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* METAI 52-ji

* KRISLAI
Mūsų šaunioji tradicija. 
Nesibaigia nedarbas. 
Kaip iš pragaro.

' Atsidarė Jungtinių Valstijų 
88-ojo Kongrso posėdžiai

'LAIS V£Sr VBJUS Jungi. Valstijų karinių jėgų

Apie “Aušrą.”
Koks čia pasiutimas?
Lengvai susidorojo!
Naujas gąsdinimas.

— Rašo A. Bimba —

Viena iš gražiausių mūsų ju
dėjimo tradicijų yra mūsų 
laikraščių metiniai suvažiavi
mai. Jie duoda dvejopos nau
dos— moralinės ir medžiagi
nės.

Štai vasario 3 dieną turėsi
me “Laisvės“ bendtovės dali
ninkų suvažiavimą. Pastebė
jau, kad vienoje kitoje kolo
nijoje laisviečiai ruošia suei
gas suvažiavimo pasveikini
mui. Puiku! Juo daugiau to
kių sueigų, tuo geriau.

Bet ir šiaip kiekvienas lais
viems ghli asmeniškai suvažia
vimui prisiųsti pasveikinimą

rių komisijų, komitetų -ir 
parinkimas partijų vadų 
Senato ir Atstovų buto po
sėdžiams.

Numatoma, kad pirmai
siais Kongreso svarsty
mais bus: įplaukų taksų, se- 

aprūpini-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 

’ — o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: pabaigoje Jungtinių Valsti- 

PUNKTAI į tijų militarinių jėgų buvo

Washingtonas. — Tre
čiadienį, sausio 9 dieną, at
sidarė Jungtinių Valstijų 
88-jo Kongreso posėdžiai.

i Demokratų partija turi ab
soliučią daugumą, iš 100 se
natorių yra 64 Demokratų i
partijos, o iš 435 kongres- nelių medikalio 
manų (Atstovų buto narių) mo, pagalbos studentams, 
demokratai turi 263. Bet | farmerių ir civilinių teisių 
daugelyje klausimų depu
tatai iš pietinių valstijų 
balsuoja prieš pažanges
nius bilius ir sumanymus.

Pirm Kongreso atsidary
mo posėdžiavo abiejų par
tijų kokusai, kur buvo ' ma finansų sukėlimas ir jų 
svarstoma sudarymas įvai- paskirstymas.

reikalai.
Išvakarėse Kongreso atsi

darymo prezidentas Kene
dis su patarėjais ruošė kal
bą valstybės reikalais, ku
rioje svarbausią vietą ūži- • t « _1 • * •

Connecticut valstija ....... . .
Miami, Fla...................................
Brooklyn, N. Y...........................
So. Boston, Mass. ......................
New Jersey valstija ................
Los Angeles, Calif......................
Lawrence - Lowell, Mass. ..... 
Philadelphia, Pa.........................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
L. Tilwick, Easton, Pa. ...........

— o —
2484 | J. Žebrys, Clcvaland, O.
2028 , Scranton, Pa....................
1800 lymouth—Wilkes-Barre,
1680 A. Navickas, Haverhill, Mass.

V. Taraškienė, Oakland, Calif, 
i C. K. Urban, Hudson, Mass.
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................

randasi net 41 -je šalyje
Washingtonas. — 1962 į Militarines jėgos buvo 

padalintos po sekamą skai
čių įvairiuose kontinentuo
se: Europoje buvo 500,000 
vyrų, Azijoje - Tolimuose 
Rytuose — 200,000, Karibų 
jūrų srityje—30,000, Atlan
to ir Ramiojo vandenynų 
karo laivynuose — 300,000, 
o kituf dar apie 80,000.

su doleriu kitu paramos. Ne- 
pašykštėkite suvažiavimui pa
tarimų, kaip mes galėtume sa
vo laikraštį dar geriau page
rinti, dar labiau sustiprinti. 
.Kiekviena draugiškai išreikšta 
mintis bus tinkamai įvertinta.

Pastebėta, kad visuose in
dustriniuose centruose daug 
fabrikų užsidarinėja. Tūks
tančiais darbininkai netenka 
darbo.

Vietoje garsiai pažadėtos 
ekonominės gerovės, dar vis, 
atrodo, tebebrendame gilyn į 
ekonominę krizę.

Tasai Mississippės universi
tetas studentui J a m es Mere
dith ne mokykla, bet pekla. 
Jos jis jau nebegali pakęsti. 
Sako, baigęs šį mokslo terminą 
jis jon nebegrįšiąs.

Negalima jį už tai smerk
ti. Kaip gali jaunas žmogus
mokytis, kai ^kasdien jam; į 
akis stėri mirties pavojus lin- 
čininkų gaujos rankose?!

Atidžiai perskaičiau Lenki
jos lietuvių leidžiamą “Auš
rą’* už 1962 metų spalio mė
nesį. Ypač susidomėjau apra
šymu įvykusio Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Draugijos 
3-čiojo suvažiavimo, kurį pa
teikia A. Stroberskienė. La
bai puikus Vlados Pajaujienės 

^.straipsnis “Posuvažiavimi n ė s 
refleksijos.“ Iš jų susidarome 
vaizdą apie Lenkijos lietuvių 
kolonijos problemas ir užda
vinius.

Gerai, kad visur storai pa
brėžiamas reikalas Lenkijos’ 
lietuviams giliau ir aktyviau 
rinti ,dar labiau sustiprinti, 
įsitraukti į visą Lenkijos so
cialistinį gyvenimą.

Bent jau iš vieno požiūrio 
Lenkijos lietuvių problema 
yra labai panaši Amerikos lie
tuvių problemai. Matyt, kad 
ir ten ten gimęs ir augęs jau
nimas “paskęsta“ bendrajame 
šalies gyvenime, “išsimėto“ po 
visą šalį ir lietuvybei “pasi
meta.“ Bet tai neišvengiama. 
Bent jau mes Amerikoje nepa
jėgėme susirasti būdus mūsų 
antrosios—o ką jau bekalbėti 
apie trečiąją — kartos išgel
bėjimui nuo “ištautėjimo.“

Kaip ten bebūtų, man atro
do , Lenkijos pažangūs lietu
viai turėtų dėti pastangas 
“Aušrą** leisti reguliariškai, 
nors jau kartą per mėnesį.

O štai jums dar vienas pa- 
yyzdėlis tikro menševikiško 

^pasiutimo. So. Bostono “Ke- 
įfleivio’’ (sausio 2 d.) editoriale 

“Kuba bus laisva” skaitome 
pažadėjimą, kad vieną kurią 
gražią dieną JAV galybė tik
rai “išlaisvins“ Kubą. Ir, gir-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Sako: Pakistanas išstos 
iš Vakarų karo sąjungų

Karačis. — Pasikalbėji
me su spaudos korespon
dentais Ayub Khanas, Pa
kistano prezidentas, sakė, 
kad jo šalis pasitrauks iš 
Centrinės ir Pietrytų Azi
jos karo sąjungų. Tarp kit
ko jis pareiškė:

“Po to, kai Jungtinės 
Valstijos ir Anglija labai 
apginklavo Indiją, su ku
ria Pakistanas turi terito
rinių nesutikimų, tai mes 
turime rūpintis savo šalies 
reikalais. Esant tokiai pa
dėčiai — Pakistanas neturi

jėgų rūpintis savo teritori
jos saugumu ir tuo pat 
kartu dar kitų šalių pro
blemomis”.

Pakistanas ir Indija turi 
teritorinių nesutikimų Kaš
myre, taipgi jų nuomonė 
skiriasi ir Asšamo klausi
mu.

Assamas turtinga šalis, 
randasi beveik atskirta nuo 
Indijos ir jo gyventojai rei
kalauja nepriklausomybės, 
bet Indija nenori paleisti iš 
federacijos.
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B. Sutkus, San Francisco, Cal. 
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1348

8466 4i-je šalyje. Svetimose ša- 
6491! lyse buvo virš 400,000 armi- 
5694 | jos vyrų, 200,000 lakūnų, 
5648 400,000 jūrininkų ir 50,000 
5272 marininkų, bendrai 1,100,- 
5028 000 vyrų.
40481 tos jėgos sudarė 16 ar- 
3776 j mijos divizijų, užsienyje 
2960 , buvo 450 karo laivų ir 16,- 
2788 ! 000 lėktuvų. Užsienyje JAV 

militariniu žmonių tarny
ba yra nuo 13-kos iki 30 
mėnesių, neskaitant tų, 
kurie “savanoriai” pasilie
ka ilgesniam laikui.

784
632
600
360
204
196

W ashingtonas. — Sausio 
30 dieną baigiasi įstatymas 
jaunuolių draftavimo į J A V 
militarines jėgas. Preziden
tas Kenedis reikalaus Kon
greso tą įstatymą prailgin-

I ti dar penkeriems metams.
1240
1140 m. Aranuk, Detroit, Mich. ...
1128 | c. Belunas, Detroit, Mich ......
971' K. Naravas. Shenandoah, Pa.

... 932 Vora Smalstis, Livonia, Mich.
— O —

Iš Connecticut gauta atnaujinimų nuo J. Patkaus, 
New Haven, ir M. Svinkūnienės, Waterbury.

M. Valilionienė, Miami, Fla., 
punktais su pagalba gero prieteliaus 
ris prisiuntė 15 naujų prenumeratų dėl Lietuvos. Jis ir 
pereitais metais prisiuntė virš 50 naujų prenumeratų 
gyvenantiems Lietuvoje. Didelis ačiū jam. Gražiai dar- 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

180
146
108

96
72

labai daug pakilo ; d. di 
5 J. Smalenskio, ku- Eag

Ką sako apie Kubos
gynybos pajėgas

Kova prieš vėžio ligą, ar 
Mėnulio pasiekimas?

JAV, T. Sąjunga ir 
Kubos reikalai

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos delegacijos infor
mavo J. Tautų generalinį 
sekretorių U Thantą, kad 
pasitarimai Kubos reika
lais užklimpo.

Tarybų Sąjunga nesutin
ka, kad plaukianti laivai į 
Kubą būtų inspektuoti, 
taipgi nesutinka ištraukti 
savo technikus iš Kubos.

Jungtinės Valstijos iš sa
vo pusės neduoda užtikrini
mo, kad nebus invazijos į 
Kubą.

P. Vietnamo kariai 
atsisakė klausyti

Saigonas. — Viename 
mūšyje, kur Pietų Vietna
mo valdžios dalyvavo 1,200 
karininkų ir karių prieš 
300 partizanų, valdžia ne
teko virš 100 užmuštais ir 
daug karių, sužeistais, o 
Jungtinės Valstijos šešių 
malūnsparnių ir 13 lakūnų 
užmušt a i s ir sužeistais. 
Kautynės baigėsi partiza
nų laimėjimu.

Dabar JAV karininkai 
sako, kad tatai įvyko tik 
todėl, kad vietnamiečiai 
kareiviai atsisakė vykinti 
jiems duotus uždavinius.

Tarybinis lėktuvas 
padarė 7000 mylią
Maskva. — Tarybų Są

jungos turbopropeleri n i s 
keleivinis orlaivis TU-114 
sugrįžo iš Kubos be susto
jimo, padarydamas 7,000 
mylių kelionę. Nuo dabar 
bus palaikomas tiesioginis 
susisiekimas su Kuba, be 
nusileidimo kur nors kitose 
šalyse.

TU-114 gali nešti 170 
žmonių ilgose, kelionė s e. 
trumpesnėse kelionėse jis 
gali nešti 220 žmonių.

Iš Kubos j Maskvą jam 
kelionė trunka 14 valandų.

Reiškia, šis lėkt u v a s 
skrido ^po 500 mylių per va
landą.

PALEIDŽIA Iš DARBO 
9,000 DARBININKŲ

Los Angeles, Calif. — 
Douglas Aircraft Co. pa
leidžia iš darbo nuo 4,00 
iki 6,000 darbininkų, oNor- 
throp Corp, nuo 2,000 iki 
3,000. Kompanijos aiškina
si, kad jos neteko užsaky
mų ant “Skybolt” raketų, 
kurias JAV vyriausybė su
rado netinkamomis karo 
veiksmams.

Houston. — Padarė ant 
vidurių operaciją filmų ar
tistui Clifton Webb’ui.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų valstybės de
partamentas kreipėsi į Ta
rybų Sąjungą prašant per
svarstyti ir dalyvauti 1964- 
1(965 metais New Yorke Pa
saulinėje parodoje.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valstybės de
partamentas, pasirem d a- 
mas užsienio žvalgybos da
viniais, štai ką sako apie 
Kubos gynybos jėgas:

Armijoje randasi 75,000 
vyrų, o milicijoje 150,000. 
Kuba turi 500 priešlėktuvi
nių raketų ir jų šaudymui 

. 144 įrengimų. Ji turi apie 
50 raketų pakraščių gyny
bai. Kuba turi 140 “Mig” 
lėktuvų ir apie 90 malūn
sparnių, taipgi 20 didelių, 
TSRS gamybos transporto 
lėktuvu. Nuo pirmesnių 
laikų ji dar turi 17 JAV 
senų bombinių ir 10 anglų 
bombinių lėktuvų:

Kubos jūrinis laivynas 
yra tik kraštų gynybai, ku-

Jugoslavija gaus 
dar daugiau ginklą

į Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos 1961 metais 
Jugoslavijai suteikė daug 
ginklų ir amunicijos, jų 
tarpe 130 mūšio “F-86” lėk
tuvų. 1962 m. Jugoslavija 
gavo iš JAV ginklų ir amu
nicijos $147,000,000 vertės.

Nors Tito lankėsi Mask
voje, pasisakė už Tarybų 
Sąjungos poziciją vakari
nio Berlyno, Kubos, Afri
kos ir Azijos klausimais, 
bet prezidentas Kenedis 
duos dar daugiau ginklų 
Jugoslavijai.

Mieres, Ispanija. — H. de 
Turono anglies kasykloje 
įvyko, sprogimas. Nelaimė
je vieną angliakasį užmušė 
ir 5 sužeidė.

t 

riame randasi 16 torpedi
nių laivų, šeši laivai sub- 
marinų naikinimui ir anie 
50 nuo Batistos laiku JAV 
gamybos nedidelių kraštų 
apsaugos laivelių.

Kuba turi virš 350 vidu
tinių ir sunkiųjų tankų, 75 
toli siekiančių patrankų, 
1,300 lauko patrankų, ke
lis šimtus hovitzerių ir apie 
700 priešlėktuvinių patran
kų.

Visi jos ginklai yra tik ap
sigynimo ginklai. Jie netin
ka puolimui kitų šalių. Ku
bos vyriausybė sako, kad 
priedui prie šių ginklų— 
svarbiausias jos ginklas, tai 
kubiečių ūpas, jų pasiryži
mas ginti savo šalį.

Brooklynas. — Sausio 7 
Mėnraštis “The. Brooklyn 
jie” redakcinį užvardi

no: “Cancer or the Moon?” 
ir rašo, kad žmonėms svar
biau būtų, jeigu valdžia 
daugiau dėtų pastangų ko
vai prieš vėžio ligą, negu 
pasiekimui Mėnulio.

Dienraštis rašo, kad per 
vieną savaitę nuo vėžio li
gos mirė keturi žymūs ak
toriai: Charles Laughton, 
Thomas Mitchell, Dick Po
well ir Jack Carson. Ir štai 
prieš savo mirtį Dick Po-

Turkai nesusilaiko 
nuo karo intrigą

Karsas. — Amerikietis 
korespondentas S. Oste lan
kėsi prie Turkijos ir Tary
bų Sąjungos sienos. Jis ra
šo, kad turkų generolai die
ną ir nakti tyrinėja, kas da
rosi Tarybų Sąjungoje.

Jie yra įsirengę didelius 
žiūronus ant Ararato kal
no, kuris beveik 17,000 pė
dų aukščio, ir randasi neto
li TSRS sie'nos.

Korespondentas žymi, 
kad amerikiečiai ir turkai 
tiesia strateginius kelius 
linkui TSRS sienos.

Skrajos lėktuvais iš 
Maskvos į Havaną

Havana. — Čionai lankė
si V. Baščinovas, Tarybų 
Sąjungos “Aerofloto” . pa
reigūnas, ir pareiškė, kad 
jau atsidarys tiesus lėktu
vais susisiekimas tarp 
Maskvos ir Havanos. Tar
pas tarp šių sostinių yra 
7,000 mylių.

Skrajos didžiuliai TSRS 
sprūsminiai (“jet”) “TU- 
114” lėktuvai. Jie gali vie
nu kartu vežti 170 tonų 
krovinį, Lėktuvai skrenda 
apie 500 mylių per valandą.

Artimesnėse kelionėse jie 
gali vežti po 116 keliaunin
kų, bet tarp Maskvos ir 
Havanos yra ilga kelionė, 
reikės pasiimti daug kuro, 
tai galės gabenti tik po 60 
keleivių.

well, besikalbėda m a s su 
David Niven, pareiškė: 
“Kodėl JAV vyriausybė ne
leidžia tų pinigų kov a i 
prieš vėžio ligą, vietoj ban
dymų pasiekimui Mėnu
lio?”

Dienraštis pareiškia, kad 
jis pilnai sutinka su D. Po
well. Suprantama, kad taip 
mąsto ir didžioji žmonių 
masė.

Mirė keturi žymūs akto
riai, apie juos buvo rašyta, 
per radiją ir televiziją kal- 

kasdien 
žmonių 

ligos? Ir 
nuolatos 
valdžios

beta, bet kiek 
miršta paprastų 
nuo baisios vėžio 
tas mirtingumas 
didėja. Gi rimto 
susidomėjimo nesimato.

Kaip žinia, JAV vyriau
sybė visiškai mažai pinigų 
skiria žmonių sveikatos 
reikalams, gi tuom kartu 
vykdo “Appolo” planą, pa
gal kurį skiriama apie 40 
bilijonų dolerių — Mėnulio 
pasiekimui.

American Cancer Socie
ty, kurios nariai iš aukų 
fondo kovoja prieš vėžio li
gą, sako, kad jeigu būtų 
užtenkamai pinigų, tai per 
metus būtų galima išgelbė
ti 200,000 žmonių gyvybę 
nuo vėžio mirties.

Lima, Peru. — Plečiasi 
darbininkų streikai. Jie rei
kalauja paleisti areštuotus 
unijų vadus ir sulaikyti po
litinį terorą.

VENGRIJA IR JAV EINA 
PRIE SUSITARIMO

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos eina prfe su
su tarimo su Vengrijos res
publika. Numatoma, kad 
JAV pripažins Vengrijos 
vyriausybę, o Vengrijos vy
riausybė paliuosuos 1956 m. 
sukilimo politinius kalinius. 
Manoma, kad susitarimas 
įvyks po po, kai Vengrijoje 
apsilankys Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius 
U Thantas.

Lietuvoje jau veikia 
šiluminė elektrinė

Elektrėnai, Lietuva. — 
1962 m. gruodžio 30 dieną 
buvo paleista pirmieji šilu
minės elektros gamyklos 
generatoriai. Jie turi 150,- 
000 kilovatų-valandų jėgos. 
Kada pilnai bus įrengta 
elektrikinė, tai ji duos 
1,200,000 kilovatų-valandų 
elektros ėgos.

Įvyko iškilmingas susi
rinkimas elektrinės atida
rymui. Kalbėjo Antanas 
Sniečkus, LKP OK pirma
sis sekretorius, eilė valdžios 
pareigūnu ir statybos va
dų. *

Karačik — Atvyko Kini
jos delegacija tartis preky
bos reikalais.

Havana. — Tarybų Są
jungos lėktuvai be sustoji
mo jau skraido tarp Hava
nos ir Maskvos.
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Didele švente Elektrenuose
PRIEŠ DAUGIAU KAIP dvejus metus netoli Vie

vio (tarp Vilniaus ir Kauno) buvo pradėta statyti šilu
minė elektrinė—sutrumpintai vadinama VRES. Su 
elektrinės statyba augo gyvenamieji namai, kilo mo
kyklos, krautuvės—susiformavo naujas miestas, pava
dintas Elektrėnais. Elektrinė bus varoma natūraliu ga- 
zu (dujomis), atvestu iš Ukrainos. '

Ir štai praėjusių metų gruodžio 30 dienų naujame 
Lietuvos mieste įvyksta didžiulė šventė—paleidžiamas i 
darbą pirmas elektrinės agregatas. “Elektrėnai davė 
srovę”—išdidžiai, iškilmingai praneša Vilniaus “Tiesa”. 
Šventėje dalyvauja Partijos ir vyriausybės vadovai, da
lyvauja atstovai iš visos Lietuvos, dalyvauja darbinin
kai, inžinieriai, mokslininkai, statą elektrinę! šventė — 
nepaprasta. Džiaugsmas didelis. Džiaugsmas ne tik sta
tytojams, o ir visai Lietuvai!..

— o —
GRUODŽIO 30 DIENĄ buvo paleistas tik vienas 

elektrinės agregatas (skyrius), duodąs 150 tūkstančių 
kilovatų galingumo! Bet visa šiluminė elektrinė, kai ji 
bus baigta statyti, duos 1 milijoną 200 tūkstančių kilo
vatų jėgos! Tai bus pati didžiausia šiluminė elektrinė 
visame Pabaltijyje. Jos jėga naudosis ir Karaliaučiaus 
sritis, ir, gal būt, Latvija. Kauno hidroelektrinė tiesiog 
nublunka prieš šią galybę.

Pirmojo agregato paleidimo darban metu, be kitų, 
sakė kalbą ir LKP CK pirmasis sekretorius A. Snieč
kus. Jis sakė, jog sekamais metais bus paleistas kitas 
agregatas, kuris taip pat duos 150 tūkstančių kilovatų 
jėgos. Už poros ar trejų metų stos darban visa elektri
nė!

Galime įsivaizduoti, ką visa tai reiškia Lietuvai, 
mūsų gimtajam kraštui!

Elektrinės statyba, jos įruošin^as baigiamas grei
čiau, negu buvo hiimatyta ją pradedat statyti. Pasiro-? 
do, kad darbininkai ir inžinieriai dirba sparčiai, pasi
šventusiai, gerai.

Negalima nei pamislyti, kad visa tai, kas buvo jau 
padaryta ir kas daroma Elektrėnuose, yra vienų' lie
tuvių nuopelnas. Ne! Statyboje dirba prityrusieji darbi
ninkai, atvykę ir iš kitų tarybinių respublikų: iš Rusi- 
jos, Ukrainos, Baltarusijos ir kt. Mašinos, įruošimai, vi
sokie būtini elektrinei reikalingi dalykai tai pat ne vi
si gaminami pačioje Lietuvoje. Ne! Jie atvežami iš kitų 
respublikų. Kitais žodžiais: Elektrėnai ir elektrinė jė
gainė pasistatė ir statosi tik su kitų respublikų talka. 
Dėl to darbas ėjo ir tebeina sparčiai, gerai.

Šios šventės proga tebūva leista ir mums širdingai 
pasveikinti Elektrėnų darbininkus, inžinierius, archi
tektus dr visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu priside
da prie naujo miesto, prie didžiulės šiluminės elektrinės 
statymo!

ir sako
ir kitose mokyklose. 11 pro
centų daugiau moksleivių bus 
priimta į mdkyklas-internatus.
• Lietuvos šiluminė elektrinė, 

Kėdąinių chemijoj kombinatas, 
Jonavos azotinių trąšų ir Kau
no dirbtinio pluošto gamyklos 
—šalies svarbiausiųjų statybų- 
sąraše. O iš • viso bus naujai 
statomos, rekonstruojamos ir 
plečiamos 56 labai svarbią 
liaudies ūkiui 'reikšmę turin
čios įmonės. Bus užbaigta vie
na iš stambiausių šalyje Šiau
lių padangų remonto gamyk
la, Radviliškio žemės ūkio ma
šinų gamykla, Šiaulių namų 
statybos, Vilniaus medžio ap
dirbimo - baldų kombinatai ir 
kitos įmonės, šiemet išskirti 
žymiai didesųi kapitaliniai 
įdėjimai, negu septynmečio 
kontroliniais skaičiais numaty
ti 1965 metams,

• žemdirbiai gaus 3,450 
traktorių, 800 javų nuėmimo 
kombainų, 1,200 silosavimo 
kombainų, 585 .cukrinių run
kelių nuėmimo kombainus, 1,- 
350 sunkvežimių ir daug kitos 
technikos. Respublikos pra
monės darbuotojai, pernai su
derinę savo planus su latviais 
ir estais, šiemet žemdirbiams 
gamins pašarų paruošimo ma
šinas “ vitamininių žolių mil
tų agregatus, pašarų smulkin- 
tuvus ir kitas, visų cukrinių 
runkelių priežiūros mašinų 
kompleksą, dirvos įdirbimo 
mašinas, mėšlo kratytuvus, 
grūdų kuliamąsias, bitininkys
tės įrengimus ir inventorių. 
Energetikai elektrifikuos 400 
kolūkių ir 60 tarybinių ūkių. 
Tokiu būdu elektrą turės 88.5 
procento kolūkių ir visi tary
biniai ūkiai.

• šiemet galutinai bus per
eita prie visuotinio aštuonme
čio mokymo. Bendrojo lavini
mo mokyklose mokysis 72,000 
moksleivių daugiau, negu 
prieškariniais metais. Studen
tų aukštosiose mokyklose bus 
6.2 karto, specialiose vidurinė- 
•se/mokyklose — bevbik 8 kar- 
tuš daugiau, h'egu 1940 me
tais.

• LoVų 'skaičius ligoninėse 
•išaugs tūkstančiu. ’.Naujos Ik 
gopinės ųbąs ,užbaigtos. Vilniu
je, Panevėžyje,, Pąkr.uojūje, 
Ukmergėje, ■ polikĮįnika Prie
nuose.

Viskas kyla
SU ŠIŲ METŲ SAUSIO 7 DIENA Amerikos žmo

nės už pasiuntimą paprasto (neregistruoto) laiško pra
dėjo mokėti 5 centus. Oro paštu laišką siunčiant reikia 
mokėti aštuonius centus, o už paprastu paštu pasiunti
mą atviruko—4 centus!,.

Kaip čia, rodosi, seniai už persiuntimą paprasto 
laiško paštu mokėjome tik du centus! Bet viskas brang
sta,—brangsta ir laiškų siuntinėjimai

Tiesa, šiandien darbininkai uždirba daugiau, negu 
seniau, bet visi gyvenimo produktai taip pat pakilo la
bai aukštai ir vis tebekyla! Gyvenimas sunkėja. Pinigų 
vertė puola. Ir visa tai verčia darbininkus kovoti, skelb
ti streikus, kad samdytojai pakeltų jiems algas. Be 
streikų, be kovos darbininkų gyvenimo lygis visiškai 
nusmuktų!

K. Gugis
ŠIŲ METŲ SAUSIO 2 DIENĄ Čikagoje mirė ad- 

vokatas Kazys Gugis.. Jis buvo gimęs 1879 m. kovo 4 d. 
Paginevyje, Kėdainių apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno arti 60 metų.

- K. Gugis lankė Liepojos gimnaziją; atvykęs į Ame
riką pirmiau baigė inžinieriaus mokslą, o paskui mokė
si advokatu—1914 metais baigė Kent Law School Čika
goje. Advokatūrą jis ir praktikavo, kol prieš keletą me
tų liga jį paguldė į mirties lovą.

Per &rti 30 metų K. Gugis buvo SLA iždininkas, o 
jam susirgus tas pareigas eina jo žmona Nora. Politiš
kai velionis palaikė ryšį su socialistais, bet jis buvo su
kalbamas, ne kaip kiti lietuviškieji menševikai. Jo advo- 
katiškais patarnavimais naudodavosi ir nemaža Čika
gos pažangiųjų lietuvių.

Velionis buvo palaidotas Čikagos Lietuvių tautinė
se kapinėse sausio mėn. 5 d.
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Kas ką ra
1962- EJI METAI 
IR LIETUVA

Vilniaus “Tiesa” (š. m. 
sausio 1 d.) paduoda kai ku
riuos įdomius skaičius, ku
riais Tarybų Lietuva apsi
vainikavo 1962-aisiais me
tais. Prašome pasiskaity
ti: * ■ ''

• Pramonės darbuotojai pa
gamino apie 20,000 kompre
sorių, 8.5 milijono elektros 
skaitiklių, daugiau kaip 100 
tūkstančių elektrinių dulkių 
siurblių, 1.4 milijardo kilovat
valandžių elektros energijos,, 
už 23 milijonus rublių baldų, 
22,6 milijono metrų vilnonių 
ir šilkinių audinių, daugiau 
kaip 12 milijonų porų odinės 
bei guminės avalynės ir dau
gybę kitų gaminių. Vien stak
lių gamintojai kasdien viduti
niškai surenka po 33 metalo 
piovimo stakles. Jų gaminiais 
kiekvieną mėnesį galima ap
ginkluoti vieną didelę naują 
gamyklą.

• Daugeliu puikių .pastatų 
papuošė respubliką statybi
ninkai. Beveik 9 tūkstančiuose 
naujų butų įsikūrė apie 31 
tūkstantį n a u j aku rių. Du 
tūkstančiai vietų yra pastaty
tuose vaikų lopšeliuose, darže
liuose. 14-ai tūkstančių moks
leivių atvėrė duris dvidešimts 
naujų mokyklų.

• Gyventojai nupirko 7 pro
centais daugiau pramoninių 
prekių ir maisto produktų, ne
gu užpernai.

• Aukštąsias mokyklas baigė 
3„700, technikumus ir kitas 
specialias vidurines mokyklas 
—6,400 specialistų, bendrojo 
lavinimo vidurines mokyklas- 
12,600 moksleivių.

• Socialinio aprūpinimo or
ganai per nietus paskyrė 16 
tūkstančių pensijų.

• Sveikiname 27 tūkstančius 
jaunavedžių, pernai sukūrusių 
šeimas. ■

• : Pernai įregistruota dau
giau kaip 60 tūkstančių nau
jagimių, , j ) . . i . ! • i
Ką Lietuvai duos" ,
1963- eji metki

, . <'(•.! i .• .H,-'/

Vilniaus “Tiesa” (sausio 
1 d.) paduoda kai kuriuos 
faktus, susietus su busimai
siais šių metų pasiekimais. 
Ųaikraštis rašo:

• Pramonės bendrosios pro
dukcijos gamyba numatoma 
padidinti 8.8 procento. La
biausiai bus plečiama maši
nų gamyba ir metalo ap
dirbimo pramonė, statybinių 
medžiagų gamyba ir statybinė 
industrija. Ypač sustiprės 
energetinis ūkis, smarkiai pa
didės liaudies vartojamų pre
kių gamyba. Bendrosios pro
dukcijos gamybos apimtis iš
augs beveik tiek, kiek septyn
mečio kontroliniais skaičiais 
numatyta 1965 metams.
• Respublikos liaudies ūkis ir 

gyventojai gaus 2.3 karto dau
giau dujų, negu praėjusiais 
metais . Bus dujofikuoti Pane
vėžys, Šiauliai.

• įmonėse paspartins ir pa
lengvins darbą 24 mechani
zuotos, automatizuotos ir pu 
siau automatinės linijos, bus 
kompleksiškai mechanizuoti 4 
linų fabrikai ir 9 cechai bei 
barai, vieną cechą numatoma 
visiškai automatizuoti.

•• Naujų tipų staklės, saita- 
rijos-tec h n i k o s ■gaminiai iš 
plastmasių, .. šaldytuvai, tele
vizoriai — tai tik pradžia są
rašo naujų gaminių, kurie bus 
išleidžiami šiemet. Iš viso se
rijiniu būdu bus pradėta ga
minti 42 naujos mašinos, įren
gimai ir prietaisai.

• Tekstilininkai gyventojams
žada daugiau kaip 30 naujų 
artikulų naujų audinių, siuvė
jai — 1,100 naujų drabužių 
modehų ir fasonų. :

• 14 tūkstančių naujų butų 
gyventojams — toks statybi
ninkų šūkis šiais metais. Be
veik pusantro tūkstančio butų 
bus pastatyta kooperatiniu pa
grindu. •

• Nauji kino teatrai atsida
rys'' Vilniuje, Biržuose, Pasva
lyje, Plungėje, Rasei niuose, 
Švenčionyse, Trakuose ir Pa
langoj, bus dar statomi Vil
niuje, Šiauliuose ir Kretingoj.

• Beveik 16,000 moksleivių 
pradės 1963-1964 moks
lo; metus naujose Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kė
dainių, Pakruojo, Radviliškio.

Lawrence, Mass.
Susirinkimai

Šeštadienį, sausio 26 d. 
Lietuvių klubo patalpose, 
Berkely St., 2 vai. po pietų 
įvyks LDS 125 kuopos na
riu susirinkimas. Visi ir vi- v
sos dalyvaukite.

Sausio 26 d., po LDS su
sirinkimo, ten pat įvyks ir 
LLD 37 kuopos susirinki
mas. Bus renkama 1963 m. 
kuopos valdyba, taipgi yra 
reikalas, kad nariai pasi- 
mokėtų 1963 metų duokles. 
Prašau visus ir visas daly-, 
vaūti.

Kitos žinios
Mirė Antanas Stanavi- 

čius, sulaukęs apie 90 metų 
amžiaus. Lawrence mieste 
gyveno virš 50 metų. Pali
ko nuliūdime tris sūnus, 
brolį, daug anūkų ir kitų 
giminių. Mirusio jo arti
miems reiškiu užuojautą.

Iš Newbury Port auto- 
mobiliumi atvažiavo mote
ris į Lawrence, išleido ke
turis vaikus ir pati dingo. 
Policijai priglaudus vaikus 
paaiškėjo, kad jų motina 
dar du mažesnius vaikus 
paliko namie. Jos vyras per 
angliškąją spaudą atsikrei
pę į ją, kviečiant grįžti.

S. Penkauskas

KUBOJE BUVO Iš 50 
ŠALIŲ DELEGACIJOS
Havana. — Kubos revo

liucijos sukakties metu čio
nai dalyvavo iš 50-ties ša
lių darbininkų, moterų ir 
jaunimo delegacijos. Skait
lingiausios delegacijos buvo 
iš Lotynų Amerikos šalių.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS B
Argi žmogaus evoliucijos 

pradžia Afrikoje?
■ .lz!99 J ?'!••> v,

Anglų^ąųtropologas (žmo
gaus biologinės prigimties 
'specialistas) L. S. B. Lea
key savo knygoje “The Pro
gress and Evolution of Man 
in Africa” rašo,'kad žmo
gaus evoliucijos pradžia 
jau esanti ištirta ir Afriko
je surasta. Todėl “Afrika 
buvo pirmojo žmogaus gim
tinė, taipgi per šimtus šimt
mečių Afrika buvo prieša
kyje viso pasaulio progre
so.”

Savo teigimus jis remia 
teoretiniais ir laboratori
niais įrodymais, jog “seno
ji kultūra” priešistorinės 
Afrikos sudarė pereinamą
jį punktą tarp beždžionės ir 
pusžmogio, vėliau tarp pus- 
žmogio ir žmogaus.

Pusžmogiai, kaip ir jų 
protėviai beždžionės, 
daugiausia medžiuose gyve
no, nes jiems buvo sunku 
prieš mėsaėdžius žvėris, at
silaikyti žemėje. Bet kai 
pusžmogiai pradėjo iš ak
mens pasidaryti įrankius ir 
ginklus, tada jie tvirtai at
sistojo ant žemės, galėjo zuž 
save tvirtesnius žvėris nu
veikti ir iš jų maisto pasi
daryti. Tada, kaip dr. Lea
key teigia, pusžmogis jau 
tapo žmogumi, jis pajungė 
savo jėgai ir protą. Darbo 
įrankiai jį pakėlė kultūri
niai, sudarė naujas sąlygas 
smarkesnei žmogaus evoliu
cijai.

Primityvė Afrikos žmo
nių civilizacija buvo per
nešta į Aziją ir Europą: 
Prieš mūsų erą Afrikoje 
gyvąyo ; ir bujojo galingos 
valstybes '' sii,'. tuometi b e 
aukšta kultūra. Europie
čiai ir azijiečiai, apiplėšimo 
tikslais, pradėjo smarkiai 
veržtis Afrikon ir ją nioko
ti. Barbariški užpuolikai 
naikino afrikiečių civilizaci
ją. 18 ir 19 amžiaus impe
rialistai užbaigė afrikiečių 
pavergimą.

Bet dabar Afrika vėl at
sistoja ant savųjų kojų ir 
ji vėl gali suvaidinti svarbų 
vaidmenį pasaulinėje pažan
goje.

•

Kaip kubiečiai pasitiko 
Kubos krizę

Gyvenantis ir dirbantis 
Kuboje amerikietis rašo sa
vaitraščiui “National Guar
dian,” kaip Kubos liaudis 
pasitiko Amerikos valdžios 
sudarytą Kubos krizę.

Kai tik prez. Kenedis pa
skelbė Kubai blokadą, ir įsa
kė karinėms jėgoms ruoštis 
invazijai, Kubos vyriausybė 
taipgi paskelbė mobilizaciją 
visų i karinių jėgų ir rezer
vų.

Beveik visi Kubos žmonės 
stojo darban. Jaunesnio 
amžiaus vyrai ir moterys 
savanoriai stojo milicijonx 
Jų vietas darbavietėse taip
gi savanoriai užėmė sene
liai ir vaikai. Kiekvienas 
stengėsi kuo nors prisidėti, 
kad Amerikos užpuolimas 
būtų atmuštas. Mobilizaci
ja pavyko šimtu procentų.

Minimas amerikietis ra
šo, kad produkcija tuo me
tu, kai šimtai tūkstančių 
darbininkų stojo militari- 
nėn tarnybon, visai nesuma
žėjo, bet vietomis net padi
dėjo, nes pasitraukusiųjų 
vietas užėmę kiti dirbo di
džiausiu pasiaukojimu. To
je dirbtuvėje, kur šis ame
rikietis dirba, pasitrauku
siųjų vietos buvo tuoj užpil
dytos ir gamyba ėjo visai 

normaliai, rodos, kad niekas 
nebūtų atsitikę.

Tuo metu, kai buvo Kubo
je pasiruošta Amerikos in
vaziją pasitikti ir atmušti, 
jokio pasipriešinimo ar sa
botažo nepasirodė, nei vie
nas kubietis nebuvo areš
tuotas.

Tai taip Kubos liaudis 
stojo ginti savo tėvynę.

•
Sunki Lotynų Amerikos 

ekonomine padėtis
Jungtinių Tautų Maisto ir 

Agri kultūros organizacija 
paskelbė, kad Lotynų Ame
rikos naujagimių mirtingu
mas dėl reikiamo maisto 
stokos kas kart didėja, pa
dėtis darosi katastrofiška ir 
nesimato šviesesnės ateities.

Iš tūkstančio naujagimių 
Argentinoje miršta 43, Boli
vijoje net 210, kai kuriose 
kitose respublikose dar po 
didesnį skaičių.

Tarp 200 milijonų Lotynų 
Amerikos gyventojų apie 50 
milijonų kenčia nuolatinę 
maisto stoką, pusbadžiai gy
vena, dėl nedavalgymo nuo
latos serga ir jauname am
žiuje miršta. Abelnos šei
mų metinės pajamos nesie
kia aukščiau $200, bet mili
jonai šeimų turi pasitenkin
ti $50 į metus ar dar ma
žesniu kiekiu.

Kavos kainoms nupuolus 
net .iki 50 procentų, darbi
ninkų algos taipgi buvo.žy
miai numuštos, o abelno 
pragyvenimo kainos dar pa
kilo. 

I J

Geriausioj Lotynų Ameri
kos dirbamo j žemės randąjsi 
plantacijų, savininkų oligar
chijos- rankose, kurie ’ tik 
apie! 5 procentus tepanau
doju produkcijai, o kitą da- 
lį laiko > tuščią.

! Lotynu ’Amerika turi 2 
bilijonus ir 470 milijonų ak
rų miškų, bet medį iš Jung
tinių Valstijų importuoja 
maždaug už 300 milijonų 
dolerių į metus.

Argentinos prekyba su 
Jungtinėmis Valstijomis pa
sidaro visai nenormali, kuo
met Argentina parduoda 
Juntginėms Valstijoms sa
vo produktų maždaug už 
100 milijonų dolerių į me
tus, tuo pačiu metu perka
si Jungtinių Valstijų pro
duktų net už 422 milijonus 
dolerių.
,Ar ilgai. Lotynų Amerikos 

liaudis galės panešti tokį 
sunkų ekonominį gyvenimą, 
kuomet amerikinis kapita
las iš jų čiulpia paskutinius 
syvus. Nenuostabu, kad jie 
yra linkę prie revoliucinio 
judėjimo,' kokio pagalba 
Kubos liaudis išsilaisvino.
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Meany karingai kalba, 
Ruther—už taiką

Tarp AFL-CIO vadovų 
Meany ir Ruther darosi 
skirtumų. Meany. 100 pro
centų remia šaltąjį karą ir 
net dar' pastebi prez. Kene
džiui, kad jis jokių nuolaidų 
Tarybų Sąjungai nedarytų 
ir kad atmestų siūlomą tai
kingą sugyvenimą.

Rutheris, kaip tik priešin
gai, kalba už. taikingą sugy
venimą ir ekonomines lenk
tynes su Tarybų Sąjunga, 
už likvidavimą šaltojo karo 
politikos.

Naminėje politikoje Mea
ny linkęs remti respubliko
nus, o Ruther — demokra
tus.

Rutheris linkęs bausti, 
net išmėsti iš AFL-CIO tas 
unijas, kurios praktikuoja 
rasinę ! diskrimin a c i j ą, o 
Meany tas unijas visokiais 
būdais gina.

Worcester, Mass. *
Išvyko į Floridą

Juozas Norvaiša išvyko į 
Floridą pasigydyti ir gal pa
stoviai apsigyventi. Juozas 
po palaidojimo savo sūnaus 
nesijautė gerai. Apie vidu
rį gruodžio mėnesio laiptais 
lipdamas parpuolė ir susi
žeidė. Manė, kad menkai, 
bet vėliau, nuvykus į ligoni
nę, paaiškėjo, kad šonkaulis 
įlaužtas. O kadangi jis 
vienintelis gyveno Olympia 
Parko kambariuose, tai pa
sišaukė savo giminaitę Onu
tę iš Pensacola, Fla., kuri 
greitai pribuvo ir į savaitę 
laiko sutvarkė visus daly
kus, susikrovė Visus drabu
žius ir šiaip reikalingus 
daiktus į Juozo mašiną ir 
sausio 3-čią dieną išvyko 
į Floridą, palikdami visus 
keturių kambarių rakan- 
dus Parko savininkams./ 
Tad dabar geras keturių 
kambarių Parko apartnien- 
tas yra tuščias; randa ne
brangi. /

Linkiu Juozui laimingai ir 
greitai susveikri ir nepa
miršti apsilankyti į Worces
ter}, kur per/tiek daug me
tu gyveno. / D. J.

Gardner, Mass.
Vladas/Walter) Bartulis, 

ilgai ir/Hunkiai sirgęs, mirė 
1962 metų gruodžio 20 d., 
sulaukęs 76 metų. Iš Lietu
vos paėjo Pasausių kaimo. 
Amerikon atvažiavo dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Buvo rimto būdo, drau^ 
giškas, visuomet p r i t a r ė 
progresyvių veikimui, stojo 
už dabartinę Tarybų Lietu
vos valdžią. - .

Priklausė prie Lietuvių 
piliečių klubo. Per daugelį 
metų buvo L. L. Draugijos « 
nariu. Nors ligos per kele
tą' metų buvo prispaustas, 
bet “Laisvę” skaitė iki pajė
gė ir akys ,matė. Buvo ne
vedęs, pavienis.

Nei Lietuvoje, nei Ameri
koje artimų giminių nepa
liko. Gyveno pas religinius, 
tikinčius žmones., kurie su 
savo draugais jį palaidojo 
Šv. Jono okapinėse.

1962 m. gruodžio 22 d. mi
rė Bernasius Menkevičius, 
gimęs Lietuvoj. Amerikon 
atvyko 1891 m. balandžio 18 
d. Visą laiką gyveno Gard- 
nery.

Priklausė prie Lietuvių 
piliečių klubo ir Parko ben
drovės. Amerikoj turėjo 
brolį, kuris mirė prieš 2 me
tus. Lietuvoje paliko ketu- t 
rias seseris ir 2 brolius. Bu-jfc 
vo nevedęs, jokio turto ne
paliko. Jo artimiausi pažįs
tami ir draugai jį palaido
jo Šv. Jono kapinėse.

Tebūva jiems amžina ra
mybė.

Darbai
Gardnerio dirbtuvės veik 

visos išdirba visokius bal
dus—lovas, kėdes ir 1.1. Di
desnėse dirbtuvėse darbi
ninkai susiorganizavę į uni- 
ją-United Furniture Work
ers of America, priklauso 
čios prie AFL-CIO. Dabar
tiniu laiku dirba vidutiniai, 
kurie turi patyrimą prie tų 
darbų. Senesniam neįma
noma gauti darbą.

Bus apie 2 metai, kai iš 
Worcester, Mass., geležies 
kompanija Harrington- Ri
chardson, Inc., pradėjo dirb
ti valdžios darbus — armi
ją! mažesnius ginklus, šau
tuvus ir kitus.. Dabai' dir
ba virš 150 darbininkų .

P. K. '

/

Maskva. — Valerius Zo
rinas, buvęs TSRS delega
cijos pirmininkas Jungt. 
Tautose, serga.
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» Ką Chruščiovas pasakė apie Kubą ir 
kitus taikos išsaugojimo reikalus

(Tąsa)
MES {RODĖME DARBAIS

Kai susidarė sunkios sąlygos Kubai, kai 
kurie žmonės tik plūdosi. Nuo rėksmingų 
pareiškimų imperialistinės jėgos nepasidarė 
silpnesnės, o ir Kubai nuo to vargu ar leng
viau. Tarybų Sąjunga veikė kitaip. Ji ne 
tik demaskavo imperialistinius JAV kėslus 
prieš revolliucinę Kubą. Ji pasiuntė į Kubą 
savo ginklų, nusiuntė savo žmonių, kurie 
buvo pasiruošę atiduoti gyvybę, gindami 
Kubą nuo įsiveržimo, kautis kartu su kubie
čiais, kartu su kubiečių tauta žūtbūtinai ko
voti. Štai tikrai broliški jausmai, broliška 

^pažiūra, broliškas solidarumas.
žinoma, tai buvo kritiškas laikas, ir Jung

tinių Amerikos Valstijų vyriausybė suprato, 
kaip gali vystytis įvykiai. Ji suprato, kad 
jeigu Amerikos įginkluotosios pajėgos būtų 
įžiebusios Kuboje karo gaisrą ir tame gais
re būtų sudegę ir kubiečiai, ir į Kubą at
vykę tarybiniai žmonės, tai jokia jėga nebū
tų g’alėjusi sulaikyti Tarybų Sąjungos nuo ( 
triuškinančio atsakomojo smūgio. Todėl le
miamu krizės momentu JAV vyriausybė pa
sielgė protingai.

Siūlydami savitarpiškai priimtiną sprendi
mą, mes atsižvelgėme į visas aplinkybes. Ir 
karo buvo išvengta.

Dabar mes sakome savo kritikams: jūsų 
plūdimas — pagyrimas mūsų vyriausybei, 
mūsų marksistinėms.-lenininėms partijoms, 
partijoms, kurios laikosi komunistų ir darbi
ninkų partijų 1957 metų Deklaracijos ir 81 
partijos 1960 metų Pareiškimo pozicijų, gi
na idėją apie taikų sambūvį tarp valstybių, 
turinčių skirtingą socialinę-politinę santvar
ką.

Reikia būti labai atsargiems ir nesivai- 
dyti neatsakingais kaltinimais, kaip toks, 
kad vieni vykdą ortodoksinę politiką, o ki
ti—klaidingą politiką, kad vieni puolą im- 
perializmą ir jam esą nepakantūs, o kiti, 
girdi, elgiąsi liberališkai, šiuos klausimus 
galima teisingai suprasti, vienas ar kitas ak

acijas galima teisingai įvertinti tik tuo at
veju, jeigu atsižvelgiama į laiką, vietą ir 
aplinkybes, kuriomis tenka veikti .

PAGAL SAVO INTERESUS

Pavyzdžiui, Indijai pavyko išvaduoti Goa, 
Diu ir Damaną. Tai buvo kolonializmo li
kučiai Indijos žemėje. Net tada, kai ang
liškieji kolonizatpriai buvo išvyti iš Indijos, 
Portugalija išsaugojo ten savo kolonijas, ku
rios skleidė kolonializmo smarvę. Indija, 
jos vyriausybė veikė kantriai, kelerius me
tus su tuo taikstėsi ,o po to ėmė ir išmetė 
kolonizatorius lauk. Ar teisingai ji padarė? 
žinoma ,teisingai!

Beje, kai šis klausimas buvo svarstomas 
Saugumo Taryboje, Jungtinės Valstijos ir 
Didžioji Britanija, iš esmės, siekė, kad In
dija būtų pripažinta agresore, mėgino su
kelti pasaulio viešąją nuomonę prieš Indiją. 
Ir tik Tarybų Sąungos veto neleido tai pa
daryti.

Dar vienas pavyzdys. Kai Indonezija iš
kovojo laisvę, olandiškieji kolonizatoriai pa
mėgino išlaikyti savo rankose Vakarų Iria- 
ną. Tačiau indoneziečių tauta ir .jos vy
riausybė privertė kolonizatorius išsinešdinti 
iš Vakarų Iriano. Mes pagal išgales padė
jome Indonezijai kovoti ir sveikiname Va
karų Iriano išvadavimą, jo susijungimą su 
laisvąja Indonezija.

l Kinijos pakrantėje, netoli čžucziano upės 
’žiočių, Yra Makao. Tai — maža teritorija, 
ją net sunku pastebėti žemėlapyje. Portu
galai ją išsinuomojo dar XVI amžiaus vidu
ryje, o 1887 metais visai atplėšė ją nuo 
Kinijos ir pavertė savo kolonija. Yra ten 
ir Anglijos kolonija — Honkongas, ji yra 

' Sicziano upės deltoje, prie pat tokio svar
baus miesto, kaip Kantonas. Iš šių vietų 
sklinda aromatas, nė kiek ne geresnis už 
kvapą, kurį skleidė kolonializmas Goa te
ritorijoje.

Bet argi kas nors smerks Kinijos Liau
dies -Respubliką už tai, kad kolonializmo 
skeveldros lieku nepaliestos ? Būtų neteisinga 
skatinti Kiniją kokioms nors akcijoms, ku
rias ji laiko nesavalaikėmis. Jeigu Kinijos 
Liaudies Respublikos vyriausybė pakenčia 
Makao ir Hongkongą, tai čia, matyti, yra 
svarių priežasčių. Todėl būtų absurdiška 
ją kaltinti, jog tai esanti nuolaida angliš
kiesiems ir portugališkiesiems kolonizato
riams, jog tai—taikstyrtfasis.

Gal būt, tai nukrypimas nuo marksizmo- 
leninizmo? Nieko panašaus. Tai reiškia, 
kad Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė 
atsižvelgia į faktišką padėtį, realias ga
limybes. Ir taip yra visai ne dėl to, 
kad kinai į kolonializmą žiūri ne taip 
griežtai, kaip indai, kad jie labiau pa
kenčia S a 1 a z a r ą, negu Indija. Ne, mūsų 
'draugai kinai neapkenčia kolonializmo taip 
pat, kaip ir kiekvienas revoliucionierius. Ta- 

’ čiau jie, matyti, atsižvelgia į savo sąlygas, 
savo supratimą ir yra kantrūs.

Tad argi mes privalome smerkti juos už 
tai, teigti, kad jie nukrypo nuo-marksizmo- 
leninizmo? Ne. Tai būtų kvaila.

Dėl eilės sąlygų kartais tenka gyyąnp no 
tarp kvepiančių rožių, o tarp erškėčių, o 
kitą kartą netgi netoli kolonizatoriSkos iš
vietės. a'b'« (

Tačiau ateis laikas, ir draugai kinai pri
pažins tokią padėtį nepakenčiama ir visu 
balsu pasakys kolonizatoriams:- “Nešdinki- 
tės lauk!” Ir mes sveikinsime tokį žingsnį. 
Tačiau kada tai padaryti, tegu sprendžia pa
tys draugai kinai. Mes jų neraginame. Prie
šingai,-mes sakome: “Spręskite šį reikalą 
taip, kad tai atitiktų jūsų šalies interesus, 
visos socialistinės stovyklos interesus.”

KOKIOS BOTŲ BUVUSIOS PASĖKOS?
O kas būtų, jeigu mes Kubos įvykių me

tu nebūtume parodę reikiamo santūrumo, o 
būtume paklausę “ultrarevoliucingų” rėks
nių patarimų? Mes būtume įžengę į naujo 
pasaulinio karo, termobranduollinio karo fa
zę. Aišku, mūsų didžioji šalis būtų ištvėru
si, tačiau būtų žuvę dešimtys milijonų žmo
nių ! O, kilus termobranduoliniam karui, 
galimas daiktas, Kuba tiesiog būtų nustojusi 
egzistuoti. Būtų visiškai žuvusios ir kitos 
tankiai gyvenamos ir neturinčios didelių te
ritorijų šalys, įtrauktos į konfliktą. Baisias 
kančias nuo atominės radiacijos padarinių 
būtų patyrę ir išlikę gyvi, ir busimosios kar
tos.

Bet argi tokį žmonijos vystymosi kelią nu
matė Marksas ir Leninas? Ne. Tie, kurie 
mėgina priskirti didiesiems mūsų mokyto
jams tokią pasaulėžiūrą ir tokius sumany
mus, tik įžeidžia, jų atminimą. Kai carinėje 
Rusijoje prasidėjo revoliucija, mūsų šūkis 
buvo: “Taika lūšnoms, karas rūmams!” Tai 
atitiko partijos liniją, kad imperialistinis ka
ras turės peraugti į pilietinį karą, tai buvo 
raginimas į klasių kovą, į kovą prieš dvari
ninkus ir kapitalistus. O kai revoliucija nu
galėjo, tai pirmasis Tarybų valdžios dekre
tas, kurį paruošė V. Leninas, buvo Dekre
tas apie taiką. Ir nors vokiečiai tuo metu 
buvo užėmę gana didelę Rusijos teritorijos 
dalį, V. Leninas ir visa mūsų šalis siekė nu
traukti karą ir sudaryti taikos sutartį su vo
kiečiais .

Sutarčiai pasirašyti į Brestą buvo nusiųsta 
delegacija, kuriai vadovavo Trockis, taip 
pat vadinęs tada save marksistu. Bet jis 
stojo prieš partiją, provokacingai sužlugdė 
taikias derybas su vokiečiais ir išvyko iš 
Bresto. Tada Vladimiras Iljičius buvo pri
verstas nusiųsti čičeriną, ir taikos sutartis 
buvo pasirašyta. Istorija patvirtino, kad V. 
Lenino numatymas buvo teisingas ir genia
lūs. • Ji parodė, kad kelias, kurį V, Leninas 
numatė ir apgynė kovoje prieš pseudo-revo- 
liucionierius, buvo vienintelis išmintingas ir 
teisingas. Aišku, Bresto taika buvo laikina 
nuolaida vokiškajam militarizmui.

Bet kas galiaušiai išėjo ? Kas kam nusi
leido ? * Dabar marksizmo-leninizmo vėliava 
plevėsuoja ne tik viršum visos Tarybų Są
jungos teritorijos, bet ir žengė už jos ribų, 
įsitvirtino kitose valstybėse, jų tarpe ir Vo
kietijos Demokratinės Respublikos teritori
joje. O tie vokiškieji militaristai, kurie įsi
veržė į mūsų šalį, guli žemėje, štai dabar 
ir spręskite, kas buvo teisus. Nugalėjo leni
ninė pažiūra sprendžiant tokį s u,d ė t i n g ą 
klausimą..
JIE PRARADO TIKĖJIMĄ SOCIALIZMO 

PERGALE

Reikalas, žinoma, ne tas, ar yra kažkokia 
analogija tarp Bresto taikos ir konflikto Ka
ribų jūros rajone sureguliavimo. Reikalas 
tas, kad kiekvieną kartą būtina atsižvelgti 
į konkrečią padėtį ir konkrečias sąlygas. 
Dogmatiška pažiūra blaiviai neatsižvelgiant 
į realias aplinkybes kenksminga, nes gali su
kelti rimčiausių klaidų. Marksistai-leninie- 
čiai turi atminti, kad abstrakčios tiesos nė
ra, — tiesa visada konkreti.

Kai kurie dogmatikai nusirito į trockisti- 
nes pozicijas ir stumia Tarybų Sąjungą bei 
kitas socialistines šalis į pasaulinio karo 
kurstymo kelią. Jie norėtų primesti tokią 
.pat provokacinę politiką,' kokią savo laiku 
vykdė Trockis. Matyti, Albanijos vadovai 
ir tie, kurie juos skatina, prarado tikėjimą 
socializmo pergalės galimybe be karo tarp 
valstybių, o, gal būt, jie iš viso niekad ne
suprato tokios galimybės, manydami, kad 
tiktai karu, sunaikinus milijonus žmonių, 
galima ateiti į komunizmą. Bet juk ši be
protybė negali patraukti paskui komunistų 
partijas kitų šalių tautas. Dar daugiau —- 
ji gali atstumti milijonų milijonus žmonių 
nuo komunistinio judėjimo.

Albanijos dogmatikai jaudinasi, kad buvo 
kompromisais susitarta ir likviduota Ameri
kos imperialistų sukelta pavojinga krizė Ka
ribų jūroje. Jie jaudinasi, matyti, dėl to, 
kad nebuvo pradėtas termobranduolinis ka
ras, kad tautos, išvengusios pavojingos kri
zės, gyvena ir dirba taikos sąlygomis. Ir 
štai už tai jie kritikuoja mūsų partiją, mūsų 
vyriausybę, pila kibirus purvo ant Tarybų 
Sąjungos, ant tarybinės liaudies.
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TSRS užsienio politikos 
moraline-politine

, pergalė
Jau buvo sakyta, kad leisti krizei dėl Ku- 

w bos virsti pasauliniu termobranduoliniu ka
ru neatitiko socializmo interesų. Toks karas 
reikalingas agresyvioms imperialistinėms 
jėgoms, kurios, bijodamos neišvengiamos is
torinės perspektyvos, kad kapitalizmas pra
laimės, taikiai lenktyniuodamas su socia
lizmu, samprotauja taip: jeigu mirti, tai 
mirti, kaip sakoma, su muzika, nors ši mu
zika ir būtų atominių bombų sprogimai.

Štai ir išeina, kad, pirma, sukelti karą 
visokeriopai siekia agresyvios, avantiūristi
nės imperializmo jėgos, vadinamieji pasiutė
liai, praradę, viltį, kad kapitalizmas išlaikys 
taikų lenktyniavimą su socializmu. O, ant
ra, versti įvykius vystytis ta pačia kryptimi 
mėgina žmonės, kurie vadina save marksis- 
tais-leniniečiais, bet iš tikrųjų yra dogma
tikai, netikį, kad socializmo, komunizmo 
pergalė yra galima taikaus sambūvio sjrf ka
pitalizmu sąlygomis. Ir vieni, ir antri nori 
pastūmėti istoriją taip, kad būtų sukeltas 
karas, spręsti komunizmo ar kapitalizmo 
pergalės klausimą karu, sunaikinant milijo
nus žmonių.

Atrodytų, žmonės mąsto diametraliai prie
šingai, bet faktiškai jungiasi vieni prie kitų, 
jų pažiūros ir veiksmai šiuo gyvybiškai svar
biu klausimu yra vieningi.

O mums, komunizmą statantiems žmo
nėms, kaip ir mūsų broliams, kuriantiems so
cializmą, nėra jokio pagrindo mirti nei su 
muzika, nei be muzikos. Mes turime pa
siekti galutinę komunizmo pergalę.

MES ŽENGIAME PIRMYN!
Kam mums prašytis į svečius pas velnią, 

kam mums, kaip sakoma, skubėti į aną pa
saulį? Juk iš ten dar niekaš negrįžo ir ne
pranešė mums, kad ten geriau, negu žemėje. 
Argi jūs, draugai deputatai, sielojatės dėl 
to, kad susirinkote šioje salėje svarstyti 
klausimų, susijusių su. tolesniu mūsų šalies 
vystymu taikos sąlygomis, kai pavyko iš
vengti termobranduolinio karo? Ne, mes vi
si tuo džiaugiamės.. .

Per 45 metus mes nuėjome didžiulį kelią, 
o dabar mūsų žingsniai pasidarė dar pla
tesni — tai, ką anksčiau mes nueidavome 
per penkerius metus, dabar nueiname per 
mėnesį. Ar mes turime ką branginti? ži
noma, turime! Mes turime perspektyvą, 
esame įsitikinę galutine mūsų idėjų per
gale. Mes ieškome šių pergalių ne karo 
keliuose, o taikiai kurdami, lenktyniaudami 
su kapitalizmu. Mes neigiame ne tik pa
saulinį termobranduolinį karą, o aplamai vi
sus karus tarp valstybių, išskyrus teisingą 
išvaduojamąjį karą ir gynybinį karą, kurį 
priversta kariauti patyrusi agresiją liaudis.

žinoma, jeigu mums primes karą, mes ap
siginsime ir apginsime savo sąjungininkus, 

;ir mes panaudosime visas turimas priemo
nes. Tačiau mes padarysime visa, kas ga
lima, kad išvengtume karinio susidūrimo, 
kad iš viso pašalintume karus iš visuomenės 
gyvenimo. Ar galima pasiekti tokį tikslą, 
esant pasaulyje dviem sistemoms—kapita
listinei ir socialistinei? Jėgų santykis da
bar pasaulyje toks, ‘kad taikos ir socializmo 
jėgos gali pažaboti agresyvias imperializmo 
jėgas, priversti jas skaitytis su tautų valia.

Dabar imperializmas ne visagalis, ir su 
Kuba.susijusių įvykių vystymasis tai patvir
tino. Imperialistai priversti skaitytis su so
cialistinių šalių galia.

UŽ PROTINGUS KOMPROMISUS
Siekdami išsaugoti taiką, išsaugoti di

džiuosius socializmo iškovojimus, mes pasi
ryžę protingiems politiniams kompromi
sams ir darome juos, tvirtai laikydamiesi 
marksizmo-leninizmo principų. Mes laiko
mės V. Lenino nurodymų, o jis yra ne 
kartą pabrėžęs, kad kompromisai politikoje 
galimi ir būtini.

“Tikrai revoliucinės partijos uždavinys,— 
rašė V. Leninas, — yra ne paskelbti esant 
negalima atsisakyti nuo bet kurių kompro
misų, bet per visus kompromisus, kiek jie 
yra neišvengiami, mokėti išlaikyti ištikimy
bę savo principams, savo klasei, savo revo
liuciniam uždaviniui...’’ Jis teisingai kva
lifikavo visišką kompromisų neigimą, kaip 
pagrindinių marksizmo tiesų užmiršimą. V. 
Leninas rašė: “Sugalvoti tokį receptą ar to
kią bendrą taisyklę (“jokių kompromisų!”), 
kuri tiktų visiems atvejams, yra nesąmonė. 
Reikia turėti savo galvą ant pečių, norint 
mokėti Susigaudyti kiekvienu atskiru atve
ju. Tai ir sudaro, tarp kitko, partinės orga
nizacijos ir partinių vadų,, vertų šito vardo, 
reikšmę, kad ilgu, atkakliu, įvairiu, visa
pusišku visų galvojančių tos klasės atstovų 
darbu būtų paruošiamos būtinos žinios, bū
tinas patyrimas, būtina—greta žinių ir pa
tyrimo—politinė nuovoka greitai ir teisingai 
painiems politiniams klausimams spręsti.”

Taip kėlė klausimą V. Leninas. Ir mes, 
jo mokiniai ir pasekėjai, veikėme ir veik
sime leniniškai, atkaklioje, nuoseklioje ir 
principingoje kovoje gindami Kubos nepri
klausomybę ir taiką visame pasaulyje.

AUKŠTAS TAIKOS POLITIKOS 
VERTINIMAS

Draugai deputatai! Mes galime su pasi
tenkinimu pažymėti, kad šiomis įtemptomis 
dienomis su ypatinga jėga pasireiškė nepa
judinamas taikos ir socializmo jėgų solida
rumas ir efektyvus bendradarbiavimas. Mū
sų politiką, Tarybų Sąjungos vyriausybės po
litiką, visų šalių tautos įvertino' kaip blai
viausią taikingą politiką .

Viso pasaulio tautos dabar žiūri į mūsų 
partiją ir vyriausybę su dar didesniu pasiti
kėjimu ir pagarba.

Rūstaus pavojaus valandą broliškosios 
marksistinės-lenininės partijos, socialistinių 
šalių tautos pareiškė tvirtai remiančios did
vyriškąją Kubą, esančios ištikimos proleta
rinio internacionalizmo principams. Dauge
lis iš kolonijinio jungo išsivadavusių šalių 
taip pat pakėlė savo balsą Kubai ginti. Ta
rybų Sąjungos vyriausybė ir TSKP CK gavo 
daugybę kreipimųsi, laiškų, telegramų iš 
valstybių vadovų, vyriausybių vadovų, įvai
rių šalių partijų lyderių, iš Tarybų Sąjungos 
ir kitų pasaulio šalių visuomeninių organi
zacijų, darbininkų, valstiečių, inteligentijos. 
Juose buvo reiškiamas pritarimas ir ryž
tinga parama Tarybų Sąjungos veiksmams, 
kuriais buvo siekiama apginti Kubą ir išsau
goti taiką.

Leiskite man, draugai deputatai, jūsų var
du ir savo paties vardu nuoširdžiai padė
koti visiems, kurie parėmė Tarybų Sąjungos 
vyriausybės veiksmus, kuriais buvo išsau
gota taika, padėta revoliucinei Kubai.

Tik įsisiautėję militaristai ir įniršę ne
praustaburniai liko nepatenkinti, kad blaiva 
politika pavyko išvengti naujo pasaulinio 
karo, neleisti imperialistams įsiveržti į Ku
bą, išsaugoti taiką visoms tautoms.

PAMATĖ IR AMERIKIEČIAI
Galima neabejoti, kad sėkminga kova už 

Kubos nepriklausomybės išsaugojimą, negin
čijamas faktas, kad taikos jėgos laimėjo 
šias kautynes, privers daugelį žmonių pa
keisti savo pažiūras į tarptautinės padėties 
vystymąsi ir kitaip vertinti jėgų santykį 
tarptautinėje arenoje. Dabar jie realiau 
įsivaizduos branduolinės katastrofos pavojų. 
Šiaip ar taip, milijonai amerikiečių, veikia
mi įvykių dėl Kubos, pirmą kartą per visą 
JAV gyvavimo istoriją aiškiai pajuto realų 
termobranduolinio karo artumą, suprato, 
kad jų šalies teritorija neapdrausta nuo visa 
triuškinančio atsakomojo smūgio. Krizės 
dienomis amerikiečių tauta pajuto svilinantį 
termobranduolinio karo alsavimą prie savo 
namų slenksčio. Ji pradėjo suprasti, kad, 
jeigu kiltų pasaulinis karas, tai jis vyktų 
ne kažkur už vandenynų, Europoje ar Azi
joje, o visur, taip pat ir JAV teritorijoje, 
nešdamas vargą ir mirtį milijonams ame
rikiečių.

Tarp daugybės laiškų ir telegrmaų, ku
rios krizės dėl Kubos dienomis plaukė Ta
rybų Sąjungos vyriausybės adresu iš įvai
rių šalių, buvo gauta daug telegramų ir 
laiškų iš JAV piliečių. Jie nerimavo dėl tai
kos likimo, dėkojo Tarybų Sąjungos vyriau
sybei, pritarė mūsų priemonėms, kurių bu
vo imtasi likviduoti įtempimui Karibų jūros 
rajone ir tuo pačiu užkirsti keliui termo
branduoliniam karui.

x Amerikiečių tautos nuotaiką, jos pažiūrą 
į įvykius dėl Kubos rodo ir tas faktas, kad 
rinkimuose, kurie vyko jau po to, kai pasise
kė pašalinti didžiausią krizės aštrumą, ame
rikiečių tauta neišrinko kai kurių agresy
viausių politinių veikėjų, pirmiausia tokio 
karo kurstytojo, kaip Niksonas. Ne mes 
apraudosime tokių ponų — taikos ir tautų 
laisvės neapkentėlių—nesėkmę.

Taikos politika laimėjo didelę moralinę- 
politinę pergalę. Kartu mes privalome ir 
ateityje nenuilstamai stengtis išsaugoti ir 
stiprinti taiką. Padėtis reikalauja, kad mes 
nuolat būtume budrūs ir nenuilsdami kovo
tume už tvirtą taiką pasaulyje.

Atkakliai ieškoti būdų, 
kaip neišspręstus klausi
mus taikiai sureguliuoti

Draugai deputatai! Tarybų Sąjungos vy
riausybė yra tos nuomonės, kad visos pasau
lio vyriausybės ir tautos, visi atsakingi vąls- 
tybiniai ir politiniai veikėjai turi padaryti 
reikalingas išvadas iš krizės Karibų jūros ra
jone. Reikia labiau vadovautis sveiku pro
tu, labiau siekti pašalinti užtvaras, kurios 
sukelia trynimąsi ir įtemptus valstybių san
tykius. Reikia vadovautis gera valia, ieš
kant savitarpiškai priimtinų sprendimų, nuo 
kurių priklauso, ar sumažės tarptautinis 
įtempimas, ar sustiprės taika pasaulyje.

Tarybų Sąjungos vyriausybė visoje savo 
užsienio politikoje aktyviai siekia pašalinti 
iš tarptautinių santykių ginčijamus ir neiš
spręstus klausimus. Kartu Tarybų Sąjun
gos vyriausybė atsižvelgia į tai, kad įvai
rioms valstybėms yra iškilusios sudėtingos ir 
įvairios problemos, ji veikia pakankamai 
santūriai, laikosi konstruktyvių pažiūrų. Ta
čiau mes atkakliai pabrėžiame, kad yra to-

(Tąsa 4-tam pusi.}

Cleveland, Ohio
Clevelandiečių artimas 

kaimynas industrialistas C. 
Eaton šiomis dienomis šven
tė savo 79-ąjį gimtadienį ir 
ta proga i jo rezidenciją A- 
cadia Farm atsilankė visa 
eilė reporterių. Kaip visuo
met, taip ir šį kartą jis ne
sivaržydamas atsakinėjo i 
visus pateiktus klausimus. 
Kubos klausimu jis sako, kad 
Chruščiovas padarė klaidą,; 
atveždamas ten raketas, bet 

; padarė protingą nuosprendį 
i jas iš ten išsiveždamas. Jis 
i per daug sumanus, kad leis- 
, tusi į karą taip toli nuo 
‘ Kremliaus.

Eatonui atrodo, kad san
tykiai su kinais yra gana 

I blogi. O tam yra kaltas JAV 
i toks lihk jų atsinešimas. 
i Kinus verčia manyti,' 

kad sir Jungt. Valstijomis-* 
jiems lemta tik jėga susi- - 
kalbėti. Mes turime keisti 
tokį link jų atsinešimą. Vie
toj nuolatinių jų adresų 
kerštavimų, turime sudary-. 
ti sąlygas jų priėmimui į 
Jungtines Tautas, plėsti vi
sokią prekybą ne tik su ki
nais, bet ir su visu pasauliu.

Didžiausias taikai pavo- 
vojus—JAV, sako Eatonas. 
Didžiausias pasaulinei tai
kai pavojus yra nei š ko
munistinės Kinijos pusės, 
kaip kad prezidentas Kene
dis sako, bet iš JAV. Mes 
turime armijas 36-ose šaly
se, turime laivyną, išmėtytą 
po visą pasaulį, turime ra
ketas, atsuktas į įsivaizduo
jamą priešą. Tai dabar jūs 
man pasakykite, kas yra 
didžiausias pasaulinės tai
kos priešas? — klausia Ea
tonas.

Taika galima tik per susi
tarimus, o ne atominiais 
grūmojimais!

J. žebrys
II , ——       ■■■ ■ ■

Brockton, Mass.
Nelaimingi įvykiai

Liudvisia Kaulak i e n ė, 
Prano žmona, susirgo labai 
dideliu šalčiu. Buvo nuvež
ta į ligoninę, bet ten nebu
vo vietos. Raridasi namie 
po daktaro priežiūra.

J. Stigienės nesimatė 
Naujųjų metų parengime. 
Mat, buvo pavargus,^turė
jo slogą, dar parkrito ir 
skaudžiai susitrenkė?—Buvo 
priversta kviesti daktar|\ 
Gydosi namie, po dukrią 
priežiūra.

Iš Richmond Hill, N. Y., 
telefonu gavau liūdną ži
nią, kad ten nuo širdies 
smūgio mirė Olga Gray. 
(Šimaitytė), mano pusbro
lio F. Šimaičio, “Laisvės” 
skaitytojo, dukra. Palaido
ta sausio 7 d.

Paliko nuliūdime savo 
vyrą Praną Gray, dukrą 
Joaną, ir tėvus, gyvenan
čius Brooklyn, N. Y., sese
rį Heleną ir daugiau gimi
nių.

Aš, būdamas po ligos, dar 
negalėjau jos laidotuvėse 
dalyvauti. Velionės arti
miesiems reiškiu užuojautą.

George Shimaitis

SUSIRŪPINO LAUKINIŲ 
GYVŪNŲ LIKIMU

Amerikos laukinės gyvu-' 
nijos. fondacijos bankete 
kalbėjo S. L. Udall’as, JAV 
vidaus reikalų sekretorius. 
Jis sakė, kad laikas susirū
pinti ir gelbėti laukinę gy
vūniją, nes daug jos jau iš
nyksta. Sakė, kad Morris 
pelkės bus paverstos į par
ką, kur bus laikomi įvairūs 
gyvūnai ir mokslininkai ga
lės juos tyrinėti. Fondaci
jos nariai yra paaukoję virš 
2,000 akrų žemės plotą gy
vūnijos parkui, bet jo dar 
neužtenka. J. N.
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MIAMI. FLA
Naujus metus pradedant

Majamėje daugiau ,negu 
kituose miestuose, šturmin- 
gai praėjo 1962 metai. Spa
lyje mes pergyvenome kaip 
ir karinį stovį, o pabaigoje 
metų iškilmingai priėmėme 
“herojus,” kurie baigė “lais
vinimo” misiją Kubos kalė
jime . Bet pirmiausia mes 
kalbėsime apie savus lietu
viškus reikalus.

Majamės pažangieji lietu
viai taip pat draminiai per
gyveno 1962 metus. Perei
tais metais buvo planuoja
ma, diskusuojama ir būda
vo j ama, kad įsigyti nuosa- 
vią pastogę, salę lietuvių su
eigoms ir socialiai-kuKūri
nei veiklai. Tai buvo dide
lis ir sunkus darbas,
kėjo sukelti pastatui kapi
talą, Lietuvių Socialį Klu
bą inkorpuoruoti, namą pa
statyti. Tas darbas buvo 
baigtaas 1962 metais.

Pereitų metų draminis 
darbas puikiai klimaksuo- 
tas su laukimu naujų 1963 
metų. Gruodž(p 31-mos va
karą ir sausio 1-mos dieną 
LSK nariai, visi geri prie- 
teliai ii’ svečiai pirmu kar
tu susirinkome pradėti nau-’

Rei

atlikti, mes nenagrinesimė. reikia ruošti dar vieną Mai-1 nius reikalus” numestas į 
Vienok mes girdėjome Mai- ronio šimtametį minėjimą • gurbą. Tuos, kurie ėjo žu- 

^Kad širdį Floridoj. Tikrai ir teisin- dyti kitos šalies žmones, -n /»- • I • i*“--

Pittsburgh, Pa.
J. Paleckis sveikina 

pittsburgiečius su 
1963 metais

Mielas Drauge Mažukna!
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir Jūsų artimuosius bei vi- 
i sus padorius pittsburgie
čius su naujais 1963metais!

Linkiu sveikatos, laimės 
ir sėkmės 
darbe!

Su

San Francisco, Calif.
Truputis ir apie mūsų žie

mos pobūvius bei parengi
mus. Gruodžio 9 d. įvyko 
San Leandre pas draugus 
Taraškus sėkminga sueiga- 
pietūs. Taraškų namas ir 
ta visa jų apylinkė jauki ir 
maloni. Veikiausia todėl, 
kad Taraškų šeimos nariai 
yra puikūs, širdingi žmonės. 
Jie myli žmones, ir, at, ro
dos, jauti tą jų šiltą meilę 
jų namuose būdamas. Ta
raškų namas erdvus ir sko
ningai padabintas, nes Ta
raška yra specialistas namų 
dabinimui.

Pav., 'kuomet yra ruošia
mas pobūvis pas Taraškus, 
tai iš anksto galima tikėtis, 
kad svečių pas juos bus pil
nas namas. Šiuo tarpu Ta
raškų šeima padidėjus, nes 
jų duktė Carolyn su vyru 

' Billy kartu pas tėvus gyve
na. Beje, tenka pažymėti, 
kad mums visiems yra ma
lonu matyti Carolyną ir Bil-

ronio kūrinius “ 
tau skausmas,” “Mano gim- 'gai poetą Maironį gali nu- nuversti jų santvarką, at- 
tinė,” “Kur bėga Šešupė” ir šviesti tik laisvai ir realįąi vyksta net ir mūs šalies 
kitus. Mes matėme ir Mai- galvojanti žmonės, o ne dog- p r e z idien t as pasveikinti! 
ronio paveikslą, tinkamai matikai ir dar u ž s i k r ė t ę, Ruošiama jiems iškilmės,

1 ! jie apgyvenami viešbučiuo-
Kubos “vaduotojai” dar vis 

šturmuoja
Majamė dabar pilna Ku

bos “vaduotojų” ir išpirk
tųjų invazijos kalinių. Ir ko 
jiems daugiau reikia. Kar
du ir ugnimi jie vyko “va
duoti” Kubą. Nepasisekė, 
jie manė, kad Kubos žmo
nės sukils ir nuvers Kastro 
valdžią ir ten jie gyvens 
puošniuose Havanos viešbu
čiuose. Bet Kuba jiems da
vė tą, ko jie buvo verti — 
kalėjimą. Dabar dar aiš
kiau iškyla “laisvojo pasau
lio” politika. Obalsis “ne
sikišti į kitos Šalies politi-

lūs salės atidarymas. Sa
lėje ir priesaliniuose kam
bariuose dar yra nebaigto 
darbo. Dar daug ką reikia 
padaryti ir sutvarkyti. Tad sukurtą dailininko Vytauto “vadavimo” liga.
ir oficialus salės atidary
mas, jos “krikšto” iškilmės 
įvyks kiek vėliau. Numato
ma atidarymo iškilmes ruoš
ti su tikslui tinkama pro
grama. O gal bus daugiau, 
negu vienos dienos pokylis.

Šio rašinėlio nėra tikslas 
įvardinti ir įvertinti gausų 
skaičių veikėjų ir darbuoto
jų. Tai bus atlikta savu lai
ku. Pradėdami naujus me-10 Maironis virsta aukštyn 
tus, galime tikėtis, kad LSK j kojomis. Maironį kunigas 
galės gyviau ir daugiau naudoja tik savam tikslui, 
veikti socialiam ir kultūri-|kad apjuodintų Lietuvos 
niam lauke. Mūs klubas in-. liaudį. Jis peikia “keturis 
korporuotas Floridos yalsti-■ didžiuosius,” kad jie “neiš- 

,” Lietuvos, neigia
mą žodį jis turi prieš len
kus, žydus ir rusus, bet nie
ko prieš vokiškus banditus, 
kuriuos savo eilėraščiuose 
Maironis smerkė.

Kalbėtojas Būdavas pro
tarpiais rankoje pakelia 
knygą ir pasako, kad tai 
Maironio “Pavas a r i o bal
sai,” bet jis nepasako, kad 
tie “Pavasario balsai,” kaip 
ir kita Maironio poetinė kū
ryba, dabartinėje Lietuvoje 
išleista ir vertinama dau
giau, negu bet kada pir
miau. Nė žodelio kunigas 
nepasakė, kad pereitais me
tais Lietuvoje buvo ruošia
mos paskaitos, organizuoja
mi susirinkimai pagerbimui 
Maironio šimtametės su
kakties. Nieko Būdavas ne
pasakė apie geriausius. Mai
ronio kūrinius, jo satyras, 
pašiepiančias sme toninės 

” diplo-

Raulinaičio. Tai visa gerai, 
meniška, kultūringa.

Prograrūos pirmininkė, 
stoja ir praneša, kad apie 
Maironį skaitys paskaitą 
kun. Stasius Būdavas, 
Bet' kunigas paskaitos 
neturi apie Maironį. Jis rė
žia politinę prakalbą. Iš jo 
burnos visokiais tonais 
skamba “vaduotojų” gaidos,

jos įstatais kaipo socialė ir vaduoja” 
kultūrinė organizacija. Lai 
bus visų klubo narių tikslas 
solidaringai vykinti pasi- 
brėžtus tikslus .

Maironis Floridoj
Nėra kultūringo lietuvio 

bei lietuvaitės, kuris nieko 
nežinotų ar nebūtų girdėjęs 
apie poetą Maironį — kun. 
Joną Mačiulį. Tik suminėk 
žodžius “ten broliai artojai 

jus metus savoje saleje. Ir į lietuviškai šneka,” ir jis ži- 
tai buvo sėkmingas klimak- nos, kad tie žodžiai priklau
sąs. Kaip vakare, taip ir so poetui Maironiui. Praė- 
dieną svečių iš toliau ir vie- jusiais metais suėjo 100 me
tinių buvo daugiau, negu | tu nuo poeto Maironio gim- 
tikėtasi. Visi jie buvo šven-I tadienio. Lietuvoje ir kai 
tiškai nusiteikę, patenkinti, kuriose Amerikos lietuvių 
klubo pastatu. Klubo darbš
čios gaspadinės, vadovybėje 
Mrs. Lekienės, puikiai vai
šino svečius įvairiais val
giais. . ; •

Klubo pirmininkas pristo
ja prie garsiakalbio su ii-, 
gu sąrašu kalbėtojų, svei
kintojų. Visi reiškia gerus 
linkėjimus klubui naujoje

kolonijose buvo gausiai at
žymėta šimtametė Maironio 
sukaktis.

Maironio pagetbimui bu
vo suruoštas vakaras gruo
džio 30-tą Majamės lietuvių
piliečių klube. i- Programą! “hepriklausomyb ės” 
Maironio iškilmei paruošė matus ir valdininkus.
vietinis choras, vadovauja
mas mokytojos Navickaitės.

būstinėje._ Taip pat skamba1 Tai ko dar reikia? Reikė- 
dainos ir sukasi polkų ir tų tik pasveikinti chorą ir 
valsų šokėjai.

Žinoma ,tai buvo dar tik 
pirmas kojų pakilnojimas 
naujoje salėje, o ne oficia-1 kūriniai buvo parinkti ir

jo mokytoją už gražų kul
tūrinį darbą lietuvių tautai. 
Kaip meistriškai Maironio

Tai ką gi jis pasakė apie 
Lietuvą? Ogi, kad 1962 mė
tį Lietuva yra lygiai tokia, 
kokia ji buvo Maironio^gim- 
tamečio (1862) laikais. Kai 
pasiklausai tokio išvirkščio 
Maironio “pagerbimo,” iš
kyla sugestija, kad būtinai

Ką Chruščiovas pasakė apie Kubą ir 
kitus taikos išsaugojimo reikalus
(Tąsa iš 3-Čio pusi.)

kių pirmaeilių problemų, kurias nedelsiant 
reikia išspręsti, nes neišspręstos jos labai 
didina tarptautini įtempimą.

Prie tokių uždavinių priklauso visuotinio 
ir visiško nusiginklavimo problema. Suvie
nytųjų Nacijų Organizacija vienbalsiai pa
rėmė Tarybų Sąjungos vyriausybės iniciaty
vą šiuo klausimu. Nuo to momento, kai bu
vo paskelbta Visuotinio ir visiško nusigink
lavimo deklaracija, praėjo jau apie trejus 
metus. Beveik be paliovos posėdžiauja ko
mitetai, komisijos, pakomitečiai, bet vežimas 
nė iš vietos nepajudėjo.

Ar tai reiškia, kad Tarybų Sąjunga, ku
ri pasiūlė visaapimantį, tarptautiniu mastu 
griežtai kontroliuojamo nusiginklavimo pla
ną, dalyvaudama šiose derybose, nedarė 
nuolaidų savo partneriams, nesistengė suar
tinate požiūrių? Kiekvienas doras politikas 
pasakys, kac( taip nėra.

MES DĖJOME PASTANGAS
Kai buvo kalbama apie nusiginklavimo 

programos vykdymo terminus, apie bran
duolinio ginklo gabenimo priemonių likvi
davimą, apie įprastinių ginkluotųjų pajėgų 
skaičių ir apie daug ką kitą, mes atsižvel
gėme į Vakarų valstybių poziciją ir stengė- > 
mes suartėti. Kaip yra žinoma, viena iš vi
satinio ir visiško nusiginklavimo pakopų yra 
branduolinio ginklo bandymų uždraudimas. 
Ir čia mes darėme reikalingų nuolaidų, kad 
būtų susitarta. Tačiau, kaip sako diploma
tai, negali būti susitarta, jeigu vienas part
neris eina į priekį, o kitas stovi vietoje.

Dabar, keičiantis nuomonėmis branduoli
nių bandymų uždraudimo klausimais, išryš
kėjo būdai, kaip juos išspręsti. Galima ti
kėtis, kad jeigu JAV ir Anglija veiks pro
tingai, toks susitarimas bus pasirašytas.

1 Mes dar kartą pareiškiame, kad visoje
savo užsienio politikoje mes sieksime visuo
tinio ir visiško nusiginklavimo sutarties. Mes 
raginame Vakarų valstybes pašalinti pasku
tines kliūtis kelyje į susitarimą nutraukti vi
siems laikams visus branduolinius bandymuos.

Mes raginame jas pasirašyti sutarti dėl tarp
tautiniu mastu griežtai kontroliuojamo vi- 
sutinio ir visiško nusiginklavimo.

REIKIA SUSITARIMO DĖL BERLYNO

Dabartinėmis sąlygomis pasidarė dar aiš
kiau, kad reikia neatidėliojant sudaryti Vo
kietijos taikos sutartį ir jos pagrindu nor
malizuoti padėtį Vakarų Berlyne. Ne vel
tui, kai kilo krizė Karibų jūroje, milijonai 
europiečių su nerimu galvojo, kad nesure
guliuota Vokietijos problema gali atnešti 
žmonijai dar baisesnių išmėginimų. žmo
nės aiškiau pamatė, kad negalima nespręsti 
Vokietijos problemos, kitaip galipia labai 
lengvai persiristi iš vienos krizės į kitą, dar 
apvojingesnę. z

Ir čia, kaip ir visuotinio bei visiško nu
siginklavimo klausimu, Tarybų Sąjunga 
stengiasi atsižvelgti į tai, kokių pozicijų de
rybose laikosi jos partneriai. Kas gi vis dėlto 
trukdo baigti pradėtą darbą likviduojant 
antrojo karo liekanas Europoje?

Ginčijamas tebėra, svarbiausia, klausimas 
del kariuomenės buvimo Vakarų Berlyne, o 
tiksliai — klausimas, kaip, su kokia vėliava 
veiks ši kariuomene ir kuriam laikui ji ten 
liks. Tarybų Sąjungos vyriausybė siūlo, kad 
Vakarų; Berlyne: esanti kaijuomenė neatsto
vautų NATO Šalims, kad NATO vėliava 
Vakarų Berlyne; būtų pakeista Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos vėliava ir kad SNO 
prisiimtų ten tam tikrus tarptautinius įsi
pareigojimus ir funkcijas.

Tikėsime, kad mūsų derybų partneriai 
bus protingi ir atidžiai pažiūrės į šį Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą.

Norėčiau tik pabrėžti: jeigu kas nors Va
karuose tikisi, kad Tarybų Sąjunga atsisaky
sianti siekimo sudaryti Vokietijos taikos su
tartį ir jos pagrindu normalizuoti padėtį 
Vakarų Berlyne, tai tokie žmonės klysta. 
Mes už derybas su Vakarų valstybėmis, bot 
didelei kantrybei ateina galas. Net jeigu 
Vakarų valstybės nesutiks pasirašyti tokios 
sutarties, ji bus pasirašyta, s

(Pabaiga)

se.
Ir kas toliau? Vietiniai 

laikraščiai, radijas, televizi
ja ir visi tie išvaduotieji, 
pradėdami naujus metus, 
vėl gieda Kastro nuvertimo 
giesmes. O Kuba švenčia 
ketverių metų revoliucijos 
sukaktį. Daug kalbama apie 
jos pasiekimus. “Laisvoji” 
mūsų spauda pasisako atvi
rai už Kubos valdžios nu
vertimą 1963 metais. Ar 
tai įvyks, pamatysime. Kar
tais pasitaiko žinutė, kad 
Kastro valdžia dabar stip
resnė, negu kada pirmiau.

Ramstis

visuomeniškame

pagarba,
J. Paleckis

Vilnius, 1962. 12. 24.

PHILADELPHIA, PA.
Šį mėnesį valstijos vairą J pildykime mirusiųjų vietas H mūsų sueigoje.
• « - * « ' • —— * - i T* V 1 • 1 • •

naujais nariais. Žiūrėkime 
į gyvenimą su pakilusiu 
ūpu.

paims respublikonai. Per 
aštuonerius metus valdė de
mokratai. Respublikonai tu
rės didžiumą senatorių ir 
seimelio natstovų. Valstija 
trečia gyventojų skaičiumi 
šalyje, gubernatorius mili
jonierius. Valstijos senatą 
sudaro 50 senatorių ir 210 
atstovų.

Šiais metais Pennsylvani- 
jos geležinkeliai gali būti 
suvienyti su N. JY. Central 
Railroad, daug darbininkų 
neteks darbo, 
pakėlė mokestį. Važiuotės 
f eras bus pakeltas. “Mies-1 pasakyti. 1962 metų sutar
to, tėvai,” ,apskaičiuiojamies- tys nusako panaujinti kon
to išlaidas,'ir, gali būti, kad trakto 'apkalbę j imą, uždar- 
mokesčiai bus pakelti. Dir- bio pakėlimą. ?
ban tie j i Philadelphijoje tu-1 
ri mokėti miestui taksus nuo 
uždarbio. Už kiekvieną 
pirktą dalykėlį mokame 
taksus.

Mūsų LLD ir LDS gerai 
gyvuoja. LDS Numažino na
riams mokestį, padidino ser
gantiems pašalpą. Seni na
riai, sulaukę 65-erių metų, 
išėję iš pašalpų skyriaus, 
gali grįžti .

Pittsburgiečiai širdingai 
dėkoja gerb. J.
už širdingus Jinkėjimus su 
,1963 metais!

Yra malonu gauti laiškus 
iš Tarybų Lietuvos nuo ar
timų draugų. Yra įdomu ir 
malonu skaityti mūsų pir
meivių spaudoje raštus Ta
rybų Lietuvos vadų ir ra
šytojų parašytus, tai yra 
brangi dovana dėl toli nuo 
gimtojo krašto Tarybų Lie
tuvos gyvenančių lietuvių.

Linkim didžiai gerbia
mam J. Paleckiui jo asme
niniam gyvenime daug lai
mės ir sėkmės! Linkim, 
kad per daug, daug .metų

Paleckiui

Blue Cross

Plieno unijos prezidentas 
McDonald sako, 1962 metai 
unijai buvo neblogi. Kokie 
bus 1963 metai, negalima

Prieplaukų darb i n i n k ų 
streikas tęsiasi.

Mummers tradicinis para
das Naujų Metų dieną bu
vo didelis, daug benų, gra
žūs apsirengimai. Spaudoje 
keliamas klausimas paradą 
nukelti į gegužės mėnesį,— 
sausyje šaltas oras, nepa
stovus, daug sulaiko atvyk
ti iš provincijų.

Laiškų siuntimas vienu 
centu pakilo.

Valstijos kelių darbininkų 
federacija sako kovos prieš 
sunkvežimių .savininkų už
mojį padidinti sunkvežimių 
svorį nuo 60 iki 72 tūkstan
čių svarų. Sunkesnis svoris 
padidina keliuose nelaimes. 
Komercijos departamentas 
sutinka, bet Harris b u r g o 
seimelis turi padaryti jo su
tikimą įstatymu.

Iš tikrųjų, yra labai pui
ku, kad randasi pas mus to
kių gerų žmonių, kurie ne
sigaili savo gražių namų su
eigoms bei parengimams. O 
visas atlyginimas už naudo- vestų su geriausiu pasise- 
jimą visų jų patogumų iš kimu Tarybų Lietuvos so- 
mūsų pusės tai tik didelis cialistinį gyvenimą! 
ačiū jiems.

Kalbamame pokylyje tu- > Lietuvos geros valios žmo- 
rėjome svečių—J. ir M. Al- nėms geriausios sėkmės per 
vinus iš Yucaipos. Tiesa, 11963 metus ir toliau! 
mes Alvinus vis laikome sa
vais, jie čia ilgai gyveno ir 
buvo abu gan darbštūs.

Antras sėkmingas pobū
vis taipgi įvyko pas tuos 
pačius gerus žmones Taraš- 
kus. Tai pradžioje Naujų
jų Metų, sausio 1 d. Diena 
buvo nepaprastai graži, 
saulėta, tai svečių prisirin
ko pilnas namas. O jau tie 
pietūs tai tikrai buvo kara-

Linkim visiems Tarybų

Vardan pittsburgiečių,
J. Mažukna

Naujų metų dienoje di- 
didelis gaisras sunaikino 
daug gyvenamų namų. Ke
tu r i tūkstančiai paliko be 
pastogės. Dešimtys blokų, 
kaip karo paliesti, paskelbti 
vertais federalinės valdžios 
paramos. Tai buvo didžiau
sias gaisras Philadelphijos 
istorijoje.

Pereitų metų pabaigoje 
lietuvių gyvenime netekome 
kelių veikėjų. Tai palietė 
Pittsburghą ir Wilkes-Bar- 
rę. Valstijoje veikia du 
mūsų Jrganizacijų apskri
čiai. Philadelphijos apylin
kėje LLD, Pittsburgho — 
LDS. Praeityje Wilkes-Bar
re buvo garsi veikimu ir 
veikėjais su geru LLD kuo
pų skaičiumi Eastonas per
eitais metais įvykdė du ge
rus parengimus — gimtadie
nio ir Lietuvos filmų rody
mo. Parengimai buvo sėk
mingi. Eastoniečiai aplanko 
philadelphiečių parengimus. 
Ačiū jiems.-

Katalikai . Phila.delhijoje 
turi kelias bažnyčias, pašal- 
pines organizacijas, bet jos 
progreso nedaro.

Mūsų mieste gyvena An
tanas Imhpulevičius, kurio 
sėbrai Lietuvoje sušaudyti.

Šiais metaisneturime pa
siduoti nusiminimui. At-

Maynard, Mass. *
Laiškas iš Kauno nuo 

prof. T. Ivanausko
Mielas Jokūbai,

Ką tik gavau Jūsų laiš
ką su sveikinimais. Man 
taip malonu, kad mustei- 

. kiečiai mane atsimena, net
liški. Mūsų darbščios mo-, tie laikai, kai aš vaikščio- 
terys sunkiai padirbėjo, nes 'jau po “Gudų salą”, tai bu- 
tiek daug skanaus maisto vo mylimiausias momentas 
jos paruošė. Turėjome ir mano gyvenime. Dar ir šie- 
svečių iš Yucaipos — Joną met buvau ten du kartu, 
ir Marytę Radęs. Vieną kartą net Čepkelių

1 raiste, kai burbuliavo “ce- 
cerukai.”

Į Merkinę ir į Marcinko
nis taip pat kai kada nuva
žiuoju su paskaita moki
niams. O neseniai gavau iš 
ten mokyklos vaikų sveiki
nimus mano jubiliejaus 
proga ir gražią lietuvišką 
juostą.

Pas mus buvo labai biau- 
ri vasara—šalta ir lietinga, 
o dar iki gruodžio mėnesio 
buvo šilta. Tik prieš savai
tę stvėrė baisus šaltis—23 
laipsniai.

Ačiū labai už malonų

Mūsų moterys
Reikia žodį tarti apie mū-

Vivian Spector Jefferso- sų darbščias moteris. Be jų 
no ligoninėje pagimdė ketu- veikiausia mažai būtų suei- 
ris kūdikius — tris mergy- gų bei parengimų. Girdi- 
tes ir berniuką, sveriančius si, kad tas pats yra veik vi- 
po pusantro svaro. Po dvy- 'sose’ mūsų kolonijose,—mo- 
likos valandų mergytės mi- terys ima atsakomybę kas 
re. Daktarai deda pastan- liečia pobūvius, p ar engi- 
gas berniuko gyvybę palai- mus. Moterys dažniausiai 
kyti. j1 sugalvoja, suplanuoja pa-

—rengimus. Jos planuoja 
juos, jos dirba juose sun
kiai, kad tik daugiau sukė
lus pelno spaudai ir kitiems 
svarbiems reikalams.

Viršminėtuose pobūviuose laišką, — prašau ir ’ toliau 
daug dirbo K. Mugianienė, apie mane neužmiršti.
D. Mačiulienė, Helen Jaebs,
M. Mozūraitienė, U. Burdie- Amerikos lietuviams lai- 

------- --------------------v nė, V. Taraškienė, Ks. Ka-,mingų kalėdų ir naujų me- 
pi paleistas po $150,000 už-1 rosienė, F. Mačiulis, J. Ka- 
statu.

Tymsterių unija praneša, 
kad ji statys gyvenamus 
namus pensininkams did
miesčiuose. Pirmas namas 
bus. statomas St. Louis, Mo. 
Bus 25 aukštų, 646 šeimy
noms; jo pastatymas atsieis 
6 milijonus dolerių.

Mainierių prezidentas Lip-

Respublikonų senatorius 
Scott ir kitas pareigūnas 
nelinkę būti klausinėjimai 
ryšium su rotušės skandalu. 
Respublikonų susivieniji
mas reikalavo, bet didieji 
nenori būti klausinėjami.

Pilietis

Bethlehem, Pa.
Didžiai dėkoju mieliems 

draugams ir draugėms už 
simpatiją man po Adelės 
Zavienės mirties 1962 m. 
spalio 30 d.

Į “Laisvės” fondą siun-

, J. . X.J.UV1U11U, V. 
rosas, J. Mozūraitis, Al Ta- 
raška. Varde ruošėjų vi
siems didelis ačiū.

Pastaba
Sekantis parengimas 

įvyks apie pabaigą vasario 
mėnesio Berkeley, Finų sa
lėje. Diena dar nėra žino
ma. Šis parengimas bus at- 
žymėjimui Moterų Dienos. 
Ks. Karosienė sakys kalbą 
Moterų Dienos klausimu. 
Taraška parodys filmą. Ir 
daugiau bus įvairumų.

čiu
1139 A Garfield St.

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

Laike švenčių įvyksta 
daug įvairių nelaimių, ypa
tingai automobilių nelaimių. 
Mūsų Kalifornija visuomet 
stovi pirmoje vietoje 
mobilių nelaimėmis.

Pas mus oras šiuo 
yra gražus.

auto-

tarpu

Linkiu pačiam ir visiems

tų!
Jūsų T. Ivanauskas 

Kaunas, 1962. XII. 22.

Tai taip gamtininkas prof. 
T. Ivanauskas yra įsimylė
jęs į mūsų dzūkišką kraš
tą, kad jau sulaukęs 80 
metų dar neužmiršta tų sa
manotų raistų ir girių— 
“Čepkelių” ir “Gudų salos”.

J. Gaidys

Bridgeport, Conn.
“Laisvės” sausio 4 d. lai

doje tilpo užuojautos skel
bimas dėl Kristinos Stanis- 
lovaitienės mirties. Iš, jo 
buvo praleista pavardė 
O. Žilinskiene^. Atsiprašo
me. - “L”.

Kiekviena kolonija ture- 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai.
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. “LAISVĖS” VAJUS
(Tasa iš 1-moin nuslanio)

buojasi ir Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., jis 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Pati 
Valilionienė prisiuntė atnaujinimų.

Jonas Grybas, brooklynietis, parvežė 5 naujas pre
numeratas nuo Žilinskienės, iš Plymouth, Pa. Punktai 
skiriami Valiui Bunkui. Kiti brooklyniečiai, apart Bun- 
kaus, irgi pridavė atnaujinimų, kaip tai Senas Juozas, 
P. Buknys ir S. Sasna.

Mūsų geroji Marytė Kvetkas, So. Boston, Mass., 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimui. Jai pagel
bėjo J. Petruškevičius, Jamaica Plains, Mass., su dviem 
naujom prenumeratom.

Beveik kiekvieną savaitę Antanas Stripeika, Eliza
beth, N. J., prisiunčia prenumeratų. Sako, bus daugiau. 
Sveikstantis Juozas Bimba, Hawthorne, N. J., irgi pri
siuntė atnaujinimų.
i Štai ir losangelietis prisiuntė 3 naujas prenumera
tas ir sako, kredituok S. F. Smithui. Ačiū jam.

Lawrence’o Penkauskui pasidarbavo su atnaujini
mais V. Vilkauskas, Nashua, N. H.; atnaujinimų pri
siuntė V. Kralikauskas, Penkauskas ir J. Gaidys (pa
starasis iš Maynardo).

Philadelphijos moterys gražiai darbuojasi. J. Ša- 
pranauskienė prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir at
naujinimų. Taipgi atnaujinimų gauta nuo J. Šmitienės 
ir P. Walantienes, ir nuo R. Merkio.

< Mūsų nenuilstantis Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., 
laikosi laimėtojų skyriuje. Jis prisiuntė pluoštą atnau
jinimų.

Gailia, kad LLD 87 kp. (Pittsburgh) išslydo iš lai
mėtojų skyriaus. Atnaujinimų prisiuntė J. Miliauskas, 
McKees Rocks, Pa.

Nesveikuojančiam K. Kasuliui pasitraukus iš vaji- 
ninkystės,-jo vietą užėmė kitas geras darbuotojas J. 
Jaskevičius, Worcester, Mass., jis prisiuntė pluoštą at- 
jinimų.

Iš Rochesterio J. Stanley prisiuntė atnaujinimu.
Binghamtono moterų LLD 20 kp. vajininkės J. K. 

Navalinskienė ir A. Žemaitienė prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų, taipgi M. Kazlauskienė—atnau
jinimų.

B. E. Senkevičienė, Chicago, Ill., prisiuntė atnau
jinimų.

Glevelando J. Žebrys irgi prisiuntė atnaujinimų.
' — o —

I AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI :v 

Brockton, Mass. Gauta blanka su $157.50. Rinkėjai 
buvo G. Shimaitis, K. čereškienė ir K'. Sireikienė. Au
kojo:

Konstancija Kalvelienė ........... $25.00
A. ir J. Skirmontai ....................  20.00
Geo. Sbimaitis .......................... 10.00
LDLD 6 kp....................  10.00
Moterų Apšvietos klubas ......... 10.00
J. V........................................... 10.00
Pelnas nuo gruod. 15 parengimo 10.00
A. P. Chestnut ............................ 5.00

. B. C............... ................................... 5.00
F. ir K. Čereškai ......................  5.00
M. Gutauskienė ......................... 5.00
A. Kukaitienė .......................... 5.00
E. Zaleckaitė ............................ 5.00
M. Wallant ................................ 5.00
J. L. Smith ................................... 5.00
M. ir A. Kazlauskai (Haverhill) .. 5.00
M. Žaliukienė ...................... '.... 5.00
A. R. Wallan ......................   5.00
A. Venslauskas .......................... 2.0CĮ

Po $1: J. Buividavičia, P. Baron, V. Yurkevičia, M. 
Valant, I. Glodenis, J. Stigienė, F. Markevičia, S. "Stepa- 
nauskienė, T. Kaminskienė, P. Sinkevičienė, K. Sireikie
nė, A. Navickas, J. Sabaitis, A. P. Dambrauskas. K. 
Butkienė, 50 c.
* — o —

Detroit, Mich. Prisiuntė sąrašą su $16. Surinko 
V. Žabui. Aukojo:

Vincas Kuzas ............................ $5.00
V. Z...............................   5.00

Po $1: James Umar, Jonas Saulėnas, Chas. Nausė
da, Juozas Kasmauskas, Charles Beliunas ir Juozas Va
liukas.

— 0 —
Kaip matyt, fondas sukeltas viršaus' nustatytos 

kvotos. Tai labai gražus pavyzdys visų gerųjų prietelių, 
kurie taip gražiai prisidėjo su dovanomis.

Beje, keletą sykių matėm sąraše ir iš Kanados dovanų. 
Tai vis gražus pasidarbavimas mūsų gerojo veikėjo, 
“Liaudies Balso” administratoriaus Kosto Kilikevi- 
čiaus. Jis rūpinasi ir su atnaujinimais “Laisvės” prenu
meratų Kanadoje. Didelis ačiū jam.

— o —
KITOS AUKOS:
Onutė iš Connecticut ................................... $200.00
Antanina Marcenkus, Los Angeles, Calif.'.. 100.00 
ALDLD 75 kp. (per M.’Valilionienę.), Miami, 35.00 
A.A. Buddy, Los Angeles, Calif......... .  20.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, L. I. ............. 15.00
J. ir S. Stasiukaičiai, Cliffside Park, N. J.... 15.00 
Mike Pučkus, Philadelphia, Pa........................ 11.00
J. Kaspariūnas, Philadelphia, Pa........... ......... 11.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. ....... ”...............*11.00
Mokslo ir Laisvės mylėtoja, Newark, N. J. .. 10.00
A. Lindautas, Mexico, Me................................. 10.00
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa...................... 9.00
T. Dominaitienė, Miami, Fla.............................  6.00
J. Skeltis, Worcester, Mass. .............................. 6.00
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa........................... 6.00

V. Paliepis, CKerry Hill., N. J............... .  .............6.00
F. Kaziliunas, Brooklyn, Conn........................... 6.00
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio........................... 6.00
Joseph Austin, Torrance, Calif........................... 6.00
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass. ....................  6.00
Paul Zunaris, Lake1 Worth,! Fla.. . /<'•......... 6.00
I. Vežis, Binghamton, N. .................................  6.00
J. Sabanskas, Sb.'-Sudbury, Mass. ..................... 6.00
Agnes M. Jurevičienė, St. Petersburg, Fla. ... 5.00 • 
Caroline Remeitienė, Berlin, Conn.................... 5.00
H. Morkevich, Montreal, Canada.................. 5.00
A. Orlen, Webster, N. ¥..............................   • • • 5.00
Uršulė ir Vincas Burdai, San Leandro, Calif. . 5.00 
P. Walant, Philadelphia, Pa............................... 5.00
Frank Zavis, Bethlehem, Pa. ............................ 5.00
John Vaivada, Rochester, N. Y........................... 5.00
Joseph ir Izibelė Jackim, Shelter Island, N. Y. 5.00 
Daržininkas, Montreal, Canada ................... • • • 5.00
Ch.7 Vaičiūnas, Harrisburg, Ill........................... 5.00
Fr^nk Jakštys, Ozone Park, N. Y.................... 5.00
A. ir S. Kanapės, Miami, Fla............................. 5.00
A. Medelienė, Scranton, Pa. ............  5.00
Katherine Auches, Fair Lawn, N. J.................... 5.00
John Žilinskas, St. Petersburg, Fla.................. 3.00
Emilija Samalionieęė, Delair, N. J. ................  3.00
J. Webra, St. Petersburg, Fla........................... 3.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa....................... 3.00
A. Latožius, Waterbury, Conn........................... 3.00
J. Monius, Nashua, N. H. ................................. 2.58
S. Leesis, Saginaw, Mich.................. .2.55
D. Norwich, Montreal, Canada ...................... 2.50
J. Vasilius, St. Petersburg, Fla......................... 2.00
A. Kuliešius, Maynard, Mass..............  2.00
P. Petraitis, Brighton, Mass............................. 2.00
A. Liokaitis, Verdun, Canada .......................... 2.00
Antanas, Los Angeles, Calif............................... 2.00
A. Mesko, Philadelpia, Pa. ............................... 2.00
Mary Thomas, Windsor, Conn.............. ’............ 2.00
S. Seronas, W. Lynn, Mass................................  2.00
F. Sakalauskas, W. Hanover, Mass......................2.00 i
A. Raila, Brockton, Mass................................... 2.(Jt)77 •

Po $1: J. P. Milius, St. Petersburg, Fla.; W. Baltru
šaitis, P. Valaitis, A. Slogsnaitis, Brooklyn,N. Y.; A.Na
valinskas, J. Žemaitis, P. Mikalojunas, John Strole, P. 
Juozapaitis, Binghamton, N. Y.; A. Paulukaitis, A. Kris- 
tapoAis, J. Rutkus, M. Sukackas, A. Akalaitienė (New 
Hope), B. Pivoriūnienė, P. Puodis, Phila, Pa.; G. Skers
tom Bridgewater, Mass.; R. M. Skuja, Tacoma, Wash.; 
P. Link, Shenandoah, Pa.; J. Krauzlis, Huntington, N. 
Y.; J. Čižauskas, Wilmerding, Pa; Anna Qhancius, 
J. Nevirauskas, Stoughton, Mass.; Joe Kazulis, Taun
ton, Mass.; A. Butėnas, Lawrence, Mass.; D. Kvalkaus- 
kas, Bloomburg, Pa.; Julia Kripaitis, Brooklyn, N. Y.; I 
J. Svirnelis, A. Pazniokas, A. Večkys, Nashua, N. H.; 
J. Lietuvninkas, P. Bacevich, J. Pattison,- Worcester, 
Mass.;S. Urban, Salem, Mass.; J. Ragauskas, Shelton, 
Conn.; J. Krasauskas, Binghamton, N. Y.; J. Kuncas, 
New Haven, Conn.; P. Nemunas, B. Kavalchuk, Phila, 
Pa.; W. Lack, Miami, Fla.; Chas. Jaselun, Clyde, Cana
da; John Galmin, Dearborn, Mich.; A. Matulevičius, 
Brooklyn, N. Y.

. »• 1
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Aukų šį sykį gauta $846.13. Anksčiau gautaf$5,296. 

Viso gauta $6,142.13.
— o —

Pavieniai skaitytojai, kurie prisiunčia savo prenu
meratas tiesiog j Administraciją, daugelis iš jų kartu 
siunčia ir linkėjimus visam “Laisvės” personalui sėk
mės 1963 metuose. Mes esame jiems dėkingi, ir šia pro
ga norime išreikšti linkėjimus geriausios sveikatos ir 
kloties visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir vaji- 
ninkams.

“Laisvės” Administracija

Norwood, Mass.
Iš pasitikimo Naujųjų mętų

Gruodžio 31 d. buvo la
bai šalta, temperatūra nu
krito žemiau nulio, bet 
“Laisvės” skaitytojai susi
rinko pas M. Uždavinį se
nųjų metų palydėti ir 1963 
m. sutikti.

Maistą paruošė: M. Tra- 
kimavičienė, S. Budrevičie- 
nė, M. Krasauskienė ir Y. 
Niaurienė. Daugi ausiai 
darbo atliko Trakimavičie- 
nė, kuri iškepė kalakutą Ir 
didelį pyragą . Didelis ačiū 
gaspadinėms.

Po skanios vakarienės, 
besikalbant, nė nepajuto
me, kaip baigėsi 1962 me
tai. 1963 metus sutikome 
linkėdami vieni kitiems 
sveikatos, laimių, o pasau
lyje ramybės — taikingo 
tautų sugyvenimo.

M, Uždavinis

Washingtonas. — 1962 
metais Jungtinėse Valstijo
se įvairiausių drabužių bu
vo pagaminta šešių/ bilijo
nų dolerių vertės. .

Help Wanted Female

INDIJA GAVO DAUG 
GINKLŲ

New Delhi. — Viena die
na į Indijos prieplaukas atr 
plaukė šeši laivai su gink
lais ir amunicija iš Jungti
nių Valstijų ir Anglijos, 
kartu pribuvo apie 200 mi- 
litarinių patarėjų.

Excellent 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 evdhing and night du
ties. Liberal personnel policies.. 
Wire, call or write to

Director of Nurses , 
La Puente Valley Comunity 

Hospital
16195 E. Maine St.

La Puenta, Cal.

Graduate
Nurses Wanted

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

Write:
Dept. P. C.

MISS MARY RUTH PIPPEN 
Crotched Mountain 

Foundation
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

New Haven, Conn.
Įvairios žinios

Vasario 3 dieną Russian- 
American Center, 61 Ri
vington St., New Yorko 
miesto žemutinėje dalyje, 
įvyks “Laisvės” metinis su
važiavimas. Kiek girdėjau, 
tai iš mūsų miesto keletas 
pažangių lietuvių vyks į 
suvažiavimą.

Viena, ten susitiksime 
daug draugų dr> draugių, 
kita, sužinosime apie “Lais
vės” stovį, o trečia—daly
vausime bankete. Tokius 
draugiškus, o kartu ir ska
nius banketus surengia tik 
“Laisvė”.

Petras Vikšrys serga. 
Girdėjau, kad jis ir jo žmo
na vyks į saulėtą Floridą 
sveikatos pataisyti. Linkiu 
jiems laimingai nuvykti, 
Petrui — atgauti sveikatą 
ir laimingai pas mus su
grįžti.

Sausio 2 d: mirė Jonas 
Pikelis, apie 70 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų, dukterį ir ke
lis anūkus.

Jonas prigulėjo prieLDS 
16 kuopos. Seniau buvo su 
progresyv i a i s lietuviais, 
bet atvykę dipukai jį atkal

bino. Reiškiu jo artimiems 
užuojautą, o Jonui—ramiai 
ilsėtis.

Jonas Kunca

Rochester, N. Y.
Autobusų “ferai”

Su 1963 m. sausio 1 d. au
tobusų “fėrai”, mokant pi
nigais, pakelti iki 25 c., vie
toje 20 c. Su tokens pa
siliko 19 centų. Tokens rei
kės pirkti po 10 už $1.90, 
bet autobusuose tokenų ne
pardavinės. Pard avinės 
universalinės kraut u v ė s, 
kaip Sibleys, McCurdy, B. 
Formans ir kitos.

Taipgi pardavinės savo 
darbininkams didžio s i o s 
įmonės: Eastman, Bausch 
ir kitos.

Su 1963 m. sausio 1 d. 
Rochesterio santaupų ir 
santaupų paskolų bankai 
mokės 4% už santaupas, 
vietoje 3J%.

NEŠA $5,000,000 
NUOSTOLIŲ

New Yorkas. — Besitę- 
siąs laivakrovių streikas 
vien New Yorko uostui per 
vieną dieną sudaro iki $5,- 
000,000 nuostolių. JAV 
streikuoja apie 70,000 lai
vakrovių, o virš 50,000 lai
vų įgulų jūrininkų taip pat 
neturi darbo.

Londonas. Anglų dien
raščiai "‘The London Daily 
Mail” ir “The London Te
legram” kritikavo prezi
dentą Kenedį, kad jis ple
čia šaltąjį karą ir patsai 
vienas kalba už visas Va
karų valstybes, tai yra, su- 
jomis nesiskaito.

PARDAVIMAI
Namas Floridoj

i Nekentėkite 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 
bednns, 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 6500 sq. ft., f i k 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 
stud£ 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,

_____________ HELF WANTED MALE____________

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

OIL CITY HOSPITAL 
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

FOUNDRY
ASSISTANT MELTING FOREMAN

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

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN’— ALHAMBRA, CALIFORNIA

(All response held in strict confidence)

SPLENDID 
OPPORTUNITY 

OPERATING ROOM 
SUPERVISOR-INSTRUCTOR '

Nurse with B. S. degrcee 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 pro
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. Positio,n available im
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL 
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

Worcester, Mass.
“LAISVĖS” NAUDAI

BANKĖTAS-PIETŪS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa <

Įvyks Sekmadienį I

Sausio 27 January
Pradžia 1:30 Valandą Dieną

Lietuviy 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

REGISTERED 
NURSES

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

. all shifts.
Opportunity for

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

■ erai salary, yearly increases, 
I bonus tor shift differential, ex- 
1 cellent working conditions, 
ęther benefits. For further in- 
fprmation and interview, ap
ply, write, or call collect Mr. 

1 Palchikoff or Miss Mathews.
0JE 7-5160

PALM HARBOR HOSPITAL 
Garden Grove, California

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, sausio (Jan.) 11, 1963

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.



Mano ir tavo 
širdis

Gydytojo patarimai
Kaip elgtis, kad daugelį 

metų širdis dirbtų norma
liai, be sutrikimų? Kaip il
giau išsaugoti jaunystę, pil
ną darbingumą, gyvenimo 
džiaugsmą ?

Pagrindinis būdas sustip
rinti širdies raumenis, ner
vų sistemą, visą organizmą 
— fiziniai pratimai. Jie 
treniruoja mūsų kūną ir va
lią, žinoma, jeigu, pratimai 
daromi reguliariai, o ne lai
kas nuo laiko. Turistiniai 
žygiai, slidinėjimas, čiuoži
mas, plaukimas, irklavimas 
—kiek džiaugsmo ir nuosta
bių įspūdžių telkia visa tai. 
Kiekviena sporto šaka turi 
savo pranašumų. Tačiau, 
prieš pradedant reguliarius 
užsiėmimus, būtina pasitar
ti su gydytoju.

Labai didelę reikšmę turi 
' teisingas darbo ir poilsio 

derinimas. Pavyzdžiui, pie
tų pertrauka: ar visuomet 
mes ją panaudojame pagal 
paskirtį — valgymui ir po
ilsiui? Naudinga truputį pa
sivaikščioti, pasėdėti gryna
me ore — tai geras priedas 
prie fizkultūrinių pratimų. 
Deguonis maitina centrinę 
nervų sistemą, širdį. Jūsų 
kambaryje, darbo vietoje 
visuomet turi būti pakanka
mai grynas oras^ Naudinga 
miegoti prie atviro langelio. 
Stenkitės kasdien praleisti 
vieną dvi valandas ore — 
vaikščiokite pėsti į darbą ir 
iš darbo, aplamai, kuo dau
giau būkite lauke.

Kada žmogus geriausiai 
pailsi, atstato savo jėgas? 
Žinoma, miegodamas. Mie
goti reikia ne mažiau kaip 
aštuonias valandas per pa
rą. Sistemingas nepakan
kamas .miegas pažeidžia ner
vų sistemos ir širdies dar
bą. Jeigu gulsitės ir kelsi- 
tės maždaug tomis pačio
mis valandomis, miegas vi
suomet bus stiprus ir gilus. 
Įpraskite miegoti ant deši
niojo šono, nes tokia' kūno 
padėtis sudaro palankiau
sias sąlygas širdies darbui.

»Tokios yra paprastos, ge
rai širdį stiprinančios prie
monės. Jos turi įeiti į mū
sų buitį, tapti įpročiais vi
sam gyvenimui taip pat, 
kaip prausimasis rytais.

Bet įprotis įpročiui ne
lygus. Rūkymas., piktnau
džiavimas alkoholiu — šie 
įpročiai kenkia sveikatai, 
su jais reikia negailestin
gai kovoti.

Kad širdis gerai dirbtų, 
1 reikia teisingai arba, kaip 

gydytojai sako, racionaliai 
maitintis. Racionaliai, reiš
kia pilnaverčiai, vartoti 
įvairų, skanų maistą. Turi 
reikšmės ir tai, kiek kartų 
per dieną valgome — du ar 
keturis. Specialus tyrimas 
parodė, kad, valgant du 
kartus per dieną (nors 
maistas ir pakankamai ka
loringas), mažėja darbingu
mas. Geriau valgyti tris- 
keturis- kartus per dieną ir 
be didelių pertraukų. Pus
ryčiams reikia suvalgyti 
maždaug 30 procentų die
nos raciono, pietums.—50-60 
procentų, vakarienei — 20- 
25 procentus. Ypatingą dė
mesį skirkite pusryčiams. 
Jokiu būdu negalima išeiti 
į darbą nepavalgius arba 
suvalgius porą sumuštinių. 
Organizmui reikalinga ry
tinis valgymas kaip degalai 
mašinai.

Kuo daugiau sunaudoja 
žmogus energijos., tuo kalo-r 
ringesnis turi būti maistas. 
Jūs dirbate protinį darbą— 
valgykite ‘ mažiau, dirbate 
gunkų fizinį darbą — dau

giau. Vitaminas C mažina 
nuovargį, apsaugo nuo šir
dies ir kraujo indų susirgi
mų, todėl stenkitės įtraukti 
į savo racioną daržovių, juo
dųjų serbentų, citrinų, ag
rastų, braškių.

Poetai mėgsta lyginti gy
venimą su kelione audrin
gomis jūromis. Prieš pasi
tikdamas stichiją, jūreivis 
turi patikrinti savo laivą. 
Apsižvalgykite aplink—kiek 
daug dar visai nesenų žmo
nių serga, skundžiasi širdi
mi, tolydžio “semia vande
nį” iš savo per anksti pra
kiurusio laivo todėl, kad iš 
jaunystės jie gerai neparuo
šė savo organizmo ilgam 
gyvenimo keliui.

A. Arustamova
Medicinos mokslų kandidate

NEW YORKE IŠĖJO 
NAUJAS DIENRAŠTIS
New Yorkas. — Sekma

dienį, sausio 6 d., pasirodė 
pirmasis numeris dienraš
čio “The New York Stan
dard”, kurio kaina 10 cen
tų. Sekmadienio laida išėjo 
40 puslapių, o pirmadienio

Dienraštis turi raštų iš 
visli gyvenimo sričių. Lei
dėjas Joseph P. Williams ' 
sako, kad spausdins po I 
400,000 kopijų kasdien peri 
šešias dienas savaitėje. !

NYKSTA KAIMELIS
Prieš 70 metų Rocklandoj 

ežeras (Kurioje valstijoje? 
—Red.) buvo didžiausias le
do gavimo centras, žiemos 
metu dirbo apie 3,000 dar
bininkų gamindami ledą 
New Yorko ir kitų miestų 
restoranams.

Bet, kai atsirado elektri
niai šaldytuvai ir mechaniš
kas ledo gaminimas, tai se
noji ledo gąvjrba pasidarė 
nereikalinga, tai nyksta ir 
kaimelis* Žemės plotą per-' 
ims New Yorko ir New 
Jersey valstijų Palisade 
parko komisija.

J. N.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

di, “Kubos diktatoriai pajus, 
kad jie ore kabo, ir džiaugsis, 
kad kabo ore, o ne ant me
džių šakų.”

Kastro ir jo kolegos turėtų 
džiaugtis, kad juos “išlais
vins” ne “Keleivio” redakto
riai. Jei pastarieji būtų tais 
jų “išvaduuotojais,’’ tai jie 
tikrai būtų pakabinti ant me
džių šakų.

Gal gi šitie 1963 metai ir 
bus tikrai visiems laimingi me
tai. Bent jau jie žada būti 
didelių “galvočių” metais.

Tai sprendžiu pagal kana- 
diškio Jono Kardelio gazietą. 
Joje vienas tokių išminčių jau 
pasirodė. Juomi yra koks ten 
Dr. Juozas Kaškelis. Jis mums 
garantuoja, kad komunizmas 
niekados nepaims viršaus ant 
kapitalizmo. Tuo jis pasirū
pinsiąs, įrodydamas pasauliui, 
kad kapitalizmas pranašesnis 
už komunizmą. Nieko jam ne
reiškiančios visos Markso ir 
Lenino “dogmos.”

Pirmiausia pats Jonas Kar
delis ir jo vienminčiai, o pas
kui visi kiti “veiksniai” nuo 
dabar prašomi ramiai miegoti. 
Ko iki šiol dar nepajėgė pa
daryti pačios gudriausios bur
žuazinės galvos, padarė dr. 
Kaškelis. Jis iššlavė komuniz
mą ir . įamžino kapitalizmą.

Sakoma, Anglijoje pasirodė 
knyga “Ekonominės nusigink
lavimo pasėkos.” Joje įrodi
nėjama, kad Anglijai nusigin
klavimas piniginiai atsieitų 
daug1 daugiau negu ginklavi- 
masis.

Tai naujos mados propagan
da gąsdinimui anglų, kurie 
galvoja apie nusiginklavimą 
kaip priemonę pašalinimui ka
rų ir užtikrinimui pastovios 
taikos žemėje.

V. Tysliavienė 
grįžo iš Lietuvos

Sausio 7 d. brooklynietė 
Valė Tysliavienė, savait
raščio “Vienybė” leidėja, 
lėktuvu grįžo iš Vilniaus. 
Kaip žinia, ji buvo nuve
žusi ten savo mirusio vyro 
poeto Juozo Tysliavos pele
nus palaidoti Rasų kapinė
se.

Lietuvoje V. Tysliavienė 
pabuvojo porą gerų savai
čių, susitiko daugelį žmo
nių ir su jais kalbėjosi; 
matė eilę spektaklių. Nau
juosius metus sutiko Vil
niaus operoje, kur buvo, 
kaip kas metai tą dieną, 
statoma Verdi opera “Tra
viata.” Grįžusioj! sako: 
savo kelione esu pilnai 
pasitenkinusi.

Iš laiškų
“Laisvės” Redakcijai

Nuoširdžiai sveikiname 
visus “Laisvės” kolektyvo 
darbuotojus, bendr a d a lo
bius ir skaitytojus Naujų
jų 1963-jų metų proga. Lin
kime redakcijos darbuoto
jams ir toliau nenuilstamai 
kovoti ginant dirbančiųjų 
reikalus, vaizduojant lietu
vių gyvenimą toli nuo savo 
Tėvynės. Tegu “Laisvės” 
žodisj stiprina mūsų ryšius 
su Tėvyne!

Dėkojame Agnei Grigai
tienei, gyvenančiai Los An
geles mieste, kuri mums 
per eilę metu užprenume
ruoja “Laisvę”.

Linkime A. Grigaitienei 
sėkmės, sveikatos ir ilgų 
gyvenimo metų.

Tamulaitis ir
Liutvinavičiij šeima

Jurbarko ra j., Veliuona ,

Ir mano sveikinimas, įkalbėta, kaip gauti naujų

Tau, mielas rašytojau!
(Vietoje laiško

V. Mykolaičiui-Putinui)
Šių metu sausio 5 d. sa

vaitraštyje “Literatūra ir 
menas’ ’skaitau, jog jūs šio
mis dienomis minite ar mi
nėjote savo 70-tą gimtadie
nį. Leiskite ir man šia pro
ga jus nuoširdžiausiai pa
sveikinti ir palinkėti jums 
dar daigelio kūrybinių me
tų ir geriausios sveikatos. 
Jūs savo ilgamete literatū
rine kūryba paskaidrinote 
ir praturtinote visų mūsų 
gyvenimą pačiais audrin
giausiais žmonijos istorijoje 
laikais.

Anais rūsčiais ir liūdnais 
pokario metais susitikimą 
ir asmenišką pažintį su ju
mis taip baisiai karo suža
lotoje mūsų tėvynėje tebe
laikau šiltus savo atmintyje. 
Tikėkite manimi: didžiausia 
garbe laikiau paspaudimą1 
dešinės autoriui “Altorių 
šešėlyje.”

Kaip džiugu, kad jūs, se
nosios kartos draugai ir ko
votojai, plunksnos darbuo
tojai, tebedirbate, tebeku- 
riate ir tuo auklėjate nau
jus ir jaunus naujojo gyve
nimo statytojus, mūsų šau
niosios lietuvių tautos kul
tūrininkus. Lai visos jūsų 
garbingos pastangos apsi
vainikuoja dar didesniais, 
dar gražesniais laimėji
mais !

A. Bimba

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos senatorius 
Eid. J. Speno siūlo, kad val- 
stijojė būtų visiems me
tams įvestas šviesos taupi- 
nimo “Daylight time”.

New Delhi. — Indija jau 
turi 600,000 vyrų armiją.

Sekmadienį minėsim pažangių 
lietuviu motery 50 metų 

veiklos JAV sukaktį
Sausio 13 d., sekmadienį, 

3 vai po pietų, visi būkime 
“Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
kad galėtume gražiai pra
leisti laiką su Moterų Klu
bo narėmis minint pažan
giųjų lietuvių moterų 50 
metų veiklą JAV.

Antanas Bimba duos įva
dą. Pačios klubietės daly
vaus programoje su kalbo

Aido choras gražiai pradėjo 
Naujus metus

Sausio 4-tą dieną “Lais
vės” svetainėje Aido choras 
turėjo gražų metinį susirin
kimą, kuriame buvo pada
ryta peržvalga praėjusiųjų 
metų veiklos ir planuojami 
darbai tolimesnei veiklai. 
Ir taipgi tapo perrinktas 
komitetas šiems metams, į 
kurį įeina šie draugai: Pir
mininku Jonas Grybas, vi- 
cepir m i n i n k e Elena Bra
zauskienė, sekretoriumi Jo- 
ftąs Juška, kasininku Wal- 
teris Keršulis ir finansų se
kretore Ona Kazlauskienė. 
Korespondentės H. Feife- 
rienės susirinkime nebuvo, 
bet visi pageidavo, kad ji ii* 
ant toliau būtų korespon
dente. Choro mokytoja M. 
Stensler buvo pagirta bei 
pagerbta už sumanų bei uo
lų choro vadovavimą. Ir 
taipgi visi choro nariai ta
po pagirti 'Už sutartingą 
veikimą chore. Prie to, ta
po nutarta pavasariop reng
ti parengimą ir jame turėti 
programoj operetę arba 
koncertą. Bet daugiausia

METINIS LIETUVIŲ KOOPEĘACINĖS SPAUDOS 
BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIĄVIMAS 
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šiuo Lietuvių Kooperacinės Spaudos -Bendroves Direk*i' 
torių Taryba skelbiame, kad metinis šios Bendrovės suvažia
vimas įvyks 1963 metų Vasario męn. 3-ą dieną, 61 Rivington 
St., New Yorke. Posėdžių pradžia 11-ą valandą ryto.

Visus Bendrovės narius kviečiame suvažiavime dalyvauti, 
ir Bendrovės nares organizacijas prašome prisiųsti savo at
stovus. • ’ ‘ . . .

Kiekvienas Bendrovės narys bei narė organizacija LKS 
B-vės suvažiavime turi tik vieną sprendžiamą balsą, neatsi
žvelgiant į turimų serų skaičių.

LKSP B-vės Sekretorius S. Vėtchkis

“Laisvės” Dalininkų Suvažiavimas ir /

METINIS BANKETAS
Kviečiame visus į banketą ir dalininkus—į su

važiavimą. Suvažiavime gali būti ir svečiai (ne 
šėrininkai), tik jie negali balsuoti. Suvažiavimo 
pradžia 11 vai. ryto.

Suvažiavimas ir banketas bus sekmadienį

Vasario 3 February
Banketo pradžia 6-tą valandą vakare

Banketas ir suvažiavimas bus
• ‘ \ 
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Russian-American Center Hall
"t

61 Rivington St., New York City
(netoli nuo Williamsburg tilto) 

j

Labai prašome iš anksto įsigyti banketui bilie
tą. Kaina $3.50. Parašykite “Laisvės” Administ
racijai, ir mes prisiusime jums bilietą.

Iš Brooklyn© važiuojant per Williamsburgo tiltą, iš
lipkite Essex St. stoty.

Važiuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, reikia 
išlipt Fulton St. stoty ir išlipus į gatvę reikia eiti Fulton 
gatve skersai Broadway iki Nassau St. Čia imti Jamaica 
subway ir išlipt ant Essex St. stoties. Išlipus į viršų, rei
kia pasiklausti Rivington Street©.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas buš ga
limas.
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mis, eilėmis ir kitais įvai
riais kultūriniais pamargi- 
nimais.

Mildred Stenslerienė ruo
šia dainų programą—daly
vaus Aido moterų choras, 
pats Aido choras ir solistė 
Elena Brazauskienė.

Po gražios programos, 
bus kavutės ir pyragų.

ITM

dainininkų į chorą. Nes 
mat, jų labai trūksta. Tai 
gi buvo. prašoma visų cho
ristų, kad jų ieškotų. Bet 
būtų gerai, kad ir neieškot. 
ateitų ir įsirašytų į chorą.

Skaitytas linkėjimas cho
rui nuo Onos Cibūlškiėnės, 
kuri užsimokėjo garbės na
rystės duoklę ir dar chorui 
paaukojo penkinę. Ir taip
gi skaitytas linkėjimas nuo 
Kazio Devetzko, kuris irgi 
užsimokėjo duokles. Ir dar 
du garbingi draugai iš Con
necticut užsimokėjo duok
les. Tai Juozas Alėksaitis 
ir P. A. B.

Taipgi Jurgis Bernotas 
nusibaudė save $5. už neat
silankymą n a u j ų metų 
laukti.

Taigi, Aido choras šiuos 
naujuosius 1963 metus pra
dėjo labai gražiai. Ir ga
lima tikėtis, kad choras su 
tękia gabia mokytoja ir su 
drūtu komitetu eis ir toliau 
geru keliu . , . . ’.

Jonas Jūškd, sėkr.t » •

FILMAI
ELECTRA

Ši legenda, iš gilios grai
kų senovės, parašyta prieš 
2,400 metų, turi didelį pasi
sekimą graikų teatruose 
nuo pat pirmųjų teatro die
nų.

Kaip žinome, graikų te
atras pasižymi daugiausia 
savo tragiškais mitologi
niais veikalais, kurie vis 
pakartojamai vaidi narni 
scenoje. Tarp daugelio to
kių mitologinių legendų 
ypatingai pasižymi veika
las “Electra”, kurio turi
nys, bendrais bru ozais 
ijnant, yra toks:

Graikų karalius Agamem
nonas sugrįžta triumfališ; 
kai iš Trojos karo. Visi pi- 
hes gyventojai pasitinka jį 
su džiaugsmu, apart žmo
nos, kuri jau turi meilužį 
ir pirmai progai pasitaikius 
nužudo savo vyrą. Jos mei
lužis jai padeda šią žmog
žudystę įvykdyti. Gi savo 
dukrą, vardu Electra, ir 
sūnų Orestes, tuojau išvaro 
iš pilies.

Vaikai užauga tarp bied- 
nų laukų darbininkų. Jie 
lanko tėvų kapą ir planuo
ja kerštingą sąmokslą, kaip 
nužudyti motinos meilužį 
ir pačią motiną.

Liaudis, pasipiktinus mo
tinos pasielgimu, padeda 
vaikams įvykdyti patėvio 
nužudymą; bet tuo pačiu 
kartu pasmerkia abudu 
jaunuolius už motinos mir
tį ir priverčia juodu palikti 
savo tėvynę, norėdami tuo 
parodyti, kad nesvarbu ką 
motina būtų padarius—vai
kai neturi teisės kelti ran
ką prieš ją, nes- ji davė 
jiems gyvybę.

■ Filmas suktas kalnuotoje 
Gbaikijdš 'apylinkėje; kur 
mateisi! tnolio nukrėstos ba
kūžės ir žmonės, kaip šešė
liai slankioja aplinkui, ku
rie simbolizuoja visą tų die
nų- liaudį. .
/ Pilies vaizduose parodo 
anų laikų karalių gyveni
mą, kuris buvo uždarytas 
nuo liaudies akių, kur vy
ko visokios intrigos.

Dialogas graikų kalba, 
bet angliški parašai labai 
trumpi ir aiškūs. Sklandi 
vaidyba parodo režisie
riaus kūrybinius gabupus 

HARTFORD, CONN.

MIRUS

Kristinai Stanislovaitienei
— Waterbury —

Reiškiame širdingiausiią užuojautą dr.
J. Staneslow, sūnums, giminėms 

j draugėms ir draugams.

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ
, J. ir L. ŽEMAIČIAI A

J. ir M. BARNETT

“Vilnies” Kalendorius
Jau gavome “Vilnies” Kalendorių 1963 metams. 

Puiki knyga, 128 puslapių. Daug, naudingų infor
macijų iš istorijos ir kitų mokslo sričių. Kaina tik 
$1.00. Persiuntimą apmokame. 4 Reikalaudami ad
resuokite :

“Laisve,” 102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

6 pual.-Laiavė (Liberty)-Penkt, sausio (Jau.) 11, 1963

perduoti . žiūrovui temos^ 
mintį.

Filmas buvo aukštai įver
tintas filmų festivaliuose, 
kurie. įvyko Anglijoj, Grai
kijoje, Italijoje ir Prancū
zijoje. Tikimasi, kad ir čio
nai turės gerus atsiliepi
mus.

“Electra” dabar rodoma 
Beekman kinoteatre 65 St. 
ir 2 Ave., New Yorke.

H. F.
---------------- £

Motery klubo 
susirinkimas

h

Trečiadienį, sausio 16 d., 
įvyks Motėm klubo mitinį 
gas 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” name. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti. Vei
kiausia, komisija turės pri
rengusi raportą iš ateinan
čio sekmadienio parengi-; 
mo. Taipgi galėsime pla-\ 
čiau padiskutuoti, kaip ge
riau prisirengti Motėm 
Tarptautinės Dienos minė
jimui.

Po susirinkimo Kazė 
Čeikauskienė ir Veronika 
Urbonienė mus visas pa
vaišins.

Valdyba

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos susirinkimas 
jvyks 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 vakariene 
ir šokius Lietuvių salėje, 29 End#- 
cott St., pradžia 6-tą valandą vak.

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

(2-3)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, Sausio-Jan. 20 d., 
, pradžia 1-mą valandą popiet, 1622 
Fillmore St. Viši kuopos nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me. A. J. P. (2-4)

SVARBU!
♦

1963 metų Vasario-Februa- 
ry 3 dieną į vyks “Laisvės” 
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.
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