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KRISLĄ!
Ačiū!. .
88-asic Kongresas.
J. Tysliavos pelenai.
Rasų kapinėse.

441963 metais sutvirtės taikos 
reikalai?5— Chruščiovas

— Rašo R. Mizara —

“Laisvės” kolektyvo vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką vi
siems, prisiuntusiems mums premjerui, 
sveikinimus su Naujaisiais Me- | 
tais.

Užtikrinu jus, mieli laisvie- 
čiai, kad mes ir 1963-iais me
tais, kaip ir praeityje, dėsime 
visas pastangas padaryti mūsų 
laikraštį įdomų, turiningą, ge
rą. Ir žinome, jog tai tegalė
sime padaryti tik su jūsų visų 
nuoširdžia, draugiška talka.

Ryšys, susimezgęs tarp jū
sų ir mūsų, bus palaikytas, — 
vieni kitiems padėsime, vieni 
su kitais “susikalbėsime,’’ ir 
taip laikraštį leisime, kad jis' 
ištikimai gintų liaudies inte
resus, kaip gynė ligi šiol!

Maskva. — Išvakarėse 
1963 metų anglų korespon- 
dentas nuo “Daily Ex
press” pateikė keletą klau
simų Tarybų Sąjungos

Šiomis dienomis Washing to
ne susirinks 88-asis mūsų ša
lies Kongresas.

Ko iš jo žmonės nori ? Ką 
jis turėtų atlikti?

Pirmiausia: reikėtų, kad 
Kongresas sumažėtų žmo
nėms taksus už pajamas. Kai 
sakome “žmonėms,” pirmiau
sia turime gaivoje darbd žmo
nes, kurie mažai uždirba. Ka
pitalistams, milijonieriams, vi
sokiems biurokratams, gau
nantiems milžiniškas algas, 
taksų galėtų ir nemažinti — 
jie bagpti! Reikia mažinti 
taksus tiems, kurie mažai už
dirba, kurių gyvenimo lygis ne 
tik nekyla, bet smunka žemyn.

AFL-CIO prezidentas Mea
ny taip pat panašios nuomo
nės.

Chruščiovas atsakė, kad 
kaip jis, taip ir kiti Tarybų 
Sąjungos gyventojai, tiki, 
jog 1963 metais 'sutvirtės 
taikos reikalai. Jis sakė, 
kad iki tvirtės Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės 
valstybės, taipgi nau j o s 
valstybės, kurios pasiliuo- 
savo iš kolonializmo jungo, 
kad bus padarytas galas 
kolonializmui.

Jis linkėjo visoms 
toms taikaus sugyvenimo ir 
sakė: Tarybų Sąjunga nuo 
1963 m. sausio 1 d. nedarys 
atominių bombų bandymų, 
jeigu ją prie to nevers Va
karai su savo bandymais.

tau-

PAŠTU PERSIUNTIMŲ 
PAKELTA KAINOS

. .Washingtonas. —1963 m.

Reikia, kad 88-asis Kongre
sas nutartų teikti nemokamą 
medicininę pagalbą seno am
žiaus žmonėms, kad nemoka
mas gydymas būtų padengtas 
iš Social Security lėšų.

šis klausimas buvo iškeltas 
87ajame Kongrese, bet reak
ciniams elementams pavyko jį 
atmesti.

88-asis
panaikinti Neamerikinį komi
tetą, kuris daro kraštui žalą 
ir gėdą. Jis turėtų atmesti 

.pragaištingą McCarrano 
■tymą.

žmonės nori, kad šis 
gresas paskirtų mažiau 
kariniams reikalams, o 
giau mokykloms ir gyvenamų
jų namų statybai.

88-asis Kongresas turėtų 
pravesti įstatymus, pagal ku
riuos būtų suvaldyti pietinių 
valstijų rasistai, visaip per
sekioją negrus.

88-asis Kongresas turėtų da
ryti visa, kad juo greičiau bū
tų panaikintas nedarbas—kad 
milijonai žmonių, išmestų iš 
darbo, būtų įdarbinti.

Poeto Juozo Tysliavos pele
nai 1962 m. gruodžio 27 d. 
buvo palaidoti Vilniaus Rasų 
kalnelyje, kur ilsisi rašytojai 
•Petras Cvirka, Jonas Marcin
kevičius, Dauguvietis, Stasys 
Jasilionis ir kt.

• Laidojant Tysliavos pelenus, 
kalbas sakė: poetai A. Venc
lova ir T. Tilvytis, kuriedu su 
Tysliava jaunystėje buvo pa
žįstami; Laurynas Kapočius ir 
Vilniaus miesto burmistro pa- 

/ vaduotojas Jonas Smilgevi
čius.

Valė Tysliavienė, nuvežusi 
savo vyro pelenus į Vilnių, jau 

a grįžta namo.
" Kokį kačių koncertą dėl šio 

įvykio duos “vaduotojai” 
tuoj matysime.

Komedija “Prašvilpta 
skirta JAV lietuvių

Vakarai yra nepasitenkinę 
Jungt. Valstijų elgesiais

Invazijos į Kubą 
pavojus nesibaigė

, Washingtonas. — Po to, jos į Kubą iš Jungtinių 
kai Miami mieste preziden- Valstijų ir Lotynų Ameri- 

: tas Kenedis pasveikino iš , kos, bet dabar tą pasižadė- 
I Kubos grįžusius 1961 metų'j imą jau apstatė visokio- 
| invazijos dalyvius, tai vėl mis sąlygomis.
I •• • •»   • n v • sz • “

’ Kaip žinia, Jungtinių
| Valstijų ginkluotos jėgos 

Ypatingai pakėlė Kubos mobilizuoja Kubos pabėgė- 
priešų ūpą prezidento pa- liūs į atskirus dalinius, ku-

• v T • 11TTATT I • 1 • T T 1

tos visas politines, ekono- ( bėgėliai karininkai. . 
mines ir kitokias priemo- ma, kad vien New Yorko į 
nes pašalinimui dabartinės srityje jau jie sudaro virš 
santvarkos Kuboje, ir kad 2,000 vyrų jėgą, o Florido- 
jis priėmęs invazijos imti- je dar daugiau.
nių vėliavą pareiškė, j o g | 
“invazijos brigados ji bus 
nunešta į laisvą Havaną”, o 
prezidento žmona sakė, kad 
ji trokšta, idant jos sūnus, 
užaugęs, irgi būtų tokiu, 
kaip yra invazijos nariai.

Po šių įvykių visoje šaly
je padidėjo Kubos pabėgė
lių veikla. Nors Kenedis 
susitarime su Chruščiovu 
pasižadėjo nedaryti invazi-

Chruščiovas sakė, kad 
pasaulis neturi pamiršti 
JAV atominių bombų aukų 
Hirochimoje ir* Nagasaki 
miestuose, taipgi to, kad 
karo kurstytojai vos nepa- | padidėjo kalbos apie ruoši- 
degė atominį karą dėl įvy
kių Kuboje.

Jis nurodė, kad kol pa
saulyje yra gaminamos 
atominės bombos, kol jų 
prikrauti sandėliai, tai nie
kas negali būti užtikrintas, 
kad karo avantiūristai ne
paleis jų veiklom

Chru’ščioves sakė, kad 
Tarybų Sąjunga dar su di
desne energija kovos už 
panaikinimą atominių gink
lų ir pilną nusiginklavimą.

mą naujos invazijos.

a

Washingtonas. — čionai 
diplomatai tvirtina, kad 
Vakarų Europos valstybės 
yra nepasitenkinę Jungti
nių Valstijų politika. Jos 
jaučiasi, jog “netenka savo 
valios”, o ypatingai 
ja.

Faktas yra, kad

Angli-

pakeitė “Polaris” raketo
mis, nors Anglijja to neno
rėjo.

Kongo respublikoje JAV 
diplomatai sėbravo su Ka
tangos provincijos val
džia, kuri siekė tą turtingą 
provinciją atplėšti n u o

xfArr.r) Kongo. Dabar JAV biznie- 
" , 7 i rial įsitvirtino ir kitosed a u-! 1

Maskva.—Tarybinė spau
da plačiai rašė apie Kubos 
liaudies revoliucijos ketvė
rių metų sukaktį.

RUMUNIJA MINĖJO 
15 METŲ SUKAKTĮ

Bukareštas. — Rūmuni- 
mi-su sausio 7 diena pakeltos,jOs liaudis iškilmingai 

paštu laiškų persiuntimo | ngj0 15—kos metų sukak- 
į tuves nuo ; respublikos įsi4 
kūrimo. Įvyko daug susi
rinkimu, v

Rumunija randasi Saika
vo 7 centai, dabar 8 centai, nų pusiasalyje, prie Juodo- 
“Special Delivery” yra SO^ios jūros. Jos kaimynais 
centų už laišką.

kainos: laiškų nuo 4 iki 51 
centų, o atvirukų nuo 3 iki 
4 centų.

Oro paštu laiškų persiun
timas irgi pakeliamas: bu-

yra: Bulgarija, Jugoslavi
ja, Vengrija ir Tarybų Są- 

Bangor, Me.—Maine vai- junga. Ji užima 91,580 
stijoje. yra 76-ių rūšių me- ketv. mylių plotą ir turi 
džių.

turi 
20,000,000 gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO
Lima, Peru. — Teroras

Kongresas turėtų • prįeg darbininkų organizą-

įsta-

Kon- 
lėšų 
dau-

ci j as tęsiasi. Policija areš
tavo apie 1,000 komunistų, 
jų patarėjų ir unijų veikė
jų. Darbininkų organizaci
jos ruošiasi atsakyti gene
raliniu streiku.

Bari, Italija. — Po metų 
išlaikymo kalėjime paliuo- 
savo bulgarą lakūną, kuris 
migloje paklydo ir lėktuvą 
sudaužė netoli JAV karo 
bazės. Pagaliau Italija pa
darė sprendimą, kad jis 
nebuvo šnipas.

lai- 
sa-

reiškimas, kad JAV pavar- i riems vadovauja Kubos pa- militarinę sąjungą
Sakb-Iriausiai finansuoja ir gink

luoja Jungtinės Valstijos, 
kartu jos ten ir turi pasku
tinį sprendžiamąjį žodį.

Anglijoje, nėra ūpo įstoti 
į Europos “Common Mar
ket” Sąjungą, o Britartijjos 

“Kiekvienas lengvai gali! dominijonai tam net prie- 
suprasti, kam tie kariniai šingi, bet JAV spaudžia 
daliniai yra organizuoja- Angliją eiti i tą sąjungą, 
mi, ginkluojami ir lavina- ’ JAV 
mi”. Jis sakė, kad busimo
ji invazija į Kubą nebus 
tokia, kokia buvo 1961 me
tais— “ji bus paremta už
tektino skaičiaus lėktuvų ir 
tankų”.

Kubos pabėgėlių vadas 
Jose Cardona pareiškė:

Juozo Tysliavos palaikus 
^palaidojo Vilniuje

VILNIUS, gr. 27.—Po- 
žmona, giminės, V i 1-eto

niaus miesto mero pava- 
tinė valia — grįžti į įgimtą
ją žemę — įvykdyta. Šian
dien didelė minia vilniečių 
iš Lietuvos Rašytojų sąjun
gos rūmų iškilmingai' paly
dėjo į Rasų kapines ir ten 
po lietuviško granito pilkš
vu antkapiu palaidojo bu
vusio “Vienybės” redakto
riaus poeto pelenus, supil
tus į urną.

Atsisveikinant tarė žodį 
rašytojas Antanas Venclo
va, poetas Teofilis Tilvytis 
ir Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis

draugijos pirmininkas Lau
rynas Kapočius.

Laidotuvėse dalyvavo po
eto žvona (kuri šiuo metu 
iš JAV atvykusi vieši Ta
rybų Lietuvoje), giminės, 
Vilniaus miesto mero pava
duotojas Jonas Smilgevi
čius, daug rašytojų, stu
dentų, kiti sostinės visuo
menės atstovai.

Juozo Tysliavos kapas 
stovi ant kalnelio, kur a- 
laidoti rašytojai Cyirka, 

 

Marcinkevičius, Dai/guvie- 

 

tis, Jasilionis ir kiti įžymūs 

 

lietuvių tautos sūnūs.

A. Vaivutskas

laikė Anglijoje 
“Skybolt” raketas, bet pri
ėjo išvados, kad jos sudaro 
“per daug išlaidų” ir jas

Kongo provincijose, Ųh 
jau stoja už respu 
vienybę, o tas nepatinka 
belgams, anglams ir fran- 
cūzams imperialistams.

Yra jaučiama, kad JAV 
diplomatai rimtai skaitosi 
tik su Vakarų Vokietijos 
revanšistais, kurie, sudaro 
valingiausią NATO jėgą. 
Francu zi j a, nors ir kelia 
“protestus”, bet pamatiniai 
priima JAV patvarkymus. 
Italijoje JAV lengvai pra
veda savo politiką.

o

JAV ISPANIJAI MOKA
- ' $1,150,000,000
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos Ispanijoje tu
ri karo lėktuvų ir raketų

“PRA
TE
askva^

A” RAŠO APIE
O1H INDIJOJE

Pravdos” 
korespondentė O.«» čečerki- 
na plačiai rašo ape antiko- 

bazes, o prieplaukose karo.munistinį terorą Indijoje.’ 
laivų stovyklas. Per viene-1 Ji nurodo, kad, greta areš- 
rius metus už tai Jungti-, tų, spaudoje ir per radiją 
nes Valstijos suteikia Ispa
nijai finansinės ir ekono
minės .pagalbos už $1,150,- 
000,000.

yra vedama šlykšti propa
ganda prieš komunistus. Ko
respondentė rašo, kad pro
paganda padidėjo po to, 
kai ten lankėsi A. Harrima- 
nas.

New Delhi. — Indijoje 
lankėsi Jugoslavijos prem
jero pavaduotojas Ed. Kar- 
delžis.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
penkis JAW>malūnsparnius.

V ėlšausiosžhiios

Apie Pakistano ir 
Kinijos sutartį

Pekinas.—1962 m. gruo
džio 29 d. Kinija ir Pakis- 

namą. Nelaimėje užsimušė į menesio jis bus nuleistas į tanas pasirašė laikiną 
Mrs. Somlo, jų dukra ir'vandenį, 
dar viena moteris. -

Chicago. — T. G. Somlo 
su nedideliu lėktuvu atsi
mušė į DrrJ. V. Mennella

Groton, Conn. — Jungti
nės Valstijos baigia dar 
vieno atominio submarino 
statybą. Apie vidurį sausio

Vietnamo partizanai 
taikliai šaudo

viveiklininkams, pasirodo, turi 
pasisekimo ir Lietuvoje. Vi
sur ji statoma. Andai R. 
Rakštys laikrašty “Tarybinis 
mokytojas” rašė:

“Šiaulių rajono Drąsumų aš
tuonmetės mokyklos mokyto
jai ne tik geri pedagogai, bet 
ir aktyvūs visuomenininkai, 
meno saviveiklos mėgėjai, štai 
neseniai šios mokyklos moky
tojų kolektyvas pastatė Ro
jaus Mizaros dviejų veiksmų 
komediją ‘Prašvilpta laimė.’ 
Mokytojai ją parodė ne tik 
vietos žemdirbiams, ‘šviesos 
keliu’ kolūkio nariams, bet ir 
surengė net 10 išvykų. Savi
veiklininkai pabuvojo Kuršė
nuose, Pavenčiuose, pas Gel- 
žės durpyno darbininkus, vie
šėjo ,Papilėje ir kitur. Moky
tojai saviveiklininkai su sa
vo pastatytu veikalu ‘ numato 
aplankyti visus aplinkinius 
kolūkius ir tarybinius ūkius.”

Budapeštas. — Vengrija 
sėkmingai pravedė gyveni-, 
man 11962 metų planą, kaip 
industrijoje, taip ir žemdir
bystės srityje.

Washingtonas. — Pager
bimui mirusios Mrs. Ele- 
noros Rooseveltįenės bus 
išleista JAV pašto ženkle
liai.

Vakarinis Berlynas. — 
JAV valstybės sekretorius 
D. Ruskas sakė: “Mes nesi
trauksime. iš vaka r i n i o 
Berlyno”. Tie . pareiškimai 
skamba kaip daina be galo.

Miami, Fla. — 1962 m. 
gruodžio mėnuo buvo labai 
šaltas ir Floridoje padarė 
daug nuostolių citrusų au
gintojams.

Saigonas. — Apie 30 
mylių nuo Saigono Vietna- 

su- mo 1.200 karininkų ir karių 
tartį Kašmyro0 sienų reika-1 bandė sunaikinti apie 300 
lais. . 1---- -------------- : v—

Kadangi dėl Kašmyro ei
na nesutikimai tarp Indijos 
ir Kinijos (Ladakhos srity
je), tai Kinijos ir Pakista
no delegatai pasisakė, kad 
po Indijos ir Pakistano su
sitarimo sienos vėl galės 
būti persvarstytos ir galu
tinai nustatytos.

Kinija ir Pakistanas pa
sisakė, kad Kašmyro sienos 
turi būti nustatytos tik Ki
nijos, Pakistano ir Indijos, 
atmetąs kitų valstybių pa
slaugas.

. | partizanų. Partizanai buvo 
I Verai, pasiruošę ir davė 
kietą atkirtį. Valdžios kari
ninkai paprašė pagalbos.

Pagalbą gabeno Jungti
nių Valstijų malūnsparniai, 
kiekvienas po 14 kareivių. 
Partizanai atidengė prieš- 

! lėktuvinę ugnį: penkis ma
lūnsparnius nušovė ir ketu
ris pašovė. Tarp nušautų 
malūnsparnių trys JAV la
kūnai užmušti ir keturi su
žeisti. Kiek buvo užmušta 
Vietnamo kareivių —nepa
sako.

Montrealis. — Interna
tional Civil Aviation Orga
nization skelbia, kad prie 
jos priklauso 98 lėktuvų li
nijos. 1962 metais šių lini
jų civiliniai lėktuvai [skra
jojo 81,500 milijonų mylių 
ir pergabeno 72,500 milijo
nų keleivių.

Maskva. Tarybų Są
jungos sveikatos ministeri
ja įsakė vaikams apavus 
gaminti tik su odiniais pa
dais. Ji uždraudė gaminimą 
su gumos ir\ plastikos pa
dais, nes tokie apavai ken
kia kojų sveikatai, o ypa
tingai vysto reumatizmo li-

Maskva. — • Jungti n i ų 
Valstijų ambasadoje atsi
rado 32 žmonės, jų tarpe 
14 vaikų, kurie sakėsi norį 
išvažiuoti ir TSRS, nes “bi
josi, kad juos gali perse
kioti už religiją”.

JAV ambasadoje 
buvo paaiškinta, kad 
ži imui idimą jie 
gauti iš TSRS vyriau
sybės. Bet TSRS priešai tą 
komediją bando aiškinti 
kain “religijos persekioji
mą”.

jiems 
išva- 
gali

Duluth, Minn. — Oliver 
Iron Mining kasyklų kom
panija /paleido iš darbo 
1,250 angliakasių.

San Diego, Calif. —žuvo 
JAV karinis lėktuvas su 13 
lakūnų.

Buenos Aires. — Čionai 
sausio 2 d. buvo 100 laips
nių karščio.

Washingtonas. — Dr. B. 
Kauth, American Foot 
Care instituto direktorius,, 
sako, kad ir pas mus paty
rimas rodo, jog guminiai ir 
plastikos padai padidino 
“athlete’s” ir kitokias kojų 
ligas.

Brasilia. —Brazilijoje iš
ilgai didžiausią Amazonės 
upę dar virš 60,000 ketv. 
mylių plotas visai yra ne
ištirtas.

Bona. —New Yorko kar
dinolas Spelmanas aplan
kys JAV militarines jėgas 
ir Vakarų Vokietijoje.

Washingtonas. — Sklinda 
girdai, kad Kenedis peror
ganizuos valdžios kabinetą.

Leopoldville. — Jungtinių 
Tautų jėgos eina giliau į 
Katangos provinciją.

NewTrenton, N. J.
Jersey valstijoje pakėlė 
kainas už automobilių ap
draudimą.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai vėl nušovė 
du Jungtinių Valstijų ma
lūnsparnius . i

Pekinas. — Kinijos savi
saugos) ir armijos daliniai 

6 172 čiang-kaišeko 
agentĮis-diversantus.

Tokio. — Kamalame kal
no išsiveržė vulkanas ir žu
vo 5 žmonės. <
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Revoliucinei Kubai—
Ketveri metai

ŠIOMIS DIENOMIS sukako lygiai ketveri metai, 
kai Kuboje buvo nuversta fašistine Batistos diktatūra, 
kai liaudis, vadovaujama Fidelio Kastro, paėmė šalies 
vairą į savo rankas, kai liaudis tapo savo šalies viešpa
čiu.

Pelnytai Kubos liaudis džiaugiasi šia sukaktimi. Ji 
pati juk’lškovojo pergalę, ji pati, per kančias, kovas ir 
didžiulį pasiaukojimą, pastatė savo šalį į naują, socia
listinį kelią. Su Kubos liaudimi džiaugiasi viso pasaulio 
laisvę ir taiką mylį milijonai žmonių..

Juo didesnė garbė Kubos revoliucijai priklauso, 
kad ji išgyvavo ketverius metus! Pagalvokime: per tą 
laikojtarpį liaudies priešai Jungtinėse Valstijose darė vis
ką revoliucinei Kubai pasmaugti. Eisenhoweris sutrau
kė su Kuba diplomatinius ryšius, paskelbė tam kraštui 
boikotą ir pradėjo organizuoti invaziją. Kenedis, užė
męs Eisenhowerio vietą, tęsė ir tebetęsia savo pirmta
ko politiką Kubos atžvilgiu. Be jos boikotavimo, Kene
dis siuntė j Kubą ginkluotą invaziją liaudies valdžiai nu
versti. Bet nieko iš to neišėjo: įsiveržėliai tapo nugalė
ti—vieni, užmušti, kiti paimti į nelaisvę; Kubos liaudis 
išėjo pergalėtoja.

Praėjusių metų spalio mėnesio dienomis Pentago
nas siekėsi užpulti Kubą; valdžia paskelbė jai blokadą; 
atrodė, kad bet kurią valandą prasidės branduolinis ka
ras. Tik dėka Tarybų Sąjungos politikos, dėka to,, kad 
prezidentas Kenedis paklausė taikaus žodžio, karas bu
vo išvengtas. Revoliucinė Kuba tebegyvuoja!

Imperialistai viską darė ir tebedaro revoliucinei 
Kubai pasmaugti, jai. okupuoti, grąžinant Batistą ar ko
kį kitą budelį iš naujo kubiečių liaudžiai engti. Bet vis 
nevyksta!

, O nevyksta dėl to, kad Kuba ne viena, kad ji turi 
gerus nuoširdžius talkininkus. Socialistinis pasaulis ją 
visaip remia, Ją palaiko.

Iš Tarybų Sąjungo's Kuba gauna ir maisto, ir kuru; 
ir visokių kitokių buitinių produktų, kurių Kubai sto- 
kuoja. Tarybų Sąjunga, Čekoslovakija ir kitos socialis
tinio bloko šalys stato Kuboje maujus fabrikus, naujas 
pramones, teikia visokeriopą pagalbą.

Tarybų Sąjunga pakartojamai skelbė, kad, jei JAV 
užpuls Kubą, tai ji, Tarybų Sąjunga, ją gins visais ga
limais būdais.

Spalio dienomis, “Kubos krizės” dienomis, kai Ta
rybų Sąjungos vyriausybė sutiko ištraukti iš Kubos že
mės savo raketines bazes, prezidentas Kenedis pažadė
jo, kad JAV su ginklu Kubos nepuls, kad nebedarys 
jon invazijos.

— o —
KUBOS VYRIAUSYBĖ sutiko paleisti invazijos 

belaisvius, reikalaudama už juos pristatyti Kubai apie 
60 milijonų dol.. vertės medikamentų. Kaliniai buvo pa
leisti. Prezidentas Kenedis juos sveikino, pažadėdamas 
“nepamiršti Kubos”, pažadėdamas jiems, kad socialisti
nė Kubos valdžia “bus nuversta”, kad ten bus grąžintas 
kapitalizmas ir kartu su tuo Kubos liaudžiai priespau
da, išnaudojimas.

Kapitalistinė spauda, užuot pagerbus Kastro vado
vaujamą vyriausybę už humanišką žygį paleidžiant be
laisvius, pradėjo jį niekinti, kam jis ėmė medikamentus. 
Esą šitie belaisviai buvę išpirkti. Pamiršta kapitalisti
nė spauda ir kiti propagandistai, kad invazija Kubai 
padarė už šimtus milijonų dolerių nuostolių, kad šitie 

- inedikamentai tik dalinai padengia tuos nuostolius.
’ Kubos pabėgėliams, Kastro priešams, Washingto- 

no valdžia teikia pinigines pašalpas. O tie pabėgėliai, at
simokėdami Dėdei Šamui, sako, kad jie nuversiu Kast
ro valdžią. Tai nesąmonė, kuriai patys pabėgėliai neti-. 
ki; netiki ir joks galvojąs žmogus.

— o —
*. NET IR PREZIDENTO Kenedžio bičiuliai, jo poli-, 
tikos užgyrėjai kritikuoja jį dėl tos kalbos, kurią jis są- 
kė grįžusiems iš nelaisvės kubiečiąms.

Vienas radijo komentatorius (Morganas) teisingai 
aną dieną nurodė, kad prezidentas Kenedis, girdamas 
grįžusius belaisvius ir jų “žygį”, puldamas Kastro, nei 
žodžiu neprisiminė apie tai, kas nūnai darosi Lbtynų 
Amerikoje.

» Kai kuriose Lotynų Amerikos respublikose viešpa
tauja žiaurusis fašizmas, bei militarinės diktatūros— 
pav. Peru, Paragvajuje, Nikaraguoj, Gvatemaloje, Ar
gentinoj ir kt. Milijonai Lotynų Amerikos žmonių ba
dauja,—prispausti, persekiojami, baisiai išnaudojami, 
tačiau prezidentas to nemato. Jis ipato tik Kastro, ku
rio valdžia daro visą, kad padėtų darbo žmonėms—liau
džiai atsistoti ant kojų, kad pagerintų jų gyvenimą.

— 0 —
l TAIP, KUBIEČIAI galėjo pelnytai didžiuotis, mi

nėdami savo išsilaisvinimo keturmetį, šešių milijonų 
tauta, stovėdama palei 185 milijonų gyventojų valstybę, 
kurią valdo kapitalizmas, išsilaikė ketverius metus, ir 
nebodama nieko stato naują, socialistinį gyvenimą. Ku
biečiai žino, jie supranta, kad anksčiau ar- vėliau iš jų 
pavyzdį ims milijonai'pavergtų, badaujančių Lotynų 
Amerikos žmonių. To JAV kapitalistai labiausiai bijosi.

LIETUVIŠKAM 
SPAUSDINTAM RAŠTUI 
—415 METŲ

V. Būda “Kauno tiesoje” 
rašo:

1947 metų gruodžio 8 d. išė
jusi mažytė 79’ puslapi^ Mar
tyno Mažvydo knygėlė “Cate- 
chismvsa prašty sządei,”—tai 
vienas iš svarbi ausiu mūsų 
kalbos istorijos šaltinių, pade
dančių suvokti jos raidą. Tai 
taip pat ir paminklas, gana 
ryškiai bylojąs apie ano meto 

j visuomenę.
M. Mažvydo plunksnai pri

klauso dar kelios religinio tu
rinio knygos. Pats M. Maž
vydas kilimo iš D. Lietuvos, 
Žemaičių, spėjama, kad iš ne
pasiturinčių mieste 1 ė n ų šei
mos. Gimimo metai ir ' tiksli 
gimtinė nežinoma. Mokslus 
baigė Karaliaučiuje. Buvo ap
sišvietęs, gerai mokėjo lotynų, 
lenkų kalbas. Baigęs univer
sitetą, Mažvydas nuo 1549 
metų pastoriavo Ragainės pa
rapijoje. Mirė 1563 m. ge
gužės 21 d.

M. Mažvydas lietuvišką kny
gą kūrė ne vienas. A. Kul
vietis ir S. Rapolionis, labai 
išsimokslinę ir prilygę ano 
meto Europos šviesuoliams, 
savo darbais — pirmaisiais 
rašytiniais lietuviškais teks
tais : verstomis ir eiliuotomis 
giesmėmis — praskynė kelią 
ir M. Mažvydui. Jam talki
ninkavo ir jo darbą tęsė B. 
Vilentas, o taip pat ir kiti, 
ano meto M. Lietuvos kultū
ros veikėjai.

Maždaug šiuo metu atsiran
da stambesnių originalių arba 
beveik originalių bažnytinių 
kūrinių: J. Bretkūno “Posti
lė”—1599 m., Sirvydo “Punk
tai sakymo” — 1629 m. Ori
ginalių pasaulietiško turinio, 
knygų atsirado tik gerokai po 
17 a. pradžios. Tai tik .paties 
Sirvydo “Trijų kalbą žody
nas” (1629 m.), kuriarpe žo
džiai pateikiami trimis kalbo
mis: lenkų/ lotynų ir lietuvių. 
Vienas iš stambiausių ano me> 
to verstinės ; literatūros pa
minklų — J. v Bretkūno ! “Bib
lija” — taip > ir dikAi iki' šiai, 

’dienai neiššp'ūusdintas. T a i 
padaryti planuojama dabar.

Tokia lygiagretė lietuvių 'li
teratūros raida M. Lietuvoje ir 
D. Lietuvoje vyko bent keletą 
šimtmečių, žymiausios jos gai
rės vėliau : D. Donelaitis, ■ L. 
Rėza ir kt. — M. Lietuvoje, 
D. Poška, S. Valiūnas ,S. Sta
nevičius, S. Daukantas, A. Ba
ranauskas ir kiti—D. Lietuvo
je- •

Prieš 415 metų išėjusi M. 
Mažvydo knygelė buvo toji 
pirmoji mažytė versmė, kuri 
per keturis šimtmečius, tarsi 
mūsų Nemunas, nutekėjęs šim
tus kilometrų, išsiliejo galin
gu srautu. šiandien lietuvių 
literatūros tiražai mątuojami 
tūkstančiais ir deš i m t i m i s 
tūkstančių egzempliorių.

pa-

FAŠISTINĖS 
PORTUGALIJOS 
KALĖJIMUOSE

Mažai žinių laisvasis
saulis tegauna iš fašistinės 
Portugalijos, kurią per il
gus metus spaudžia dikta
toriaus S a 1 a z a r o letena. 
Cenzūra Portugalijoje vei
kia tvirtai, — nepraleidžia 
žinių apie liaudies judėji
mą — svarbiausia, apie an
tifašistų kovotojų kankini
mus kalėjimuose.

O vis tik kai kada ima ir 
prasiskverbia viena kita ži
nia, kurią skaitant šiurpas 
nukrečia žmogų, štai kokį 
vaizdą iš Portugalijos pa
teikia A P N žinių agentū
ros korespondentas Pary
žiuje G. Danjancas:

Paryžiaus Piuto piemiesty- 
je baigė savo darbą Vakarų 
Europos konferencija už am
nestiją Portugalijos politi
niams kaliniams ir tremti
niams. Konferepcijos dąly- 
Viai vieningai priėrpė Atsišau
kimą į. viešąją nuomonę, Krei
pimąsi į tarptautines organi
zacijas, Laišką Portugalijos 
politiniams kaliniams, šie do
kumentai padės suvienyti vi
sas jėgas, kovojančias prieš 
Salazaro režimą, i •

Per 36 metus specialūs tri
bunolai Portugalijoje nuteisia 
ilgai kalėti šalyje viešpataut 
jaučio fašistinidmrežimo polit 
tinius priešininkus. Politinė 
policija paprastais potvarkiais 
pratęsiau kalinimo laiką po 
“saugumo priemonių” užtikri
nimo pretekstu.^

Bet kuris portugalas, jeigu 
jis galvoja kitaip, negu Sa- 
lazaras, gali būti įkalintas, 
nugrūstas į koncentracijos sto
vyklą arba nužudytas be jo
kio teismo ir tardymo, šim
tai žmonių kalinami Aldžubės, 
Porto kalėjimuose, Kašiaso ir 
Peničės tvirtovėse.* * Tūkstan
čiai žmonių ištremti į Angolą, 
TimOrą, Tarafalio (žaliojo iš
kyšulio salos), Bije (Angola) 
koncentracijos Stovyklas. Daug 
šimtų žmonių ;jau žuvo, ją tar
pe Portugalijos' K o m partijos 
generalinis sekretorius Beni
tas Gonzalesas. ‘

1961 metą gruodžio mėne
syje PIDE agentai nužudė ži
nomą portugalų skulptorių Di- 
asą Koelą. Katalikų kunigui! 
Manueliui Serai išlupo akį. !

Vien tik nuo 1961 metų spa
lio iki 1962 metų kovo Portu
galijoje buvo padaryti 64 nuo
sprendžiai už politinius įsitiki
nimus bendraut 336 metų ka
linimo laikui. Dvidešimt žmo
nių nuteisti kalėti iki gyvos 
galvos, neva siekiant užtikrin
ti liūdnai pagarsėjusias “sau
gumo priemones.” Suimtųjų 
tarpe, profesorius Orlandas 
Gafvala, kunigas žoze de Kos
ta Pio, Kompdrtijos vadovai, 
liberalai, socialistai; karinin
kai, studentai, rašytojai, že
mes ūkio darbininkai. . .
“ ' Savo nežmoniškumu PIDE 

politin'ės policijos kankinimai 
pralenkia • inkvizitorių tribu
nolų žiaurumus: “įstatymas 
uždraustas mūšį1 “pastato tre
čiajame aukšte,” sako Por- 

1 tįiigalijb s policininkai. ‘ '
Štai laiškas,'slaptai prisiųs

tas iš Salazaro kalėjimo 1962 
metų kovo mėnesyje:' >' > ■

“Natalija' Dayįd' buvo atga
benta j PIDE' paskuti 11 e in'i s 
sausio dienomis. Ją tučtuojau 
pradėjo kankinti specialioje 
slaptoje kamęiįoj'e, kur nelei
džiama miegoti. -" Koridoriuje 
buvo girdėti, kaip bruzda 
agentai, kurie paprastai kan
kina kalinius. Jie'ruošė plau
nančius ni e t a linius daiktus, 
tvarstomąją medžiagą ir t. t. 
Po kelių minučių jie įėjo į ka
merą, kur buvo aklinę; Ilgą 
laiką jos šauksmai buvo gir
dėti visame trečiajame polici
jos pastato aukšte.

Vasario trečiąją apie pusę 
pirmos nakties 'naujas kanki
nimas: keletas agentų įeina į 
kamerą, girdėti smūgiai, grasi
nimai ir kalinės š a u k s mai. 
Kankinimai truko ilgai. Tre
čią valandą ryto jie grįžo vėl 
kankinti savo aukos, šeštą 
valandą vėl girdėti batalijos 
šauksmai — ją žiauriai mu
šė. Vasario trečiosios devin
tą valandą ryto' barbariška 
apklausa vėl prasidėjo. Ji 
truko visą dieną ir visą naktį. 
Po pusiaudienio buvo girdėti, 
kaip koridoriumi nuvežė nau
ją kankinimo padargą. Tuoj 
po to vėl pasigirdo kraupūs 
šauksmai. Vakarop ją perkė
lė į kitą, kamorą/ iš kur šauks
mai girdėjosi silpniau. Per vi
są naktį iš vašąi'io ketvirtosios 
į penktąją, nuo-dvidešimt tre
čios valandos iki- septintos va
landos ryto — vėl smūgiai ir 
šauksmai. Vasario penktą die
ną kalinė tebebuvo kankina
ma. Dvidešimt pirmąją valant 
dą ją vis dar kankino. . .”

Natalijos David apklausą— 
tai PIDE šiokiadieniai. Pra
nešimuose, kuriuos padarė 
tarptautinio pąruo š į ą m o j o 
konferencijos komiteto na
riai, šių metų - liepos mėnesį 
apsilankę Portugalijoje ir ten 
susitikę su pačiais kaliniais, o 
taip pat portugalų advokatais, 
buvo pateikti šimtai tokių fak
tų.'

Tokia tad yra baisi tiesa 
apie Salazaro .kalėjimą. Tie
sa, kuri, tikrąjį’ žodžio pras
me, stingdo gotose kraują.

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Mažas melas—žalingas, 
kaip^^idžiulis melas 

Atsigename Hitlerio di
džiųjų malūną, kuris 
žymiai pąvęĮkė vokiečių 
tautą ir daugelį užsienio 
žmonių, Niekas pasaulyje 
tiek neprimelavo,’ kaip hit
lerininkai prieš žydus, ko
munistus ir kitus fašizmui 
priešingus žmones. Didžiu
liai melai tūlus žmones bar
barais pavertė. Didžiulio 
melo pagalba Hitleris pata
po diktatoriumi .

Karo metu Anglijos ka
rinė vadovybė, iš Hitlerio 
melų pasimokiusi, sukūrė 
savo “pusiau melų” malūną, 
“juodąja propaganda vadi
namą. “Pusiau melų” Ur 
“pusiau tiesos” aparatas 
buvo karinės žvalgybos 
kontrolėje. Aparatui vado
vauti buvo paskirtas buvęs 
hitlerininkas Sefton Del- 
mer, gerai išmokslintas me
lagis, parsisamdęs Anglijai 
tarnauti.

“Juodosios propagandos” 
malūnas pradėjo smarkiai 
suktis, melus skleisti. Išgal
vota pasakaitė apie nacių 
armijos dalinių sukilimus, 
apie priešhitlerinius lape
lius, apie vokiečių priešini
mąsi Hitlerio režimui. Tai 
buvo “pusiau tiesos,” ir 
“pusiau melo” propaganda.

Dabar Sefton Delmęr sa
vo knygoje “Black Boome
rang” atvirai prisipažįsta, 
kad jis prieš nacius, apart 
tiesos, ir melų nesigailėjęs 
skleisti.

Kodėl gi jis. dabar tą pa
slaptį atidengė ? ’ Delmer 
teigia, jog jo melais dabar 
dangstosi nemažai .žymių* 
hitleri n i n k ųv tvirtindami, 
kad(jieHš* ‘Hkrd i prieš Hit
lerį kovoj ę, norsf ir buvo1 
uoliais nacių partijos na
riais. O kad geriau apgauti 
publiką, jie ir savo melą pa-’ 
remia Delmerio skelbtu me
lu. Nemažai tokių nacių, 
besidangstančių “demokra
tijos gynėjais,” dabar ran
dasi net Vakarų militarinė
je NATO vadovybėje.

• 
žydai susirūpinę nacių 

, veiklos didėjimu
Prieš porą savaičių Lon

done įvykusi Pasaulio Žydų 
Kongreso konferenciją su
sirūpinusiai nusitarė šauk
tis visų antifašistų pagal
bos, kad sulaikytų bedidė- 
jančią nacių veiklą.

Kongreso atsišauk imas 
išsiuntinėtas Jungtinėms 
Tautoms, įvairioms ’val
džioms, taipgi prieš nacius 
nusiteikusioms organizaci
joms. Konferenęijoje daly
vavo 15 Europos šalių žydų 
organizacijų atstovai.

Atsišaukime, nurodoma,, 
kaip smarkiai plečiasi anti
semitinė veikla Lotynų A- 
merikoje. Argentina tuo ga
lį būti geru pavyzdžiu. A- 
merike.čių nacių vadas Lin
coln Rockwell kviečia savo 
sekėjus ruoštis- į “pasaulinį 
nacių veiklos kongresą,” 
kuris-siais 1963 metais įvyk- 
siąs Argentinoje, kur jau 
veikia stiprus fašistų avan
gardas.

Žydų konferencijos pir
mininkas Israel Sieg nuro
dė, kad praeityje padary
tos klaidos žymiai padėjo 
Hitleriui įsigalėti. Tarp 
1920 ir 1930 metų hitleri
nei veiklai didėjant, mažai 
kas į tai kreipę rimto dė
mesio, bet vėliau rimtai su
sitūpiu tą, kai jąų bųyo sun
ku bepastotį hitlerizmui ke
lią.

Todėl I. Sieg iąppją nę-

eities klaidos. Dabar laikas 
pastoti hitlerizmui kelią.

Kiek grėsmes sudaro 
federalinis deficitas

Federalinio biudžeto pus
metis jau prabėgo. Fiska
liniai metai baigsis birže
lio 30 d. Antrasis pusmetis 
gali atnešti mūsų kraštui 
grėsmingą 8 bilijonų defici
tą.

Deficitui priežastys aiš
kios: 1) militarinių išlaidų 
nenumatytas padidėjimas, 
ypač sukūrus Kubos krizę, 
ruošiantis invazijai; 2) Ke
nedžio administracijos pla
nuojamas- korpor a c i j o m s 
taksais palengvinimas, ku
ris gali mums kainuoti apie 
5 bilijonus: dolerių.

Tik prieš 12 mėnesių mū
sų prezidentas Kenedis pra- 
našavo šiais fiskaliniais 
metais deficito tikrai netu
rėti, o dar ir perviršiaus 
šiek tiek gauti. Jis tada 
nurodė, kad kasmetinis de
ficitas grėsmingai veikia 
mūsų ekonomijai, sudaro 
infliacijai (dolerio vertės 
mažėjimui), pagrindą, pa
žeidžia tarptautinių mokes
čių balansą. O dabar prez. 
Kenedis jau kalba apie “ne
mažą deficitą.”

Septyneriais pastaraisiais 
metais biudžeto išlaidos pa
didėjo nuo 66 milijonų do
lerių iki arti 94 bilijonų do
lerių. Vien tik militarinės 
išlaidos šiuo metu siekia 
apie 58 bilijonus dolerių .

Bankiniai ir korporaciniai 
trustai, seniau kovoję prieš 
deficitą, dabar jau pebęsi- 
bijo .8 .bilijonų dolerių defi
citų. ;Mat, dabar jaučiamas 
korporacijoms žymus( taksų 
sumažinimas. Vadinasi, dę- 
f i c i t a s-.korporacijoms žy
miai pagelbės.

Tačiau kasmetinis defici
tas darbo žmonėms sunkes
nę naštą sudaro, nes dole
riui mažėjant prekių kainos 
nuolat kyla ir kyla. Ypač 
tai smarkiai sunkina gyve
nimą neorganizuotų darbi
ninkų, bedarbių ir pensinin
kų, kurių pajamos, lyginant 
su gyvenimo reikmenų kai
nomis, vis pasilieka per že-
mos.

•

Kokia baisi katastrofa 
galėjo ištikti

Atominių oro jėgų pulki
ninkas John A. Herrington 
savo namuose Texas valsti
joje andai nužudė savo žmo
ną ir sunkiai sužeidė sūnų. 
Dabar jis laukia teismo, v

Proto ligų speciali štai, 
Herringtoną išegzaminavę, 
pripažįsta, kad jis dėl lyti
nio sunegalėjimp ir nepane- 
šąmo atsakingo darbo spau
dimo pradėjo išprotėti, ir 
tas jį . privedė prie tragiško 
veiksmo.

Bet kokia baisi katastro
fa būtų įvykusi, jeigu Her- 
ringtonas savo pareigose 
būtų protą praradęs ir ato
mines bombas veikmėn pa: 
leidęs! ,

APIE NEW YORKO 
VALSTIJĄ

Albany, N. Y. . —New 
Yorko valstija yra skaitlin
giausiai apgyventa iš visų 
JAV valstijų, joje gyvena 
virš 17,000,000 žmonių. Da
bartiniu metų valstijoje yra 
8,0Q0,000 už algas dirban
čių žmonių, virš 400,000 iš 
jų neturi darbo.

Pekinas. —Atvyko Cei- 
lono premjeras D r. Banda- 
ranaike.

Delair, N. J.r\
Mirė Antanas Samalonip

Antanas Samalonis, '77 
metų amžiaus, mirė praėju
sių metų gruodžio 16 dieną, 
savo name, 859 Union Avė., 
išgyvenęs šioj apylinkėj 35 
metus, laikydamas šioj pa
čioj vietoj valgomų daiktų 
krautuvę., Visą savo gyve
nimą velionis laikėsi su pro
gresyviais lietuviais, skaitė 
“Laisvę,” rėmė finansiniai 
ne tik mūsų spaudą, bet ir 
visą pažangų lietuvių judė
jimą. Antanas rengėsi įsi
rašyti ir į Lietuvių Litera- • 
tūros Draugiją, bet nelem
ta liga, širdies sušlubavi- 4 
mas, sukliudė tai padaryti. 
Išgulėjo ligoninėje 4 savai
tes ir, išbuvęs keletą savai
čių namie, jau pradėjo su
tvirtėti ir jau išeidavo pa
sivaikščioti lauke, ir buvo 
manyta, kad Antanas ligą - 
jau nugalėjo. Namuose nuo
taika pagerėjo. Bet veltui— 
naktį nuėjęs gulti, ryte jau 
neatsikėlė. Ramiai, be jo
kio susijaudinimo Antano 
gyvybės siūlas nutrūko.

Liūdesy liko žmona Ame
liją, du sūnūs—Raymondas 

l ir Antanas ir jų žmonos, jų 
j vaikai, duktė Millie; jos 
į vyras Ryan ir jų vaikai, ir 
daugelis kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Antanas Samalonis turėjo 
du pusbrolius, kurie gyvena 
Chicagoje — tai Povilas ir 
Jonas Samaloniai. Antano 
du broliai yra mirę.

Antanas paėjo iš Lietuvos 
nuo Biržų, Girstaikių kai
mo. * 4

Draugas Samalonis palai
dotas Bethel kapinėse, De
lair, N. J. Nors laidotuvė
se dalyvavo daug publikos, 

i į kapines lydėjo apie • 40 
mašinų,'' bet kažkodėl labai 
mažai dalyvavo Antano lai
dotuvėse lietuvių pažangie
čių.

Religiniai fanatikai ne
snaudžia, jie visur ir prie 
kiekvienos progos stengiasi . 
“išganyti” laisvųjų žmonių 
dūšeles. Kadangi Samalo- 
nių giminė buvo didelė, tai 
nenuostabu, kad tarp jų bu
vo religiniai nusistačiusių 
žmonių, kurie norėjo nu
tempti Antano kūną į baž-
nyčią. Daugelis jų užpirko 
mišias. Niekas jiems ne
gali uždrausti u ž p i r k- 
ti mišias, tai jų proto valios 
dalykas. Bet jie nepajėgė 
pažeminti, paniekinti Anta
no darbo, kuris visados bu
vo nukreiptas prieš religinį 
fanatizmą, prieš kurį jis ko
vojo. Nežiūrint į tas kai- 

; kurių giminių pastangas.
Antano vardas pasiliko 
šviesus ir prakilnus.

Tavo vargai ir rūpesčiai, 
drauge, pasibaigė. Tavo 
gyvybės siūlas nutrūko. Lai 
būna Tau lengva šalta že
melė, o likusieji, Tavęs liū- 
dėdami varysime darbą pir
myn ...

Visi Antano palydovai 
buvo užkviesti. į ugniagesių 
svetainę, kur buvo gerai 
pavalgydiuG ir širdingai pa
vaišinti.

J. A. Bekampis
P. S. “Laisvės” Nr. 103 

buvo pranešta, kad E. Be- 
Ikampienė sunkiai serga. 
Šiuo pranešu, kad Bekam- 
pienė sveika ir linksma.

J. A. B.

Pekinas. —Pietinėje Kini
joje, netoli Burmos, trys 
didžiosios upės — Mekon-' 
gas, Salveinas ir Yangtze— 
teka> į pietų pusę visai neto- č 
Ii viena kitos.
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Ką Chruščiovas pasakė apie Kubą ir 
kitus taikos išsaugojimo reikalus

Kaip jau buvo pas mus rašyta, 1962 metų 
gruodžio mėnesį Maskvoje įvyko TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos (parlamento) sesi
ja, kurioje gruodžiu 12 d. premjeras N. 
Chruščiovas pasakė labai įdomią tarptauti
niais klausimais kalbą. Jis platokai aiški
no tarybinės vyriausybės požiūrį dėl Kubos, 

dėstė bendrus taikos pasauly išlaikymo 
reikalus, jis lietė TSRS-Kinijos santykius, 
šią kalbą plačiai komentavo ir dar vis te- 
bekomentuoja pasaulio spauda ir politikai. 
Negalėdami mūsų skaitytojams pateikti vi
sos Chruščiovo kalbos, paduodame čia bent 
jos svarbesnes dalis.—Redakcija.

Draugai deputatai! Visi atsimena įtemp
tas spalio mėnesio dienas, kai žmonija susi
rūpinusi klausėsi žinių, gaunamų iš Karibų 
jūros rajono. Tomis dienomis pasaulis buvo 
priėjęs termobranduolinės katastrofos 
slenkstį.

Kodėl kilo ši krizė? Kaip ji vystėsi? 
Kokias išvadas reikia iš jos padaryti? Šiuos 
klausimus reikia nuodugniai išanalizuoti, ir 
tai padės taikingosioms jėgoms geriau su
prasti susidariusią padėtį ir nubrėžti savo 
uždavinius kovoje už tai, kad taika ateity
je būtų išsaugota ir sustiprinta.

Bet, prieš pradėdamas tatai analizuoti, 
norėčiau priminti, kaip vystėsi Kubos revo
liucija ir kaip, klostėsi Tarybų Sąjungos ir 
Kubos savitarpio santykiai.

Tarylui Sąjungos-Kubos 
draugyste neišardoma
Iškėlusi liaudies antiimperialistinės revo- 

liuciijos vėliavą, laisvę mylinti kubiečių tau
ta, susibūrusi apie savo vadą Fidelį Kastro 
ir jo bendražygius, iki 1959 metų apvalė sa
vo žemę nuo Šiaurės Amerikos plėšikų ir 
jų pakalikų. Tai buvo iš tiesų didvyriška 
kova, kuria galima- žavėtis. Kubos revo
liucija buvo darbo žmonių įvykdyta ir dar
bo žmonių labui skilta revoliucija. Trumpu 
laiku buvo atlikta radikali žemės reforma, 
buvo nacionalizuotos pramonės įmonės, fir
mos ir bankai, įvyko kultūrinė revoliucija. 
Kubos respublika tapo demokratine valsty
be, kuri deda socializmo pagrindus.

Revoliucijios pergalę Kuboje iškovojo pa
tys kubiečiai, pati Kubos liaudis. Tarybine 
Armija, kurią mūsų priešai mėginą vaizduo
ti “revoliucijos eksportininke,” buvo dau
gelio tūkstančių kilometrų atstu nuo “ug
nies salos,“ kaip vadihama Kuba.

ši reikšminga pergalė džiugino visus, kiu 
riems brangi laisvė ir socializes. Ir, kai\ 
iškovojusiai nepriklausomybę. Kubos liau- \ 
džiak jos imperialistinis kaimynas pradėjo 
daryti ekonominį, o po to ir karinį spaudi-* 
mą, socialistinės šalys, ir visų pirma Tarybų 
Sąjunga, žinoma, padėjo Kubai.

NUOŠIRDI DRAUGYSTĖ

Tarp Tarybų Sąjungos ir Kubos nuo pir
mųjų jos naujo gyvenimo dienų užsimezgė 
lygiateisiškumo, suverenumo gerbimu ir eko
nominiu bendradarbiavimu pagrįstos nuošir
džios draugystės santykiai. Mes negalėjome 
neįštiesti pagalbos rankos kubiečių tautai, 
savo darbo, klasės broliams. Bičiuliškų Ta
rybų Sąjungos - Kubos santykių reikšmę so
cialistinių iškovojimų stiprinimui Kuboje ne 
kartą yra pažymėję Kubos respublikos va
dovai. “Mes žinome,—sakė draugas Fide
lis Kastro, — kad be Tarybų Sąjungos, be 
socialistinės stovyklos, be jų teikiamos pa
galbos revoliucijos pergalė tokioje mažoje 
šalyje, kaip Kuba, būtų neįmanoma, turint 
galvoje imperialistinę agresiją.“

Tarybinė liaudis nuoširdžiausiai padeda 
broliŠkajai didvyriškos Kubos liaudžiai.

Revoliucijos pergalė Kuboje ir jos laimė
jimai kuriant naują gyvenimą sukėlė di
džiausią įniršį Jungtinių Amerikos Valstijų 
imperialistams savo idėjomis. Jie nenori su
tikti su tuo, kad nedidelė Kuba , išdrįso gy
venti ir vystytis savarankiškai, taip, kaip 
nori jos liaudis, o ne taip kaip pa
ranku Amerikos monopolistams. Bet juk 
klausimas, kaip žmonėms gyventi, kuriuo 
keliu jiems eiti, yra kiekvienos tautos vi
daus reikalas!

Pamindamos visuotinai pripažintas tarp
tautinių santykių normas, reakcinės Jung
tinių Valstijų jėgos nuo pat pirmos dienos, 
kai Kuboje nugalėjo revoliucija, darė viską, 
kad nuverstų revoliucinę Kubos vyriausybę 
ir vėl ten įsiviešpatautų. Jos nutraukė dip
lomatinius santykius su Kuba ,dirbo if dirba 
ardomąjį darbą, įvedė ekonominę Kubos blo
kadą. Grasindamos sankcijomis, Jungtinės 
Valstijos pradėjo imtis žygių, kad jų są
jungininkai ne tik neprekiautų su Kuba, bet 

knet neduotų laivų pervežti į Kubą pagalbą 
savo broliams. Tai antihumaniška politi
ka—noras numarinti ištisą tąutą badu.

Tačiau joms ir to pasirodė maža. Jos 
nutarė, griebiantis žandaro funkcijų, karo 
keliu malšinti Kubos revoliuciją. Kitais žo
džiais, jos norėjo prisiminti teisę kontrrevo- 
liucijai eksportuoti.

SIEKIMAS KUBĄ SUNAIKINTI
JAV politika Kubos atžvilgiu—-įžūliausia, 

reakcingiausią politika. Paskelbti, kad Ku
ba, esą, sudaranti grėsmę Amerikai ar kaž
kuriai kitai šaliai, ir tuo pagrindu prisiimti 
ypatingą teisę kariauti prieš Kubą—tai tie
siog pasibaisėtina.

Mėgindama pateisinti savo agresyvius 
veiksmus, Amerikos reakcija tvirtina, kad 
krizę Karibų jūros rajone sukėlusi pati Ku
ba, ir priduria, kad kalta, girdi, ir Tarybų 
Sąjunga, kuri ten atgabeno raketų ir bom
bonešių “IL-28.“

Bet ar taip buvo? Tiesa, kad mes Kubos 
vyriausybė.; prašymu nuvežėme ten ginklų. 
Tačiau kokiais motyvais mes vadovavomės 
tai darydami? Tik humaniškais—Kubai rei
kėjo ginklų, kaip priemonės agresoriams su
stabdyti, o ne kaip užpuolimo priemonės. 
Juk Kubai buvo iškilusi reali įsiveržimo 
grėsmė. Jos krantai buvo dažnai piratiškai 
užpuldinėjami, Havana buvo apšaudoma iš 
artilerijos, iš lėktuvų buvo nuleidžiami oro 
desantai diversijoms vykdyti.

Praėjusių metų balandžio mėnesi įvyko 
platus karinis kontrrevoliucinių samdinių 
įsiveržimas į Kubą, šis įsiveržimas buvo pa
ruoštas ir įvykdytas su visiška Jungtinių 
Amerikos Valstijų parama.

Tolesni įvykiai parodė, kad įsiveržimo su
žlugdymas neatgrasė JAV imperialistų pa
smaugti Kubą. Jie ėmė ruošti naują puo
limą. šių metų rudenį susidarė labai ne
rami padėtis: iš visa ko buvo matyti, kad 
JAV ruošiasi pulti Kubos respubliką, pa
naudodama savo ginklotąsias pajėgas.

TIK APSIGYNIMUI
Revoliucinė Kuba buvo priversta imtis 

visų priemonių savo gynybai stiprinti. Ta
rybų Sąjunga padėjo jai sukurti stiprią ar
miją, saugančią kubiečių tautos iškovojimus. 
Padidėjus JAV keliamai grėsmei, Kubos vy
riausybė šių metų vasarą paprašė Tarybų 
Sąjungos vyriausybę papildomos pagalbos. 
Buvo susitarta dėl eilės naujų priemonių) 
taip pat ir dislokuoti Kuboje keliasdešimt 
tarybinių balistinių raketų . šis ginklas tu
rėjo būti tarybinių karių rankose.

Kokių tikslų buvo siekiama šiuo nutari
mo? žinoma, nei mes, nei mūsų bičiuliai 
kubiečiai negalvojo, kad tas nedaugelis vi
dutinio veikimo spindulio raketų, kurios bu
vo siunčiamos į Kubą, bus panaudotos Jung
tinėms Valstijoms dr bet kuriai kitai šaliai 
užpulti.

Mūsų tikslas buvo tik ginti Kubą. Visi 
matę, kaip Amerikos imperialistai galanda 
peilius, grasina Kubai sutelktiniu masiniu 
užpuolimu; Matydama, kad yykdoma to
kią plėšikiška politika, prieštaraujanti vi
soms- valstybių savitarpio santykių nor
moms ir SNO Įstatams, mes negalėjome bū
ti nešališki stebėtojai. Mes nutarėme išties
ti Kubai pagalbos ranką. Mes matėme ga
limybę apginti laisvę mylinčią Kubos liau
dį, tiekdami ten raketas, kad Amerikos im
perialistai, jeigu jie tikrai ryšis įsiveržti, 
pajustų, kad karas, kuriuo jie grasina, stovi 
prie jų pačių sienos, kad jie realiau įsivaiz
duotų termobranduolinio karo pavojų.

Toks buvo mūsų žingsnis, kurį padiktavo 
rimtai paaštrėjusi padėtis. Mes buvome įsi
tikinę, kad šis žingsnis privers agresorius 
atsipeikėti ir jie, supratę, kad Kuba ne be
ginklė, o Amerikos imperializmas ne visa
galis,- bus priversti pakeisti savo planus.' 
Tada, suprantama, ir nebereikės laikyti Ku
boje raketų.’

Iš tikrųjų, jeigu nebūtų buvę įsibrovimo 
grėsmės ir mums anksčiau būtų buvę už
tikrinta, kad Jungtinės Valstijos nesibraus 
į Kubą, to neleisdamos daryti ir savo są
jungininkams, jeigu Jungtinės Valstijos tuo 
vadovautųsi savo politikoje, tai. nebūtų bu
vę reikalo dislokuoti Kuboje mūsų raketų.

Kai kurie žmonės vaizduoja reikalą taip, 
lyg mes būtume tiekę raketas užpuolimui 
prieš Jungtines Valstijas. Tai, žinoma, ne
protingas samprotavimas. Kam mums šiuo 
tikslu reikėjo statyti raketas Kuboje, kai 
galėjome ir galime smogti smūgį iš savo te
ritorijos, pakankamai turėdami reikiamo 
tolumo ir galingumo tarpžemyninių raketų.

MUMS TOKIŲ BAZIŲ NEREIKIA
Mums aplamai nereikia karinių bazių sve

timoje teritorijoje. Yra žinoma, kad mes 
likvidavome visas savo bazes užsienyje. Beht 
kiek nusimaną apie karybą žmonės žino, 
kad tarpžemyninių ir globalinių raketų am
žiuje Kuba, ši nedidelė tolima sala, kurios 
plotis kai kur sudaro tik 50 kilometrų, ne
turi strateginės reikšmės Tarybų Sąjungos 
gynybai. Mes dislokavome Kuboje raketas, 
nes mums rūpėjo kaip tik Kubos respublikos 
gynyba, o ne užpuolimas prieš JAV. Tokia 
nedidelė šalis, kaip Kuba, žinoma, negali 
sudaryti tokių pajėgų, kurios galėtų pri
dėti puolimą prieš fokią didelę šalį, kaip 
JAV.

Tiktai tas, kuriam “trūksta ne vieno šu
lo, ” gali teigti, kad Tarybų Sąjunga pasirin
kusi Kubą placdarmu, norėdama brautis į 
Amerikos žemyną — į JAV arba Lotyni)

Amerikos šalis. Jeigu mes būtume norėję 
sukelti karą prieš JAV, mes nebūtume su
tikę demontuoti Kuboje pastatytų raketų, 
kurios buvo paruoštos paleisti, paruoštos 

.mūšiui, mes jas būtume panaudoję. Bet 
mes to nepadarėme, nes nesiekėme tokių 
tikslų. x

Taigi; visi samprotavimai, kad Kuba bu
vusi paversta baze puolimui prieš Jungtines 
Amerikos Valstijas, yra piktas prasimany
mas. šių .prasimanymų tikslas—dangstyti 
agresijos' prieš Kubą planus. Mes ištikimi 
Lenino iškeltiems taikaus sambūvio princi
pams, ir, mūsų nuomone, ginčijamus klau
simus tarp valstybių reikia spręsti taikiai, 
derybomis.

Kaip vystėsi su Kuba 
susiję santykiai

Įvykių vystymasis Karibų jūros rajone pa- 
** tvirtino, kad tokios agresijos grėsmė buvo. 

Apie spalio 20 d. netoli Kubos, JAV pie
tuose, buvo pradėta sparčiai telkti dide
lius karinio jūrų laivyno, karinių oro pa
jėgų, parašiutininkų dalių, jūros pėstininkų 
junginius. JAV vyriausybė nusiuntė papil
dymų į savo Gvantanamo karinę bazę, kuri 
yra Kubos teritorijoje. Buvo paskelbta, kad 
Karybų jūroje rengiami dideli kariniai ma
nevrai. Buvo planuojama šių “manevrų“ 
metu išlaipinti desantą Vjekeso saloje. Spa
lio 22 d. Kenedžio vyriausybė paskelbė, 
kad aplink Kubą įvedamas karantinas. Be
je, žodis “karantinas“ šiuo atveju—tik fi
gos lapelis. Iš tikrųjų tai buvo blokada, 
piratiški veiksmai atviroje jūroje.
BUVO MILŽINIŠKOS JĖGOS PRIEŠ KUBĄ

Įvykiai vystėsi sparčiai. Amerikos karinė 
vadovybė visiškai paruošė kovos veiksmams 
visas šavo ginkluotąsias pajėgas, jų tarpe 
ir Europoje esančią kariuomenę, taip pat ir 
šeštąjį laivyną, esantį Viduržemio jūroje, ir 
septintąjį laivyną, dislokuotą Taivanio ra
jone. Vien Kubai pulti buvo paskirtos ke
lios parašiutininkų - desantininkų, pėstininkų 
ir šarvuočių bei tankų divizijos, iš viso apie 
šimtą tūkstančių karių. Be to, prie Ku
bos krantų buvo nusiųsti 183 laivai, kuriuo
se buvo 85 tūkstančiai jūrininkų. Išlaipini
mą Kuboje turėjo pridengti keli tūkstan
čiai. kovos lėktuvų. Ištisą parą skraidė apie 
20 ^procentų visų JAV strateginės aviacijos 
lėkįuvų, apginkluotų atombombomis ir van- 
denilėmis bombomis. Buvo pašaukti atsar
gos' kariai.

Buvo ‘ visiškai paruošta kovos veiksmams 
taip' pat JAV sąjungininkų NATO bloke 
kariuomenė Europoje. Buyo sudaryta jung
tinė JĄ V ir Lotynų Amerikos šalių karinė 
vadovybė, ir kai kurios iš šių šalių nusiuntė 
savo karo laivus dalyvauti blokadoje. Dėl 
šių agresyvių JAV vyriausybės veiksmų pa
sauliui iškilo termobranduolinio karo grės
me. . .

Matydami tokius intensyvius karinius pa
sirengimus, mes savo ruožtu buvome • priverk
ti imtis atitinkamų priemonių. Tarybų Są
jungos vyriausybė pavedė T S <R S gynybos 
ministrui visiškai paruošti kovos veiksmams 
visą Tarybų Sąjungos armiją ir pirmiausia 
tąyybinę tarpžemyninės ir strateginės pa
skirties raketinę kariuomenę, priešlėktuvinę- 
raketinę šalies^gynybą ir priešlėktuvinės ap
saugos naikintuvų aviaciją, strateginę avi
aciją, karines jūrų pajėgas. Mūsų povande
ninis laivynas, taip pat ir atominis, užėmė 
jam nurodytas pozicijas. Buvo paskelbtas 
padidintos kovinės parengties būvis sausu
mos kariuomenėje, buvo nutarta dar nepa
leisti iš Tarybinės Armijos vyresniųjų kon
tingentų raketinėje < strateginės paskirties 
kariuomenėje, priešlėktuvinės apsaugos ka
riuomenėje ir povandeniniame laivyne. Var
šuvos pakto šalių ginkluotosios pajėgos taip 
pat buvo visiškai paruoštos kovos veiks
mams.

šiomis sąlygomis, jeigu viena ar kita pu
sė būtų buvusi nesantūri, nebūtų padariusi 
visko, kad būtų užkirstas kelias karui kilti, 
būtų įvykęs sprogimas su nepataisomais pa
dariniais.

UŽGESINTA ARTĖJUSI KARO LIEPSNA
Dabar, kai įvykių Karibų jūros rajone 

sukeltas įtempimas atslūgo, kai męs esame 
paskutinėje konflikto, sureguliavimo stadi
joje, noriu pranešti Aukščiausiosios Tarybos 
deputatams, ką darė Tarybų Sąjungos vy
riausybė, kad būtų užgesinta artėjusi karo 
liepsna. ' .

Spaįlio 23 d., tuoj po to, kai Jungtinės 
Valstijos įvedė Kubos blokadą, Tarybų Są
jungos vyriausybė, imdamasi gynybinio po
būdžio priemonių, kartu paskelbė pareiški
mą, ryžtingai įspėdama, kad JAV vyriau
sybė prisiima sunkią atsakomybę už taikos 
likimą ir Lengvabūdiškai žaidžia su ugni
mi. Mes atvirai pareiškėme JAV preziden
tui, kad nesitaikstysime su piratiškais Ame
rikos laivų veiksmais atviroje jūroje ir šiais 
tikslais imsimės reikiamų priemonių.

Kartu Tarybų Sąjungos vyriausybė para
gino visas tautas pastoti kelią agresoriams. 
Tuo pačiu metu ji ėmėsi žinomų žygių Su
vienytųjų Nacijų Organizacijoje. Taikią 
Tarybų Sąjungos iniciatyvą sureguliuoti Ku
bos krizę visiškai parėmė socialistinės šalys 

ir daugumos kitų šalių—SNO narių—tautos. 
Sureguliuoti konfliktą labai stengėsi SNO 
generalinis sekretorius U Tanas.

Tačiau Jungtinių Amerikos Valstijų vy
riausybė toliau didino įtempimą. Militaris
tinės JAV jėgos taip skatino įvykių vysty
mąsi, kad būtų įvykdytas užpuolimas prieš 
Kubą. Spalio 27 d. rytą mes gavome iš 
draugų kubiečių ir iš kitų šaltinių informa
ciją, kurioje buvo tiešiog sakoma, kad Kuba 
bus užpulta per artimiausias dvi-tris dienas. 
Gautas telegramas mes sutikome kaip di
džiausio aliarmo signalą. Ir tai buvo pa
grįstas aliarmas.

PASIEKTAS SUSITARIMAS
Reikėjo tučtuojau veikti, kad nebūtų leis

ta užpulti Kubos ir kad taika būtų išsaugo
ta. JAV prezidentui buvo nusiųstas laiškas, 
kuriuo buvo siūlomas savitarpiškai priim
tinas sprendimas. Tuo momentu buvo dar 
nevėlu užgesinti karo dagtį, kuris jau buvo 
pradėjęs rusenti. Siųsdami šį laišką, mes 
atsižvelgėme į tai, kad ir paties prezidento 
laiškuose buvo reiškiamas nerimas ir buvo 
siekiama rasti išeitį įš susidariusios padėties. 
Mes pareiškėme, kad jeigu JAV įsipareigos 
nesibrauti į Kubą ir neleis kitoms savo są
jungininkėms griebtis agresijos prieš Kubą, 
tai Tarybų Sąjunga bus pasirengusi išvežti iš 
Kubos tuos ginklus, kuriuos J A V vadina 
“puolamaisiais.“

Atsakydamas mums,. JAV prezidentas sa
vo ruožtu pareiškė, kad jeigu Tarybų Sąjun
gos vyriausybė sutinka pašalinti iš Kubos 
šiuos ginklus, tai Amerikos vyriausybė at
šauks karantiną, tai yra blokadą, ir užtik
rins, kad į Kubą nesibraus nei pačios Jung
tinės Valstijos, nei kitos Vakarų pusrutulio 
šalys. Prezidentas kuo aiškiausiai pareiš
kė,—ir tai žino visas pasaulis,—kad JAV 
neužpuls Kubos ir neleis imtis panašiu 
veiksmų ir savo sąjungininkams.

Bet juk mes tam ir siuntėme savo ginklus 
į Kubą, kad neleistume jos užpulti! Todėl 
Tarybų Sąjungos vyriausybė patvirtino, kad 
ji sutinka išvežti iš Kubos balistines raketas.

Taip, trumpai kalbant, buvo pasiektas sa
vitarpiškai priimtinas sprendimas, kuris reiš
kė, kad nugalėjo sveikas protas, laimėjo tai
ka. Kubos klausimas .perėjo į taikių de
rybų fazę, o Jungtinėse Amerikos Valstijose 
jis buvo, taip sakant, perduotas iš generolų 
į diplomatų rankas.

Spalio 29 d. Niujorke prasidėjo TSRS, 
JAV ir Kubos atstovų derybos, kuriose da
lyvavo U Tanas. Pasikeisti nuomonėmis su 
Kubos vyriausybe į Havaną išskrido TSRS 
Ministrų Tarybos Pirmininko pirmasis pava
duotojas draugas Mikojanas.

Tuo tarpu abi šalys pradėjo vykdyti pri
siimtus įsipareigojimus. Tarybų Sąjunga iš
vežė iš Kubos visas raketas, kurias JAV va
dino puolamuoju ginklu. Išvyko taip pat 
tarybinis personalas, aptarnaujantis raketi
nius įtaisinius. Jungtinėms Valstijoms buvo 
suteikta galimybė įsitikinti, kad visos Ku
boje buvusios balistinės raketos tikrai pa
šalintos, ir tai patvirtino savo pareiškimais 
oficialūs JAV asmenys.

Kartu, siekdami greičiau sureguliuoti kri
zę Karibų jūroje, mes sutikome per mėnesį 
išvežti iš Kubos tarybinius lėktuvus “IL-28,“ 
nors jie, kaip bombonešiai, ir pasenę. Iki 
gruodžio 7 d. šie lėktuvai jau išvežti iš Ku
bos. Į Kubą jie buvo nusiųsti tiktai gal
vojant panaudoti juos kaip savotišką skrai
dančią pakrančių gynybos artilgriją, kad 
jie veiktų priešlėktuvinių priemonių dengia
mi.

IS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PUSĖS

Savo ruožtu, JAV vyriausybė lapkričio 21 
d. nutraukė Kubos karinę jūros blokadą ir 
atšaukė savo karo laivus iš šio rajono. Iš 
Floridos rajono Amerikos karinė vadovybė 
išvedė kariuomenę ir aviaciją, kurios ten 
buvo sutelktos atakai prieš Kubą, ir demo
bilizavo pašauktus atsargos karius. Taip 
pat išvesta iš Gvantanamo bazės ta papildo
ma kariuomenė, kuri ten buvo nusiųsta kri
zės metu. Kartu prezidentas vėl patvirti
no JAV duotą užtikrinimą nesibrauti į Kubą.

Atsižvelgdami į tai, mes taip pat atšaukė
me karines priemones, kurių buvome pri
versti imtis, paaštrėjus krizei ryšium su Ku
ba. Kubos respublika savo ruožtu pradėjo 
demobilizuoti pašauktus savo tėvynės ginti 
žmones, ir jie grįžta į taikų darbą, grįžta 
į savo šeimas.

šiuo metu sudarytos palankios sąlygos, 
kad Karibų jūros rajone susidariusi pavojin
ga krizė būtų likviduota. Dabar reikia už
baigti derybas, užfiksuoti susitarimą, pa
siektą Tarybų Sąjungos vyriausybei ir JAV 
vyriausybei pasikeitus laiškais, ir užtvirtin
ti šį susitarimą Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos autoritetu .

Tarybų Sąjungos vyriausybė yra įsitiki
nusi, kad delsti galutinai sureguliuoti krizę 
Karibų jūros rajone neatitinka taikos inte
resų, ir mes tikimės, kad tai supranta ir 
Jungtinių Amerikės Valstijų vyriausybė.
24) Kai kurios pamokos ir išvados

Iš to, kas pasakyta, aiškėja kai kurie rezul
tatai, pasiekti pradėjus normalizuoti padėtį 
Kubos rajone.

(Tąsa 4-tam pusi.)

3 p.-Laisve (Liberty)-- Antrad., sausio

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dar vienas mokslo centras

Neries krantinėje Vilniu
je iškilo naujas, didelis pa
statas. Statybininkai užbai
gė paskutinius darbus. Nau
jame name įsikurs Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
mokslinio tyrimo institutai. 
Čia dirbs biologai ir chemi
kai.* Jiems jau įrengtos 
mokslinės laboratorijos, ap
rūpintos moderniais prie
taisais tyrimams.

Užbaigti paskutiniai sta
tybos darbai ir kitame na
me, kuris stovi netoliese. 
Jame bus respublikos Moks
lų akademijos skaičiavimo 
centras . Prieš keletą mėne
sių čia sumontuota pirmoji 
didelė skaičiavimo mašina. 
O dabar statybininkai pa
ruošė naujas patalpas mo
derniai technikai. Greta šio

tas, dar didesnis. Laikui bė
gant, į šį pastatą persikels 
Fizikos - matematikos insti
tutas.. Tokiu būdu šis Vil- 

• niaus rajonas taps stam
biausiu mokslo centru Lie
tuvoje. “V. N.”

Prieš Tamsos apgaulę
Meno saviveiklos kolekty* 

vai visais žanrais jau prak
tiškai įrodė, koks galingas 
ginklas prieš religines at- 

-gyverras yra gerai pastaty
tas spektaklis ateistine te
matika, tinkamai organi
zuotas koncertas arba me
ninės agitbrigados progra
ma. Kolektyvų vadovai, sa
viveiklininkai nusiskundžia 

i repertuaro stoka. Tenkin- 
i darni šį pageidavimą, Lietu- 
1 vos Liaudies meno rūmai 
i išleido ateistinio repertuaro 

rinkini “Atverk akis.”
Knygoje yra 5 skyriai. 

Pirmajame skyriuje spaus
dinami geriausieji lietuvių 
tarybinių poetų eilėraščiai 
ateistine tematika. Antra- 

! jame, prozos ,skyriuje daug 
medžią gos, demaskuo jan- 
čios kulto tarnų ir bažny
čios veidmain iš k u m ą, ras 
skaitovai bei prozos mėgė
jai; šiame skyriuje supažin
dinama su Žemaitės, A. Vie
nuolio, P. Cvirkos, A. Venc
lovos, A. Baltrūno kūriniais, 
taip pat su šių dienų žur
nalistų feljetonais bei pam
fletais. Įvairi ir drama — 
Moljeras, E. Vonič, V. Krė
vė, S. Michalkovas, J. Šmu
lis, V. Talajevskis. Interme
dijos ir scenelės daugiausia 
sukurtos specialiai šiam rin
kiniui, jų autoriai — J. Ra
gauskas, S. Čižas, V. Mise
vičius, P. Gaulė, A. Kazra- 
gis ir kiti. Gausi paskuti
nio skyriaus literatūra—tai 
medžiaga ateistinėms meno 
agitbrigadoms, viktorinoms, 
“stebuklų” vakarams.

M. Levulis

Raštuotas linines drobes
Panevėžio Linų kobinate 

sudūzgia 20 naujų automa
tinių staklių. Jomis jau iš
austas pirmasis tūkstantis 
metrų plačių raštuotų dro
bių staltiesėms, lovatiesėms 
bei langų portjeroms. Įmo
nės dailininkė Ina Kaziu- 
kaitytė ir desinatorė Mar
garita Kuncevičienė pasi
stengė, kad raštų įmantru
mu ir dailumu šios drobės 
nė kiek nesiskirtų ritio tų, 
kurias audžia “Dailės” kom
binato meistrai. Tuo~ tarpu 
už pastarąsias jos bus žy
miai pigesnės.

Artimiausiu metu taip 
pat bus pradėtos austi spaL 
votos raštuotos lininės dro
bės. Iki metų pabaigos kom
binatas išsiųs 9 tūkstančius 
metrų spalvotų raštuotų li
ninių drobių. (ELTA)

(Jan.) 8, 1963



Ką Chruščiovas pasakė apie,Kubą ir 
kitus taikos išsaugojimo reikalus

(Tąsa iš 3-čio pu^sl.)
Pirma, pavyko užkirsti kelią įsibrovimui, 

kuris grėsė Kubos respublikai diena iš die
nos, vadinasi, neleisti, kad įvyktų karinis 
susirėmimas. Pavyko įveikti krizę, kuri kėlė 
visuotinio termobranduolinio karo grėsmę.

Antra, Jungtinės Amerikos Valstijos vi
so pasaulio akivaizdoje viešai įsipareigojo 
neužpulti Kubos respublikos ir neleisti to 
daryti savo sąjungininkams.

Trečia, labiausiai užkietėję imperialistai, 
kurie tikėjosi pradėti dėl Kubos pasaulinį 
karą, to nesugebėjo padaryti. Tarybų Są
junga, taikos ir socializmo jėgos įrodė, kad 
jos sugeba primesti taiką karo šalininkams.

LAIMĖJO SVEIKAS PROTAS
Kas nugalėjo, kas laimėjo? čia galima > 

pasakyti, kad laimėjo sveįkas protas. Ša
lys veikė blaiviai, atsižvelgdamos į tai, kad 
jeigu nebus imtasi tokių žygių, kurie padės 
įveikti pavojingą įvykių raidą, tai gali kilti 
trečias pasaulinis karas. Savitaripo nuolai
domis ir kompromisu buvo pasiektas susi
tarimas, kuris įgalino pašalinti pavojingą 
įtempimą, normalizuoti padėtį.

Nuolaidų padarė abi šalys. Mes išvežėme 
balistines raketas ir sutikome išvežti lėktu
vus “IL-28.” Tai patenkina amerikiečius. 
Patenkino tatai ir Kubą, ir Tarybų Sąjungą: 
Amerikos įsiveržimui į Kubą užkirstas ke
lias, karinė jūros blokada panaikinta, pa
dėtis Karibų jūros rajone normalizuojama, 
liaudies Kuba gyvuoja, stiprėja ir vystosi, 
vadovaujama savo revoliucinės vyriausybės, 
savo bebaimio vado Fidelio Kastro.

Kai kurie sako, kad Jungtinės Valstijos, 
esą, privertosios mus kažkuo nusileisti. Jei
gu taikysime tokį mastą, tai tie žmonės 
turėtų, paskyti, kad ir Jungtinės Valstijos 
buvo priverstos taip pat nusileisti. Valsty
bių ginčijamų klausimų sprendimas be ka
ro, taikiai—tai ii’ yra taikaus sambūvio po
litika praktikoje.

. Jeigu mes susitartume grįsti savo santy

 

kius tokiu pagrindai, jeigu JAV santykiai su 
Kuba būtų pagr SNO Įstatais, tada visiš
kai nebūtų reikėję vežti ir statyti Kuboje 
mūsų raketų. ■

Mes patėhkinti tokia įVykių baigtimi Ka
ribų jūros rajone, patenkintos, be abejo, ir 
visos kitos tautos, kurios laikosi taikaus 
sambūvio pozicijų. Jos gali gyventi ir dirb
ti taikiomis sąlygomis.

BŪTŲ BUVUSI KATASTROFA
O dabar minutę įsivaizduokime, kas ga

lėjo įvykti, jeigu mes būtume panašūs į kie
takakčius politikus ir būtume atsisakę savi
tarpio nuolaidų. Tai būtų panašu fį tai, kaip 
toje pasakoje apie du ožius, kurie susitiko 
ant liepto ties bedugne ,ir, įsirėmę kakto
mis, nenorėjo duoti vienas antram kelio. 
Kaip žinoma, jie abu nugarmėjo į bedugnę. 
Ar protinga taip elgtis žmonėms?

Valdančiuosiuos JAV sluoksniuose yra to
kių politikų, kurie teisingai vadinami “pa
siutusiais.” “Pasiutę” reikalavo ir reika
lauja kuo greičiau sukelti karą prieš Tary
bų sąjungą ir socialistinės stovyklos šalis. 
Argi neaišku, kad jeigu mes nedarytume 
kompromisų, tai tik padėtume “pasiutusių’’ 
stovyklai pasinaudoti padėtimi smūgiui prieš 
Kubą smogti ir pasauliniam karui sukelti.

Teisingumo dėlei reikia pažymėti, kad va
dovaujančiuose Jungtinių Valstijų sluoks
niuose yra ir tokių žmonių, kurie blaiviau 
vertina padėtį ir, atsižvelgdami į esamą jė
gų santykį tarptautinėje arenoje, supranta, 
kad, sukėlusios karą, JAV jo nelaimės ir ne
pasieks savo tikslo.

DIDVYRIŠKOJI KUBOS RESPUBLIKA
Draugai deputatai! Noriu ypač pasakyti, 

kokį didžiulį indėlį išsaugoti taikai Karibų 
jūros rajone įnešė didvyriškoji Kubos res
publika, jos drąsioji liaudis, jos šaunūs va
dovai su mūsų dideliu bičiuliu Fideliu Kast
ro priešakyje. Leiskite jūsų vardu, draugai 
deputatai, visos tarybinės liaudies i vardu pa
sveikinti mūsų bičiulius kubiečius. Revoliu
cinė Kuba išlaikė svarbų ir sunkų egzami
ną, garbingai ištvėrė kovoje už savo laisvę ir 
nepriklausomybę! Iš šio naujo išmėginimo 
Kubo išėjo sustiprėjusi ir subrendusi.

Kilus grėsmei, Kubos vadovai veikė tvir
tai. pasiryžę apginti savo šalies suverenumą, 
išsaugoti socialistinius iškovojimu^. Visa ku
biečių tauta pakilo tėvynės ginti, pasirengu
si žūtbūtinei kovai prieš interventus. Tary
biniai žmonės žavisi jos narsunįu.

Kubos vyriausybė pagrįstai iškėlė klausi
mą, kad bet koks krizės sureguliavimas Ka
ribų juroje turi būti ilgalaikio pobūdžio, tu
ri duoti Kubos respublikai garantijas, ku
rios ją apsaugotų nuo agresijos, užtikrintų 
kubiečių tautai galimybę kurti savo naują
Tarp tarnauja 
iškelti Kh-

gyvenimą taikos sąlygomis, 
žinomi pehki punktai, kurie buvo 
bos ministro pirmininko Fidelio Kastro spa
lio 28 d. kalboje ir kuriuos m 
remiame .

Šie penki punktai—teisingi reĮkalavimai, 
kurie atitinka elementarias kiekvienos su
verenios valstybes teises ir kuriuos padikta
vo rūpinimasis išsaugoti taiką ir užtikrinti

es • visiškai
!

Kubos saugumą. Jie atitinka Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos Įstatų principus.

Revoliucinė Kuba nori gyventi, vystytis 
savarankiškai, turėti tokią politinę ir socia
linę santvarką, kuri atitinka jos liaudies in
teresus. Tai—Kubos teisė ir, suprantama, 
visos taikingos valstybės, visos taikingos tau
to remia Kubą.

Revoliucinės Kubos vadovai ne kartą yra 
pabrėžę, kad visus ginčijamus klausimus 
su Jungtinėmis Valstijomis jie nori suregu
liuoti taikiai, darybomis.

' KAS GI KALTAS?
Kas gi kaltas, kad Kubos ir JAV santy

kiai iki šiol nenormalizuoti ? Atsakymas 
aiškus: tiktai Jungtinių Amerikos Valstijų 
valdantieji sluoksniai, kurie nenori sėsti už 
derybų stalo su savo kaimynu. Mes vis dėl 
to tikimės, kad sveikas protas nugalės. 
Anksčiau ar vėliau JAV turės sutikti, k ji d 
santykiai su Kuba būtų normalizuoti.

Mes iškilmingai pareiškiame,, kad Tary
bų Sąjunga buvo ir tebėra su revoliucine 
Kuba. Mes ir ateityje padėsime kubiečių 
tautai kurti šviesią ateitį. Įveikus krizę, ji 

, gali vėl dirbti taikų darbą. Bet taikos jėgos 
turi ir toliau būti budrios.

Tarybų Sąjungos vyriausybė tikisi, kad 
įsipareigojimai, kuriuos Jungtinės Amerikos 
Valstijos prisiėmė Kubos atžvilgiu, bus 
griežtai vykdomi. Juk pažeidinėti šiuos įsi
pareigojimus būtų pavojinga ne tik šiam ra
jonui, nes tai neišvengiamai sukeltų naują 
aštrų konfliktą, sukeltų naują grėsmę tai
kai. Dar daugiau, būtų prarastas bet koks 
pasitikėjimas tokiais įsipareigojimais, o tai 
neleistų ateityje taikyti tą taikaus suregu
liavimo metodą, kuris suvaidino savo tei
gimą vaidmenį sprendžiant su Kuba susiju
sią krizę.

TVIRTAI LAIKYSIMĖS SUSITARIMO
Savo ruožtu mes tvirtai laikysimės to su

sitarimo, kuris buvo pasiektas, pasikeitus 
laiškais su JAV prezidentu. Mes norėtume 
aiškiai įspėti, kad mūsų įsipareigojimai ga
lioja tol, kol ir kita šalis vykdo šį susitari
mą. Bet jeigu kita šali^ nevyl$.(Įys, praim
tų įsipareigojimų, mes būsime priversti im
tis tokių veiksmų, kokių iš mūsų reikalaus 
susidaranti padėtis .

Visiems turi būti aišku, kad mūsų šalis 
niekada nepaliks revoliucines Kubos nelai
mėje. Tarybų Sąjunga ištesės savo pažadą 
padėti revoliucinei Kubai. Revoliucinei Ku
ba neliks neapginta.

Mūsų laikais imperialistai negali neatsi
žvelgti į tai, kad didėja Tarybų Sąjungos, 
socialistinių šalių galia. Mes turime kiek 
reikia galingų tarpžemyninių raketų, kurios 
įgalina smogti atsakymo smūgį priešininkui, 
jeigu jis su kurstys karą.

Tiems militaristams, kurie giriasi tui’į 
prieš Tarybų Sąjungą povandeninių laivų 
su “Polario” raketomis ir kitų, anot jų, 
“staigmenų,” vertėtų prisiminti, kad ir mes 
ne pėsti. j -

ESAME PRIVERSTI KALBĖTI
Kodėl gi aš primenu tokius nelabai ma

lonius dalykus, kaip tarpžemyninių raketų 
ir atominių povandeninių laivų veikimas? 
O todėl, kad savo neatsakingais pareiški
mais mus tai verčia daryti kai kurie JAV 
ir jų sąjungininkų veikėjai.

Su Kuba susijusių įvykių įkarštyje, kai ore 
pakvipo degėsiais, nemaža veikėjų Vaka
ruose sakė, jog reikia stengtis protingai iš
spręsti ginčijamus klausimus, kad būtų už
kirstas kelias karui. O dabar, kada, kaip 
sakoma, šokas praėjo, kai kurie tų žmonių 
0mė kalbėti, kad ginčijamus klausimus rei
kią spręsti tik vienos pusės nuolaidomis. 
Tai neprotinga ir pavojinga politika.

Mūsų nestebina, kad nedarnaus “griežtos 
politikos” skelbėjų choro pirmasis dainave- 
dys yra Adenaueris ir į jį panašūs.

Vakarų Vokietijos revanšistai jau daug 
metų tarnauja nešvariam karinių konfliktų 
kurstymo darbui ir visada pasiskubina su 
degamąja medžiaga ten, kur susidaro krizė. 
Jiems taip ir niežti pilstelėti alyvos į ug
nį, kad kiltų karo liepsna. Adenaueris sva
joja apie revanšą, todėl į visus tarptauti
nius įvykius jis žiūri vienu požiūriu: kaip 
ta dingstimi, jog reikia pasipriešinti Tarybų 
Sąjungai ir socialistinės stovyklos šalims, 
gauti daugiau ginklų bundesverui, kaip pa- 
daryįL kad Tarybų Sąjunga susiremtų su 
Jun^fcnėmis Valstijomis.

Tačiau aš vis dėlto noriu pasakyti ponui 
“šaltojo karo” kancleriui, kad jis veltui 
džiūgavo Vakarų “griežtumu,” kuris, esą, 
privertęs mus išvežti raketas iš Kubos. Drįs
tu užtikrinti jus, p. kancleri, kad mes, nu
tardami pastatyti 40 savo raketų Kuboje, 
palikome nepaliestą jūsų, taip sakant, “da
vinį.” tam atvejui, jeigu jūs sumanytumėte 
agresiją Europoje. Bet dabar, kai jūsų 
“pasitenkinimui“ mūsų raketos grįžo iš Ku
bos, mes jomis papildėme tas gynybos prie
mones, kurios saugo mūsų vakarų sienas.

Ko gi jūs džiaugiatės /ponas Adenaueri ? 
Atrodo, kad jūs užmiršote elementarią arit
metikos taisyklę: pakeitus dėmenų vietas, 

suma,—šiuo atveju Tarybų Sąjungos atsako
mojo smūgio galia,—nesikeičia.

JIE TURĖTŲ ŽINOTI
Reikia pasakyti, kad dabar, kai pasaulyje 

pasidarė ramiau, “tvirtos” politikos pradeda 
reikalauti, greta Adenauerio, ir kai ku^ip ki
ti veikėjai, štai ir Anglijos užsienio reikalų 
ministras p. Hiumas šiomis dienomis pareiš
kė, kad “yra kai kurių požymių, rodahčių, 
jog po blaivinančios istorijos su Kuba ru
sai, galimas daiktas, peržiūrės savo vaid
menį tarptautinėje visuomenėje,” tai yra 
pradės visais klausimais nusileisti NATO 
blokui. Jis sakė, kad štai, girdi, dabar Ta
rybų Sąjunga būtent šitaip turi “atsižvelgti” 
į Kubos pamokas.

Britanijos užsienio reikalų ministras turė
tų žinoti, kad Tarybų Sąjunga visuomet da
ro reikiamas išvadas iš tarptautinių įvy
kių. O tie, kurie skelbia “tvirtą politiką“ 
Tarybų Sąjungos atžvilgiu, turėtų atsiminti, 
kad jeigu šį kartą pavojingos įvykių raidos 
nepavyks sustabdyti, tai Didžioji Britanija 
kartu su savo sąjungininkais bus tiesiogiai 
įvelta į katastrofos sūkurį ir tada jau bus 
vėlu ką nors daryti.

Karingi .raginimai veikti “tvirtai” dabar 
vėl girdėti ir Jungtinėse Valstijose. Ką ga
lima pasakyti^ąpie tokius neapdairius pagy
rūnus? Jie panašūs į vieno medžiotojų pa
sakojimo ilgaausį herojų.

®jo medžiotojas su šunimis, šunys pradėjo 
vytis kiškį. Kiškis ilgai bėgo nuo jų, bet 
štai šunys jį beveik pavijo. Staiga jis pa
matė kažkokį urvą, nėrė į jį. . . ir, kaip bai
su,—paaiškėjo, kad kiškis atsidūrė lapės ur
ve ir ten buvo lapiukai. Kiškis išsigando ir 
silpnu pataikaujančiu balsu klausia:

—Lapiukai, o kur jūsų mama?
—Mūsų mama išėjo vištytės, kad galėtų 

mus pamaitinti,—atsako lapiukai.
Tada kiškis padrąsėjo ir jau grubiai pa

reiškė :
—Gaila, gaila, o tai aš jai būčiau paro

dęs. . .
Štai kaip dabar sako ir kai kurie Vaka

rų politikai: gaila, gaila, o mes būtume pa
rodę Tarybų Sąjungai. Ką gi, pamėginkite, 
ponai parodykite!

AR DAR YRA INVAZIJOS PAVOJAUS?
Galimas daiktas,' kad koks nors beprotis 

gali sukurstyti karą. Bet jeigu jis jį su- 
kurstys,'tada‘pet-tūkstančiui protingų žmo
nių bus sunkų, jį sustabdyti. Tai yra žino
ma ir iš istorijos. •_ .

Ar gali būti vėl įsibrauta į Kubą? žino
ma, negalima garantuoti už išprotėjusių mi- 
litaristų veiksmus, bet galima visiškai įsi
tikinus sakyti, kad visų tų bepročių, kurie 
išdrįs sukurstyti karą, laukia toks pat gė
dingas galas, kaip hitlerių, musolinių ir ki
tų barbarų, kurie buvo įstūmę pasaulį į 
karo bedugnę.

Ir vis dėlto kyla pagrįstas klausimas: 
mums pavyko ryšium su Kubos įvykiais ne
leisti kilti karui protingu kompromisu,—o 
pasaulis buvo tiesiog prie pat šio karo 
slenksčio, — bet ar bus galima, jeigu im
perialistai vėl suverš mazgą, jį. bent atleisti? 
To negalima garantuoti.

Iš tikrųįų, įsivaizduokime minutę, kad 
mazgas bus suveržtas Europoje, pavyzdžiui, 
dėl Vokietijos taikos sutarties. Ir įsivaizduo
kime, kad Amerikos militaristai ir juos 
kurstą kritikai, tokie, kaip, Adenaueris, tvir
tins, kad, girdi, “griežtumas” duodąs Va
karams dividendų ir kad todėl, girdi, rei
kią laikytis dar griežtesnės pozicijos.

Tokiems ponams galima pasakyti — ar 
jūs negalvojate, kad mes dėl jūsų spaudimo 
įsipareigosime išvežti raketas iš Tarybų Są
jungos arba išsigąsime bombardavimo grės
mės? Pasakysiu tiesiai, ponai, jeigu rem
site savo politiką tokiomis viltimis, tai žiau
riai apsiriksite!

Tokiais metodais jūs nepašalinsitte iš 
dienotvarkės pribrendusių tarptautinių klau
simų, jų, tarpe ir klausimo dėl taikaus Vo
kietijos problemos sureguliavimo. Juos rei
kia išspręsti, o jūs, matyti, norite užkasti 
šiuos klausimus, o kartu, ir mus. Jeigu kai 
kurie galvoja, kad yra toks didelis kastu
vas mums užkasti kartu su mūsų raketiniu 
ginklu, tai galime pasakyti, kad toks pat, 
jeigu ne didesnis, kastuvas yra Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių šalių rankose.

Jeigu stosime į tokį kelią—spręsime gin
čijamus kląusimus iš jėgos pozicijų, tatai 
gali sukelti tikrai katastrofišką pasaulinį 
karą. Kaip tik į tai turi atsižvelgti Vakarų 

.valstybiniai veikėjai.

Prieš dogmatizmą, už 
kūrybišką marksizmo- 

leninizmo taikymą
Draugai deputatai! Reikia pasakyti, kad 

tuo laikotarpiu, kai buvo taikiai reguliuoja
mas konfliktas Karibų jūros rajone, rėks
mingų nepatenkintų balsų buvo girdėti ir iš 
kito kampo. Tai šaukė žmonės, kurie vadi
na save net marksistais-leniniečiais, nors jų 
veiksmai neturi nieko bendro su marksizmu- 
leninizmu. Turiu galvoje konkrečiai Alba
nijos vadovus. Jų kritika Tarybų'Sąjungos 
adresu iš esmės sutapo su kritika, kurią 
skelbė reakcingiausi,v karingiausi Vakarų 
sluoksniai,

i • ■ -

Kodėl kaip tik Albanijos vadovai dabar 
šaukia garsiau už visus?? Norėčiau šia pro
ga papasakoti vieną atsitikimą iš gyvenimo.

Vaikystę ir jaunystę aš praleidau šach
tose. Jeigu Gorkis baigė liaudies , universi
tetus, tai aš buvau auklėjamas šachtininkų 
“universitete.” Darbininkui tai buvo taip 
pat savotiškas Kembridžas, engiamųjų Ru
sijos žmonių “universitetas.” Mano- tėvas 
ten pateko, ir aš mokiausi šiame “universi
tete” vaikystėje ir jaunystėje.

Atsimenu, šachtininkų, gyvenvietėse ne
praustaburniai elgdavosi taip: sutinka ma
žą berniuką, kuris vos išmoko tarti žodžius, 
nesuprasdamas jų reikšmės, išmoko jį šlykš
čiausių keiksmų ir sako: “Eik po langais ir 
sakyk šiuos žodžius žmonėms.” O kartais 
darydavo dar blogiau: “Eik pas savo mo
tiną, — sakydavo tokiam berniukui,—ir kar
tok jai šiuos žodžius. Štai tau už tai trys 
kapeikos, o paskui duosime penkiakapeikį.”

Ir vaikšto toks vaikas po namų langais, 
laksto aplink motiną ir kartoja jai kenksma- 
žodžius, o nepraustaburniams tai buvo ta
rytum teatras.

štai ir Albanijos vadovai veikia tarsi to
kie neprotingi vaikėzai. Kažkas juos išmo- 

/ k ė tarti šlykščius žodžius, o jie vaikšto po 
langais ir chuliganiškai keikia Tarybų Są
jungos Komunistų partiją. O juk tai jų mo
tina! Už savo keiksmus jie gauna žadėtas 
tris kapeikas. O kai -jie pradeda keiktis 
smarkiau ir išradingiau—\jie gauna dar pen
kias kapeikas, giriami. į

KO GI JIE NORI?
Ko gi nori šie žmonės, kurie save va

dina marksistais-leninįečiais? Kodėl jie sie
kia iš esmės to paties, kaip ir Adenaueris, 
tai yra skatina sukelti konfliktus, didinti 
tarptautinės padėties įtempimą? Teisingai 
pasakyta: pasuksi kairėn, ateisi dešinėn. 
Juk, žiūrint į viską objektyviai, jie Kubos 
krizės metu veikė tiesiog kaip žmonės, ku
rie provokuoja konfliktą, jie norėjo sukurs
tyti Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų 
susirėmimą. Tačiau ką reiškia sukurstyti šių 
dviejų didžiųjų pasaulinių valstybių susirė
mimą? Tai reiškia sukelti pasaulinį termo- 1 
branduolinį karą.

O kažin, kaip jie patys elgtųsi, kilus to- , 
kiam karui? Nemanau, kad jie norėtų jame i 
dalyvauti. Jie, matyti, bevelytų jo išvengti. 
Bet tada kyla klausimas, ko jie nori, nejau
gi jie nori, kad būtų liejamas Tarybų Są
jungos, Kubos ir kitų socialistinių tautų 
kraujas?

Albanijos vadovai, sprendžiant iš jų pa
reiškimų, aiškiai nepatenkinti tuo, kad lik
viduota su Kuba susijusi krizė. Jie pasiek
tą sprendimą vadina atsitraukimu, o*kai ku
rie net nusišneka iki to, kad Tarybų Są
junga kapituliavusi prieš imperializmą.

Kyla klausimas, kuriuo atžvilgiu mes at
sitraukėme ?

Socialistinė Kuba gyvuoja, Kuba tebėra 
marksizmo-leninizmo’ idėjų švyturys Vakarų 
pusrutulyje. Jos revoliucinio pavyzdžio jė
ga didės. JAV vyriausybė savo šalies var-f 
du įsipareigojo nesibrauti į Kubą, temobran- 
duolinio karo grėsmei užkirstas kelias. Ar
gi tai mūsų atsitraukimas?

Tie, kurie kritikuoja taikų konflikto su
reguliavimą, sako, kad, girdi, negalima ti
kėti Jungtinių .Amerikos Valstijų pažadu, 
kad istorijoje buvo nemaža pavyzdžių, kai 
sutartys būdavo pažeidžiamos. Taip, isto-< 
rijoje yra tokių pavyzdžių. Bet juk, tik tuo 
vadovaujantis, reikėtų pripažinti, kad žmo
nės dabar neturi kitos perspektyvos, o tik 
naikinti vieni kitus. Taip teigti—reiškia no- . 
romis ar nenoromis stoti į militarizmo kelią, 
laikyti karą vieninteliu metodu ginčijamiems 
klausimams sureguliuoti.

ARGI KARAS YRA BŪTINAS?
Argi tarptautiniai ginčijami klausimai bū

tinai spręstini karu, o ne derybomis? Ne, 
skelbti, kad ginčijami klausimai tarp vals
tybių turi būti sprendžiami karu—tai be
protybė, kuri gali atnešti tautoms tiktai J 
kančių ir nelaimių. Tai neturi nieko bend
ro su Markso ir Lenino mokymu. Tai reikš- . 
tų, kad neigiama tarptautinių sutarčių ir 
susitarimų reikšmė, neigiamas taikaus sam
būvio principas. Yra protingos tarptautinių 
santykių normos. Ir mes turime ne žlug
dyti jas, o stiprinti. Plūdimusi ginčijamų 
problemų negalima išspręsti.

Remdamiesi tuo, kad imperializmo prigim
tis nepasikeitė, kai kurie sako, kad jį reikia 
demaskuoti, plūsti. Imperializmą, žinoma, Į 
reikia demaskuoti — tai blogybė pasaulio i 
tautoms, bet vien tik imperializmo plūdimas, 
kad ir koks teisingas jis būtų, nesusilpnins 
jo jėgų.

žinoma, tiesa, kad imperializmo prigim
tis nepasikeitė, bet imperializrAas dabar jau 
nebe tas, koks jis buvo anksčiau, kai jis 
nedalomai viešpatavo pasauliui. Jeigu jis 
dabar “popierinis” tigras, tai tie, kurie taip 
sako, žino, kad to “popierinio” tigro ato
miniai dantys. Jis gali paleisti juos į darbą, 
ir su juo negalima elgtis lengvapėdiškai/ 
Savitarpio santykiuose su imperialistinėmis 
šalimis galima sutikti su savitarpio kompro- ■ 
misais, o, iš kitos pusės, reikia turėti visas 
priemones sutriuškinti agresoriams, jeigu jie 
sukels karą.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos ’
Puikūs skiediniai

115 tūkstančiu rublių per 
metus leis sutaupyti nauji 
betonai ir skiediniai, kurių 
receptūrą paruošė grupė 
Vilniaus inžinierių. Šiems 
skiediniams gaminti naudo
jamos celiuliozės ir faneros 
pramonės atliekos.

Pirmą kartą Vilniaus 
gelžbetonio konstrukcijų 
gamykloje pritaikytas beto
nas, į kurio sudėtį įeina spi
rito žiaugtai. Juos teikia 
įmonės, gaminančios iš me- , 
dienos celiuliozę. Šiaugtai 
padidina betonų plastišku- 4 
mą, pakelia ų markę ir pa
spartina kietėjimą. Jų dėka 
kubiniam metrui betono pa
gaminti sutaupoma 40-50 ki
logramų cemento. Nepil
nais apskaičiavimais nauj- 
jos sudėties betono panau
dojimas leis respublikos 
mastu kasmet sutaupyti ne 
mažiau kaip 2,50Ū tonų aukš
tu markiu cemento.

Puikus konmponentas ne- 
p r a 1 e i džiautiems vandens 
skiediniams ruošti yra gele
žies chloratas, gaunamas 
apdorojant chloro rūgštimi 
pirito kuro atliekas. Dide
lės jų krūvos kasmet susi
kaupia Klaipėdos celiulio- 
zės-popieriaus kombi n a t e. 
Naujas skiedinys pritaiky- / 
tas hidrotechniniams įren
giniams mazgams statyti, 
balkonų plokštėms gaminti. 
Jis leidžia atsisakyti bran
giai kainuojančių izoliaci
nių medžiagų, žymiai pa
lengvina statybininkų dar- 
bą. (ELTA)' ♦

Bendras Lenkijos ir 
Lietuvos hidrometeorologų 

veikalas
VILNIUS. — Monografi

ją, skirtą Baltijos jūros 
Vyslos įlankos hidrometeo
rologinio režimo ypaty
bėms, bendromis j ė g o m i sw 
ruošia tarybiniai ir lenkų 
specialistai. Šiame darbe 
dalyvauja ir Klaipėdos hid
rometeorologinės observato
rijos kolektyvas. Kaip pra
nešė ELTOS koresponden
tui jos direktorius Vladimi
ras Lamanovas, rašant mo
nografiją keliamas uždavi
nys pateikti kuo pilniausius 
duomenis apie įlanką, kurie 
gali būti naudingi oro tar
nybai, laivybai, žvejybai, 
kurortologijai, pakrančių 
statybai ir kitiems tikslams.

Knyga, kuriai medžiaga 
renkama jau keletą metų, 
atspindės tyrimų rezulta-^ 
tus, kuriuos šiame Baltijos^ 
jūros rajone vykdo Lietu
vos hidrometeor o 1 o g i n ė s 
tarnybos valdyba ir Lenki
jos valstybinis hidrometeo
rologijos institutas. Moks
linius. duomenis monografi
jai renka tiek sausumos 
stotys, tiek ir .ekspediciniai 
mokslinio tyrimo laivai. Su
tinkamai su jų valstybine 
priklausomybe jie dirba sa
vo teritoriniuose vandeny
se pagal bendrą programą 
ir planą.

Tarybinių hidrografinių 
laivų tarpe eks.pedi c i j o s e 
dalyvauja ir Lietuvos, hid
rometeorologinės tarny bos 
mokslinio tyrimo laivas 
” Jūratė.” Jis, konkrečiai, 
renka jūros vandens pliti
mo įlankoje charakteristi
kas.

Vyslos įlankos tyrimai 
įdomūs ryšium su iškilusia 
problema — sujungti van
dens keliu Juodąją jūrą su 
Baltija per Dnieprą ir Ne
muną ir panaudoti šį van-1^ 
dens kelią tarptautiniams 
ryšiams. (“Kauno tiesa”)
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, Worcester, Mass.
Dideli šalčiai Naujų 
Metų sutiktuvėms

Gruodžio 30 d., tai, pagal 
kalendorių, tik pradžia žie
mos, bet šiemet visas gruo
džio mėnuo buvo gana šal
tas, o minėtos dienos vaka
rą kaip padūkęs vėjas siau
tė ir temperatūra nupuolė 
iki 13 ir, vietomis, iki 15 
laipsnių žemiau nulio. 
Gruodžio 31 d. mažai kuo 
geriau buvo, tad įvairūs 
Naujų Metų laukimo pa
rengimai nukentėjo. Kaip 
kurie buvo sulaikyti. Pa
žangių lietuvių, L.S. ir D. 
J)r augi jose moterų sky- 
iaus rengtas pobūvis Darb. 

Klubo patalpose įvyko, bet 
žmonių gal tik apie pusė 
tiek, kiek kitais metais bū
davo, tebuvo. Atsilankiu
sieji turėjo gražaus ir sma
gaus laiko; buvo duota 
skani vakarienė, vėliau ne
mažai, kad ir senyvo am
žiaus susirinkusiųjų, apsi
suko suktinę polką prie du
etinės muzikos, —M. Meš- 
.kienė pianu, ir A. Kulešas 
armonika. Kiti žaidė kor
tuodami, ir kaip bematant 
12 valanda.nakties išmušė, 
elektros šviėsos sub! ikse jo 
ir prasidėjo vi. u pasibučia- 
vimas, linkėjimai su nau
jais 1963 metais.

Taigi, garbė jnin ė t o s 
draugijos moterims už jų 
sumanumą ir pasidarbavi
mą, ir neęabijojimą nepa
kenčiamai salto oro.

Svarbu nepamiršti, kad 
LLD 11 kuopos rengiami 
pietūs įvyks sausio 27 d., 
ID Endicott St. Parengimas 
ir jo *pe^nas skiriamas 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimui pasveikinti. Tai 
metinė iškilmė pažangaus 
laikraščio išlaikymui JAV 
lietuviams. Visi kviečiami 
dalyvauti.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
(Waterbury, Conn.)

Mes, šios apylinkes draugai, drauges ir prieteliai, 
reiškiame širdingą užuojautą Jos vyrui daktarui J. 
Staneslow, trim sūnums, motinai, broliui, giminėms 
ir artimiesiems jų liūdesio momente.

Gailimės netekę taip reikalingos, darbingos visuo- 
menininkės, kuri pažangos ir taikos budėjime paliko 
didelę spragą.
z Ilsėkis. Mieloji, mes visuomet Tave prisiminsime 
su liūdesiu.

F. ir M. Lideikiui , A. ir A. Jociai
A. Lauren V. ir O. Stakėnai
P. ir O. Klimai J. Vilkelis
A. Žukas F. Skleris
K. ir An šoliūnas .J. Šimėnas
J. Vosilius M. Šteinys

ir E. Valley Fr. Mockapetris
J. ir M. Judžentas J. ir M. Miller
G. ir M. Gailiūnai J. ir H. Sholiunai
J. ir A. Stukai G. ir C. Stasiu]iai
F. ir A. Pakali M. Klišienė
V. Grigas "V A. ir K. Bakšiai
J. ir O. Greblikai J. ir H. Žilinskai
A. Vėgela Anna Straukas
G. Gendrėnas J. ir EI. Dovidoniai
L. Valančius

SAN r CAL1F.

Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
(Waterbury, Conn.) |

Teikiame širdingą užuojautą jos gyvenimo cjrau-
gui dr. Jonui Stanislovaičiui, jos sūnums, 
motinai, kitiems artimiesiems ir draugams.

B. ir V. Sutkai
A. ir V. Taraškai
A. ir K. Mačiuliai

PHILADEL
Du nacių trūperiai gruo

džio 22 d. areštuoti prie 
miesto rotušės dalijant anti
semitinę literatūrą, nu
kreiptą prieš ž^dus. Poli
cijos stotyje jie pasižadėjo 
daugiau to nedaryti, ir pa
leisti. Į užklausimą, ar jie 
tiki tam, kas jų skleidžia
moje literatūroje parašyta, 
atsakė: 
kaip ir 
kų.

Penki
ti spalio 12 d., komunistui 
Gus aHll kalbant, sėdi kalė
jime laukdami teismo po 
užstatu $2,500 kiekvienas, 
niekas jų nepasigaili. Rei
kia priminti, kad kada tik 
naciniai trūperiai atvyksta 
iš Virginijos į Philadelphi- 
ją, jiems nepasiseka; prieš 
juos nusistatymas didelis.

Pildome įsakymą, 
jūs, savo viršinin-

trūperiai, areštuo-

Mainierių Pirmo dis t rik
to prezidentas, Knox Coal 
kompanijos šėrininkas, bu
vęs FiVst National banko 

: direktorius, J.« Lippi areš
tuotas kaip bandęs išvykti į 
Santiago, Čilę. Jam buvo

Tėmijau televizijoje ro
domą Domininkonų Respub
likos žmonių gyvenimą

■ Lūšnynai, vaikučiai skar- 
- . - . - i maluose,. gatvės nešvarios,
tyje. New Yorke,.ir grąžin-1suaugusieji- išbadėję, mais
tas į Pennsylvanijos valsti- I įas — bananės, gyvenamieji 
ja. Užstatas padidintas iki namai 
$90,000. ■

Lippi gimęs Italijoje. A- katai; beraštingumas; bal- 
merikos pilietybę gavo 1905 suojant prezidentą, 

! metais.i

Lippi reikal

ryžo vyk'5 b ' ir ta
po sulaikytas lėktuvų sto-

Prieplaukų darbininkai— 
kovos lauke. Kompanijos 
siūlomas kontraktas atmes
tas 1,219 prieš 34.

27,776 automobilių vairuo
tojai, sveikatą patikrinus, 
atmesti saugumo pagrindu. 
777 kroniški alkoholikai.

'*.*A*i’• »•

Telda King
Marie Balton
J. ir K. Karosai 

1 Rotušės suktybių tyrinė
jime V. Varani apkaltintas 
25-iais nusikaltimais Pri- 
saikintie j i teisėj ai ištėisino. 
Teisėjas Maurice W. Spor- 
kin nepasitenkinęs sprendi
mu. Meras Tate sakosi 
priešingas Varam ui grąžin
ti darbą, iš kurio pasitrau
kė, padarius jam kaltinimą.

37 žuvusių mainierių šei
mynoms šelpti įsteigtas fon
das Uniontown laikraščio 
prezid e n t o S. W. Kalkins 
priežiūroje. /

Miesto tėvai saKo, šven
čių proga suteikia namų sa
vininkams dovana — numa
žina vandens mokestį 10-imi 
dolerių metams.

Greyhound busų darbiniu-1 ^same 
kai sulaikė porai valandų 
darbą Philadel p h i j o j e ir 
New Yorke, kompanijai nu
traukus derybas kontraktui 
pasirašyti. Lokalo preziden
to įsaku streikas atšauktas, 
kompanijai sutikus tęsti pa
sitarimus.

— iš lentų sukalti, 
nešvarūs, kenksmingi svei- 

neraš
tingiesiems kandidatai pa- 

raudona ar 
Išrinktas pre- 

vyks
kita spalva.
zidentu Juan Bosch 
atostogoms į užsienį.

vals-Tėmijau Kentucky 
Ii j os mainierių gyvenimą, 
esančių streiko lauke. Gyve
nimas apgailėtinas, uždar-1 
bis mažas, bet mainieriai
pasiryžę kovą laimėti. Šven- keltas Regėjai
čių proga mainierių ir vai
kučiai gavo dovenų nuo 
labdaringų organizacijų ir j 
atskirų žmonių.

Sunkiasvorių philadel- 
hiečio Sonny Liston ir Floyd 
Paterson kumštynės gal 
įvyks Baltimorėje. Pirma
me jų susitikime Sonny 
Listonas numušė Patterso- 
ną pirmame išstojime. Lis
tonas negali kautis New 
Yorko valstijoje, nes ne
gauna leidimo. Sakoma, 
New Yorkas pelno atžvilgiu 
būtų geriausia vieta.

Pilietis

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

Help Wanted Female
Excelient Opportunity 
for Registered Nurses

New 83 bed hospital. For all serv
ices and all shifts. Good starting 
salary $150.00 per month, plus dif
ferential for evening and flight du
ties. Liberal personnel policies.. 
Wire, call or write to

Director of Nurses
Puente Valley Comunity 

Hospital
16195 E. Maine St. , 

La Pucnta, Cal.

La

Graduate
Nurses Wanted

Who would like to work with 
Physically Handicapped.
This is a challenging opportunity,

the

offering generous salary.
Openings -- Supervisory and Staff 
Unique chance to work with a Na
tionally Recognized Organization.

Excellent Working Conditions 
Crotched Mountain Rehabilitation 
Center in the heart of the Monad
nock Vacation Region in Southern 
New Hampshire.

Write: 
. Dept. P. C.

MISS MARY RUTH PIPPEN 
Crotched Mountain 

Foundation 
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

Detroit, Mich. /
Detroite buvo rodomi fil

mai gruodžio 2 d., buvusio
je Lietuvių salėje. Ilgesnis 
filihas rodyta ‘‘Adomas no
ri būti žmogumi” ir pora 
chronikinių.

Filmai nesirodė labai 
rai dienos šviesoje, nes 
lės langai labai aukšti 
platūs, užtiesti baltais 
laidais, per kuriuos saulė 
švietė, todėl filmai atrodė

ge- 
sa- 
ir 

už-

“Adomo” filme taip tan
kiai kalba, kad jokio aišku
mo nebuvo ir klausytojai 
mažai suprato.

Šiuokart publikos atsi
lankė mažiau, nes pirmiau 
rodyti filmai nebuvo aiškūs 
ir nesuteikė publikai žin
geidumo, o

Suprantama, amerikiečiai

mus, rodomus didžiausiais 
projektoriais, aukščiausia 
technika pagamintus, spe
cialiai įrengtuose teatruo
se su geriausiais garsiakal
biais; taipgi tas pat yra 
įprotis su televizijomis. Vi
sur matosi ir girdisi 
mai aiškiai.

Tur būt Detroite 
nebus rodomi per

tinka-

filmai 
ilgoką Į 

laiką, kurie gaminami 
mažais aparatais.

Misevičia pridėčkui 
rodė filmą, kurį jis padarė 
Detroito Lietuvių klubo 
koncerte. Filmas spalvotas, 
aiškiau matėsi. Bet detroi- 
tiečių dainininkų balsai vi
sai kitokie, negu jie skam
bėjo dainuojant. Dviejose 
vietose girdėjosi garsai ir 
žodžiai vidutiniškai. Kitos 
dainos girdėjosi čirškian
čiai. Nors ir buvo filmas 
imtas tikslu pasiųsti į Lie
tuvą, vienok patarčiau jo 
ųesiųsti ir nepasirod y t i 
prastais technikais.

Nuo filmų rodymo, ap
mokėjus keliones lėšas, liko 

su;

Pa-’

pasiuntė “Vilniai” už gar
sinimą filmų $10; J. Mise
vičiui už jo vargą rodant 
filmus $10; “Laisvei” $7, 
“Liaudies Balsui” $7, —vi
so $34.

Miami, Fla.
Šiuo laiku čia žmonės jau 

pradeda normalų gyveni
mą. Mat, kai buvo ruošia
mas Kubon įsiveržimas, tai 
čia buvo,, sutraukti visoki 
karo pabūklai dėl Kubos su
naikinimo. Bet ačiū svei
kam protui to buvo išveng
ta. Dabar, 4<ai tik Kuba 
išleido tuos, kurie norėjo ją 
užkariauti, tai visus atve
žė į Miami. Jie surengė pa
radą, kuris įvyko gruodžio 
29, ir miestas pavedė jiems 
Orange zBowl, kur buvo su
sirinkę visi kubiečiai pabė
gėliai ir tie, kurie buvo iš
laisvinti, ir pasikvietė mū
sų prezidentą. Per tas ce
remonijas kunigas peržeg
nojo prezidentą ir pasakė 
spyčių, ragindamas užimti 
Kubą ir išžudyti visus ko
munistus.

Floridos kanalas
Prie kelių yra daug kana

lų, ir didžiumoje jie neap
saugoti, tai važiuojant daug 
žmonių prigeria, automobi- 
liiams susidaužus. ant kelio, 
arba dėl bile menko pasF
sukimo nuo kelio, tuojau į 
kanalą. Tąigi važiuojant 
prie tų kanalų turi būti la
bai atsargus.

Čia prieš tūlą laiką mirė 
vienas milijonierius Arthur 
Wining Davis ir paliko tur
to 400 milijonų dolerių. Vie
ną milijoną dolerių savo se
kretorei, o kitus visokiems 
giminėms ir kitiems labda
ros reikalams.

Vienas turi šimtus milijo
nų, o kiti neturi nei dar
bo, nei maisto. Tai vis mu
sų “demokratija.”

L. S?Klubas jau užbaig
tas, tik dar mažmožiai rei
kalingi. Pastaraisiais lai-
kais mūsų korespondentai, 
rašydami apie Klubą, rašė, 
kad tas ir tas į dirba arba 
dirbo, bet tuos,, kurie dau-, Bavašaūskas, 
giausia dirbo, tai visai pa
miršo.

Tai yra V. Bovinas, ku
ris apsiėmė nudažyti visą 
svetainę iš vidaus ir iš lau
ko. Antras, tai Ignas Ur
bonas? kuris beveik kiek
vieną dieną dirbo ir vis te
bedirba kaip karpenteris 
ir prie kitų dalykų. Taipgi 
Joe Krupp ,atvažiavęs iš 
No r tų, tuojau sudėjo rynas 
žolei laistyti.

Laisvietis

Boston, Mass.
1962 m. visi lietuvių klu

bai ir klubeliai ir privatūs 
draugų būreliai rinkosi į 
svetaines naujų metų lauk
ti. J

gpf Bostono i Piliečių klu- 
belis, nepaisant žiauraus 
šalčio, neatsiliko nuo kitų. 
Šeštą valandą vakaro į 318 

____________ HELP WANTED MALE_________ I

QUARTZ CRYSTAL 
Engineers and Technicians

Expanding company has openings for qualified men in new 
engineering and development laboratory. Challenging oppor
tunities to make important contributions to the advancement 
of the art in oscillator and filter crystals. Contact:

Howard Dillon, Chief Engineer
Midland Manufacturing Company

3155 Fiberglass Road. Kansas City, Kansas FI 2-7950

FOUNDRY
ASSISTANT MELTING FOREMAN

— EXCELLENT IMMEDIATE OPENING —
Must have electric arc furnace experience; only qualified 
man considered; w(e are a well established California steel 
foundry. — Send resume to:

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN — ALHAMBRA, CALIFORNIA

(All response held in strict confidence)

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

Worcester, Mass.
“LAISVES” NAUDAI

BANKETAS-PIETUS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27 January
Pradžia 1:30 Valandą Dieną

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsi
lankyti, papietauti ir pasilinksminti.

Tikimės turėti žymų svečią iš Washingtono, 
tai turėsime progą su juo susipažinti.

Rengimo Komisija

5 p.—Laisvė (Liberty)— Aųtrad., sausio (Jan.) 8, 1963

Broadway susirinko nema
žas draugių ir draugų bū
relis. Klubietės ne tik sta
lą apdėjo namie gamintais 
skanumynais, bet vaišino 
svečius saldžiais ir stipriais 
gėrimais.

Fremontienė daug darbo 
įdėjo, iki kepures- aptaisė ir 
svečiams ant galvų uždėjo. 
Gražiausią kepurę turėjo 

todėl jis ir
pirmą prizą laimėjo.

Vieni lošdami pinaklį su
laukė naujų metų, kiti su
stoję į būrį dainavo mėgs
tamas dainas, primenančias 
jaunystę, ir taip visi sutiko 
naujus metus.

Elzytė

KAUNAS. — Visasąjun
ginė leidykla ‘“Ta r y b i n i s 
kompozitorius” (“Sovetskij 
kompo^itor”) Leningrade 
išleido seriją “Simfoniniam 
orkestrui” tarybinių lietu
vių kompozitorirK kūrinius. 
Tai S. Vainiūno^ “Rapsodi
ja” (partitūra) /ir E. Balsio 
siuita iš bale to/“Eglė žalčių 
karalienė” (partitūra). Šių 
leidinių tituliniai puslapiai, 
autorių — g. Vainiūno ir E. 
Balsio — biografijos ir kū
rinių turiniai duoti rusų ir 
lietuvių kalbomis.

Kiek anksčiau ta pati lei
dykla išleido E. Sirotkino 

pritaikytas bajanui, akorde
onui ir fortepijonui “TSRS 
tautų dainas ir šokius” 
(“Piesni i tanci nardo o v 
SSR”). Šiame leidinyje yra 
ir lietuvių liaudies dainų bei 
šokių.

K. Papečkys

PARDAVIMAI
■ Narnas Floridoj

NeRcntėkite šalčių, atvažiuokite j 
saulėtą Floridą dėl geresnės svei
katos. Įsigykite naują namą sU 
visais įrengimais elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, centr. Šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bedrms, living rm., ’ kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fornišuota. Lan
gai aluminum, naujos mados; mies
to vanduo-sewer; prie autobusų li
nijos, netoli shopping center, 
beach’ių vanduo matyti. Lietuvių 
yra 4 šeimos; 32 auganti medžiai. 
Žemės lotas £500 sq. ft., tik už 
$10,000. Rašykite kada būsite. W. 
žilaitis, 1818 Quincy Street, So., St. 
Petersburg, Fla. (1-10)

Help Wanted Female

OBSTETRICAL 
NURSING 

INSTRUCTOR
B. S. degree required, 200 - bed 
JCAH general hospital in North
western Pennsylvania within easy 
driving distance of Pittsburgh. New, 
well-equipped professional School of 
Nursing affiliated with State Uni
versity. Opportunity for further 
study available. Liberal employee 
benefits include sick leave, retire
ment plan and 4 weeks vacation. 
Salary range $5,200 to $6,000 de
pending on qualifications and ex
perience. Apply to Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

SPLENDID 
OPPORTUNITY 

OPERATING ROOM
SUPERVISOR-INSTRUCTOR

Nurse with B. S. degreee preferred 
but will consider equivalent in ex
perience. 200-bed JCAH general 
Hospital in Northwestern Pennsyl
vania within easy driving distance 
of Pittsburgh. Newly built pr6- 
fession School of Nursing with col
lege affiliation. Dual responsibility 
for teaching and supervision. Lib
eral- employee benefit program in
cludes sick leave, retirement plan 
and 4 weeks vacation. Pleasant liv
ing quarters. Position available im
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL 
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY, PA.
REGISTERED

NURSES )
* — CALIFORNIA — )

Attractive opportunity for gra
duates available in Southern 
California, near Disneyland., 
PALM HARBOR HOSPITAL 
A large 250 bed hospital needs 
R. N.’,s in all departments and 
all shifts.

Opportunity for 
CHIEF LABORATORY .

TECHNICIAN
Centrally located in one of 
Southern California’s largest 
resort areas. Opportunity for 
advancement unlimited. Lib- 

i erai salary, yearly increases, 
bonus for shift differential, ex
cellent wording conditions, 
other benefits. Ęor further in
formation and interview, ap
ply, write, or call collect Mr. 

, Palchikoff or Miss Mathews.
JE 7-5160

PALAI HARBOR HOSPITAL 
Garden Grove, California

Help Wanted Female

REG. .NURSE 
ANESTHETIST
Needed At Once 

Salary Open 
50-Bed General Hospital

also
MEDICAL LAB
TECHNICIAN
Reg. Preferredly

Male or Female—Salary Open
X-RAY

TECHNICIAN
Salary Open 

Liberal Personnel Policies 
Write or Call Administrator

LEMOS B. WARNE 
HOSPITAL & CLINIC 
207-213 Mahontongo St.

Pottsville, Penna.
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New Haven, Conn.
Gruodžio 18 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 32 kuopos metinis susi
rinkimas, buvo skaitlingas 
ir draugiškas. Kuopos sek
retorė Margareta Valin-

Kam kupranugariui 
kupra?

Kaip žinoma, kupranuga
ris yra labai ištvermingas, 
jis ilgą laiką gali išbūti be 
vandens. Neseniai moksli

ems pateikė metinį veiklos nustatė, kad jo kup-
raportą. Jis rodo, kad kuo
pa gerai veikė.

Buvusi 1962 m. valdyba, 
' kurią sudaro M.-Walinčius,

ra yra tiesiog “maisto san
dėlis”, o ne vandens rezer
vuaras. Buvo manoma, kad 
esantieji joje riebalai oksi-

Barbora Medley, j! Aleksa duodami vi!'st,a vandeniu 
ii- J. Kunca, buvo užgirta Jad reikalinga kupra. 
ir 1963 metams. Sekamas atsargas turi dau-
kuopos susirinkimas Įvyks gyvūnų, o_ kuprą—tik 
balandžio 17 dieną.

LLD 32 kuopos nariai iš
reiškia užuojautą Dr Sta- 
nislovaičiui ir jo sūnums, 
netekusiems žmonos - mo
tinos, o mūsų organizaci
jos veiklios darbuotojos— 
Kristinos Stanislovaitienės.

vienas kupranugaris.
Fiziologai atsakė į šį 

klausimą labai paprastai: 
jeigu kupranugario riebalų 
atsargos, būtų Išdėstytos 
vienodai, tai jos trukdytų 
šalinti šilumą. Nepakenčia
mame dykumų karštyje jis 
negalėtų atvėsti ir žūtų nuo 
šilumos smūgio.

Tačiau, kaip pripažįsta 
mokslininkai, šio aiškinimo 
neužtenka. Matyti, kupra
nugario kūnas turi kažkokį 
ypatingą fiziologinį apara
tą, kuriam veikiant vandens 
netenka tik audiniai, bet ne 
kraujas. Kupranugaryje tai 
vyksta kitaip, negu visų ki
tų gyvūnų organizmuose. 
Jo kraujas, net ir daug 
skysčių netekęs, nepasidaro 
tąsus ir tirštas. Jis nrma- 
liai juda kraujo apytakos 
sistema ir vėsina organiz- 

.. v ma.
Policija areštavo 3 jau-1 peį Įaį ne vienintelė mis-

Mirė Stela Maizienė. Se
niau veikus su progresy
viais, ypač vaidinimo srity
je. Prigulėjo prie LDS, bet 
keliais mėnesiais pirm mir
ties iš šios organizacijos 
pasitrąul^ė.

“Laisvės” vajininkai nu
sidžiaugė; kad “Laisvės” 
vajus tapo prailgintas. Da
bar bus daugiau laiko pasi
darbuoti nauju skaitytojų 
gavimui ir sukėlimui aukų 
i fondą, 
v v

nuolius, nuo 13 iki 17 metų 
amžiaus, už vagystes. Jie 
prisipažino, kad jau atliko 
18 vagysčių, kaip įstaigų 
raštinėse, taip gyvenimo 
namuose. Vogtus daiktus 
pigiai parduodavo ir pini
gus praleisdavo.

Sveikinimai
Širdingiausi linkėjim a i 

visam “Laisvės” personalui 
su naujais 1963 metais. 
Linkiu visiems stiprios 
sveikatos ir sėkmės dar
buose.

buvo

Helen Žilinskienė
Worcester, Mass.

Mieli Laisviečiai,
Leiskite man jus pasvei

kinti naujų 1963 metų pro
ga, palinkėti stiprios svei
katos ir sėkmės gyvenime, 
ištvermės ir ryžto visuome
ninėje veikloje.

Lai taikos aušrinė žvaigž
dutė apšviečia platųjį pa
sauli !

Ona Wellus
Binghamton, N. Y.

Siųsdama visiems nuo
širdžiausius linkė j i m u s, 
siunčiu ir dėžę vaisių vi
soms Moterų klubo narėms 
pavaišinti.

Naujaisiais metais linkiu 
visiems draugams sveika
tos ir visai žmonijai taikos, 
o tai ir yra svarbiausia.

Maria Zteakas (Wilson)

šytoja lankėsi Kauno mir
ties fortuose, kur ji, Pran
cūzijos Komunistų partijos 
laikraščio “Humanity” pra
šymu, rinko medžiagą apie 
hitlerinių okupantų nužu
dytus 900 Prancūzijos pilie
čių.

Viešėdama Vilniuje, rašy
toja skaitė keletą paskaitų 
apie vokiškųjų okupantų 
piktadarybes, ieškojo žmo
nių, žinančių ką nors apie 
Prancūzijos piliečių nužu
dymą.

“Humanite” laikraščio 
prašymu

VILNIUS. — Maskvietė 
rašytoja L. Goštautaitė-Les- 
naja, kaip ypatingosios 
komisijos narys, dalyvavo 
tiriant hitlerininkų nusikal
timus O s v e ncime, Maida- 
nenke ir kitose masinio žu
dymo vietose. Ji taip pat 
Niurnbergo proceso, kuria
me buvo teisimi fašistiniai 
karo nusikaltėliai, dalyvė. 
L. Goštautaitė-Lesnaja vie
šėjo Vilniuje. Prieš7 tai ra-

Pasimatysime 
sausio 13 dieną!

Visi būkime sausio 13 d. 
“Laisvės” name, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park’e, 
3 vai. po pietų. Gražiai pra
leisime popietį su New 
York’o Moterų Klubo na
rėmis.

Parengimo komis i j a ir 
valdybos narės labai uoliai 
rengiasi prie šio pobūvio. 
Programa bus įvairi, su 
dainomis, eilėmis, kalbelė
mis. Po programos galėsi
me visi linksmai pasikalbėti 
prie kavutės ir pyragų.

Taigi, pasimatysime sau
sio 13 d.

Filmai
.7

FREUD
Sigmund Freud

pa|s pirmasis daktaras, ku
ris susiinteresavo psicho
logija. Baigęs universitetą 
Vienoje (Austrijoj), jis 
pradėjo tyrinėti žmogaus 
nervų sistemos ligas bei 
analizuoti įvairias seksua
lines problemas, iš kurių 
pasireiškia liguistiški požy
miai. ■

Būdamas 30femetų, jis jau 
laikė paskaitas apie, virš 
minėtus klausimus Vienos 
Generalinėj ligoninėj. Jo 
paskaitos neturėjo pritari
mo daktarų tarpe, jis rado 
šaltą atsiliepimą tarp savo 
kolegų. Nieko neatbodamas, 
1885 metais jis išvažiuoja 
vieniems metams į Paryžių 
su tikslu studijuoti ir įgau
tu daugiau žinių šioje sri
tyje.

Sugrįžęs atgal į Vieną, 
iis pradeda gydyti sergan
čius isterija ligonius. Dau
gelis anų laikų daktarų vie
šai išstoja prieš Sigmund 
Freud naujas teorijas, bet 
neužgniaužia jauno dakta
ro pasiryžimo. Tik vienas 
geras šeimos draugas, su 
plačiais patyrimais dakta
ras, pritaria jam ir jiedu 
abudu kartu gydo, tyrinėja 
ir studijuoja savo pacien
tus.

Sigmund Freud buvo lai
mingas ir tuo, kad jo žmo
na suprato jį labai gerai ir 
žinojo, kuomet jį paguosti 
ir jam padėti.

< Filme parodomas penke- 
riu metų epizodas (1885— 
1890) iš Sigmund Freud’o 
gyvenimo. Matome, kaip 
sunkūs buvo tie pirmieji 
žingsniai jaunam daktarui 
su naujom idėjom. Mato
me, kaip jis stengiasi jsigy- 
vendipti į ąavo . pacientų 
problemas, kad pagydžius 
juos.

ITM 9,
LINKSMŲ ir LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲMirė
Gustavas Bidermanas, 74 

metų amžiaus, mirė š. m. 
sausio 6 d., Kings County 
ligoninėje. Pašarvotas pas 
graborių Aromiskį, 4 2 3 
Metropolitan Avė., Brook- 
lyne. Bus palaidotas trečia
dienį, sausio 9-tą.

Velionis Bidermanas, se
nas Brooklyno gyventojas 
ir daugeliui lietuvių pažįs
tamas, ligoninėje išbuvo 3 
metus. Jojo žmbna Stella 
taipgi gerai pažįstama dau
geliui brooklyniečių /pažan
gių moterų. Šiuo laiku Bi- 
dermanienė gyvena pas 
dukterį Olgą Poughkeepsie, 
N. Y. Liko sūnus Rudolfas 
ir jo šeima; trys dukterys: 
Stella, Olga ir Malvina ir 
jųjų šeimos. Stella h' Malvi
na gyvena Brooklyne.

P. M. š.

«h

9,

'll

'S

Sveikiname visus narius ir spaudos rėmėjus, vie
tinius ir kituose miestuose, ir linkime visiems 

geros sveikatos ir gero pasisekimo 
darbuose už pasaulinę taikų.

'b

rb

MIAMĖS LIETUVIŲ SOCIAL1S KLUBAS 
-2610 N. W. 119th Street .

Miami, Florida

rb

PADĖKA
Liūdžiu, labai budžiu dėl 

brolio Vinco Žilinsko mir
ties. Dar liūdniau buvo dėl 
to, kad negalėjau pribūti 
su juomi atsisveikinti, nes 
mes patys sirginėjom, o ir 
nepaprastai blogas oras ne
leido taip toli keliauti.

Nuoširdžiai dėkoju lais- 
viečiams, visiems draugams 
ir giminėms už pareikšta 
simpatiją “Laisvėje”, už 
korčiukes ir už visais ki
tais būdais tarta užuojau
tą, teikiančią liūdesio ištik
tiems stiprybės.

Ona Titanis
86-20“ 91 Avė.

* Woodhaven 21, N. Y.

rb

lė. Vienas kupranugaris, 
kuri mokslininkai stebėjo 
17 dienų, gaudavo tik sausą 
pašarą: šieną bei datulės 
palmės lapus. Esant 38 
laipsniams C temperotūrai 
(anie 102 Fahrenheit, var
tojamo J. Valstijose), po 
septyniolikos dienų kelio- 

jnės Sachara be lašelio skvs- 
Ičio, jis išgėrė iškart 100 lit
rų vandens, sukėlęs moksli- 

ačiū ninkams nuostabą.
Kokiu būdu gyvūnas ga

lėjo pakelti toki greitą 
kraujo ir kitų skysčių, atsi
randančiu organizme, pra
skiedimą? Ši problema taip 
pat neišspręsta. Mokslinin
kai stengiasi išaiškinti kup
ranugario fiziologijos ypa
tumus, temperatūros regu
liavimą, inkstų vaidmenį, 
kurie žmogaus kūne kont
roliuoja skysčių kieki. Tyri
mų rezultatai gali būti pa
naudoti praktinėje medici
noje.

ir vi-

Lowell, Mass.
širdinga padėka

Širdingiausiai tariu
visiems ^draugams ir drau
gėms, kurie mane lankė li
goje ir išreiškė linkėjimus. 
Pirmieji ligoninėje aplankė 
Daugirdai ir J. Uličius. Dė
kui A. M. Kazlauskams iš 
Haverhillio, kurie atlankė 
mane, dar atsivežė ir S. S. 
Penkauskus ir Ig. R. Čula- 
das. Dėkui visiems
soms už užuojautą, linkė
jimus ir dovanas.

J. Blazonis
Čionai gyvuoja V.L.D.K. 

klubas, kuris neblogai dar 
verčiasi. Jam dar geriau 
sektųsi, jeigu dipukai netu
rėtų ten daug laisvių ir prie 
pažangių žmonių nesika- 
bintų.

Aną kartą turėjau su sa
vimi laikraštį iš Lietuvos, 
kuriame buvo' aprašyta Im- 
pulevičiaus bataliono bude
liška veikla. Viens, kits iš 
klube esamų įdomavo ap
rašymu ir paveikslais, bet 
vienas dipukas kabinėjosi, 
net tvirtino, kad jis “turi 
leidimą mane užmušti”. At
kirtau jam. kad nei Smeto
nos, nei Hitlerio leidimai 
Jungtinėse Valstijose ne
turi galios, tai taip ir išsi
skyrėme.

Labai nemalonu, kad ir 
pas mus chuliganizmas ir 
vagystes plečiasi. Chuliga
nizmas ir vagystės plečiasi. 
Chuliganai dažnai 
privatinių žmonių 
valdiškų įstaigų 
priteršta telefonų
arba sugadina aparatus.

Gi mūsų 'hiieste yra net 
44 bažnyčios, iš jų 17 Ro
mos katalikų. Matomai, re
ligijos skleidėjai nepriside
da prie jaunimo mokymo. .

Brockton. Mass.
Gruodžio 22 d. ligoninėje 

mirė Paulina Kundrotienė, 
Vinco Kundroto žmona. Pa
laidota gruodžio 24 dieną 
su episkopalų bažnyčios ap
eigomis, Melrose kapinėse.

Velionė priklausė prie 
LDS 67 kuopos.

Buvo gimusi Lawrence, 
Mass.

Liūdesy paliko savo myli
mą vyrą Vincą, sūnų Vin
cą^ Franklin, N. H., kuris 
yra muzikos supervizorius 
publiškoj mokykloje, ir dvi 
seseris — Veronica Petrick 
ir Mary M a r g e n e, Law
rence, Mass.

George Shimaitis

KIEK LIETUVOJE 
YRA GULBIŲ I

Nėra gražesnių paukščių, 
kaip gulbės, ir dėl to jų 
gausėjimas džiugina kiek
vieną. Šių metų apskaita 
parodė, kad Lietuvos eže
ruose yra 154 gulbių poros. 
Praeitais metais buvo 100
porų. x

Daugiausia porų — septy
nios — prie Lazdijų rajono 
Metelių ežere, dvi — Dusios 
ežere, Kirsnos tarybinio 
ūkio tvenkiniuose—taip pat 
dvi poros. Dvylika porų 
gulbių peri Alytaus rajone.

Įdomu tai, kad gulbės vis 
dažniau apsigyvena prie 
pat žmonių, tvenkiniuose. 
Taip atsitiko Šiaulių rajono 
Veiverių tvenkiniuose. Čia 
šiais metais apsigyveno dvi 
gulbių poros.

N. YORKE PLEČIASI 
VENERINĖS LIGOS 

New Yorkaš. •—G. James, 
miesto sveikatos komisio- 
nierius, sako, kad 1962 m. 
per 10 mėnesių New Yorko 
mieste tarį) jaunimo buvo 
užvekordudta 33,762 veneri- 

Jis sako, 
kad jaunimas ignoruoja 
sveikatos patarimus lyti
niuose reikaluose. 1961 me
tais per tą patį laikotarpį 
tokių susirgimų buvo apie 
2,500 mažiau.

Sekant, filmą, matome niai susirgimai, 
kokia pažanga padaryta 
per 75 metus šioje medici
nos srityje, žinant, kiekda- 
bartiniais ląifcąis yra prak
tikuojančių psichologi j o s 
daktarų.

Daug žinių galima pasi
semti iš šios biografinės 
dramos, kurią 
John Huston gana vaiz
džiai ir stipriai perduoda 
žiūrovui. Vyriausioje rolė
je vaidina telentingas artis
tas Montgomery Clift.

Freud dabar rodomas Ci
nema I ir Cinema II kinote- 
atruose. 60 St. ir 3rd Ave., 
New Yorke.

režisierius

išdaužo 
ir net 
langus, 
budeles

Varšuva. — W. Gomulka 
sugrįžo iš Maskvos.

Philadelphia, Pa.
Širdingai tariu ačiū“Lais- 

vės” skaitytojams, kurie 
atsinaujino prenumeratas 
pas mane ir gražiai pridė
jo aukų sukėlimui $5,000 
fondo “Laisvės” išlaikymo 
1963-siais metais reikalams.

Kiekvien a s atlankytas, 
nors ir neišsibaigusi jo 
prenumerata buvo, ją atsi
naujino. Nereikėjo antru 
kartu važiuoti — suprato 
ir įvertino mano darbą, su
taupė man laiko. Už tai vi
siems dėkoju;

TURKIJOS ŽEMĖS ŪKIS
Turkijos žemės ūkis yra 

labai sunkioje padėtyje. Iš 
22 milijonų hektarų dirba
mos ženlės 16 mln. visiškai 
netekę derlingumo. Dau
giau kaip 2 mln. ha turi bū
ti drėkinami ir daugiau 
kaip 1 mln. ha žemės ardo 
erozijos reiškiniai. Turki
jos žemės ūkio ministerija 
paruošė eilę projektų žemės 
ūkio gamybai pakelti. Šiems 
projektams įgyvendinti rei
kia 12 milijardų Turkijos li
rų, tuo tarpu visos valsty
bės metinis biudžetas suda
ro vos 10 mlrd. lirų.

1963 metų Vasario-Febmia- 
ry 3 dienų į vyks “Laisves” 
bendrovės dalininkų suvažiavi
mas, pradžia 11 vai. ryto.

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

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS 

į LIETUVĄ ir 
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR • NAUJA • 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ

Lankantis pas draugas 
vajaus reikalais, daugelis 
gerų draugų nusiskundė ne- 
sveikavimu, kenčia įvairius 
skausmus. Tai reiškia se
natvės artėjimą. Gaila!

Linkiu visiems 1963-čiais 
metais ir toliau būti svei
kiems ir laimingai gyventi!

P. Walantiene

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 
SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ’ EUROPOS

45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711

iš

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau
...................... IMUKMwi—MMMWW I III nil I Mini .. .........

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 14 d., 7:30 vakaro. 
Kviečiame visus narius ir nares da
lyvauti šiame svarbiame susirinki
me, kuriame turėsime gerai prisi
rengti prie “Laisvės" naudai banke
to, kuris įvyks sausio 27 d., 1:30 
popiet. Jaskevičius, sekr. (2-3)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, Sausio-Jan. 12 d., LSD 

moterų komitetas rengia vakarienę 
ir šokius Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St., pradžia 6-tą valandą vak.

Kviečiame visus atsilankyti į mū
sų pirmąją po naujų metų vaka
rienę. Čia linksmai praleisite lai
ką ir padėsite mums ūpingai pra
dėti šių metų veiklą. Komisija

(2-3)
—------------- .-------- ----- --------------

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Sausio-JanUary 11 d., vengrų įdubo 
patalpose, 1144 N. 4th St., 7:30 va
kare. “A

Draugai ir draugės, pradėdami 
naujuosius metus, pradėsime ir n^u- 
ją veiklą. Taipgi užbaigsime pasi
likusius senus 

Pasikvieskite 
vo pažįstamus, 
Syti į Lietuvių 
ją. Valdyba

reikalus spręsti.
į susirinkimą ir sa- 
kurie norėtų įsira- 
Literatūros Draugi- 

1-2)

BROOKLYN, N. Y.
LDS l-os kuopos narių dėmesiui
Dėl priežasties Naujų metų šven

tės, kuopos metinis susirinkimas ta
po nukeltas iš sausio l-os dienos 
į 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 iš savo veiklos. , Nepamirš
kite pažiūrėti i savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsimokėti. Valdyba

OZone Park, N. lY. .
LDS 46 Kuopos Narių žiniai

LDS 46 kuopos metinis mitingas 
įvyks trečadienį, sausio 9 d., 7:30 
vai. vakaro, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti. Kuopos valdyba patieks me
tinį raportą, ir kitus kuopos reika
lus reikės apsvarstyti. Komitetas 

(10-2)

Sveikiname
Su Naujaisiais Metais

Visus darbuotojus už laisvę, taiką žmonijos febui, 
šalin išnaudojimas ir nežinystė!

URŠULĖ ir VINCAS BURDA
San' Leandro, Calif.. '

HARTFORD, CONN.

Antra— 
buvusius draugus ir drauges, pasi- 
plačiąją Amerikų. Trečių—“Lais- 
bendradarbius ir visus laisviečius.

Pirma, sveikinu LAISVĖS CHORO narius, 
jaunystės dienų 
sklaidžiusius .po 
vės personalų,

Visiems sėkmingų ir laimingų 1963 metų!

1 Sveikinimas g
Sveikiname su naujais 1963 metais visa “Laisvės” 

personalų, linkime geriausios laimės ir sveikatos. 
Taipgi visus gerus draugus.

Lietuvoje sveikiname brolį Mikų Meškėnų, jo žmo
nų ir dukteris Liuda ir Florentinų, taipgi sūnėnų 
Petrų Meškėnų ir jo žmonų, Lionių Dovionaitę ir 
motina, jos krikšto dukra Birutę, jos vyrų ir vaiku
čius. Taipgi visus draugus, kurie dar gyvi Lietuvoje.

Visiems laimingų naujų metų ir sveikatos!

' PAULINA ir KAZIMIERAS MEŠKĖNAI 
Brooklyn, N. Y.

'G

Sveikinu su žiemos šventėmis—naujais 1963 
metais visų “Laisvės” personalų, visus veikėjus, 
skaitytojus, rėmėjus ir pažįstamus. Taipgi bro
lius, seseris Lietuvoje, Argentinoje ir Urugua- 
juje:

Laimingiausių metų ir taikos pasaulyje!

—J. BLAŽONIS
Lowell, Mass.
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