ir žmonės žudy
ti; jie, girdi, nuversiu ir Kast
ro vyriausybę!. .

Liežuviais jie gali viską pa
daryti, ir plepa jie pagal užsa
kymus “iš viršaus.” O mūsų 
vyriausybė, sakoma, pažadėjo 
išlaisvinti e s i e m s mokėti po 
$60 kas savaitę.

Prieš keletą dienų Dominin
konų respublikoje įvyko rinki
mai : šalies prezidentu išrink
tas Juna Bosch, 53 metų am
žiaus R e v o 1 iucinės partijos 
veikėjas.

Komercinė spauda skelbia, 
jog Bosch esąs “kairysis libe
ralas”; neužilgo matysime, 
koks jis liberalas.

Domininkonų respublikoje 
per arti 30 metų viešpatavo 
budelio Trujillo fašistinė dik

tatūra. šalis baisiai nuka
muota. Viešpatauja negirdė
tas skurdas, vargas. Ir Juna 
Bosch greitu laiku atvyks į 
JAV prašyti paskolų arba do
vanų.

Domininkonų respublika rei
kalinga griežtų reformų—pir
miausia žemės reformos. Be to, 
reikia iššluoti visus fašistinius 
likučius,—pelėsius ir šiukšles. 
Reikia šalį apvalyti.

Jei naujasis šalies preziden
tas tai vykdys, liaudis jį gerbs 
ir jam padės.

Esu įsitikinęs, kad mūsų 
skaitytojai ir visa pažangioji 
JAV lietuvių visuomenė kartu 
su manim išrdingai pasveikins 
Antaną Bimbą su šlove, kurią 
jam suteikė Vilniaus Valstybi
nis Kapsuko v. universitetas.

A. Bimbai, kaip matome iš 
šiandien “Laisvėje” telpančios 
telegramos, buvo suteiktas Is
torijos mokslų garbės daktaro 
vardas.

. Tai buvo, beje, padaryta 
dviejų istorinių A. Bimbos

• veikalų Lietuvoje pasirodymo 
proga.

“Vienybės” leidėja Valė 
Tysliavienė š. m. gruodžio 20 
d. išvyko į Vilnių veždamasi 
savo vyro, poeto Juozo Tyslia- 
vos pelenus.

Kaip žinia, 1961 metais mi
ręs, J. Tysliava prašė, kad, kai 
jis mirs, jo palaikai turį būti 
sudeginti, o pelenai nugabenti 
į Lietuvą ir Vilniaus Rasų ka
pinėse palaidoti.

Reikia atsiminti, kad J. Tys
liava, nors ilgokai gyveno A- 
merikoje, atsisakė priimti jos 
pilietybę. Jis tebesiskaitė Lie
tuvos piliečiu. Savo redaguo
jamame laikrašty J. Tysliava 
neretai puolė Tarybų Lietuvą 
panašiai, kaip ir jo našlė, ir 
be jokio reikalo. Bet čia jau 
kitas dalykas.

Tai bus jau antras JAV lie
tuvis palaidotas Rasų kapinė
se — 1959 metais ten buvo 
palaidoti poeto St. Jasilionio 

pelenai.

H Vilniaus “Tiesa” (š. m. 
gruodžio 22 d.) išspausdino 
gražų A. Metellonio nekrolo
gą.
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Ką sako apie intervenciją 
Pietų Vietnamo partizanai

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad per 
ketveris metus, tai yra, 
pirmuosius Septynerių me
tų plano, jau įrengta ir pa
leista veiklon virš 3,700 
svarbių įmonių, kaip tai: 
fabrikų, elektros gaminimo 
jėgainių, kasyklų naftose 
gavybos šaltinių ir susisie
kimo priemonių.

Komunistų partijos ple
numas, kuris įvyko lapkri-

čio mėnesį, 1963-ųjų metų 
programai paskyrė 34 bili
jonus ir 500 milijonų rub
lių naujų įmonių statybai. 
1963 metais bus pastatyta 
ir įrengta 630 didelių in
dustriniu ir kitu įmonių.

“Pravda” nurodo, kad 
Septynerių metų plano pra- 
vedimui turi dar energin
giau veikti lokalinės komu
nistų organizacijos ir są
junginių respublikų vyriau
sybės.

Visus “Laisves’ skaitytojus, bendradar- W 
bius, vajininkus ir prietelius-rėmėjus nuošir- 

$ džiai sveikiname su Naujaisiais Metais.
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Socialistinės šalys į Spellmanas netiki į | 
nemokės J. T. skolų “Ramybę ant Žemės”
Jungtinės Tautos, N. Y.— Saigonas. — Kalėdų pro- 

Vakarų blokas dauguma ga New Yorko kardinolas
balsų nubalsavo, kad visi Spellmanas lankėsi Pietų 
Jungtinių Tautų nariai pa-, Vietname. Jis malūnspar- 
dengtų skolas, kurių yra niu skraidė į Pietų Vietna-
apie šimtas milijonų dole
rių.

G. P. Arkadejevas, TSRS 
delegacijos pirmininkas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjun
ga tų skolų nemokės, nes 
dalis jų padaryta 1956 me
tais, kada Izraelis, Anglija 
ir Francūzija buvo užpuolę 
Egiptą, kitos skolos pada
rytos Konge, Laose, Viet
name, apeinant Jungtinių 
Tautų taisykles.

Jis sakė, kad tegul tas 
skolas padengia tie, kurių 
sumanymu jos buvo pada
rytos. Tokio pat nusistaty
mo laikosi ir kitos socialis
tinės šalys. Net Francūzija 
atsisako Kongo išlaidas pa
dengti.

mo armijos dalinių išsidės
tymo pozicijas ir Jungtinių 
Valstijų malūnsparnių ba
zes. Spellmanas aplankė 
JAV malūnsparnius Nha 
Trango ir Da Nango bazė
se, gyrė juos už “pasišven
timą” ir laimino “perga
lėms”.

Kardinolas Spellma n a s 
kiekvienas Kalėdas pralei
džia besilankydamas į JAV 
karo bazes. Matomai, jis 
netiki i krikščionišką obalsį 
“Ramybė ant Žemės”.

Pekinas. — Čionai lankė
si Mongolijos vadas Tsen- 
denbalas. Kinija ir Mongo
lija sureguliavo savo sienas 
ir pasirašė sutartį.

Apie streiko eicją
New Yorkas. — 1962 m. 

spalio mėnesį 75,000 laiva
krovių buvo paskelbę strei
ką. Tada prezidentas Ke
nedis prieš jį pavartojo 
Taft-Hartley įstatymą ir 
streiką sulaikė 80-čiai die
nų, kad per tą laiką laivų 
savininkai ir laivakrovių 
unija tartųsi. Bet pasitari

amai nedavė rezultatų, tai 
dabar International Long
shoremen’s laivakrovių uni
ja vėl panaujino streiką, z 

Streikas suparalyžavo vi
su Atlanto pakraščiu, nuo 
Maine iki Texas, laivų ju
dėjimą. Vien tik New Yor
ko prieplaukoje sulaiko 150 
prekybinių ir keleivi n i ų 
laivų.

Laivų savininkai ryžtasi 
sumažinti laivakrovių gru
pes, kurios dabar yra po

Nesistebėsime, jei netrukus 
Lietuvoje bus išleista knyga 
su rinktiniais A. Metelionio 
raštais.
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Sausio 1 d.—Naująją Me
tų dieną — mūsų laikraštis 
neišeis. Tai bus vienintelė per 
eilę metų savaitė, kurioje 
“Laisvė” pasirodys tik vieną 
kartą.

Mūsų skaitytojams, bendra
darbiams, vajininkams, bičiu
liams ir draugams: laimingą 
1963-čiųją metą!
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20 žmonių, iki 17 žmonių. 
Tas grąsina paleidimu iš
darbo 5,000 laivakrovių.

Darbininkų unija reika
lauja, kad grupių skaičius 
pasiliktų, kaip buvo, kad
būtų sutrumpintos darbo 
valandos ir dienai palikta 
po $24.16 alga. Į dieną už
mokestis yra nemažas, bet 
reikia žinoti tą, jog laiva- 
kroviai ne kiekvieną dieną 
turi darbo, o į prieplauką 
kasdien turi nueiti.

KINIJA PALIUOSAVO 
106 INDUSŲ KARIUS
Pekinas. —Kinija vėl pa- 

liuosąvo 106 Indijos ka
rius, kurie pasienio kauty
nėse buvo sužeisti, arba 
būdami nelaisvėje susirgo. 
Kautynėse kinai buvo suė
mę 1,140 indusų karininkų 
ir karių, iš kurių jau 600 
paliuosavo.

Miami, Flą.
Kubos invazijos imtiniai 
pasakoja, būk šimtai Ta
rybų Sąjungos piliečių ir jų 
šeimų grįžta į savo tėvynę.

Antradienį, sausio 2 d., /
“Laisvė” neišeis, nes per 
Naujuosius Mietus darbi
ninkai nedirbs.

kalingi, sėkmingi, laimingi. Svarbiausia, 
kad 1963-čiaisiais metais viešpatautų pa
sauline taika, kad visų darbo žmonių, o tai 
reiškia kartu ir visų mūsų, gyvenimas būtų 
ramesnis ir rytojus Šviesesnis!

“LAISVES” KOLEKTYVAS

Kubos invazijos imtiniai 
džiaugiasi gavę laisvę

Miami, Fla. — Per kelias 
valandas tūkstančiai inva
zijos imtinių šeimų narių 
buvo apgulę orlaukį, į kurį 
lėktuvais pargabeno iš Ku
bos imtinius. Imtinių ir jų 
šeimų susitikimas buvo 
džiaugsmingas'.

Komercinės spaudos re
porteriai klausinėjo invazi
jos imtinius ir jų šeimų na
rius. Milžiniškoje daugu
moje jie kalbėjo tik apie 
džiaugsmą, kad gavo laisvę 
ir grįžo pas savo šeimas. 
Keletas iš tų, kurie grįžo 
paskutiniu lėktuvu, tai šau
kė, kad jie. “vėl grįš į Ku
bą” nuvertimui dabartinės 
valdžios, kad ir mirti jiems 
“prisieitų”. Bet tokių buvo 
tik keletas. >

Havana. —Kubos vyriau
sybė sutiko, kad 1,000 na-
rių, buvusių invazijos imti-
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nių šeimų ar giminių, vyktų 
į Jungtines Valstijas mėne
siui laiko pasimatymui su 
jais.

Kubos vyriausybė patvar
kė, kad už mėnesio laiko jie 
grįžtų į Kubą, o jei to ne
padarys, tai neteks Kubos 
pilietybės ir ten esamų jų 
nuosavybių. Jie išplaukė 
laivu “African Pilot”, ku
ris į Kubą pristatė vaistus 
ir kitokius medikalius reik
menis.

IR KIŠENVAGIAMS 
“KALĖDOS”

New Yorkas. — Belau
kiant Kalėdų labai daug 
žmonių lankosi į krautu
ves. Tuo naudojasi kišenva
giai. Šiemet miestas buvo 
pastatęs darban daug slap
tų policininkų, kurie arės-

Hanojus. — Pietų Viet
namo Tautinis išsilaisvini
mo frontas (partizanų) per 
radiją padarė suvadą 1962 
ihetų kovų. Dar 1961 me
tais Ngo Dinh Diemo val
džia ir Jungtinių Valstijų 
militariniai patarėjai išdir
bo planus — “sunaikinti 
partizanus o pirmoje vie
toje, tai Mekongo upės sri
tyje, kur labai dera ryžiai”.

Jungtinės Valstijos pa
siuntė į Vietnamą virš 10,- 
000 militarinių patarėjų,

Kinai už komunistų 
pasitarimą

Honkongas. — Kinijos 
spauda kritikuoja tas .ko
munistines šalis, kurios nu
šilę i d ž i a imperialistams, 
stovi už sugyvenimą. Kinai 
reikalauja, kad būtu su
šauktas tarptautinis komu
nistų pasitarimas —išsiaiš
kinimui, kas. yra teisus, o 
kas klaidingas.

Kiniečiams nenat i n k a. 
kad jie buvo kritikuojami 
Italijos ir Čekoslovakijos 
komunistų suvažiavimuose. 
Nepatinka ir tas, kad Ta
rybų Sąunga normalizuoja 
santykius su Jugoslavija.

Maskva — Tavy b i n i s 
žurnalas “Mokslas ir religi
ja” aiškino Kalėdų atsira- 
dima, ir kaip religiniai va
dai jas naudoja savo reika
lams.

marininku ir lakūnu. Buvo 
prisiųsta specialūs mari
ninku daliniai iš Okina- 
wos, kurie išlavinti karui 
prieš partizanus. JAV pri
siuntė šimtus tankų, tūks
tančius kanuolių, kulko
svaidžių ir daugybę kito
kių militarinių įrengimų.

Dalis JAV “patarčių” 
“liuosanoriai” įstojo i Ngo 
Dinh Diemo armija ir su
daro jos nugarkaulį. Ngo 
Dihn Diemo armiia ir žan
darai sudarė virš 400,000 
vyrų jėgą.

Liepos mėnesį šios jėgos 
pradėjo veiksmus partiza
nų sunaikinimui. Puolimas 
tęsėsi per penkis mėnesius. 
Ir kokie rezultatai? Dabar 
jau ir patys Jungtinių Vals
tijų “patarėjai” pripažino, 
kad “operacijos nepavyko”, 
nes ne tik nesunaikino par
tizanu, bet jų jėgos dar su
tvirtėjo.

Žinoma, ir partizanai tu
rėjo daug nuostolių. Inter- 
ventai ir Ngo Dinh Diemo 
žandarai sunaikino šimtus 
kaimelių, daugybe nekaltų 
žmonių seimu, fret savo 
tikslo nepasiekė.

Kovoje Ngo Dinh Diemo 
jėgos neteko apie 50,000 
vyrų užmuštais ir sužeis/ * 
tais, o 33,000 karių ir kari
ninkų nėrė j o į partizanų 
nusę. Nemažai mirtį rado 
ir JAV militarinių “patarė- 

jjų” ir “savanorių”.

Vėliausios žinios
Maskva. — Dienraštis Maskva. — Kalėdų proga

tavo virš 70 kišenvagių.

A. Bimbai suteiktas Istorijos 
mokslų Daktaro vardas

(Telegrama)
VILNIUS. — Šiandien, 

gr. 25 d., posėdžiavo Vil
niaus valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
Mokslinė taryba. Jai pirmi
ninkaujantis universite t o 
rektorius, profesorius dak
taras J. Kubilius pranešė, 
kad iš Istorijos-filologij o s 
fakulteto Mokslinės tary
bos gautas pasiūlymas su
teikti įžymiam Amerikos 
pažangiosios visuome nes 
veikėjui Antanui Bimbai 
Istorijos Mokslų Garbės 
daktaro vardą.

Su Bimbos gyvenimu, jo 
visuomenine, moksline ir 
publicistine veikla Moksli
nės tarybos narius supa-

lų Garbės daktaro vardu 
mes pagerbiame ir vertina
me didvyriškai, pasiauko
jančiai pažangiame judėji-

0

“Pravda” rašo, kad Tarybų 
Sąjunga įspėjo Indijos val
džią. TSRS pareiškė, kad 
Indija neturi pasiduoti Va
karų karo kurstytojų poli
tikai, kurie ją ginkluoja 

■prieš Kiniją ir nori ati- 
; traukti nuo dabartinės I s
tarptautinės politikos.

“Pravda rašo, kad jeigu 
Indija atsisakys nuo neut- 
rališkos politikos, tai ji ne
teks socialistinių šalių eko
nominės ir finansinės pa
galbos.

tarybinis radijas sveikino 
Jungtinių Valstijų žmones: 
linkėjo laimių ir visų tautų 
ramaus sugyvenimo. Radi
jas žymėjo, kad tarptauti
niai santykiai gerėja ir pa
geidavo nusiginklavimo.

Washingtonas. — Sulau
kęs 86 metų amžiaus mirė 
W. R. Austin, buvęs JAV 
ambasadorius’ Jungtinė s e 
Tautose.

Grįžę išižindino profesorius B. 
Pranskus. Pasiūlymą Bim
bai suteikti Ištari jos moks
lų garbės daktaro vardą 
parėmė profesorius J. Ma
tulis.

Docentas R. Šarmaitis 
pasakė: Pagerbdami Anta
ną Bimbą Vilniaus valsty
binio V. Kapsuko vardo 
universiteto Istorijos moks-

Antanas Bimba 
me dalyvaujančius lietu
vius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Vilniaus univer s i t e t o 
Mokslinė taryba vieningai 
nutarė Antanui Bimbai su
teikti Istorijos Mokslų Gar
bės daktaro vardą.

A. Vaivutskas

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Pakista
nas principe sutiko — pasi- 
tarimų keliu sureguliuoti 
Kašmyro srityje sieną.

Paryžius. — Dešimtimis 
tūksetančių žmonės lankosi 
į Tarybų Sąjungos paro
dą, kurią suruošė Francū- 
zijos - TSRS draugiškumo 
draugija.

New Yorkas. — Per Ka
lėdų šventes Jungtinėse 
Valstijose nuo automobilių 
nelaimių žuvo 640 žmonių.

Maskva. — Gruodžio 25 
dieną TSRS satelitas “Mar
sas I” jau buvo 12,000,000 
mylių nuo Žemės.

Londonas. — Anklikonų 
arkivyskupas D r. M. Ram
sey meldėsi už popiežiaus 
sveikatą.

Nepiliečiai privalo 
užsiregistruoti

Visi sveturgimiai, kurie 
nėra Jungtinių Valstijų pi
liečiais, per sausio mėnesį 
privalo užsiregistruoti. Ku
rie to nepadarys, tai bus 
pašaukti atsakomybėn.

Kurie jau yra pirmiau 
registravęsi, tai užsiregist
ravimas lengvas. Bile paš
to įstaigoje gali gauti re
gistracijos blanką, ją išpil
dyti ir vėl nunešti į paštą. 
Tiems, kurie nėra registra
vęsi, tai pašte nurodys, kas 
reikia daryti.
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Su Naujaisiais Metais!
BENDRAI, 1962-ieji METAI, kuriuos paliekame, 

žengdami per 1963-iųjų metų slenkstį, nebuvo blogi žmo
nijai metai. Blogi jie nebuvo todėl, kad buvo išvengta 
pasaulinio karo, branduolinio karo.

“Kubos krizės” laikotarpiu, atsiminkime, pasaulis 
buvo priblokštas, nusigandęs; atrodė, jog Pentagonas 
vykdys savo užmojį—veršis į Kubą. O tai ir būtų buvu
si branduolinio karo pradžia.

Bet karo buvo išvengta. Tarybų Sąjungos vyriau
sybė tuojau pastojo jam kelią; tam pritarė ir preziden
tas Kenedis. Kubos neliečiamybė užtikrinta. Pasaulis 
lengviau atsiduso. “Kubos krizę” likvidavus, valstybės, 
atrodo, turės iš to padalyti rimtas išvadas, nes, atsi
minkime, nors pasaulinis karas buvo išvengtas, tačiau, 
anot N. Chruščiovo, “pasaulis dabar gyvena, vaizdingai 
kalbant, ant užminuoto rūsio, prikimšto termobranduo
linių ginklų.”

Neužgydytas sopulys—Vakarų Berlynas. Tikėkime, 
kad ir čia karo troškėjai bus suvaldyti, pažaboti, kad 
to miesto reikalas išsispręs taikiai.

Tebėra pasaulyje dar ir eilė kitų opiii klausimų— 
tarp kitko Kongas, Pietų Vietnamas; ginkluotas pasie
nio konfliktas tarp Kinijos ir Indijos. Yra vilties, kad 
visa tai ramiai išsispręs 1963 metais.

— o —
JUNGTINĖSE VALSTIJOSE 1962 metais gyveni

mas nebuvo idealus—vis buvo ir dar tebėra tarp apie 
i 5—6 milijonai darbininkų be darbo. Vyko eilė darbinin

kų streikų. JAV darbo unijos pasibrėžė kovoti už 35 va
landų darbo savaitę; deja, tik pasibrėžė, bet konkrečių 
žingsnių dar nedaug tepadaryta. Sutrumpinimas darbo 
valandų, aišku, sumažintų nedarbą.

JAV dar tebėra politinių kalinių. Liberališkoji Ke
nedžio administracija pradėjo vykdyti gyveniman Mc
Carrano įstatymą. Teismas jau teisė JAV Komunistų 
partiją, surado ją kalta ir nubaudė pinigiškai. Partija 
apeliuoja į aukštesnįjį teismą. Vienas po kito imami at
skiri darbininkų veikėjai ir jiems ruošiamos bylos—vis 
dėl nusižengimo McCarrano įstatymui.

— o —
PRIEŠ VISĄ TAIKOS trokštantį pasaulį 1963 me-: 

tais tebestovės ta pati problema, kokia buvo 1962-ai- 
siais: kova už branduolinių ginklų sunaikinimą, kova 
už visuotinį nusiginklavimą.

Pavergtų, kolonijinių tautų išlaisvinimas — kitas 
didžiulis dalykas.

Prieš Amerikos liaudies akis tebestovi klausimas, kaip 
kovoti su nedarbu. Norint panaikinti nedarbą, reikės 
paantrinti, praplėsti kovą už darbo savaitės sutrumpi
nimą iki 35 valandų. 1

Kitas uždavinys: kova už pilietines teises ir lais
ves, kova už McCarrano įstatymo atmetimą, už Teisių 
Biliaus apgynimą.

Sveikindami mūsų skaitytojus su Naujaisiais Me
tais, sakome: Į 1963-čiuosius metus ženkime drąsiai, su 
pasitikėjimu, kad visokias sutiktas kelyje kliūtis nuga
lėsime, kad 1963-ieji metai bus didžiulių pasiekimų me- 

* tai taikai apginti ir darbo žmonių būviui pagerinti!

“Skybolt” ir “Polaris”
JAV GAMINO karinį įranky—“Skybolt.” Tai daly

kas, kuris buvo taikytas tam, kad iš lėktuvo galėtų bū
ti paleistas ir apie tūkstantį mylių tolio zvimbtų su 
branduoline bomba į tą vietą, kur taikomas. Tai, žinoma, 
agresinis ginklas.

JAV išleido daugiau kaip pusę bilijono dolerių 
“Skybolt” gamybai, tobulinimui, o Anglija išleido apie 
25 milijonus dolerių lėktuvams, kurie “Skybolt” neštų. 
JAV pažadėjo “Skybolt” dovanoti Anglijai. Bet, po ke
leto bandymų, paaiškėjo, jog “Skybolt” neveikia, kaip 
reikia; paleistas* iš lėktuvo nepataiko į taikiklį. Tuo bū
du JAV valdžia atsisakė “Skybolt” gaminti, ir dėl to 
Anglijoje kilo didelis triukšmas—pradėta šaukti, kad 
JAV Angliją apsuko!

Neseniai Nassau mieste, Bahamas saloje, įvyko 
tarp prezidento Kenedžio ir ministrų pirmininko Mac- 
millano pasitarimas. Jo pasėka, kaip sako pranešimai, 
buvo tokia: Anglijos valdžia pagaliau sutiko su JAV po
zicija, kad “Skybolt” netikęs, kad šitos karinės priemo
nės Amerika negamins ir Anglijai jos neduos. Bet vie
ton “Skybolt” JAV duos Anglijai submarinų “Polaris”. 
— Kas “Polaris”? Tai atominis submarinas, iš kurio 
galima paleisti branduolinę bombą, lekiančią apie 1,500 
mylių. Esą, Anglija nebūsianti nuskriausta, negaudama 
“Skybolt”—“Polaris” ją išgelbėsiąs...

JAV jaučiasi esančios Anglijai skolingos už tai, 
kad ji leidžia joms turėti Britanijos teritorijoje militari- 
nes bazes.

“Polaris” nėra koks žaislas—tai mirtį, pražūtį ne
šąs karo įrankis. Didžiosios Britanijos žmonės kovojo 
ir tebekovoja prieš amerikines branduolines bazes Ang
lijoje; jie kovos ir ateityje.

O viso pasaulio taikos šalininkai sako: reikia panai
kinti visus atominius ir hydrogeninius ginklus, reikia 
eiti prie visuotinio nusiginklavimo.

NEPAMIRŠO IR MŪS
Vilniaus dierįraštis “Va

karinės naujienos” prane
ša:

Valstybinė politinės litera
tūros leidykla Maskvoje išlei
do. žinyną “ U ž s i e n i o šalių 
spauda” (redaktoriai N. Pal- 
gunovas ir M: Charlamovas). 
Knygoje —striaipsniai, duo
dantys bendrą charakteristiką 
apie atskirų Vakarų Europos, 
Amerikos ir Australijos vals
tybių spaudą. Čia taip' pat 
galima rasti žinių apie pa
grindinius kapitalistinių šalių 
laikraščius, telegramų agentū
ras, laikraščių ir žurnalų kon
cernus. I

Skyriuje “JAV spauda” pa
teikiamos trumpos anotacijos 
apie pažangius lietuvių laik
raščius “Laisvė” ir “Vilnis,” 
leidžiamus Niujorke ir Čika
goje. Šiose anotacijose nuro
domi laikraščių išleidimo me
tai ir tiražas, jų Redaktoriai ir 
t. t.

Dabar ruošiamasi leisti žiny
ną apie Azijos ir Afrikos ša
lių spaudą .

RASISTŲ VALDOMOJE 
ŠALYJE

TASSo korespondentas P. 
Gregori Londone rašo apie 
Pietų Afriką, kur siautėja 
rasistai:

Profesorius iš pietų Afrikos 
Respublikos dr. Edgaras Bruk- 
sas Anglijos žurnalo “World 
News” puslapiuose papasako
jo apie baltųjų ir afrikiečių 
gyvenimą savo šalyje. Šio žur
nalo redaktorius Denis Ogde- 
nas pakomentavo Brukso su
rinktus duomenis.

“Kiek naujagimių galima iš
maitinti per metus už 20 milL 
jonų svarų sterlingų ?” — 
klausia jis. šią sumą Wei\ 
vardo režimasketinai išleisti 
greitesniems lėktuvams, pirkti 
Anglijoje . Tuo tarpu kas ket
virtas afrikiečių Vaikaš Durba- 
ne — viename > iš didžiausių 
Pietų , Afrikos. Rėspu: b l.i ,k o;& 
miestų — miyątą- nupb pusbą-f 
džiavimo, n esd laukęs vlene- 
rių metų. '* Afrikiečių kūdikių 
mirt i n g u m a s šiame mieste 
(246 .kiekvienam tūkstančiui 
vaikų) — didžiausias pasauly
je. Į

Kitame Pietų Afrikos Res- 
publikios mieste — Johan- 
nesburge, — kurio vaizdinys 
paprastai siejamas su aukso 
kasyklomis, kasdien miršta 
šeši afrikiečių vaikai. Durba
no buvo patikrinta 240 darbi
ninkų afrikiečių, ir visiems bu
vo nustatyti pusbadžiavimo 
požymiai.

Pretorijos mieste apie
procentų nekvalifikuotų dar- 
biniknų maitinasi' taip blogai, 
kad nepajėgia dirbti visos 
darbo dienos.

MA Biologijos instituto direk
torius.
Daugiau kaip keturiasdešimt 

metų prof. T. lyą/jąųskas,/dii^. 
ba pedagoginį dai'bą(,Lietuvos 
universitete, Vilniaus V. Kap
suko v. universitete, Lietuvos 
žemės ūkio ‘akademijoje, Kau
no medicinos institute ir kito
se aukštosiose mokyklose.

Dar buržuaziniame univer
sitete jubiliatas savo zoologi
jos paskaitose sumaniai įpin- 
davo darvinizmo pagrindus.

Profesorius T. Ivanauskas 
skersai ir išilgai yra išbrai
džiojęs mūsų žaliąsias girias, 
ištyrinėjęs vingiuotas upes bei 
giliuosius ežerus; Jis! suskai
čiavo ir aprašė beveik visus 
Lietuvos stuburinius gyvūnus 
ir dalį bestuburių, pavyzdžiui, 
vabzdžius ir kt. Jis domisi ne 
tik gyvūnija, ’’bet ir augalija. 
Jo dideliame' mokslinių darbų 
sąraše yra tokie stambūs vei
kalai, kaip , “Lietuvos paukš
čiai”, “Lietuvos gėlųjų vande
nų žuvys”, “Gamtininko užra
šai”, “Apie žvėris ir paukš
čius”, “Gyvybės raida”, 
mėnesiai Brazilijoje’’ ir kt.

Tarybinė vyriausybė aukštai 
įvertino įžymaus mokslininko 
nuopelnus, įvairiomis progo
mis apdovanodama jį Garbės 
raštais bei medaliais, ir naujai 
išleido visus jo veikalus, 
rašytus seniau ir dabar.

J. Kaškaitis

Memorialinė beletristika
Tai bent atsiminimai! Ne 

kokie ten sausi chronologiš
ki , užrašai,. Ne koks pa
plūstai '’memorialinis žan
ras. Tai įgudusio dailinin
ko nutarta ;ryškių vaizdų

rija. Tai be galo įdomi me
morialinė beletristika, isto
rinis romanas'1 su tikroviš
kais herojais, kupinos veiks
mų audringos gadynės pa
vaizdavimas — “Artimi to
liai.” Pats pavadinimas toks 
taiklus, intriguojantis. Skai
tai, įsiskaitai, atsitraukt ne
gali. Autorius — plačiai ži
nomas gerbiamas profeso
rius Bronius Pranskus-Ža
lionis, tas pats gabusis ta
lentingasis Vacius Žalionis, 
proletarinės poezijos ekspo- 
nantas, mokytojas, kritikas.

Kaip giliai mes žavėdavo- 
, “Trys mės Vacio Žalionio prole-
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Rasistų “etika”
“Pietų Afrikoje nepakan

ka būti žmogum... Pir
miausia reikia turėti reika
lingą odos spalvą...” Tokią 
išvadą priėjo Vakarų Vo
kietijos laikraščio “Sud- 
deuische Zitųng” korespon
dentas ,ką tik grįžęs iš Pie
tų Afrikos Respublikos. Sa
vo teiginiui pailiustruoti jis, 
pavyzdžiui, J praneša tokį 
faktą. Neseniai PAR par- 
lamente yisiskai rinitai' bu-

tariniais eilėraščiais, to
kiais patosiškais, raiškiais, 
kovingais, dinamiškais! Jo 
skambiąją poemą “Krymo 
sonetai” visą ištisai išmo
kau atmintinai, gėrėjaus 
jos revoliuciniu turiniu, mu- 
zikingu skambesiu, aukštu 
stilium, pavyzdingu eiliavi
mu, spalvingu koloritu... 
Tų traškių stanzų gabalė
liai dar ir dabar plūduriuo
ja atminties upokšniais.

Anais tamsiais, slogingais 
smetoninio fašizmo metais 
Vacio Žalionio eilėraščiai, 
teatriniai vaizdeliai, kriti
niai n u r o d y m d i būdavo 
mums dvasinis penas, gyvos 
kalbos, šaltinis. Gaudyda- 
vom jo r a š t u s '“Laisvėj,” 
“Priekalo” žurrlalo; “Rau
donojo artojais” numėriuo-
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buvo tas mūsų mielasis 
prof. B. Pranskus-Žalionis! 
Kiek jam teko perkentėti 
nuo pat žaliosios jaunatvės 
metelių, kai jis giliai širdin 
įsidėjo Markso-Lenino idea
lus’ir juos visą savo gyve
nimą nešiojo ir praktikavo. 
Kaip rizikingai jam teko la- 
viruot, patekus laivelei į pa
vojingus sūkurius ir verpe
tus...

Giliai ir neišdildomai įsmi
go man atmintin ir sąmo- 
nėn “Artimi toliai.” Ir tai 
tik jaunų metų pergyveni
mų ir kovų pavaizdavimai. 
Ir Voronežo jaunuolis grįž
ta į savo tėviškę. Čia vėl 
sekiojimai, bes islapstymai, 
areštai, kalėjimas.. Ilgų me
tų kalėjimas Kaune, kol iš
keistiems: kalėjime drau
gams sužiba laimė patekti į 
Maskvą. Maskvoj jis duoda 
lietuvių kalbos pamokas 
universitete, ir pats ten mo
kosi toliau, bręsta, tobulina
si...

Tolesni prof. B. P rans - 
kaus-žalionio puslapiai te
bėra terra incognita. /“Ar
timi toliai” jų nepaduoda. 
Tenka laukti 1

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo
Gruodžio 9-tą turėjom 

priešmetinį
Apsvarsčius bėgančius rei
kalus buvo raportuota, kad 
mūsų moterų kuopa jau gy
vuoja dvidešimt metų ir 
daug darbų nuveikta ir iš- 
aukota geriems tikslams. 
Gražu, kad visos narės 
draugiškai veikia be jokių 
kliūčių. Per 20 metų mirė 
12-ka labai gerų draugių, 
kurios buvo LLD 110 kg. 
narės. Tai labai gaila nete
kus malonių draugių.

Paaukojome $10 “Liau
dies Balsui” pasveikinti jo 
30 metų sukaktyje.

Užbaigus tarimus, ture- • 
j ome žieminių švenčių žai
dimų popietę. Onutė Vi- 
limaitienė išpuošė stalus su 
visokiais gražumėliais ir 
visos pasidalinome mažo- v 
mis dovanėlėmis. K. Žemai
tienės pripuolė gimtadie
nis, tai visos jai velinom il
giausių metų, turėjom ka
vos ir visokių skanėsių, vi
sos gražioje nuotaikoje ma
loniai praleidom laiką. La
bai gaila, kad abi Duobie-<

susirin

SO

PROF. T. IVANAUSKUI 
80 METŲ

Š. m. gruodžio 16 d. su
kako įžymiajam Lietuvos 
gamtininkui Tadui Ivanaus
kui 80 metų amžiaus. Ta
das Ivanauskas — profeso
rius, akademikas, eilės kny
gų autorius.

Sukakties proga docentė 
J. Kauneckienėi šitaip apie 
jubiliatą atsiliepia Vilniauš 
“Tiesoje”:

Prof. T. Ivanauskas, atvykęs 
į Lietuvą, 1918 m. drauge su 
kitais lietuviais inteligentais 
Kaune imasi organizuoti pir
mąją aukštąją mokyklą—Lie
tuvos universitetą, o paskui 
vieną po kitos steigia įvairias 
gamtos mokslų įstaigas. Vie- 
gamtos mokslo įstaigų — Zo
na iš seniausių jo įsteigtų 
ologijos muziejus. Jame su
kaupta profesoriaus ilgamečio 
ir kruopštaus darbo vaisiai — 
gyvūnijos rinkiniai.

Vėliau jis įsteigia pirmąją 
Lietuvoje kailinių žvėrelių fer
mą Obelynėje ir suorganizuo
ja Zoologijos sodą.

1941 m. prof. T. Ivanauskas 
įeina į Lietuvos1 TSR Mokslų 
akademijos mokslininkų bran
duolį — išrenkamas jos tik
ruoju nariu. I

Nuo 1946 m. prof. T. Iva
nauskas eilę metų buvo LTSR

vo svarstomas klausimas, ar sė.
------ Ir kaip man malonu, mie

la, įdomu buvo skaityti to 
pačio myliriiojo' įkieto,' da-' 
bar subrendusio nusipel
niusio. lietuvių l literatūros 
profesoriaus B. Pranskaus- 
Žalionio stambią intriguo
jančią atsiminimų knygą 
“Artimi toliai”! Iš tikro, 
skaitai kaip ir kokį revoliu
cinį istorinį romaną. Taip 
aiškiai, ryškiai, smulkme
niškai piešia autorius savo 
kūdikystės, vaikystės skru
pulingus metelius, intymius 
šeimynos vaizdelius, darbo 
ir vargo epizodus, pirmosios 
meilės romantiką, gabaus 
berniuko Vaciuko Anskai- 
čio kelius ir takelius. Vaiz
duotėj taip ir stovS^ilka- 
viškio geografija, kaimai, 
miesteliai. Mirguliuoja 
draugų ir kaimynų vardai, 
net ir pažįstami girdėti vei
kėjų vardai. ^"Paduotos net 
ir jų fotonuotraukos. Įsi
žiūri, atpažįsti jas.

Kas ypač būdinga ir įdo
mu, tų veikėjų, tų herojų 
vardai užeinami ir toles
niuose įvykiuose, mokykloj, 
kultūriniuose bei palitiniuo- 
se rateliuose, Kauno sambū
riuose, kalėjime, Mariampo- 
lės gimnazijoj, Vo r o n e ž o 
draugijose, Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas, Zigmas An
ga r i e t i s - P o ž'ėla, Juozas 
Greifenbergeris, V. Čarnis, 
Karolis Požėla, K. Giedrys, 
P. Pajarskas, I. Gaška, Lav. 
Liuda, Jūra Jūratė, padarė 
gilų poveikį jaunam auto
riui. šiurpūs kelionių apra
šymai, per pavasario potvy
nius palaidinius, šnipų sek
lių pavojai, policijos, kalėji
mo sargų žiaurumai, klai
kūs pergyvenimai Karaliau
čiuje primena garsiąją Vik
toro Hiugo epopėją “Varg
dieniai” (“Les M i se rab
ies”) ...

Skaitai ir galvoji: iš tik
ro, koks nuoširdus, taurus, 
koks pilnutinai atsidavęs 
revoliucionierius, kovotojas

rasinis segrega v i m a s pą- 
pludimiuose tąjky tin a s iri 
vandenyje ? Panamentaš ne
ilgai s u k o’ š'a’u ‘ galvą: ir 
vandenyne' per tris mylias 
buvo pravestos segregavi- 
mo ribos.

Šis nutarimas ne vienin
telis šioje srityje. Pietų Af
rikos įstatymų leidėjai prak
tiškai tik ir ieško, rasinių 
pertvarų. Ne taip seniai 
valdžia nutarė pardavinėti 
afrikiečiams radijo imtu
vus, pritaikytus' tik toms 
bangoms, kurioms trans
liuojamos specialios laidos 
“spalvotiesiems.” Sava ime 
suprantama, kad šiose lai
dose liauspinamas paklus- 
n u m a s baltiesiems valdo
vams.

Viena paskutinių rasinio 
segregavimo naujovių pri
klauso Durbano miestui. Iki 
čia iš Vakarų Europos ir 
Amerikos atsirito nusiren- 
ginėjimo seansų mada—va
dinamasis “striptease.” Ta
čiau PAR moralės saugoto
jams tuojau pat iškilo “eti
kos” klausimas... Ne,’ne 
dėl to, ar reikia leisti “strip 
tease” vietinėse pasilinks
minimo įstaigose, bet dėl to, 
kaip pasielgti su “spalvo
tais” kelneriais, aptarnau
jančiais šias įstaigas? Ga: 
liausiai buvo nutarta sean
sų metu “spalvotą” aptar
naujantį personalą uždaryti 
virtuvėje. “K. T.”

ĮŠVENTINO DAR TRIS 
“ŠVENTUOSIUS”

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII įšventino (kononiza- 
vo) dar tris “šventuosius.” 
Prie “šventųjų” jis pri
sakė Pierre Julien Eymard, 
francūzą; Angelo Maria 
Pusi—buvvusį francūzą ku
nigą, kuris “stebuklus” da
rė Pietų Amerikoje, ir 
Francisco Maria da Cam- 
poroso —1 buvvusį kapucinų 
minyką. 1

Tenka laukti tos įdomios n^s, Antanina ir Elzbieta, 
beletri s t i k o s tęsinio, kito negalėjo būti su mumis, ne-, 
tomo.

Šitie nuostabūs “Artimi 
toliai” yra gausi, vaizdinga 
pamoka, kaip reikėtų rašyt 
atsiminimus, kad jie būtų 
įdomūs skaityt, kad turėtų 
gražaus pasisekimo. “Arti
mųjų tolių” autorius jaut
riai pergyveno, puoselėjo 
šiurpius tolių kelius ir su
gebėjo juos aukštai artistiš
kai pavaizduoti savo talen
tinga plunksna. Skaitai ir 
atsigėrėt negali. Tarytum 
koks' fantastitiis romanas. 
Bet čia> ne: fantazija, o'tik
ra tikrovė, nuostabiai ga
biai atpasakota.

sveikata neleido.
L. Bekis

Albany, Nj Y.—1960 me
tų gyventojų surašinėjimas 
parodė, kad tada New Yor- 
ko valstijoje buvo 16,783, 
604 gyventojai. Moterų bu
vo daugiau — 8,662,830, o 
vyrų — 8,120,774. Moterų 
buvo daugiau ir persisky
rusių su vyrais, būtent 127,- 
055, o vyrų buvo tik 70,- 
505 “divorsantų.”

Apie seniausią 
respubliką

San Marino yra seniau
sia pasaulyje respublika. Ji 
gyvuoja jau 1,600 metų. 
Tai tik 38 ketvirtainių my
lių ploto respublikutė, ku
rioje randasi apie 16,000 
gyventojų.

t » I ' ’ t

. San- Marino yra tik. 12 
mylių atstoję nuo' IŪdrijos 
jūrosv-beViš visų pusių ap
supta Italijos teritorijos.,.

Po Antrojo pasaulin io^ 
karo ten veikė komunistų 
v a d o va ujama vyriausybė, 
bet 1957 metais Vakarai ją 
nuvertė.

San Marino gamina na
gų dažus, raudonąjį vyną, 
ir apie milijoną dolerių gau
na įplaukų už pašto ženk
lelius, kuriuos noriai perka 
jų rinkėjai.

Visiems Lietuvių Literatūros 
draugijos nariams

KomitetasJŪS 
sveikina visus LLD narius 
su naujaisiais 1963 metais 
ir linki visiems stiprios 
sveikatos ir su padidinta 
energija darbuotis dėl savo 
garbingos organizacijos.

Reikia pripažinti, kad 1962 
metai mūsų LLD buvo gra
žūs metai. Gavom gražų bū
rį naujų narių ir Draugiją 
išlaikėm labai gražiame sto
vyje. Bet baigiantis 1962 
metams mirtis išplėšė iš 
mūsų organizacijos net ke
letą labai veiklių, labai rū
pestingų narių. Todėl mes, 
likusieji, turime dar stip
riau suglausti savo dąrbi- 
ninkiškas apšvietos jėgas ir 
dar gražiau darbuotis 1963 
metais.

Su pradžia 1963 metų tuo
jau mokėkimės savo duok
les į LLD.

Kalbinkim savo kaimynus 
bei pažįstamus stoti į LLD. 
Čia netenka kalbėti, kiek 

ir ką gauna narys, priklau
sydamas Lietuvių Literatū
ros Draugijoje . Gauna tris 
kartus daugiau vertes kny
gų ir žurnalą “Šviesą” tik 
už $2 metinių duoklių.

Įstoti ir priklausyti prie

LLD gali kiekvienas doras 
lietuvis.

Su pradžia šių 1963 metų 
bus siuntinėjama labai gra
žaus, lengvo pasiskaitymo 
knyga, parašyta J. Kaunec- 
kio, “Prelatas Olšauskis.” O 
apie pabaigą 1963 metų, ma
noma, gausime ir kitą kny
gą, tai bus visų mylimo mū
sų Draugijos steigėjo Leo
no P ruse i ko s raštai, ku
riuos surinko S. J. Jokubka 
ir J. Mažeika, “Vilnies” re
daktoriai.

Todėl visus LLD narius, 
o ypatingai kuopų valdybas 
ir finansų sekretorius, kvie
čiame nedelsiant pradėti 
darbą išrinkime duoklių ir 
gavime naujų narių į LLD.

Gražiausių sėkmių jūsų 
darbuose!

ALDLD Centro
Komitetas:

K. Petrikienė, 
pirmininkė

E. T. Mizarienė, 
vice pirmininkė

J. Grybas, sekr.
P. Bechis, ižd..
P.. Buknys
B. Z. Keršulienė \ / 
A. Bimba 1
A. Bimba,
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, įvairiais klausimais Kuo maitinasi kosmonautai skridimo metu?
Prof. Neal kritikuoja 
Kenedžio diplomatiją
Kalifornijos Claremont 

kolegijos profesorius Fred 
Warner Neal aštriai kriti
kuoja Kenedžio administra
cijos diplomatiją, kaip ne
lanksčią ir praleidžiančią 
geras progas sėkmingoms 
deryboms su Tarybų Sąjun
ga.

Kadangi prof. Neal yra 
buvęs JAV Valstybės de
partamento viršininku, tai 
jam amerikinė diplomatija 
nėra svetima, jis su ja yra 
gerai susipažinęs. Neal tei
gia, kad prez. Kenedis pa
veldėjo užkietėjusio respu
blikono Dulleso “brinkman
ship” vadinamą karu grasi
nančią politiką, tą pačią po
litiką pavadindamas “stan
ding firm” — tvirtai laiky
tis, nepasiduoti kompromi
sams, nusileidimams.

Praėjusią vasarą, kai Ta
rybų Sąjunga siūlė Vaka
rams sąlygas tartis Vokie
tijos taikos klausimu, tai 
Kenedžio administracija 
pražiopsojo geriausią progą 
susitarti ir Berlyno krizės 
klausimą išrišti. Tai pada
ryta todėl, kad Kenedžio 
administracija laikėsi nusi
dėvėjusios Dulleso politikos 
“nieko nedaryti” Berlyno 
klausimu, kad tuo patenki
nus Vakarų Vokietiją, nors 
amerikiečių interesams tai 
būtų žalinga.

Prof. Neal visa:. nepatai
kauja Tarybų Sąjungai, jos 
diplomatiją taipgi kritikuo
ja. Bet Vokietijos klausi
mu jis griežtai smerkia A- 
meriką, kurios vadovybėje 
buvo sukurta antikomunis
tinė Vokietijos Federalinė 
respublika, atgaivintas jun- 
'keriškas militarizmas ir tuo 
pat metu griežtai atsisaky
ta pripažinti Vokietijos De
mokratinę respubliką, taip
gi tartis Berlyno krizės lik
vidavimo klausimu.

Nei jokia save gerbianti 
valstybė negali toleruoti to
kios padėties, kuomet Rytų 
Vokietijos teritorijoje bujo
ja Vakarų Berlyne revan
šistinis centras, antikomu
nistinė militarinė stovykla. 
O Amerika atsisako eiti i 
pasitarimus, kad tokia ne
normali padėtis būtų likvi
duota, .kad Vakarų Berly
nas būtų neutralizuotas. 
Tai absurdiška polifka, ku
rios buvo įsikibę Dulles ir 
Eisenhoweris, o dabar lai
kosi įsikibęs Kenedis.

Tarybų Sąjunga rodo no
ro tartis visais svarbiaisiais 
klausimais. Bendru pasita
rimu buvo išrištas Laoso 
klausimas, Kubos krizė lik
viduota, tai kodėlgi negali
ma panašiai padaryti ir 
Berlyno krizės klausimu?

Gerai, kad prof. Neal sa
vo knygoje “War and Peace 
and Germany” smarkiai 
kritikuoja nuolat atominiu 
karu grąsinančią Amerikos 
diplomatiją.

Amerikos liaudies gyveni
mą vaizduojančios noveles

Sunku rasti gerą novelę 
tarp milžiniško skaičiaus 
protą migdančių novelių 
įvairiuose knygynuose ir 
knygų parduotuvėse.

Lars Lawrence (Phillip 
Stevenson) neseniai suteikė 
skaitytojams porą gerų, re
alistinių novelių —• “Old 
Father Antic” ir “Hoax”, 
.kurios vaizduoja darbo 
žmonių gyvenimą ir jų ko
tas. Tai nebe pirmosios 
jo novelės. 1954-ais metais 
jis parašė knygą “Morning, 
Noon, and Night”, o 1956 
m.—“Out of the Dust”.

Novelėse piešiamas vaiz
das nuveda mus į vieną 
pietvakarių mainierių mie
stą, kuris mažai ką gali 
skirtis nuo daugelio kitų 
Amerikos miestų ir mieste
lių. Kaip ir kitose vietovė
se, taip ir šiame mieste ko
va už būvį smarkiai įsisiū
buoja 1930 m. ekonominės 
krizės laikotarpyje. Dirban
tieji organizuojasi į savo 
unijas, .bedarbiai kuriasi be
darbių tarybas, kovos sū
kuryje pasirodo komunis
tai.

Darbininkai suruošia pro
testo demonstraciją prieš 
evikcijas (šeimų iš namų 
mėtymą). Policija brutaliai 
demonstrantus puola, aša
rines bombas paleidžia dar
ban, pasigirsta ir šūvių, nuo 
kurių du demonstrantai ir 
šerifas negyvi krinta ant 
žemės. Reakcija siunta, fa
šistiniai būriai siautėja, 
meksikiečius ir negrus 
daugiausia terorizuoja. Tei
smai palaiko kasyklų ir na
mų savininkų pusę. Kiek
vienas kovotojas apšaukia
mas komunistu. Bet darbo 
žmonių kova nesiliauja, jie 
turi viltį savo kovą laimėti.
Lars Lawrence (Stevenson) 

dabar ruošia naują didžiu
lę knygą, kuri vadinsis 
“The Seed”. Tai bus tęsinys, 
pirmesnių novelių. Tai bus 
nauja pažiba Amerikos li
teratūroje.

Ką duotų 35 valandų 
darbo savaitė

JAV Darbo dępartmentas 
skelbia, kad lapkričio mėn. 
bedarbių skaičius paaugo 
net puse milijono. Šiuo me
tu užsiregistravusių bedar
bių yra arti 4 milijonai ar
ba arti 6 procentai visos 
darbo jėgos. Apie milijo
nas randasi tokių, kurie jau 
baigė kolektuoti bedarbių 
apdraudą, o darbo nesusi
randa.

Darbo departmentas nu
rodo, jog šiuo metu randasi 
74 ir pusė milijono darbo 
jėgos, kuri kasmet paauga 
1,350,000. Visa bėda tame, 
kad ne visa darbo jėga pro
duktyviai sunaudojama. 
Blogiausia esti su jaunuo
liais, kurių ir dabar virš 15 
proc. bedarbiai. Automatija 
irgi bedarbių skaičių augi
na.

Štai kodėl būtinai reikia 
darbo savaitę trumpinti. 
Unijų kova už 35 vai. darbo 
savaitę turėtų būt laimėta 
visose pramonės šakose. Tai 
pasiekus galima tikėtis lai
kino bedarbių skaičiaus su
mažėjimo.

_  _  _ k
Alkoholio veikmė

Kartą didysis rusų rašy
tojas Levas Tolstojus yra 
pasakęs:

“Alkoholis temdo žmo
gaus sąmonę, migdo jo są
žinę, alkoholio veikiamas, 
žmogus kvailai elgiasi. 
Įprotį svaigintis alkoholiu 
sukelia noras užslopinti są
žinės balsą. Devynios de
šimtosios visų nusikaltimų, 
kurie purvinom dėmėm nu- 
sagsto žmogų, įvykdomos 
alkoholio poveikyje...”

GYVYBĖ BUVO PRIEŠ 
2,700,000,000 METŲ

Washingtonas. — Dr. T. 
C; Hoering, iš Carnegie in
stituto, tyrinėjo, kaip seniai 
Žemėje atsirado gyvybė. 
Jis, sako, kad jo tyrimai ro
do, jog. prieš 2,700,000,000 
(du bilijonus septynis šim
tus milijonų) metų jau bu
vo gyvybė.

Atsako: Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Botani
kos instituto diręk'torius K. 
Jankevičius. .

Tarybiniai kbsiųdįso did
vyriai A. Nikolajevds ir P. 
Popovičius skridimo metu 
maitinosi taip, kaip Žemėje. 
Jie valgė savo mėgiamą 
maistą, malšino troškulį, lyg 
tai būtų ne kelionė kosmo
se, o žūklė ar medžioklė. O 
kaip veikia nesvarumo są
lygos virškinimą? — pa
klausite. Žmogui esant ne
svarumo būklėje maisto virš
kinimo ir išskyrimo funkci
jos nesutrinka. Maisto me
džiagų judėjimas, jų įsiur
bimas žarnyne, ekskremen
tų išskyrimas bei jų pašali
nimas vyksta normaliai.

Kaip žemėje
Trumpalaikėje kelionėje 

kosmonauto maitinimas di
delių sunkumų nesudaro. 
Bet juk netoli tas laikas, 
kai žmogus pradės sudėtin
gus ir ilgus skridimus į Sau
lės sistemos planetas^ o dar 
vėliau ir už jos ribų. To
kios kelionės užtruks kele
rius metus. Kaip tada mai
tinsis kosminio laivo įgula 
ir kaip ji bus aprūpinama 
deguonimi? Šiuo metu pa
žiūra yra tokia — ilgalai
kėms kelionėms kosminiuo
se laivuose teks dirbtinai 
sukurti tokią medžiagų aps
kaitą, kokia yra įprastinė
se sąlygose Žemėje.

O kaip šis procesas vyks
ta Žemėje? Žalieji augalai 
iš neorganinių medžiagų 
kuria organines. Mikroor
ganizmai, gyvūnai, ir pats 
žmogus, maitindamiesi or
ganinėmis medžiagomis, jas 
keičia, kol jos, pagaliau su
ardomos iki anglies dvide
ginio, vandens ir minerali

Merkines vidurines 
mokyklos sveikinmai 
GERBIAMAS RAŠYTOJAU,
Visą pirma leiskite Jus viso Merkines vi

durinės mokyklos mokytojų kolektyvo var
du pasveikinti Naujųjų Metų proga ir pa
linkėti Jums daug laimės ir kūrybinių lai
mėjimų 1963 metais. Mes labai dėkingi už 
siunčiamą laikraštį “Laisvė”, kurį su įdomu
mu skaitome, kuri mus supažindina su Ame'r 
rikos lietuvių gyvenimu. Todėl norime pa
linkėti sėkmės visam redakcijos kolektyvui 
jo tolimesniame darbe, reikalaujančiame 
daug kūrybinių jėgų ir pasiaukojimo.

Nors, palyginus, praėjo neilgas laiko tar
pas nuo Jūsų apsilankymo Merkinėje, ta
čiau čia jau yra naujų pakitimų.

Mūsų Merkinė diena iš dienos auga, gro
žėja ir plečiasi. Čia atsirado naujų mūri
nių pastatų, atidarytas vaikų darželis, sta
toma didžiulė mokykla-internatas, kurioje 
mokysis 350 mokinių. Be abė^O, senoji Dai
navos krašto sostinė neužilgo užgydys karo 
padarytas žaizdas ir bus puikiu kultūros ži
diniu, nuolat lankomu įvairių turistų. Be 
to, sujungus kanalu Dnieprą su Nemunu, 
Merkinė taps uostu, čia atsiras pramonės 
įmonių.

Toliau savo darbą tęsia mokyklos krašto
tyrininkai. Jie nemažai sukaupė medžiagos 
apie hitlerininkų piktadarybes, apie poka
rio klasių kovą Merkinės apylinkėse. Vis 
naujais eksponatais, kraštotyrine medžiaga 
pasipildo mokyklos muziejėlis.

Dirba ir mokyklos literatai. Jie toliau lei
džia almanachą “Mintis”, domisi poezija, 
literatūra.

šia proga siunčiame ir Jums keletą mūsų 
mokyklos literatų eilėraščių.

Leiskite dar kartą palinkėti Jums sėkmės 
kūryboje ir asmeniniame gyvenime.

Mokyklos Direktorius
Merkinė,
1962. XII. 11.

(Laiškas buvo rašytas R. Mizarai.—Red.)

Daug jau amžių praslinko, praėjo, 
' Daug vandens jau nuplukdė Merkys

Tik tas kalnas nugairintas vėjo, 
Tik piliakalnis stovi dar vis.
Tik dar Stangė vis šiokščia putota, 
Neša vandenis žilas Merkys, 
Tik legendom, sakmėm apdainuotas 
Stovi kalnas, kur buvo pilis.

. •"r-- i
J. Krinickas, VHI-kl. mokinys

Oi, kodėl tu liūdi 
Rudenėlio naktim? 
Pasakyk, ar myli 
Šiom svajingom akim?

Prisimink ten toli 
Verpetus Nemune— 
Saugo sieną karys, 
Jis pilka miline...

Neliūdėk, jis sugrįš.
Tau kažko neramu ?
Ir saulutė nušvis
Ties juodu arimu.

Oi, .kodėl tu liūdi 
Rudenėlio naktim? 
Pasakyk, ar myli 
Šiom svajingom akim?

Ona Galčiūtė, XI kl. mokinė

MERKINĖS PILIAKALNIS
Ten, kur Nemuno mėlyna juosta, 
Ten, kur vandenis plukdo Merkys, 
Ten stovėjo legendom apjuosta 
Aukštam kalne Merkinės pilis.
Daugel priešų ją puolė ir griovė, 
Daugel krito bernelių narsių, 
Bet stovėjo jinai kaip tvirtovė 
Ir nebojo kryžiuočių aršių.

Kapsuko rajono Černiachovskio vardo kolūkyje 
panaikintas mokestis už elektrą.
Nuotraukoje: Kolūkio elektromonteris J. Bajoras, mel

žėjos A. Vilkelienės bute nuima elektros skaitliuką.
■ ?

3 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., gruodžio (Dec.) 28, 1962

nių druskų. Šios medžia
gos vėl panaudojamos orga
ninių medžiagų gamybai. 
Be to, augalai, vykstant 
šiam procesui, išskiria žmo
gaus gyvybinei veiklai būti
ną deguonį.

Tokio maisto sudėtis
Tokiu būdu, kosmonautai 

ilgalaikei kelionei savo pa
lydovais paims tokius orga
nizmus, kurie geriausiai ati
tiks žmogaus reikalavimus^ 
o taip pat kosminio skridi
mo sąlygas. Pirmiausia au
galai turės būti labai derlin
gi, o gyvūnai — veisūs ir 
produktyvūs, toliau — at- 
.sparūs temperatūros svyra
vimams, apšvietimui, vibra
cijai, įvairioms radiacjos 
dozėms. Jų, gaminamos me
džiagos turės būti pilnaver
čiais maisto produktais. ,

Koks augalas pasižymi 
šiomis savybėmis? Mano
ma, kad kosminiame “žemės 
ūkyje” reikšmingą vietą už
ims vienaląsčiai dumbliai. Iš 
40 tūkstančių šiuo metu ži
nomų vienaląsčių dumblių 
tinkamiausia masiškai au
ginti yra chlorela.

Šis dumblis paplitęs ga
na plačiai. Jis randamas 
tiek vidutinio klimato juos
toje, tiek apie pusiaują. Gy
vena jis dirvožemyje, gė
luose vandenyse ir jūrose. 
Jo ląstelės labai mažos, apie 
0.006 mm dydžio, apvalios. 
Chlorela gali iš anglies dvi
deginio ir vandens, saulės 
pagalba, gaminti organinę 
medžiagą. Dumblis turtin
gas baltymais, kurie suda
ro apie 50 procentų ląste
lės sausų medžiagų svorio, 
riebalais ir vitaminais. Vi
ta m i n o C kiekių chlorela 
tikriausiai bus tinkamas 
palydovas kosmonautui.

ETIUDAI
Vakaro prieblandoj melsvai 

nusidažė sekundės.
O nuo radijo bokštų būriai 

žodžių ir pulkai melodijų ritas.
Gatvės penklinėse žingsnių sutartinės 

dar nenutyla. . .
Bėkite čia, žiburėti langai,—
Aš jums pagrosiu fugą 

rūkstančiais fabrikų kaminais 
ir dundančiais tiltų būgnais.

Pavasario šokį šoka vagos.
Pavasario autoportretai 

kiekviename rasos lašely.
O mano jaunystė krykščia 

žiedadulkių miglose.
Ir peršokdama per saulėlydžius 

bėga tolyn.

šimtais lūpų prabilo gatve, 
Žvilgsniu barikados aikštėse 
žodžių sriautas susimaišė

su ryto miglomis:
Sutirpo tarpuvartėse, limpa prie 

grindinio ir namų sienų.
I Gatvė sklidina rytmečio...

v Laikrodžiai taško sekundžių puslus.
Ir daugybė pulsų apspito 

saulės nutviekstus laikrodžius.
R. Jotvingis

Galima auginti laive
Tarybinių ir užsienio 

mokslininkų bandymai pa
rodė, kad kosmonautui ne
būtinai šį dumblį reikės 
naudoti maistui. Mat, chlo
rela minta smulkūs vandens 
gyvūnai—zooplanktonas bei 
moliuskai, kuriuos galima 
auginti kosminio laivo sąly
gomis. Tiek zooplanktonas, 
pavyzdžiui, d a f n i jos, tiek 
moliuskai savo mitybinėmis 
savybėmis prilygsta aukš
čiausios rūšies mėsai.

Dumbliai ir zooplankto
nas yra geras maistas žu
vims. Dėl to manoma, kad 
yra reali galimybė kosmi
niame laive laikyti žuvis. 
Dėmesio vertos vadinamos 
labirintinės žuvys, kurios 
specialaus organo pagalba 
sugeba deguonį pasiimti tie
siog iš oro.

Ar kosminiame laive bus 
įmanoma auginti tik žemes
niuosius a u g a lu s, pavyz
džiui, vienaląsčius, dumb
lius? Manoma, kad kosmi
nio “šiltnamio” flora pasi
žymės įvairumu . Jos sudė
tyje bus ir kai kurios aukš
tesniųjų augalų rūšys. Kos
miniame laive tokie augalai 
galės net geriau negu že
mėje išbujoti ,nes, jiems ne
tekus svorio, m a i s t i n gos 
medžiagos greičiau pateks į 
visas ląsteles.

Bus ir gyvulių
Nemažą kosmonauto ra

ciono dalį turės sudaryti 
gyvulinės kilmės produktai. 
Dėl to manoma, kad kosmi
nėje kelionėje negalima bus 
išsiversti be šiltakraujų gy
vūnų. Koike tai bus gyvū
nai? Greičiausiai tie, kurie, 
būdami labai produktyvūs, 
pasižymės atsparumu nepa-

lankiems aplinkos veiks- ekspedicijoje į žvaigždes del 
niams ir kurie kvėpavimui daugelio gerų ypatybių taip 
naudos palyginti nedaug pat gali būti triušis, 
deguonies ir tuo pačiu iš- Kosminio laivo patikimos 
skirs ne tokį jau didelį ang-| medžiagų apytakos sūkūri- 
lies dvideginio kiekį, šiomis mas — sudėtingas uždavi- 
ypatybėmis pasižymi vištos, nys . Tačiau netenka abejo- 
kurioms geru lesalu galės ti, kad žmogus net kosmose 
būti minėti dumbliai—chlo- sukurs žemiškojo gyvenimo 
rela. Žmogaus palydovu patogumus.

Marijampole išėjo pensijon, 
ją pakeitė Kapsukas

“Marijampolė išėjo į pen
siją.” — taip tiksliausiai 
būtų galima išsireikšti apie 
šį seną miestą.

Marijampolė../
Net ir senosios kartos 

ūkininkai, tvirtai įsikibę se
nienų, buvusį miesto pava
dinimą mielai pakeitė revo
liucionieriaus, kovotojo už 
liaudies laisvę Vinco Kap
suko vardu.

Senosios Marijampo 1 ė s 
nėra. Yra naujas miestas, 
naujas vardas. Nebeatpa- 
žinti dabar miesto. Po hitle
rinių budelių niokojimo išli
kę namai sumenko, lyg ir 
pasitraukė. Juos apsupo, to
li į ariamus laukus išbėgę 
nauji gyvenami kvartalai, 
pramoniniai miesto mikro
rajonai. Mieste, kur smeto
niniais metais didžiausiu 
technikos stebuklu buvo 
primityvi Vitmozerio me
talo dirbtuvėlė, dabar rūks
ta keliolikos fabrikų kami
nai. Į įvairias šalis miestas 
išleidžia savo gaminius: de
tales auto mašinoms, vilno
nius audinius, puikius me
džio baldus, statybų duo
ną — gelžbetonines kon
strukcijas, cukrų, vaisių- 
uogų ir daržovių konservus. 
Jau antri metai veikia mil
žiniška įmonė—maisto pra
monės automatinių įrengi
nių gamykla.

: Dar šiemet savo produk- 
jciją turi pateikti visai nau
jas fabrikas — kombinuotų 
pašarų gamykla. Miestui 
dabar yra kuo pasididžiuo
ti. Svarbiausia, kad visos 
šios gamyklos išaugo poka
rio metais. Jas statė, rengė 
ne vien tik lietuviai. Milijo
nus kainuojantieji brangūs 
įrenginiai pargabenti iš 
Rusijos, iš Ukrainos, iš to
limojo Sibiro, iš karštosios 
Gruzijos, ir iš kitur. Drau
giškų Tarybų Sąjungos ša
lių inžinieriai ne kartą ir 
patys pabuvojo čia, Kapsu
ke, Suvalkiioje, petys į petį 
dirbo su lietuviais, mokė 
juos. Štai, kad ir jauniau
sias, kombinuotų pašarų 
fabrikas.

Jį statyti pradėjo pernai, 
liepos mėnesį. Įprastas ply
tas turėjo pakeisti gelžbe
toniniai klojimai. Ir visas 
pastatas, keturkampis, di
džiulis, slenkančiais kloji
mais turėjo kilti 40 metrų. 
Kaip pastatyti jį, jei pana
šios statybos rajone dar ne
buvo? Kur įgyti patyrimo?

Ir štai, Ukrainos inžinierių 
laiškas iš Simferopolio:

“Atvažiuokite pas mus, 
padėsime...”

Kapsuko statybos-valdybos 
inžinieriai Antanas Žaliaus
kas, Algis Šeštakauskas ke
letą mėnesių gyveno Simfe
ropolyje, mokėsi, grįžę drą
siai ėmėsi darbo. Tris mė
nesius statybų triukšmas 
netilo dieną-naktį. Pastatas
kasdien paaugdavo metru- 
pusmetriu, ir rudenį, per 
Didžiojo Spalio šventes bu
vo atšoktos statybų pabaig
tuvės.

Statybos baigėsi, bet dar
bo ritmas netyla. Tik dabar 
jis kitokio atspalvio. Čia at
važiuoja sunkvežimiai pa
krauti sunkiomis ir sudėtin
gomis mašinomis.. Jos mon
tuojamos visuose fabriko, 
aukštuose. Mašinos užpildo 
sales. Prie jų triūsia lietu
viai, ukrainiečiai, rusai, net

■ du lenkai. Tikra internacio
nalinė brigada. Jos brigadi
ninkas — baltarusis Lionia 
Blizniukas, simpat i n g a s 
vaikinas. Visi jo brigados 
vyrai pravažiavę ne vieną 
tūkstantį kilometrų, dirbę 
Įvairiausiuose miestu o s e. 
Štai, Ivano Jakubovičiaus 
šeima gyvena Minske. Anks
čiau Ivanas dirbo tolimąja- 
me' ‘Sibire.

i Dar
Dar įdomesnis liftininkų 

i kelias. Jie du: Mykolas Šlia- 
' cinas ir Viktoras Gajevskis. 
• Mvkolas—lietuvis, Viktoras 
I —baltarusis. Mykolas švie
siaplaukis, lino akimis. Vik
toras—visiška priešginybė 
jam: žemaūgis, kresnas, 
tamsaus gymio. Bet abu jie, 
tartum broliai. Viktoras ir 
Mykolas kartu dirba jau 
nuo 1959 metų.

Kai suūš kombinuotų pa
šarų gamyklos maši n o s, 
Lietuvos žemdirbiai dėkos 
ne tik saviems, bet ir bro
liškų tautų statybininkams. 
Broliams rusams, ukrainie
čiams ir kitoms Tarybų Są
jungos tautoms mes dėkin
gi ir už naująjį Kapsuko 
miestą, ir, už naujam gyve
nimui pakilusį senąjį Lie
tuvos Sūduvių kraštą. z

Petrus

Seni žmones daugumoje 
yra nervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.



JUDAIZMAS REAKCIJOS TARNYBOJE
Judaizmas — žydų religi- Vergą valdžių žiaurumas tam tikrą mokslų, tegu ir fdelį smūgį. Dievas leiJudaizmas

ja, kaip ir kitos religijos, 
per savo gyvavimo istoriją 
keitėsi kartu su žmonių gy
venimu. Tačiau ji sugebėjo 
išsaugoti pačius tamsiau
sius atsilikimo bruožus ir 
likti ištikimu tarnu išnau
dotojų klasių rankose. -Ne
paisant naujų formų ieško
jimo, nuo biblijos judaizmo 
iki šio amžiaus modernaus 
judaizmo žydų religija iš 
esmės liko antimo k s 1 i n ė. 
Kapitalistinėse šalyse, ypač 
Jungt. Amerikos Valstijose, 
judaizmas ir dabar yra bur
žuazijos pagrindinis įran
kis dvasiškai pavergti žydų 
liaudies masėms. Judaiz
mas — reakcinga religija, o 
ja remiasi daugelis ir kitų 
religijų. Krikščionybė la
bai aukštai vertina judaiz
mo mokymą apie paklusnu
mą, apie valstybinę santvar
ką kaip dievo duotą ir t. .t 
Kaip svarbu buvo kovoti

religinį, tai mergaitėms tas 
nebuvo privaloma.

Žydų religija yra žydiško
jo buržuazinio nacionalizmo 
pagridas. Didžiųjų 'švenčių 
metu tikintis žydas kreipia
si į dievą tokiais žodžiais: 
“Tu, viešpatie, išskyrei mus 
iš kitų tautų, tu mus pami
lai, išaukštinai mūsų kalbą 
aukščiau visu kitu kalbu.” v v C

Žydų religijos apaštalai per 
daugelį amžių išnaudojo mi-

Žinios iš Lietuvos
MŪSŲ LITERATŪROS

BIČIULIAI
j Nebe pirmą kartą Tary
bų Lietuvoje vieši lietuvių 
draugijos Lenkijoje Varšu
vos skyriaus vicepirminin- rų kalba, 
kė Anastazija Stoberska. 1 Minėta leidykla išleido

Šį kartą viešnia Vilniuje taip pat ir Margaritos Ali- 
svečiavosi apie dvi savai- ger eilėraščių rinkinį, 
tęs. Ji susitiko su respubli
kos kultūros ir visuomenes 
veikėjais, tarėsi kultūrinio 
bendradarbiavimo klausi
mais.

Anastazija Stoberska ir 
jos vyras Zigmas Stobers- 
kis yra žinomi lietuvių gro-1 pOna|.us ateinančių metų

“Šventosios vietos,” nors jis 
kol kas ir sąlyginis, apibū
dina turinį.

— Filmas bus dokumen
tinis, — papasakojo režisie
rius. — Ne paslaptis, kad 
dar 
dar tiki į dievą, keliais 
vaikšto “šventomis vieto
mis.” Mes norime pasaky
ti jiem: “Atsistokit. Pa
kelkit galvas. Apsidairy- 
kit...” Mes norime padėti 
jiems atsikratyti religinių 
prietarų.

G. Gerulaitis

“Bulgarų rašytojo” leidyk
la išleido Tarybų Lietuvos 
poeto, Lenininės premijos 
laureato Eduardo Mieželai
čio eilėraščių rinkinį bulga-

delį smūgį. Dievas leido 
Hitleriui išžudyti savo iš-, 
rinktosios tautos >šešiusmi-l 
lijonus žmonių. Bet buržu
aziniai nacionalistai ir da
bar neatsisakė savo teori
jos, nors daugelis iš jų ne
mėgsta apie tai garsiai šne
kėti, nes šios teorijos mo
ralė dažnai sutampa su hit- 
lerizmo rasistine morale. 
Kai kurie sionistų vadeivos 
bei žydų klerikalai dabarti
niu metu mėgina aiškinti, 
kad religinį teiginį apie tai, 
jog žydų tauta yra dievo 
išrinktoji, nęreikią supras
ti kaip rasistinę teoriją. 
Žydų istorinė misija esanti 
skelbti visiems žmonėms 
tiesą apie dievo mokslą. Ši 
apgaulė galėjo kai ką įti
kinti, bet gyvenimas rodo

Žydų vergvaldžiai žiau
riai elgėsi su savo vergais, 
ne švelniau, negu kitų tau
tybių. Vergai turėdavo pri
pažinti judaizmo religiją, jų 
nelaikė žmonėmis. Žydų re
liginiuose raštuose smulkiai 
suminėtos priemonės ver
gams kankinti. Žydų religi
jos mokymas apie valstybę 
ir teisę nuo pradžios iki ga
lo išreiškia išnaudotojų kla
sių interesus. Aukščiausia 
valstybės forma yra abso-|tą apie tai, esą dievas "žydų 
liuti monarchija—teigė žy- tautą pasirinko iš visų .kitų 
du religija carizmo laikais, tautų. Rabinai įtikinėdavo 
Carizmas dažnai panaudo- žydų" darbo žmones, kad vi

si istoriniai įvykiai yra die
vo skirti, todėl pasipriešini
mas — beviltiškas, ir belie
ka viena: kentėti ir laukti. 
Ko laukti? Ir čia žydų re
ligija duoda atsakymą. Žy
dų tauta gyvuoja tam, kad 
įvykdytų didelę misiją ir pa
rodytų visam pasauliui, koks 
didis yra žydų religijos 
mokslas, todėl dievas ir sau
gojąs žydų tautą nuo visų 
nelaimiu. Šis

davo žydų religiją prieš re
voliucinį judėjimą žydų dar-' 
bo masių tarpe. Antrojoje 
XIX a. pusėje caro vyriau
sybė suteikė teisę rabinams 
kontroliuoti žydų literatūrą, 
nustatyti jos tinkamumą ir 
apvalyti nuo veikalų, kenks
mingų caro vyriausybei bei ( 
religijai. Žydų religijos tar-

j^aizmf ,r2^° i^aS buvo panaudojami prieš 

i*’ Engelsas gyC]ų darbininkus. Pavyz- 
skyrė šiam klausimui dide- j^iui, 1903 m. Rusijos rabi-

faktas, kad marksizmo kla
sikai Marksas

lę reikšmę. Jų moksliniai 
darbai, kaip Markso “Į žy-

“Vėjelis” ir “Bitutė” — 
Poznanėje

Liaudies ūkio tarybos ry
šių su užsieniu skyrius ga
vo užsakymą paruošti eks-

y r a žmonių, kurie

Revoliuciniai nusiteikti sius

Judaizmas Izraelyje
Judaizmas Izraelyje yra 

valstybinė religija. Jis tapo 
valdančiųjų sluoksnių vieš- 
p a t a u j a nčiu kultu. Toje 
valstybėje mokykla ir reli-

nų suvažiavimo Kaune svar
biausias tikslas buvo orga-

žinės literatūros vertėjai į 
lenkų kalbą. Anastazi j a 
Stoberska į lenkų kalbą yra 
išvertusi K. Binkio “Gene
ralinę repeticiją”, J. Grušo 
“Vestuvių sukaktį”, K. Sa
jos “Palangos liūtą” ir dar 
nemažai mūsų dramaturgų 
pjesių.

—Šiuo metu, — pasakoja 
viešnia, —mano vyras kar
tu su lenkų poetu Arnoldu 
Sluckiu į lenkų kalbą bai
gia versti Lenininės premi
jos laureato E. Mieželaičio 
eilėraščių rinkinį “Žmo
gus”.

Kartu su vyru paruošė- 
Alf. Bieliausko 
raudonai” ir 

> knygą “Ite,

tarptautinei mugei Pozna
nėje. Ši stambi mugė kas
met sutraukia vis daugiau 
įvairių užsienio šalių firmų.

Į Poznanę numatoma pa
siųsti naujus Šiaulių ga
myklos dviračius “Birutė” 
ir “Vėjelis”, volframo vielų 
tempimo stakles, taip pat 
įvairias metalą pjaustan
čias stakles.

Mūsų respublikos pramo
nė tarptautinėse mugėse 
atstovaujama vis plačiau. 
Daugiau kaip dešimtį šalių 
apkeliavo šiemet mūsų 
“Gintaras” ir “Neringa”, 
dviračiai, staklės, skaitik
liai, suvirinimo įrengimai. 
Lietuviškoji produkcija šie
met buvo eksponuota Leip
cige, Vięnoje, 
Brno, 
je, Lagoze/ Damaske, Izmi- 
re ir kitur.

“Vakarinės naujienos” Kolflkio sccnoje_10 pjesių

ANYKŠČIAI. — “Lenino 
keliu” kolūkio kultūros na
mų scenoje šiemet pasirodė 
Vilniaus, Panevėžio, Klaipė
dos teatrų kolektyvai. Kol
ūkiečiai matė dešimt profe
sionalinių ir liaudies teatrų 
spektaklių. 4-

Į savo naujus kultūros na
mus žemdirbiai pakvietę 
respublikinį Sveikatos ap
saugos ministerijos dainų ir 
šokių ansamblį, Valstybinės 
filharmonijos solistus, Aka
deminio dramos teatro ar
tistus. Neseniai į kultūros 
namus susirinko jaunieji 
žiūrovai. Gastrolių buvo at
vykęs Kauno lėlių teatras. 
Didelį pasisekimą turi kolū
kio dūdų orkestras, kaimo 
kapela. (ELTA)

pasakė

ELEKTRIFIKUOTAS 
61 KOLŪKIS

PANEVĖŽYS.—Vyr. dar
bų vykdytojas V. Januševi- 
čius pranešė statybos-mon- 
tavimo darbų valdybos pla
navimo skyriaus viršinin
kui V. Venclovui:

—Baigėme elektrifikuoti 
Kelmės rajono Černiachovs
kio vardo kolūkį...

—Mūsų 61-asis, 
V. Venclovas.

Tiek kolūkių šiais metais 
jau elektrifikavo Panevėžio 
statybos - montavimo darbų 
valdybos elektrikai. Jie ne 
tik atvedė elektrą į fermas, 
dirbtuves, gyvenamus na
mus, bet sumontavo, elek
trifikuotose žemės ūkio ar
telėse apie 700 elektros va- 

' rikliu.
Plovdivejp‘dybos 

ule, Adis-Ababo-! t?;l?lkuos 
ukiu. v

prasimany- gija yra neatskiriamos. Ten 
mas buvo žydų buržuazijos , veikia visi biblijos talmu- 
nau d o j a m a s įrodyti, kad Cistiniai įstaty m a i. Kaip 
tarp žydų negali būti klasių praktiškai žydų buržuazi- 
kovos. Ši teorija tapo žydų nįai nacionalistai šioje vals- 
buržuazinių nacionalistų si- tybėje pritaiko teiginį apie 

' onistų politikos kertiniu ak- žydų tautos pranašumą?
(Tąsa 6-tam pusi.)

dų klausimą ir Markso n’'nizuoti kovą prieš žydų dar- 
Engelso “Šventoji šeima, |bo masių dalyvavimą revo- 
moksliškai įrodė judaistinės liuciniame judėjime. Suva- 
religijos klasinį pobūdį. žiavimo dalyvių kalbos ir'menįu.

Patyrimai iš gyvenimo i paskelbti atsišaukimai buvo i
Kaip judaizmas sukausto persunkti neapykanta re- 

žmogu, neduoda jam laisvai voliucijai. 1905-1907 m. ra- 
galvoti, padaro jį aklu reli-i ^inai steige fanatikų gau- žydų dvasininkija iš pra- 
giniu dogmų vykdytoju, ga- Ja^’ kinių tikslas buvo fi- džių išsigando. Ji pabūgo, 
Ii paliudyti kiekvienas, anks- ziškai susidoroti su revoliu- 
čiau tikėjęs ir nustojęs ti- jaunimu. Dauge-
kėti. Aš taip pat jaunystė- tų fanatikų buvo ak- 
je buvau giliai tikintis, mo-ityvus caro ochrankos bend- 
kiausi religinėje mokykloje! radarbiąi.

' Kaip Smetonos 
pastumdėliai

Panašiai elgėsi žydų 
rikalai ir buržuazinėje 
tuvoje. Jie vieni iš pirmųjų 
laimino 1926 m. gruodžio 17 
d. rašistinį perversmą. Kai 

i 1928 m. Panevėžyje žvalgy- 

už dalyvavimą revoliucinia-

religijos klasinį pobūdį.
Patyrimai iš gyvenimo Sionizmo atsiradimas

Kai atsirado sionizmas,

(iešyve) ir žinojau, kad! 
samprotauti griežtai drau
džiama, nes “dievo mintys 
ir keliai mums nežinomi,” o 
kiekvienas mėginimas sava
rankiškai aiškinti religines 
dogmas — nuodėmė.

Bet mokslo laimėjimai vei- j 
kia įeligingų žmonių sąmo- ba areštavo nemaža žmonių 
nę, verčia juos mąstyti ir

^kritiškai vertinti įeligines e judėjime, Panevėžio ra- 
dęgmas. Žmonių i ehgingu- j bįnaS) sakydamas pamokslą, 
mas visur nyksta . Rekgi- j aiškino tikintiesiems, kad 
ninkai ieško būdų šiam pro-; -- -- - ~ -
cesui sulaikyti. Todėl ir zy'!suįmtųjų artimiesiems, nesi 
dų religijoj atsnado naujajjje padarė baisų nusikalti-! 
srove, vadinamasis model- m ^urį galinti tik
nūs judaizmas, kuris sten-1 mirtis. Kai 1930 budelis 
giasi visaip įrodyti žydų re
ligijos pažangumą, ypač jos 
rumanizmą, ieško jai moks-; 
linio pagrindo. Nekalbėda
mi apie šios srovės vysty
mosi istoriją, jos įvairias 
pakraipas, paliesime tik ke
letą klausimų, kurie šiuo 
metu yra aktualūs.

Humanizmo klausimas
Žydų religijos apologistai 

savo pamoksluose dažnai 
nurodo, kad žydų religija 

w remiasi humanizmu, artimo 
meile. Tam patvirtinti jie 
pateikia pavyzdį, kad dar 
vergovinėje santvarkoje nė 
viena religija taip humaniš
kai nesielgusi su vergais, 
kaip žydų. Šis tvirtinimas 
yra melagingas. Iš tikrųjų, 
biblijoj randame tokį posa
kį: “Jei tu pirksi vergą-žy- 
dą, tegul jis dirba tau še
šerius metus, o septintus— 
tegu išeina į laisvę.” Pir
miausia, šis vadin a m a s i s 
humanizmas buvo taikomas 
tik žydų tautybėj vergams 
ir tik popieriuje. Toj pačioj 
biblijoj yra paaiškinimas: 
jei vergas turi žmoną ir 
vaikus, tai, vergui išeinant, 
jo žmona ir vaikai pasilieka 
pono nuosavybe. Ką daryti, 
jei vergas myli savo šeimą, 
nenori su ja skirtis? Šiam 
atvejui religija surasdavo 
išeitį: noras likti su šeima 
yra tolygus sutikimui tapti 
to šeimininko amžinu ver
gu-

me spaudai 
“Rožės žydi 
J. Ragausko 
Missa ėst”.

Sekančiais
voje ir Lenkijoje bus pažy
mima 1863 metų sukilimo 
šimtosios metinės. Šia pro
ga Varšuvos leidyklai iteik- 
sim V. Mykolaičio -Putino 
romano “Sukilėliai” verti
mą. ’ H

1 .Šios viešnagės Lietuvoje 
metu manau parinkti dau-1 
giau šiandieninės lietuvių 
literatūros kūrinių 
mams. kuriais vis 
domisi kaimvninės 
jos skaitytojas.

metais Lietu-

Iki metų pabaigos 
darbininkai elek- 
dar apie 20 kol-

Kodėl auksas yra 
brangus?

Aukso metalas yra šva
rus, niekados nerūdyja, ne
genda, tai iš jo ir pagamin
ti daiktai gražūs i? ilgalai
kiai. Brangus jis todėl, kad 
jo pasaulyje yra nedaug. Jo 
brangumą nusako tas žmo
nių laikas, kuris būva- su- 
eikvotas aukso suradimui

Jeigu aukso būtų tiek

, Ji pabūgo, 
kad šis judėjimas gali tapti 
konkurentu religijai. Bet 
greitai įsitikino, kad sioniz
mas ne konkuruoja su reli
gija, bet, atvirkščiai, — ja 
remiasi. Tokiu būdu susi
darė šventa sionistų ir žy
dų klerikalų sąjunga, kuri 
gyvuoja iki šiolei. Sionis
tai tvirtina darbo žmonėms, 
kad visi žydai draugai ir, 
nieko bendro neturi su ki-|daug, kaip geležies, tai jis 
tų tautų žmonėmis. Žydų būtų tik tiek vertas, kaip 
klerikalai ateina jiems į pa- geležis. Kadangi auksas yra 
galbą, tvirtindami, kad žy- brangus, tai jis ir buvo pa
dų tauta yra dievo išrinkta sirinktas pinigų vertės ga- 
ir todėl jos kova negali būti rantavimui. Bet dabar jis 
jungiama su kitų tautų ko- vartojamas tik užsienio 

, , v . va. Antrasis pasaulinis ka- prekyboje, o namie pinigai
i • J • » • • • I ras sudavė šiai teorijai di-lnėra aukso verte paremti.

kle-
Lie-

Smetona keliavo per Lietu
vą, Anykščių rabinas svei
kinimo kalboje pareiškė, kad 
žydų tikybos vadovai pilnai 
patenkinti tuometine - san
tvarka, ją palaiko ir viso
mis jėgomis kovos prieš 
“kramolą” žydų visuomenės 
tarpe.

Pažiūra į moteris
Apie vadinamąjį žydų re

ligijos humanizmą byloja 
jos pažiūra į moteris. Nė 
vienoj religijoj, išskyrus ko- 
raną, taip nežeminama mo
teris, kaip žydų religijoj. 
Krikščionybė taip pat moko 
moterį būti paklusnia vyrui,. 
laikyti jį šeimos galva, bet 
atsistoti prieš dievą melstis 
ji turi teisę kartu su vyru. 
Žydų sinagogoj moterys ne
turi teisės būti kartu su vy
rais — joms yra išskirtas 
antras aukštas. Tikintis žy
das kiekvieną dieną mel
džiasi: “Dėkoju tau, vieš
patie, pasaulio valdove, kad 
mane nesutvėrei moterimi.” 
Žydų religija, kuri ilgus 
metus turėjo monopoliją ve
dybų ir skyrybų srityse, nu
statė, kad teisę skirtis turi 
vyras, o ne moteris. Žydų 
religijos nusistatymas mo
terų atžvilgiu buvo dauge
lio šeimų tragedijų priežas
timi. Jei šeimoje nebūdavo 
vaikų, tai vyras pagyvenęs 
10 metų su žmona, turėdavo 
su ja išsiskirti. Jei berniu
kams (buvo privaloma duoti

Senasis namas
Aš esu pro tą langą žiūrėjęs 
Prieš penkiolika metų. Esu 
Jautęs šaltį, darganą, vėjus 
Ir sunkumą žiemos debesų.
Meldės dievui aplink ir derėjos 
Su savim ir su juo, ir kitais.
Tik dvi akys pro langą gėrėjos 
Obelaitėm ir bokštais aukštais.
Valgė svetimą kąsnį ir springo, 
Keikė gailestį rankų dosnių.
Stengės vis tik nebūti jausmingu, 
Ir vis darėsi jausmingesnių...
Pro tarpuvartes matėsi sodai, 
Skardžiai, upėn po grumstą lekią, 
Balto šerkšno lediniai akuotai 
Obelaitėje arba lange...
Ir baugu buvo ten tarsi nišoj, 
Lyg voratinklyje paspęstam:.
Niekas, nieks tarp savęs nesirišo 
Nei dainoj, nei gyvenime tam,
Kur klūpojo^ ir tyliai- derėjos 
Su savim, su dievu, su visais. 
O už sienos kas vakarą riejos 
Ir dainavo pragertais balsais.
žvilgsniais glostė padrėkusias sienas 
Ir kalbėjo trumpai ir grubiai, 
įlankom plaukė ištvinusios venos 
Lyg žemėlapiuose žemupiai.
Grūmės žygdarbiai, dainos ir traumos 
Kiekvienoj nukamuotoj širdy.
O gyvenimas buvo toks jaunas 
Nemiegoto] gegužės nakty...
O naivusHųjų metų skaistume
Ir niūri, atkari praeitie!
Kaip į laimę ir šviesą mus stūmė 
Kiekviena šito namo kertė...
Senas namas.
Nėra čia jau baro 
Su tarpuvartės 

‘Ne vien žmogų 
Tokiu paprastu,

dvoku gaižiu, 
gyvenimas daro 
tokiu gražiu.

Alfonsas Maldonis

D. Bugienis

verti- 
labiau 
Lenki-

1963 METŲ SĄSKAITA
Kalvarija. — “Pagamin

ta 20 tonų > sviesta virš me
tinio plano,” — raportavo 
sauso pieno gamyklos svies
to gamybos cecho kolekty
vas, vadovaujamas jauno 
specialisto J. Pranckevi- 
čiaus.

Jau dešimt dienų cechas 
dirba 1963 metų sąskaita. Ši 
darbo pergalė buvo pasiek-

E. Mieželaičio eilėraščių
rinkinys bulgarų kalba
Kasmet didėja tarybinių ta lenktyniaujant Spalio 

rašytojų kūrinių vertimai j 
broliškų tautų, liaudies de
mokratijos šalių ir užsienio 
kalbas.

Mus pasiekė žinia, kad

Lapkritis
Jau atvėso, atšalo.
Jau žolė palenkta ligi žemės.
Ir jautiesi prie stalo
Tarsi butą gavęs benamis.
Vėl rytai bus šarmdj^
Bus kiekvienas vakaras giedras. 
Jau nereikia žemės matuoti 
Žingsniais ir kilometrais.
Neužstoja jos uosiai šakoti, 
Nors plika toluma nebespindi.
Ir nėra ko joje beieškoti, 
Ką kvėpinti ir skinti.
Ir aiškus tarsi žodis,
Paskutinįkart pasakytas,
Šitas gruodo išgiedrintas plotis, 
Šitas šaltas blaivinantis rytas.
Būkit geros, aprimusios mintys, 
Būkit geros, naktys darbingos, 
Širdys, galinčios degti, kankintis 
Ir būti laimingos.
Jus dar kartą pasveikins, 
Baltumu visą šlaitą užgožęs, 
Pakartotas, bet jau trumpalaikis 
Pražydėjimo grožis . . .

Alf. Maldonis

Šviesa
Epocha priprato prie himnų, 
Prie odžių priprato širdis, 
Ir nemigo valandos gimdo 
Tiktai šviesiaplaukes mintis.
Mums tinka trimitai ir būgnai.
Mums viskas, kas aišku, grubu. 
Ir paprotis gert ligi dugno, 
Ir noras blaiviu visad būt.
Ir žodžiai mūs primena šviesą 
Kurios, reikia daug, bet vienos. 
Tą teisę į tylą ir tiesą, 
Kuri pusę amžiaus kainuos.

Alfonsas Maldonis

garbei. Ir po švenčių, pa
sitikdami TSKP CK Plenu
mą, gamybininkai nemažina 
tempų.

KŪRYBINIS VAKARAS
VILNIUS, lapkr. 13 d.— 

Gausus muzikos mėgėjų bū
rys vakar užpildė V. Kap- 

|suko vardo universiteto ak- 
| tų salę. Čia įvyko Lietuvos 
TSR nusipelniusio artisto 
Valentino Adamkevi č i a u s 
kūrybinis vakaras.

Įdomi ir turininga buvo 
vakaro programa. Visų mė
giamas solistas atliko lietu
vių kompozitorių Šimkaus, 
Klovos, Kairiūkščio, užsie
nio klasikų — Verdžio, Ru
činio kūrinius.

L Adomaitis

TŪKSTANČIAI TONŲ 
METALO LAUŽO

VILNIUS, lapkr. 13 d. — 
Suvesti rezultatai LLKJS 
CK organizuoto dešimtadie
nio metalo laužui rinkti. 
Respublikos moksleiviai, 
studentai, darbininkai su
rinko ir pristatė valstybei 5 
tūkstančius tonų metalo lau
žo.

Daugiausia laužo surinko 
Ukmergės ir Varėnos rajo
nų jaunimas.

A. Pikelis

“ŠVENTOSIOS VIETOS”
VILNIUS, lapkr. 13 d.- 

Filmavimo darbai baigti. 
Lietuvos kino studijos re
žisierių Arūną Žebriūną da
bar galima surasti monta- 
žinėie. Apie ką pasakos 
naujasis jo filmas?

■Jau pats pa v a d i n i m a s Kaunas, elta

ŽODINIS ATEISTŲ 
BLOKNOTAS

ŠIAULIAI. — Miesto ma
sinės bibliotekos Nr. 1 dar
buotojai didelį dėmesį ski
ria ateistiniam skaitytojų 
auklėjimui. Bibliotekoje ir 
skaitykloje įrengti ateisti
nės literatūros stendai. Daž
nai ruošiami klausimų-atsa
kymų vakarai, disputai, 
skaitytojų konferencijos.

Bibliotekininkai sumanu 
naują ateistinės propagan
dos formą — ėmė leisti žo
dinį ateistų bloknotą. Jo pa
siklausyti ryšių kontoros 
klube susirinko daugiau 
kaip 200 skaitytojų. Parti
jos miesto komiteto lekto
rius - konsultantas J. Saka
lauskas papasakojo apie tai, 
ką svarsto Vatikane vyks
tantis Romos katalikų baž
nyčios susirinkimas. Dide
lio pasisekimo susilaukė in
scenizuota bibliografinė ap
žvalga “Literatūra kovoje 
prieš religiją ir prietarus?’ 
Prieš susirinkusiųjų akis 
atgijo žinomi personažai iš 
lietuvių literatūros klasikų 
veikalų.

Ateityje toks ateistų blok
notas bus ruošiamas kas- 
ketvirtį. Ir ne tik mieste, 
bet ir aplinkiniuose kolų- 

|kiuose, kaimo mokyklose. *

4 p.^Laisvė (Liberty)—Penkt.. gruodžio (Dec.) 28, 1962



PHILADELPHIA, PA San Francisco, Calif. — Daka. ’ — Rytų PaRista- 
Sulaukęs 107-ių metų am- ne nuo choleros mirė 100 
žiaus mirė John J. M. Lee. žmonių.

Brockton, Mass.
Parengimas

Lietuvių Tautiško Namo 
draugovė rengia banketą 
pasitikimui 1963-jų metų. 
Parengimas įvyks 1 viršuti
nėje svetainėje, 668 N. 
Main St., Montellojė;. gruo
džio 31 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga $3. Bus 
skani vakarienė, gėrimo ir 
gera muzika.

PATERSON, N.J
Senus metus baigiame, yra daug nusiskundimu, 

pergyvendami daug bai-. kurie turi būti išrišti. Kae- 
iiiingų dienų niuklinio karollin prašo kompanijos ir Na- 
pasikartojimo. Sveikas pro
tas, valstybių laikinas susi
tarimas karo pavojų pa
šalino. Tėvai ir visa žmoni
ja linksniai! sulaukė 1963 
metų su tuo pačiu įsitikini
mu, kad bus išvengta karo.

Mūsų progresyvių lietu
vių judėjimas praėjusiais 
metais pagyvėjo. Apylinkė
je parengimai buvo pasek
mingi. LLD kuopos nariais 
paaugo. LLD 6-ta apskritis 
10 narių skaitlingesnė, ne
gu buvo 1961 metais. Silp
niau su LDS, nes jo veikė
jai pasyvūs, sakydami, kad 
Centras turtingas, tai jų 
dalykas, kuopom pinigų 
nereikia. Apskrityje mirė 
penki LLD nariai,

4 Taip, mūsų veikėjai seny
vo amžiaus, parengimų lan
kytojai taip pat, bet atsi
lanko ir jaunų. Jaunesnėse j jas Sako, \sunku jaunuolių 
dienose buvo keli klubai, prasikaltimus sumažinti, 
nariais ir turtu skaitlingi, 
bet gyvenimas verčia du li
kusius klubus 
Abu klubai turi 
namus, jų palaikymas ne- j nu streiko gavo algų pakė- 
lengvas. Girną. Tai pirmas šios kom-

-------- ipanijos įmonėje
1062 metais Tarybų Lie- bggyje 63 raetų. ______ ,

tuva pranešė Philadelphi- mokestys bus nuo $1.84 iki aukštesnio mokslo mokyk- 
jos lietuviams, kad mūsų!$343. Darbininkai turi nej’

x mieste 
Antanas Impulevičius, su 
reikalavimu grąžinti prasi
kaltėlį į Lietuvą. Sakoma, 
Izraelio vyriausybė irgi 
reikalauja Impulevičiaus už 
žydų masinį žudymą.

tional Relations Tarybos 
nuskirti dieną balsavimui.

Tymsterių 107 lok a 1 o 
valdybos rinkimus laimėjo 
Cohen prieš Betterment 
opozicijos kandidatą Ed
ward P. McCormick trimis 
balsais prieš vieną. Cohen 
gavo 6,000, McCor m i c k 
1,600. Tai antras laimėji
mas prieš opoziciją,—pir
mas buvo pasilikti tymste
rių unijoj, antras—lokalo 
rinkimai.

Teisėjas Hoffman sako, 
kad jaunuolių prasikalti
mai, didėja. 17-kos metų 
jaunuolis už 89 prasikalti
mus nubaustas ketveriems 
metams į pataisos namus, 
sulaukęs 21 metų bus pa
leistas, gali pakartoti pra
eities prasikaltimus. Teisė- 

s suko, \suiiku jaunuolių 
asikaltimus sumažinti.

Virš dviejų tūkstančių 
suvienyti. Leeds & Northrup kompa- 
nuosavus njjos darbininkų po 10 die-

gyvena baisūnas ! priklausomą uniją, tik vie
nos dirbtuvės.

Kokie bus 1963 metai, tai 
ateitis nusakys.

Tad leiskite pasveikinti 
progresyvius lietuvius, pa
rengimų lankytojus, “Lais
vės” skaitytojus, LLD ir 
LDS kuopų nanus su 1963 

žmetais. Padarykime pasiža
dėjimą stiprinti veikimą 
Philadelphijoj. Padidinki
me kuopas narių skaičiumi.

Tymsterių lokalas 107 
laimėjo Gulf Oil kompani
jos rinkimus priežiūroje 
National Relations tarybos.

Pas daktarą Alphonso 
kabinete buvo 18 sergan
čių. Į kabinetą įėjo trys su 
revolveriu ir pareikalavo 
ne tik daktaro, bet ir ser
gančių atiduoti pinigus. Iš 
daktaro paėmė $300, iš ser
gančių $200, ir pasišalino.

susinervinus, skundžiasi ne
galavimu.

F. Augutis šiomis dieno
mis pergyveno antrą opera
ciją. Šiuos žodžius rašant 
dar tebėra ligoninėje. Ope
racija atrodo pavykus, bet,

Gaila mirusio Vinco Ži
linsko. Žilinskus pažinau 
per daugelį metų kaipo pa
rengimų, susirinkimų ir 
konferencijų lankyt o j u s. 
Velionis gyvendamas Kear
ny-Harrison, N. J., buvo 
nuoširdus kolonijos veikė
jas, “Laisvės” ir “Vilnies 
korespondentas, tykaus bū- i 
do, pavestą darbą nuošir
džiai atlikdavo. Prisimenu 
jiem surengtą išleistuvių 
pokylį ir linkėjimus būti 
veikliam ir Pennsylvahijos 
valstijoje. Draugas Žilins
kas tuo ir buvo. Plymoutho 
apylinkė pagyvėjo, paren
gimai įvyko, spauda gavo 
paramos.

*Bet automobilio nelaimė, 
rlraugių sužeidimas, sunkus 

1 pergyvenimo momentas pa
veikė jo sveikatą. Praėju
sią vasarą draugai Žilins
kai su Zambusevičiais daly
vavo mūsų parengime.

Wilkes - Barre-Scranto- 
no veikėjai, neapleiskite pa
rengimų.. Užuojauta drau
gei Žilinskienei.

Dr. Radvin; prezidentas 
Amerikos Cancer susivieni
jimo, sako: šalyje reikia 10 
naujų medicinos mokyklų, 
daugiau baigusių mokslą 
įvairių ligų specialistų ty
rinėjimui, bet lėšų trūku
mas sulaiko progresą. Dr. 
Radvin sako, kad federa- 
lės valdžios parama būtinai 
reikalinga žmonių apsau
gai.

■s Transporto unija pasiry
žus suorganizuoti Abing
ton Township mok y k 1 ų 
darbininkus. Unijos organi- 
zat. A. J. Kaelin sako, kad

Pastabos apie Patersono, 
N. J., ir jo apylinkės miru
sius, sergančius ir dar šiuo 
tarpte rimtai;<nesiskundžian- 
čius s v e i k at o s reikalais 
“Laisvės” skaitytojus.

Rodosi, dar 1961 metais
mirė senas “Laisvės” skai-jkaip senyvo amžiaus žmo- 
tytojas virš 70 metų sulau
kęs V. Daugirdas. Su V. 
Daugirdu buvo ta blogybė, 
kad jis nuo jaunų dienų 
pradėjo' per daug vartoti 
svaiginančius gėrimus. 
Nors jis ir buvo tvirto su- 
budavojimo vyras, bet il
gainiui, vartojant svaigalus 
be saiko, pakirto kad ir 
drūtą sveikatą.. Tačiau dva
siniai nei tie nuodai jo ne
palaužė. Iki pat mirties jis 
pasiliko ištikimas-darbinin
kų klasės sūnus. Skaitė ir 
finansiniai rėmė darbinin
kišką spaudą. Jo gyvenimo 
draugė nors nebuvo laisvų 
minčių m o t e r i š kė, tačiau 
buvo ne fanatikė, todėl ne
buvo priešinga, kad jis eina 
koja kojon su progresyviu 
judėjimu.

Virš 80 metų sulaukęs 
mirė nuo vėžių ligos P. Sa- 

_ kat (Sakatauskas), darbi- 
Mass, valstijos virsi- ?in“

ninkai šiemet uždraudė rė-!£ ,.p«sves’ skaitytojas. 
Paliko gyvenimo draugę su 
pakirsta sveikata, ir šiomis 
dienomis ji turėjo širdies 

i ataką. Ar pajėgs atlaikyti 
šį širdies smūgį, tai tik at
eitis parodys.

J. Matačiūnas 1962 m. tu
rėjo sunkią operaciją. Pa
gijęs po opperacijos nuėjo 
dirbti, ir darbe jį ištiko 
skaudi nelaimė, nes mašina 
nukirto vieną rankos pirš
tą. Pirštas jau apgijo, ir 
jis vėl nuėjo dirbti.

J. Matačiūnas savo laiku 
buvo uolus darbininkiško 
judėjimo dalyvis. Nors jis 
dabar yra pasyvus veikime, 
tačiau tebeskaito progresy
vią spaudą ir ją remia pa
gal savo išgalę. Jo žmona 
turi kojų reumatą, tad ir 
ji negali pasigirti su sveika
ta. t-

F. Prapiestis dar kruta 
neblogai, bet jo širdis šlu
buoja, todėl jis 
laikyti visų sveikatingumo 
dėsnių. F. Prapiestis yra 
senas “Laisvės” skaitytojas. 
Jo žmona seniai mirusi.

R. Aučius neseniai buvo 
operuotas. Operacija buvo 
pasekminga, ir po jos buvo 
pagijęs. Bet jį kamuoja du
sulys. Ir šiomis dienomis jis 
turėjo aštrią dusulio ataką, 
tad skubiai išvežtas į ligo
ninę ir įdėtas į oksigeno bū
dą? . Dabar klausimas, ar 
pavyks šią ataką nugalėti. 
R. Aučius yra “Vilnies” 
skaitytojas. Jo žmona dėl 
gyvenimo draugo sunkių li
gų smarkiai sukrėsta, labai

Kurie, dar neatsinaujino
te “Laisvę”, tai prašau tą 
padaryti tuojau. Gerai bū
tų, kad tą padarytumėt 
prieš Naujuosius metus 
parengime.

Jau trečią kartą peržiū
rėjau gautus laiškus ir at
virukus su užuojauta laike 
mano ligos. Kaip smagu, 
kad tiek* draugų ir draugių 
išreiškė man linkėjimus. 
Dar kartą tariu visiems ir 
visoms didelį ačiū! Mano 
sveikata taisosi.

Iš spaudos matėme, kiek 
daug mūsų draugų ir drau
gių mirė 1962 m. Reiškiu 
užuojautą jų. artimiems, 
giminėms, draug ė m s ir 
draugams!.

streikas;
Valandos | dyti kalėdines eglaites.

; lose ir viešose sueigose, nes 
nuo jų kyla gaisrų. Prieš tą • 
patvarkymą protestavo ti
kinčiųjų vadai.

Jau atėjo “Vilnies” ka
lendorius 1963 metams. 
Daug yra gerų raštų; gra
žus viršelis. Kreipkitės pas 
mane ir gausite.

George. Shimaitis

gus, turės dar ilgai pasika
muoti, iki atgaus sveikatą. 
Jo žmona dėl jo ligų, dėl su
sirūpinimo, skundžiasi fizi
niu negalavimu.

J. Strumila prieš virš me
tų laiko buvo operuootas. 
Operacija pavykus, bet jis 
turi kitų fizinių sutrikimų, 
todėl ir jis negali su svei
kata pasigirti. Jo žmoną jau 
kelint metai kamuoja kojų 
skausmai. Priežasties ne
žinau.

M. švedas irgi turi fizi
nių sutrikimų, tačiau dar 
laikosi neblogai. Negirdė
jau, kad jo žmona skųstųs 
fiziniais negalavimais.

J. Dulkis dar per daug 
nesiskundžia sveikatos su
trikimais, dar kruta neblo
gai, bet jo žmona turi ran
kose, o ypatingai kojose 
reumatinių skausmų.

S. Aliukonis turi rimta 
reumatą kojose ir be dak
tarų pagalbos negūli apsiei
ti, bet šiaip dar stiprus vy
ras. Jo žmona turi vargo 
su akimis, tad ant vienos 
akies buvo operuota, tačiau 
pilno regėjimo neatgavo. Ji 
turi būti po gydytojo prie
žiūra.

J. Skarbalius irgi pergy
veno dvi operacijas, tad

’0;

Sezono Sveikinimai
Sveikiname draugus ir gimines su 
Naujais 1963 metais, čia Amerikoje 
ir Lietuvoje. Linkime daug laimės 

ir geros sveikatos visiems.
Petras ir Katryna Juozapaičiai

Binghamton, N. Y.

•Hi

fh

9.

ATHOL, MASS.

Sezono Sveikinimai
Sveikinu “Laisvės” vajų su naujais 
metais, ir visus “Laisvės” rėmėjus.

Linkiu geriausios sėkmės.

Aloez Pakarklis'

LINKSMŲ ir LAIMINGŲ

(1963)

T(a

'S

William Gramigna, čeve-

Miami, Fla.
Naujų Metų vakaras

Rengia Lietuvių Socialis 
Klubas, gruodžio 31 d., 7-tą 
valandą vakare, 2610 N.W. 
119th St., Miami, Florida.

rykų Freeman kompanijos l*£is parengimas yra tuomi 
išvežiotojas, užbaigęs die-! svarbus, kad Miami lietu- 
nos darbą parvyko į namus, yiai lauks pirmą sykį Nau- 
Nakties laikui automobilį! .14 Metų Lietuvių Socialio 
paliko kieme. Ryte rado Klubo gražioje, naujoje sa- 
250 čeverykų pavogtus, bet Įėję, 
buvo visi kairiajai kojai, 
nes dešinei buvo palikęs'darbščios gaspadinės jau 
dirbtuvėie. I seniai susitarė pamylėti

'svečius specialiai paruoštu 
maistu, už labai mažą kai
ną.' Programa susidės iš 
trumpų kalbų, muzikos! lie
tuviškų dainų ir šokių. Sve
čiai galės praleisti senus 
metus ir sulaukti Naujų 
metų.

Virš minėtas parengimas 
dar nebus oficialus naujos 
salės atidarymas, bet tik 
Naujų Metų sulaukimas. 
Malonėkite nepamiršti die
nos ir laiko.

Kviečia rengimo komisija

Užtikrinta, kad klubo
turi prisi-

dirbtuvėje.
Pilietis

Cleveland, Ohio
Serga

Susirgo O. Petrulienė 
išvežta į Huran Rd. ligoni
nę. Kol kas ją lankyti ga
li tik šeimos nariai. Serga 
kūno užtirpimu.

ir

Gruodžio 12 d. 
daryta operacija 
Willimu dukrai, 
yra labai susirūpinę dukros 
sveikata. Linkiu ligonėms 
greitai ir pilnai pasveikti.

Mirė
Sulaukus 72 metų am

žiaus, gruodžio 12 d. mirė 
Morta Gausulienė. Palaido
ta gruodžio 17 d.

Paliko liūdesyje, dvi duk
teris, sūnų ir 7 anūkus. 
Buvo laisvų pažiūrų. Per 
daugelį metų skaitė “Lais
vę” ir “Vilnį”, prigulėjo 
prie LLD 22 kuopos ir Mo
terų klubo.

Ilsėkis, brangi drauge, 
amžinai. Giminėms reiškiu 
užuojautą.

buvo pa- 
P. ir 0. 
Willimai

Širdinga Padėka

širdingai dėkoju visiems bičiuliams ir drau
gams, kurie lankė, asmeniškai bei laiškais, ma
no žmoną Kristiną Stanislovaitienę, jai esant 
mirties patale -ligoninėje; visiems, kurie, Kris
tinai mirus, pareiškė man ir mano sūnums už
uojautą gyvu žodžiu, telegramomis, laiškais bei 
per spaudą.

Jūsų geros širdies niekad nepamiršime!
HONOLULU.—Kol JAV 

atominės jėgos “’Savannah” 
laivas atplaukė iš Los An
geles, tai du kartus jo va
rikliai buvo sustoję.

Waterbury, Conn.

Dr. J. S. S£aneslow

Roma. —Popiežiaus svei
kata gerėja.

tų būti. Bet jo žmona dar 
gana vikri.

Aš pats turėjau keletą 
operacijų, lyg tas vabalas, 
įkliuvęs į voratinklį, negaliu 
išsikepurnėti iš tų ligų. Bet| 
mano žmona dar gana vikri.1

Stipriausi iš visų —tai
F. Trainis ir K. Ragauskas.! S 
Nors ir jie nebe jaunikliai. I<įįj 
tačiau laikosi kaip seni 
ąžuolai. Bet jų žmonos tu
ri fiziškų sutrikimų.

A. P. Malinauskas nors ir 
pergyveno dvi operacijas 
prieš pora metų, bet jos pa- 
vykusios, todėl šiuo laiku su 
sveikata dar neturi dideliu 
bėdų.

Clifton, N. J.
P. Dennis kartais nusi

skundžia nesveikavimu, ta
čiau dar gana vikrus. Jo 
žmona irgi turi fiziškų ne
galavimų, tačiau dar vikri 
moteriškė.

O. Kerševičiene (jos vy
ras mirė prieš keletą metų) 
nors jau gana pagyvenus 
moteriškė, bet dar pusėti
nai vikri.

Hawthorne, N. J.
A. Dilius nors jau devintą 

barą varo (jo žmona mirė 
i prieš keletą metų), bet dar 
Igana gerai laikosi.

Ramsey, N. J.
M. Klimasr—■ tai sveikatos 

pavyzdys, kaip geležinis ra
tas. Dirba sunkiai ir nie
kada nesiskundžia, kad jam 
sveikata nebetarnauja. Už
klausk, kaip dar drūtas, su 
šypsniu, įtikinančiai atsa
ko: “Nėra kada sirgti, rei
kia dirbti.”
■' Čia visi suminėti—“Lais
vės” skaitytojai, išskiriant 
vieną kitą moterųtę, eina 
jau aštuntą “kryželį.”

Sezoninių švenčių proga 
sveikinu visus ir linkiu pa
sveikti ir dar ilgai ilgai pa
gyventi, mielieji mano drau
gai ir bičiuliai “Laisvės” 
skaitytojai.

Laikykimės tose pačiose 
gretose ir kovokime už pa
saulinės taikos išlaikymą.

Lai kyla žmonijos gerbū
vis, .einant naujuoju keliu.

J. Bimba ‘

visiems musų giminėms, 
pažįstamiems ir draugams.

JONAS ir ONA GALMINAI 
23415 Ann Arbor Trail 

Dearborn 6, Mich.

BRIDGEPORT, CONN.

t). Sezono Sveikinimai
‘jfi Sveikiname laikraščio “Laisvės” personalą
S ir skaitytojus, linkėdami gražiai užbaigti

šiuos metus, laimingai pradėti 1963 metus.

Ki J. ir M. Strižauskai

SVARBIOS INFORMACIJOS
SIUNTĖJAMS DOVANU PUNDELIŲ Į USSR

Man yra linksma pranešti savo klijentams, kad po 
ilgų kalbų ir susitarimų su Vneshposyltorg’u, man 
pavyko pagerinti ir palengvinti persiuntimą siuntinių.

Pradedant su sausio 1-a d., 1963 m., nauji muitai 
įeina galion, suteikiant mūsų įklijentams sekamus pa
sinaudojimus:

1. Greitą ir akuratną persiuntimą pakų todėl, 
kad greitas egzaminavimas pakų Sovietų Są
jungos muitinėse.

2. Ekonomiškesnius ir praktiškesnius muitų 
mokesčius.

Šitie pakeitimai buvo galimi padaryti svarbiausia 
dėl naujų reguliacijų, daug skirtingų daiktų suima
ma į vieną klasifikaciją.

Nauji muito sąrašai ir katalogai yra paruošti ir 
gaunami per paštą, arba atsikropiant į bet kurį iš 
mūsų skyrių.

PASINAUDOKITE ŠIAIS PAGERINIMAIS!

Pasinaudokite patarnavimu firmos, kuri įrodė pa
sitikėjimą ir sugebėjimą per trisdešimt metų tarna
vimo savo klijentams.

MAURICE RIFKIN, Pres.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut St., Philadelphia, Pa.

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, gruodžio (Dec.) 28, 1962
* t 1



JUDAIZMAS REAKCIJOS Du svečiai mokslininkai iš
TARNYBOJE Tarybų Lietuvos

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Po Izraelio valstybės įkū
rimo JAV ir Anglija panau
dojo ją kaip kovos įrankį 
prieš arabų šalis. Izraelio 
valdantieji sluoksniai pra
dėjo karą prieš Palestinos 
arabus, šiame kare žydų 
buržuaziniai nacionalistai 
parodė, kad jie neatsilieka 
nuo kitų įvairaus plauko 
buržuaziniu nacionalistu ir 
moka žudyti kitas tautas. 
Jau pirmaisiais Izraelio gy
vavimo metais dalis Pales-

Šiuo laiku, pasirodo, Jung-| ninku bei sionistinių vado
vų šeimų narių, paaukoda- tinėse Valstijose studijuoja 
mi daugiau kaip 600,000 ki- (mainais) du jauni, bet 
tų žydų gyvybių. Jie padė
jo Eichmano valdybai su
koncentruoti visus Vengri
jos žydus į vieną stovyklą, 
numarinti juos, kad jie ne
prieštarautų, nes jų laukiąs 
išsigelbėjimas. Savo byloje

gražiai pasižymėję savo 
profesijose mokslininkai iš 
Tarybų Lietuvos.. Algis 
Levinskas studijas atlieka 
Chicagos Universitete, o 
o Viktoras Šugurovas— 
Troy Universitete. Abudu

Eichmanas be atodairos atvykę į mūsų didįjį New 
kartojo: “Sionistai turi pri- Yorką žiemines šventes 
pažinti, kad aš padėjau praleisti bei susipažinti su 
jiems.” Taip. Eichmanas 
padėjo sionistams, bet ir jie

dalis priversti nianui atlikti jo kruviną mi-
. — — • I o i i o T rln nnv vnlzinnin n>

naikinti, o < 
bėgti iš savo tėvynės. Šio
je kruvinoje politikoje ak
tyviai dalyvavo žydų buržu
azinė nacionalistinė religi
nė partija “mizrachi,” įei
nanti i Ben-Guriono .koalici
nę vyriausybę. Ar per 14 
savo gyvavimo metų pasi
keitė Iraelio vyriausybės 
politika a r a b ų atžvilgiu?

Izraelyje veikia 
įstatymas, kuris 

mišrias vedybas, 
m. Izraelio parla-

siją. Ir dabar vokiečių ir 
sionistų pirkliai vėl 
kartu prie apvalaus 
Kadaise Eichmanas, 
damasis su sionistais, 
sė: ųKo jūs norite, prekių 
ar kraujo?” Dabar gi Izra
elio valdantieji sluoksniai, 
prekiaudami ginklais su Va
karų Vokietija, par d u o d a 
daugiau kaip 6 milijonų nu
žudytų žydų atminimą.

Suteptomis rankomis
Izraelio valdantieji sluks- 

niai šventai “saugo” dievo 
įsakymą “nežudyk.” Jie ra
do priemonę, kaip dalyvau
ti žudynėse, nesutepus rąn- 

'kų krauju. Neseniai spau- 
'doje buvo paskelbta, kad 
j Angoloje Salazaro žmogžu-

sėdi 
stalo, 
derė- 
klau-

rasistinis 
draudžia 
Dar 1950 
mente vyko gėdinga disku
sija, kuri parodė rasizmo 
buvimą šioje valstybėje. Bu-, 
vo kalbami, kad žydų dva
sininkai neleido palaidoti 
žydii kapinėse vaiko, kadan-' 
gi jo motina buvo rusė. Bur- ■ 
žuazinių partijų atstovųj 
kalbose atsispindėjo mintis, džiai naikina angoliečius Iz- 
apie būtinumą išsaugoti žy-Iraelio automatų pagalba, 
aziniai nacionalistai Izrae- Tuos ginklus Izraelis par- 
dti rasės grynumą. Buržu-'davė Vakarų Vokietijai, o ji 
lyje sudaro nepakenčiamas savo ruožtu apginklavo Sa- 
sąlygas arabų gyventojams. 
Faktiškai 80 procentų 
a r a b ų priversti gyventi 
uždaruose rajonuose, sa
votiškuose geto, be teisės 
išvykti kitur. Arabų gyven
tojams taikomi visi ĄpgĮk 
jos kolonijinės valdžios įsta
tymai, kurie traktuoja ara

šio didmiesčio įdomybėmis.
Su mokslininku Algiu Le- 

vinsko teko susitikti ir 
trumpai pasikalbėti. Algis 
yra chemikas. Vilniaus val
stybinio Kapsuko v. univer
siteto Chemijos fakultetą 
baigęs 1955 metais ir pas
kui darbavęsis tame pačia
me universitete dėstytoju. 
Tai dar tik 32 metu moks
lininkas, jau vedęs ir augi
na pusantrų metų amžiaus 
dukrytę. Jo žmona Aldona | 
taip pat baigus aukotą 
mokslą ir šiuo tarpu Vil
niaus universitete atlieka 
aspirantūrą. Kai kurie at
simenate jauną mokslinin
ką Leoną Simonavičių, ku
ris prieš apie metus laiko 
taip pat mainais studijavo 
Yale universitete. Iš moks
lininko Levinsko teko suži
noti, kad Simonavičius da
bar yra Vilniaus universi-

de-
Al-
va-

lazaro žmogžudžius.
Taip, žydų religija skel

bia, kad ji pati humaniš
kiausia, kad ji yra žydų 
tautos gyvybinių reikalų gy
nėja, bet gyvenimas įrodo, 
kad ji ne tiktai nesiskiria 
nuo kitų religijų, bet joje 

I ryškiausiai pasireiškia ra-
bus, kaip trečios kategori- sizmo bei buržuazinio naci
jos žmones. Remdamiesi onalizmo idėjos, 
tais kolonijiniais įstatymais, .

Grupė JAV studentų 
išvyko į Kubą

Montrealis. — Apie 8(1
JAV aukštųjų mokyklų

Nauji] metų linkėjimai
Brangūs laisviečiai!

Leiskite Jūsų redakcijos 
kolektyvą ir visus “Lais
vės” skaitytojus pasveikin
ti Naujųjų, 1963 metų pro
ga ir palinkėti naujų dide
lių laimėjimų kovoje už 
taiką, už pažangą, už tautų 
draugystę. Daug, daug 
lės Jūsų gyvenime!.

Tegul pasako viso 
šaulio dorieji žmonės,
daugiau jos ne temdys karo 
dūmų debesys! Tegul diena 
būna šviesi visiems žemy
nams. To trokšta lietuvis ir 
moldavas, vokietis ir ki
nas, to trokštate, manau, 
ir jūs, amerikiečiai.

Taikos 1963 metais visai 
žmonijai!

Jūsų, K. Kedaitis x
“Eltos” korespondentas 

Vilnius, 1962. XII. 20.

teto Chemijos fakulteto 
kanas ir kad jo žmona 
dona studijas atlieka jo 
dovybėje.

Kaip visa eilė kitų, mus 
aplankiusių jaunų Tarybų 
Lietuvos sūnų, taip moksli
ninkas Algis Levinskas yra 
draugiškas, kuklus , ir gana 
skūpus kalboje.

Man labai rūpėjo iš moks
lininko sužinoti, kaip jis 
ten Chicagos universitete 
sugyvena su studentais, 
kaip jie ji traktuoja, kokios 
jų nuotaikos.

Tiesa, sako Levinskas, ir 
studentuose yra jaučiama 
viską nuodijanti šaltojo ka
ro atmosfera, bet didelė stu
dentų dauguma su juo ei-i 
giasi draugiškai, visiškai 
korektiškai. Jis labai, labai 
apgai 1 a u j a, kad tasai 
dirbtin nen o r m a 1 u m a s 
san iuose tarp mūsų di
džiųjų šalių — Tarybų Są
jungos ir Jungtimi) Ameri
kos Valstijų — labai kenkia 
išvystymui daug platesnio 
tarp jų bendt^ąrbiavimo 
net ir mokslo srityje. Kaip 
ir visi nuoširdūs mokslo 
darbuotojai, taip mokslinin
kas Levinskas labai trokšta 
sulaukti tos dienos, kuomet 
tie nenormalumai bus paša
linti ir bendradarbiavimas 
prasidės plačiausiu mastu. 
Jis tiki, kad to paties trokš
ta visi nuoširdūs mokslo 
darbuotojai ir Jungtinėse 
Valstijose.

Mokslininkas Algis Le
vinskas labai,- labai aukštai 
vertinąs pažintis su savo 
tautiečiais Jungtinėse Vals
tijose, kurie linki gero savo 
senajai tėvynei, supranta ir 
didžiuojasi didžiuliais , jos 
pasiekimais. O tie pasieki
mai, tie laimėjimai, pasak 
jo, yra tikrai gražūs, tikrai 
dideli. .

Per jūsų reporterį moks
lininkas Algis Levinskas 
siunčia visiems Amerikos 
lietuviams nuoširdžius i u s 
Naujų Metų svemnimus ir 
linkėjimus, kad kiekvienas 
pagal išgalę 1963 metais dar 
drąsiau darbuotųsi už pa
saulinės taikos išlaikymą, 
už pašalinimą šaltojo karo 
tvaiko iš Jungtinių Valsti
jų - Tarybų Sąjungos san
tykių.

sau-

pa- 
kad

Iš KAUNO
(Telegrama)

Širdingai sveikiname
Naujų Metų proga!

J. Mikalauskas
Lengvinas

Kauno Politechnikos in
stituto direktorius, profe
sorius K. Baršauskas linki 
visiems laisviečiams laimin
gų ir sėkmingų 1963-iųjų 
metų.

Su Aido choru 
sutiks Naujus Metus

Gražiai užsisako vietas 
dėl Naujų Metų laukinio
su Aido choru. Meldžiame studentų išvyko Kubon. Jie 
visus, kurie manote laukti susirinko Montrealyje', dau- 
Naujų Metų su Aido cho- giausiai jų buvo iš New 
choru, užsisakyti vietą ne Yorko, o iš čia išvyko lek- 
vėliau gruodžio 27 dienos 
pas bile aidietį, arba pa
šaukiant: MI. 1-6887. Dėl vi
sų užtikrintas gražus ma- bės svečiai, 
lonumas. Kviečia

AIDO CHORAS

tuvu Kuboje šventes pra
leisti. Kuboje jie bus pri
imti, kaip Kubos vyriausy-

SERGA
yra
ku-

Vincas Rasimavičius 
St. Katarinos ligoninėj, 
ri yra ant Bushwick Ave. 
ir Maujer St., Brooklyne.

J. M. Grigas

Tunis. — Tunisijos vy
riausybė susekė suokalbį 
prieš prezidentą Bourguibą 
ir areštavo 100 žmonių, 
tarpe ir karininkų.

Studentų grupę organi
zavo Students Committee 
for Travel to Cuba. Jos 
priešakyje stovi I. Schols- 
seris. Buvo studentų iš 
Chicagos ir kitų JAV did
miesčiu, v

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne. 1

I

jų

PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y*.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 2 d., 7:30 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park,

Svarbu visiems dalyvauti 
susirinkime; pradėkite savo 
mokėti su pradžia metų, jei norite 
gauti vieno mėnesio kreditą.

Prot. Sekr.

v. vak.,

šiame 
duokles

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Mitingai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, Sau
sio-Jan. 3 d., 7-tą vai. vakare. Vi
si nariai daivaukite ir užsimokėkite 
duokles metų pradžioje.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pirmadienį, Sausio-Jan. 
7 d., pradžia 7-tą vai. vakare. Pra
šome narius atsilankyti.

Abiejų kuopų susirinkimų vieta 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine Street, Montello.

Abiejų minėtų kuopų narius prašo
me kreipti dėmesio į aukščiau skel
biamus susirinkimus. Svarbu metų 
pradžioje užsimokėti duokles ir pa
sitarti dėl veiklos ateityje.

George Shimaitis (104-1)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos narių dėmesiui

. Dėl priežasties Naujų metų šven
tės, kuopos metinis susirinkimas ta
po nukeltas iš sausio 1-os dienos 
j antradieni, sausio 8 dieną, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na- / 
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes kuopos valdyba patieks metini 
raportą i? savo veiklos. Nepamirš
kite pažiūrėti į savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje ir vėl reikia, 
duokles užsimokėti. Valdyba

Geriausios laimės visiems 
laisviečiams 1963-čiaisiais 
metais. Su mūsų sveikini
mu rasite banko čekutį ant 
dviejų dolerių; tai dovanė
lė mūsų laikraščiui.

Broncė ir Mike Kahišes 
Fitchburg, Mass.

St. Petersburg, Fla
• Šalta oro srovė, kuri ap
lankė Floridą, paliko liūd
nas pasekmes. Tropiški me
džiai jau kaip žuvę. Skau
dų darosi pažvelgus i citru
su sodus. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai akrų, kaip 
akim gali užmesti, lapai 
šalnos pakirsti, krinta že
mėn, o dar vaisiai ant ša
kelių kabo, lenkia jas že
myn... laikui bėgant ir jie 
kris. Ateina mintis j galvą: 
Kaip mums šiauriečiams 
atrodytų obelis be lapų, bet 
pilna obuolių, raudonu, gra
žių obuolių.... Taip liūdnai 
čia atrodo citrus medžiai, 

I paauksuotais orančiais ap- 
išnaudojamųjų klasių, bet žinant. ant kiek jie 
jų likučiai dar ir dabar sten- , ...
giasi nuodyti mūsų gyveni- sveikatai, olieka beverčiais, 
mą. Žydų religija ir dabar'Uel.'lau i1’ vlsai nema- 
skiepija žydų visuomenei;^“- _1;q
visas buvusios išnaudotojų j. 
visuomenės atgyvenas, ver
čiu vykdyti kenksmingas 
apeigas, agituoja už žydų ' 
visuomenės uždarumą, atsi-j 
skyrimą nuo kitų tautų, mė
gina panaudoti religinius 
prietarus .agitacijai už im
perialistinę Izraelio vyriau
sybę, skiepija mintį, kad žy
dai mūsų socialistinėje vi
suomenėje esą laikini, o jų 
laimė esanti kitur.

Žydų darbo žmonės duo- ■ 
da atkirtį šiai agitacijai.. 
Juos įkvepia proletarinio in
ternacionalizmo idėjos, ku
riomis persisunkusi visa 
mūsų liaudies kova prieš 
fašizmą, prieš reakciją. 
Kartu su Lietuvos geriau
siais sūnumis ir dukromis, 
kaip K. Požėla, K. Didžiu
lis, K. Preikšas, E. Tautkai- 
tė, prieš fašizmą kovojo, ne
gailėdami savo gyvybės, J. 
Meskupas - Adomas, R. Čar- 
nas, A. Kleinas ir daugelis 
kitų. Komunistinę visuome
nę sukurs žmonės, atsipa
laidavę nuo religinio tvaiko.

A. Bermnnas
(Iš žurnalo “Mokslas ir gyvenimas”)

Izraelio valdantieji sluoks- ^>as mus rebgijų nykimas
J Mūsų šalyje visos religi
jos, jų tarpe ir žydų religi
ja, pergyvena atmirimo lai
kotarpį. Jos nustojo savo 
socialinių šaknų, nes nėra1

niai konfiskavo daugiau! 
kaip 30,000 arabų ūkių. Ži
no m a5 Izraelio pažangioji 
visuomenė,, ypač komunistų 
partija, jau seniai kovoja 
prieš tokius nacionalistinius 
rasistinius įstatymus ir pri
vertė Ben-Guriono vyriau
sybę juos šiek tiek sušvel
ninti, bet pagrindiniai ši šo
vinistinė politika nepasikei
tė.

Klaidinga pažiūra
Žydų religijos apaštalai 

aiškina, kad jų religija bu
vo vienintelė .priemonė iš
saugoti žydų tautą nuo 
pražūties, nuo tautinio išsi
gimimo. Jų nuomone, visa 
žmonijos istorija buvusi 
nukreipta prieš žydų gyva
vimą, ir tik religijos pagal- 

išlikę kaip tauta, 
savo straipsnyje 

klausimą” demas- 
teoriją, įrodyda

mas, kad žydų tauta išsilai
kė tik tam tikrų istorinių 
sąlygų dėka.

Žydų klerikalai, ir kartu su 
jais žydų buržuaziniai na
cio 
sa 
tos 
tikrųjų žydų tautos gynė
jai, rodo daugelis faktų. Žy
dų buržuazija niekuomet: 
neatsisakė ginti savo reika
lų bet kuriomis priemonė
mis, jeigu tas pareikalautų 
net šimto tūkstančių žydų 
gyvybių. Tas ypač paaiškė
jo hitlerinio fašistinio bude
lio Eichmano bylos metu. Iš 
vokiečių okupuotos Vengri
jos sionistų vadeivos suge
bėjo išvežti 1,500 žydų, iš
imtinai fabrikantų, finansi-

, brangintini žmogaus 
sveikatai, o lieka beverčiais

Reporteris

Mus sveikina Lucy Rau- 
duve, iš Pittston, Pa.

Sveikina elizabethiečiai 
Mylda ir Walter Žukai.

Soutjibostonietis ĄJekas 
Kandraška Naujųjų Metų; 
proga siunčia laisviečiams; 
linkėjimus.

is ve s” štabui, 
skaitytojams ir

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai

Sausio-Jan. 6 d. įvyks LDS 33 
kuopos susirinkimas, pradžia 2-rą 
vai. popiet.

Vėliau seks LLD 54 kuopos su- 
'• sirinkimas. >

Po jo—LDP Klubo susirinkimas.
Visų trijų susirinkimų vieta — 

408 Court St.
Susirinkimai bus 'svarbūs. Visi 

minėtų organizacijų nariai esate 
kviečiami dalyvauti. Nepamirškite 
užsimokėti duokles, taipgi sugalvoki
te gerų sumanymų kuopų veiklai 
1963 metams.

A. Skairus (104-1)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VIRTUVEI PEČIUS

Parsiduoda gasinis pečius, mažai 
naudotas už labai žemą kainą. Pra
šome kreiptis nuo 8 iki 12 valandos 
ryto šiuo antrašu: Antanas Litvai- 
tis, 20 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Užpakalinis namas, antrame aukšte, 
apartmentas 5.

Marksas 
“l žydų 
kavo šią

iątai - sionistai, skelbia 
ieninteliais žydų tau- 
nėjais. Kokie jie iš

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

,^|ka Florida. Šalta oro srovė 
i padarė žalą, ji Derėjo, gi 
dabar ir vėl saulė šildo. Ims 
laiko, kol viskas ateis į sa
vo groži. Bet žmogus yra 
nirmas. kad teigiamai atsi
liepti. Jis tik pajautė pirmą 
šiltą spindulėli ir vėl šyp- šiai —- taikos, kad pasaulis 
sosi, vėl juda, vėl bėga. Se- galėtų ramiau gyventi, 
nelis arba senutė, kuri ne
sėdėjo ant suolo šalia gat-jmūsų liūdesio valandomis, 
vės šaltoje dienoje, ir vėl * Dar vis negalime atsipeikė- 
sėdi ir veda savo draugiš-> 
kus pokalbius...

Tai St. Petersburgas su 
savo naujovine sistema, ku
ri yra naudai seneliu; tvir
tai įstatyti suolai šalia gat
vių ir ant kerčių, kur ma
noma, kad gal koks pavar
gęs senelis, pristigęs kva
po. norės pailsėti. Ir kas 
galėtų daugiau užjausti 
mūsų saulėlydžio gentkar- 
te? Gili simpatija, didelė 
užuojauta.

Verta kiekvienam čia at
vykti ir persitikrinti, kas 
iš tikrųjų yra Florida, o 
dar daugiau atsilankyti į 
St. Petersburgą; nes šis 
miestas vra ir užvardintas 
PENSININKŲ miestu. At
važiuokit, mes jūsų lauk
sim, mes jus pasitiksim, su- 
pažindinsim su nauju gy
venimu, su mūsų veikimu. 
Mes čia esam linksmi...

Dzūkelis

Liūdni buvo šie metai
Sveikiname visus su Nau

jais metais ir linkime vi- 
i siems sveikatos, o labiau-

Labai ačiū už atjautimą

ti iš tų nesmagumų. Mums 
šie metai buvo nelaimingi: 
mirė M. Dobinis, mirė ir jo 
brolio sūnus, tik 45 metų, 
ir į dvi savaites mirė mano 
pusbrolis, tai mirtis 3 nusi
nešė gyvybes. Na, o dabar 
mirė Vincas Žilinskas, mū
sų labai geras draugas. La-‘ 
bai apgailestaujam.

Linksmų visiems Naujų 
Metų!

Ona Dobinienė ir šeima: 
Al, Mary, Christina

ATIDAI LDS 1-SIOS 
KUOPOS NARIŲ

Kuopos metinis susirin
kimas tapo nukeltas iš 1-os 
dienos sausio į antradienį, 
sausio 8 dieną, 7:30 vai. va
kare, “Laisves” salėja, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti.

1 Valdyba

Siunčiame linkėjimus vi
sam “L; 
“Laisvės” 
visiems pažįstamiems, Ve-;
linam sveikiems ir links
miems gyvuoti ir darbuotis,’ 
ateinančiais metais.

Vincas ir Constance ; 
Karlan

Jensen Beach, Fla. .

SEASON’S GREETINGS

INGLESBY & SONS I 
2 Funeral / Home

Cove & Wytndam Rds.
Pennsauken, N. J. 8

B 8K Greetings From g
B CHARLES J. ROMAN g

« ag Funeral Home S?
g 1113 Mt. Vernon St. |

K Phila., Pa. PO. 5-4110 g

| POTTS ICE CREAM ž 
g COMPANY |

| 630 No. 20th St. g
» Philadelphia, Pa. *

i

NORKAS FUNERAL 
CHAPEL

1400 No. 29th Street
Philadelphia, Pa."

PO. 9-3281 E

MARY E. CARR |

i
 Funeral Home S

Successor to S
Thomas E. Rairdon a

1401 W. 3rd St., Chester, Pa. g
TR. 2-8102 g

CLEVELAND, OHIO 
Moterų Klubo Narėms

Visos klubietės yra kviečiamos 
dalyvauti sekančiame Klubo susirin
kime Sausio-Jan. 10 d. Gruodžio mė
nesį dėl blogo oro susirinkimas ne
įvyko ,tad šiam susirinkimui susi
deda daug reikalų aptarti ir atlikti. 
Nepamirškite ,kad bus valdybos rin
kimas ir kiti svarbūs reikalai.

(104-1)

CLIFFSIDE, N. J.
LLD 77 kuopos ir LDS 115 kuopos 

; susirinkimai įvyks sekmadienį, 30 d. 
Gruodžio-Dec., prasidės 3 valandą 
popiet, pas Bakūnus, 316 3rd St.

Kviečiame minėtų kuopų narius 
dalyvtuti susirinkime ir užsimokėti 
duokles. Taipgi yra ir kitų svarbių 
dalykų pasitarimui.

Atlikus kuopų mitingus bus pare 
ir draugiški pasikalbėjimai.

Kviečia Komitetas
(103-104)

<

SO. BOSTON, MASS.
LLD, 2 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, sausio 3d., 1963 met. 
Šis susirinkimas yra svarbus, nes 
lapkričio mėnesį susirinkimas neįvy
ko, tad šiam susirinkimui susidėjo 
daug darbų. Turėsime perrinkti kp. 
valdybą ir jau bus atėję "Vilnies” 
kalendoriai 1963 metų, galėsite pa
sipirkti. Taipgi pasirūpinkite atsi
vesti naujų narių.

S. Ralnard, sekr.
(103-104)

ROCHESTER, N. Y.......
Pirmadienio vakare, Gruodžio-Dec. 

31 d., Gedemino Draugystė rengia 
naujų metų pasitikimui balių, pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus gera mu- 
ika ir įvairių valgių, taipgi ir įvai
rių gėrimų. Bus duodamos kepu
rės ir bus kitokių pagražinimų. Kai
nuos tik $1.00.

Maloniai kviečiame visus atsilan
kyti, suaugusius ir jaunimą. Visi 
būsite maloniai priimti ir turėsite 
daug linksmumo.

Rengėjai
(103-104)

WORCESTER, MASS.
Pirmadieni, Gruodžio-December 31 

d., LDS moterų komitetas rengia 
naujų metų pasitikimu! margumynų 
vakarą su vaišėmis ir muzika. Pra
sidės 6 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. Kviečiame visus at
silankyti.

Komisija
(103-104)

NOW.LADD A MOTION PICTURE .. 
TO THE WONDERS OF THE WORLD!
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CENTURY’S 
GREEN ACRES 
CENTURY’S 
ROOSEVELT FIELD
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PRUDENTIAL'S 
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