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METAI 52-ji

« KRISLAI
Iš prezidento kalbos. 
Klaidingos gairės. 
Kaip su ta paroda?
Puikios perspektyvos. 
Užsitarnauta šlovė. 
Kaip tie plėšikai. 
Norįs kariauti.
Draugams iš “Freiheit.”

— Rašo A. Bimba —

Mūsų prezidento praneši
mas Kongresui labai įdomus 
tuo, kad iš jo visų siūlų trykš
te trykšta didžiausi prieštara
vimai. čia jis didžiuojasi ne
svietišku mūsų krašto pralobi- 
mu, čia jis pripažįsta, kad 
apie trisdešimt milijonų ame
rikiečių vaikštinėja nedavalgę, 
žmoniškai neapsirengę, be tin
kamų butų.

Beveik pusę kalbos pašven
tęs propagandai už dar di
desnį ginklavimąsi, pasižadėjo 
darbuotis už visuotinį ir pilną 
nusiginklavimą.

Didžiavosi mūsų ekonomikos 
klestėjimu, bet gražiai nuty
lėjo apie pastovią šešių mili
jonų bedarbių armiją.

f Gražiai susidorojęs su ko
munizmu, ne tik visą mūsų 
kraštą, bet ir visą Lotynų A- 
meriką rūsčiai gąsdino baisiu 
komunizmo pavojumi iš ma
žytės Kubos!

Apsidžiaugęs, kad nė viena 
iš naujų valstybių Azijoje bei 
Afrikoje nenužygiavo komu
nizmo keliu, siūlė bilijonus do
lerių išleisti jų gelbėjimui iš 
komunizmo pavojaus.

Panašių prieštaravimų ran
dasi ir daugiau, bet užteks 
tiek.

Tenka pasakyti, kad pr#zi-
dento patiektosios šiems me
tams gairės nežada laimės nei 
Amerikai, nei pasauliui.

.Tai kaipgi bus: Tarybų Są
junga dalyvaus pasaulinėje 
parodoje 1964 metais mūsų 
Niujorke, ar ned a 1 y v a u s ? 
Kalbos eina, kad parodos ren
gėjai maldauja tą šalį pakeis

ki savo nusistatymą. Be jos 
dalyvavimo paroda neduosian
ti nė pusės tiek biznio, kiek 
iš jos tikimasi.

Ką galvoja Tarybų Sąjun
ga? Sakoma, ji mano, kad 
iš parodos praktiškos biznis-j 
kos naudos jai nebūtų daug, o ; 

^'Propaganda; luek iš jos atei
tų, neverta dvidešimt penkių 
milijonų dolerių. Už tą gali
ma būtų pasistatyti daug gy
venamųjų namų.

Rimtas klausimas. Jis jau tu
rėtų i&ryškėti greitoje ateity
je, nes toks neaiškumas gali • 
visai sugadinti mūsų Mosės iri 
jo kolegų nervus.

Perskaičiau Vilniaus “Tieso
je” (sausio 11 d.) Valstybinės 
plano komisijos pirmininko A. 
Drobnio pranešimą “Apie Lie
tuvos liaudies ūkio vystymo 
planą 1963 metams.” Koks 
puikus pranešimas, kokios šau
nios perspektyvos!

Mūsų senoji tėvynė, kartu 
su kitomis tarybinėmis šali
mis mojasi ir šiais metais di
džiuliams laimėjimams, didžiu
liams pasiekimams.

Mes tik galime palinkėti jai 
sėkmės visuose tuose šauniuo
se užmojuose.

Neseniai “Laisvėje” skaitėte 
labai gražų Rojaus Mizaros 
straipsnį apie Antaną Snieč
kų, vieną iš įžymiausių mūsų 
senosios tėvynės vadų, kuris 
'Šiomis dienomis atžymėjo ša

rvo šešiasdešimtąsias . metines 
k ir ta proga tapo Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo apdovanotas 
Lenino ordinu.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Šiam. Vietnamas reikalauja 
komunistų vienybes

'LAISVES' VAJUS 
gavimui naujų skaitytojų

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.

“Galima sutvarkyti BeHyno 
reikalus,”-“ sako Chruščiovas

Saigonas. — Įvyko Šiau-1 Dienraštis nurodė, kad 
rėš Vietnamo Komunistų' imperialistai skleidžia me-
partijos konferencija. Pra- -lūs, buk “komunistai siekia
nešima darė vadas Ho Chi- 
minhas. Jis apibūdino tarp
tautinę padėtį: komunisti
nių šalių atsiekimus ir im
perialistinių didinimą ap
siginklavimo.

Po konferencijos partijos
organas “Nhan Dan” (Liau
dis) rašė: “Socialistinis la
geris turi būti kietai suvie
nytas, o ypatingai reikalin
ga vienybė tarp Tarybų Są
jungos ir Kinijos komunis
tu.”

Daugybė protestų prieš 
Neamerikinį komitetu

Washingtonas. — Prie 
Baltojo Namo įvyko de
monstracija, kurios daly
viai reikalavo panaikinti 
komitetą, kuris tyrinėja 
antiamerikinę veiklą. Pasi
rodo, kad iš visos šalies vis 
daugiau ateina reikalavimų 
panaikinti jį, nes jis veikia 
prieštaraudamas JAV Kon
stitucijai.

Kongrese yra įnešta du 
biliai, kurie reikalauja pa-

Dėl įvykių Togo 
respublikoje

\ Akrą. — Togo militari- 
nės jėgos su liaudies prita
rimu nuvertė Vakarų poli
tikos prezidento Sylvanus 
Olympio valdžią. To buvo 
galima laukti.

Togo plotai pirma Pirmo
jo pasaulinio karo buvo pa
vergti Vokietijos imperia
listų. Po to karo 13,000 
ketv. mylių plotas buvo An
glijos “globoje”, o beveik 
22,000 ketv. mylių — Pran
cūzijos.

Ganai gavus nepriklauso
mybę Anglijos “globojamo” 
ploto gyventojai plebiscito 
keliu susijungė su Gana. Gi 
Prancūzijos “globojamas” 
plotas pasiskelbė atskira 
respublika.

Togo prezidentas Olym
pio ir jo šalininkai vedė ar
šią propagandą prieš Ganą 
ir kitas neutrališkos politi
kos Afrikos valstybes.

Gal jau baigsis 
A-bombų bandymai %

Jungtinės Taufos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga prieš Kalė
das baigė atominių bombų 
bandymus ir pareiškė, kad 
jeigu Vakarai susilaikys 
nuo atominių ginklų ban
dymų, tai TSRS nuo 1963 
m. sausio 1 d. daugiau jų 
nedarys. /

Dabar eina pasitarimai 
tarp S. Carapkino, TSRS 
delegato, ir W. C. Fosterio, 
JAV delegato, atomi n i ų 
bandymų sulaikymui.

eksportu o t i revoliuciją”.
! Komunistai sako, kad kiek- 
I vienos šalies darbo liau- 
' dies yra pareiga kovoti ir 
pasiliuosuoti iš išnaudoji
mo,

Taikos reikalais dienraš
tis rašo: “Komunistai sto
jame už taiką ir taikingą 
sugyvenimą " skirtingų po
litinių ir socialių santvar
kų, o tarptautinių reikalų 
išsprendimą pasitarimu ke
liu”.

leisti komitetą. Vieną bilių 
įnešė kongresmanas iš Ka
lifornijos valstijos — Ja
mes Rooseveltas, sūnus bu
vusio JAV prezidento, o 
antrą — William Ryan, 
kongresmanas iš New Yor- 
ko valstijos.

Šias rezoliucijas remia 
84 kongresmanai, bet At
stovų buto pirmininkas 
John McCormack’as prieš
tarauja bilių apsvarstymui.

500,000 JAV karių 
buvo prieš Kubų

Washingtonas. — Kubos 
krizės metu Jun g t i n ė s 
Valstijos jau buvo paruo
šę 500,000 vyrų smūgiui 
Kubos respublikai. Virš 
3,000 bombinių lėkt u v ų, 
daugybė jų su atominėmis 
bombomis, jau tik laukė 
signalo bombardavimui.

45,000 marininkų koman
doje generolo D. M. Shoup 
buvo paruošta pirmam 
smūgiui, o jų rezervai su
darė dar 100,000. marinin
kų.

Pentagonas buvo paruo
šęs pirmąjam smūgiui 100,- 
0,00 pėstininkų ir visas prie
mones ūmiam jų į Kubą iš
kėlimui. Karo laivynas bu
vo sukoncentravęs virš 200 
laivų su 45,000 jūrininkų.

Korporacijų serai 
žymiai pakilo ’

New Yorkas.—Nors pre
zidentas Kenedis dar ne
aiškino Kongreso nariams 
kam planuojama daugiau
siai numušti taksų, bet 
spaudos korespondentai tą 
jau sužinojo.

To rezultate New Yorko 
biržoje smarkiai pakilo kai
nos įvairių korporacijų Še
rų, o daugiausiai tų, kurios 
gamina ginklus ir amunici
ją

Honkongas. — Šios ang
lų kolonijos valdžia pasky
rė $87,000,000 įrengimui 
prėsko vandens rezervua
ro. ę

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

PUNKTAI
Connecticut Valstija ...................................... 9522
Miami, Fla.4 .............................................  7607
Brooklyn, N. Y...........................   6366
So. Boston, Mass................................................. 5648
New Jersey valstija ............. *......................... 5582 Į
Los Angeles, Calif.............................................. 5028
Lawrenęe - Lowell, Mass..................................  4288
Philadelphia, Pa................................................ 3776
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 2960
L. Tilwick, Easton, Pa...................................... 2788

— o —
Pittsburgh. Pa. ................'.........
Worcester, Mass. Į................. .
Rochester, N .Y.........................
Great Neck, N. Y.....................
Chester, Pa.......u.A.....................
M. Uždavinis, Norwood. Mass. 
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y..............
B. Sutkus. San Ftancisco, Cal. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md.
J. žebrys, Cleveland, O............

— O —
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė naują 

prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų. Atnaujinimų gau
ta ir nuo V. Staugaitis, W. Suffield; J. Čepukaitis, Fo-
restville, ir J. Patkus, New Haven.

Jurgis CĮendrėnas, St. Petersburg, Fla., smarkiai 
darbuojasi, prisiuntė dvi naujas prenumeratas. Nese-

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Sako, kadneveikia 
JAV propaganda

Washingtonas. — JAV 
Kong r e s o subkomitetas, 
kuris rūpinasi propaganda 
per “Voice of America”, 
raportavo, jog propaganda 
neveikia Kuboje ir Lenkijo
je. \'

Vargiai ji savo tikslą pa
siekia ir kitur. 19§2 metais 
JAV palaikymui propagan
dos per “Voice of Ameri
ca” išleido $120,56(1,000.

Prie “Voice of America” 
dirba daug pabėgėlių, ku
rie propagandą perduoda 
tų šalių kalba, iš kurių jie 
yra atbėgę.

400,000 vyrų armija 
prieš partizanus

Saigonas. — Dabar prieš! 
partizanus veikia virš 400,- 
000 . vyrų armija. Pietų 
Vietnamo armija J sudaro 
250,000 vyrų jėgą, Žandarų 
pulkai — 150,00 ir dar 12,- 
000 Jungtinių Valstijų ka
rininke marininkų ir lakū
nų. \

Partizanų, organizuotų į 
batalionus, yra tik apie 20,- 
000, bet jie gauna nuolati
nės pagalbos iš žemdirbių, 
darbininkų ir žvejų.

SIAUČIA ŠALČIAI
Washingtonas; — šiemet 

neišpasakytai yna šalta ir 
gili žiema. Šalčiai siaučia 
nuo Kanadoą.iUr Meksikos. 
Sausio 14 d. feo Grande 
upės srityje buvo tik 20 
laipsnių virš nulio ir daug 
citrusų sugadini; Tą dieną 
sniego audrose’’ žuvo 40 
žmonių. e :

--------—- -fo—--
Gdynia, Lenkija. — Len

kai pasistatė naują laivą 
14,500 tonų įtalpos.

2732 ; Chicago, Ill............ ......................
2028 Scranton, Pa................................

i Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.
1 Į A. Navickas, Haverhill, Mass.
1680 ( yera Smalstis, Livonia, Mich.
1380 k Naravas, Shenandoah, Pa.
1348 j y Taraškienė, Oakland, Calif.

I C. K. Urban, Hudson, Mass.
1240 j Veronika Kvetkas,
1128 | Cambridge, Mass..................
1005 M. Aranuk, Detroit, Mich........
960 C. Belunas, Detroit, Mich .........

932
632
600
360
348
328
204.
196

t

180
146
108

Brazilijoje yra 
sunki padėtis

Rio de Janeiro. —Po ple
biscito, kuris grąžino pre
zidentui Goulartui galią, 
reakcininkai nenusiramino. 
Jie kalba už militarinį dik
tatorių.

Brazilijos padėtis sunki. 
Buvusios reakcinės vyriau
sybės šalį nualino, jos fi
nansus pristūmė prie kata
strofos. Dabar už vieną 
JAV dolerį jau moka 1,000 
kruzeiru.

Jungtinės Valstijos ma
žai teikia pagalbos Brazili
jai, nes Goularto vyriausy
bė neremia Washington© 
politikos.

s

Konge jau pasidavė 
Moise Tshombe

Jungtinės Tautos. — Po 
daugelio manevrų ir grasi
nimų save pasiskelbęs Ka- 
tangos prezidentu' Moise 
Tshombe jau pasidavė.

Ilgai jis grasino sunai
kinti svarbias Kolwezo ka
syklas ir “sunaikinti mies
tus. tiltus ir kitokias įmo
nes”, jeigu Jungtinių Tau
tų jėgas nesusilaikys nuo 
Katangos okupavimo.

Bet jo grasinimai ir pasi
liko grasinimais. Jungtinių 
Tautų jėgos jau užėmė Kol
wezo kasyklas ir miestelį.

TUNISIJOJE NERAMU
Tunisas. —Susektas suo

kalbis nužudyti Tunisijos 
prezidentą B o u r g u i b ą. 
Amerikiečiai mano, kad tai 
rezultatai ekonominio skur
do ir nepasitenkinimo jo 
pataikavimais Vakarų po
litikai. Tunisijos darbo 
liaudis baisiai skursta, nes 
proporcionalės metinės 
įplaukos siekia tik $100.

Berlyrias. — Čionai atsi- i 
darė Vokietijos Demokrati
nės Respublikos Komunistų 
partijos suvažiavimas. Da
lyvauja virš 2,500 delegatų, 
o broliškų delegatų yra iš' 
apie 50 šalių. Broliškų de-: 
legatų tarpe yra Chruščio
vas. Jis sakė kalbą dėsty-1 
damas tarptautinę padėtį. I

Chruščiovas sakė, k a d ; 
reikia padaryti taiką su 
Vokietijomiš ir būtinai su-; 
tvarkyti vakarinio Berlyno 
reikalus. Kas dėl vakarinio
Berlyno, tai Chruščiovas ja).

Kenedis sake., kad JV mimus 
taksus, bet ginkiuosis

Washingtonas. — Pirma
dienį, sausio 14 d., Jungti
nių Valstijų prezidentas 
John Kenedis kalbėjo ben-
drame Kongreso posėdyje.

Kenedis sakė, kad reikia 
priimti trijų metų taksų 
planą ir jį vykdant bus 
galima “visiems” numušti 
Įplaukų taksui Smulkme
niškas planas bus paskelb
tas vėliau.

Kenedis kalbėjo, kad ap
siginklavimui turės būti

J. Valstijos grasina 
Ceilono respublikai
Kolombas. — Jungtinių 

Valstijų valstybės departa
mentas pareiškė, kad su va
sario mėnesiu sulaikys pa
galbą Ceilono respublikai. 
Sakoma, kad taip pasielgs 
už tai, jog Ceilono respub
lika konfiskavo amerikie
čiu naftos šaltinius.*•

Bet Ceilono vyriausybė 
numato ir kitą priežastį 
JAV nemalonės: neseniai 
čia įvyko Afrikos - Azijos 
neutrališkų šalių konferen
cija, kurioje buvo pasisaky
ta už tai, kad Indija ir Ki
nija diplomatijos keliu su
reguliuotų sienų reikalus. 
Gi, kaip žinia, tokiai politi
kai JAV vyriausybė nepri
taria.

Prancūzija ruošia 
savas atomy jėgas

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė, kad jis atmeta Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
susitarimą atominių ginklų 
reikalais, kurių pamatan 
statomi JAV “Polaris” sub- 
mar inai.

De Gaulle sakė, kad 
Prancūzija gaminsis savas 
atomines bognbas ir kito
kius atominius ginklus.

Washingtonas. — Natio
nal Gallery of Art patalpo
je yra išstatytas parodai 
paskilbęs Mona Lisa pa
veikslas. Jo pamatyti jau 

I lankėsi virš 100,000 žmonių.

sakė: Jeigu Anglija, Pran
cūzija ir Jungtinės Valsti
jos spiriasi laikyti savo mi- 
litarines jėgas, tai laikinai 
jds galėtų pasilikti, tfet po 
Jungtiniu Tautu komanda, 
o ne po Vakarų karo sąjun
gos—NATO komanda.

Kas dėl vokiečių tautos, 
tai jis sakė, kad ateityje 
bus viena, suvienyta Vokie
tija, bet ji bus socialistinė, 
tai yra. tokia, kokia yra 
Vokietijos Demokra t i n ė 
Respublika (Rytų Vokieti - 

dar daugiau pinigų skiria
ma, kaip tas puvo daroma 
iki dabar. Kaip žinome, tai 
šiems reikalams JAV di
desnę pusę biudžeto jau iš
leisdavo.

Stojasi klausimas: Kaip 
bus galima numušti taksus 
ir tuo pat kartu dar dau
giau pinigu išleisti apsi
ginklavimui ?

Kenedis sakė, kad biu
džeto įplaukas bus galima 
pakelti pakeliant taksus 
ant taksuojamų reikmenų.

Kalbėdamas apie tarp
tautinius reikalus, jis sakė, 
kad kapitalistinis pasaulis 
sutvirtėjo, kuomet socialis
tinis susilpnėjo, nes komu
nistų tarpe yra pasidalini
mas. Kenedis sakė, kad 
Jungtinės Valstijos ir to
liau teiks ekonominę ir fi
nansinę pagalba kapitalis
tinėms valstybėms, taipgi 
tvirtins karines sąjungas, 
pirmoje vietoje &ATO.

JAV daug kainavo 
Kubos invazija

Washingtonas. —1961 m. 
po invazijos į Kubą Eleno- 

ra Rooseveltienė siūlė, kad 
JAV užmokėtų Kubos rei
kalaujamą sumą ir išpirk
tų invazijos dalyvius. To
kiam išpirkimui buvo prie
šingų. Protestuojantieji sa
kė, kad tai “būtų JAV pi
nigų eikvojimas”.

Dabar paaiškėjo, kad in
vazijos imtinių būvi m a s 
Kuboje, labai brangiai atsi
ėjo Jungtinėms Valstijoms. 
JAV užsienio žvalgyba 
(Central Intelligence Agen
cy) kiekvieną mėnesį mo
kėjo šeimoms ir artimiems 
jų užlaikymui. Pavienių 
giminės, kurios radosi 
JAV, gaudavo po $225 
kiekviena mėnesį, o žmonos 
su vaikais dar po daugiau.

Ottawa. —Kanadoje laik
raštinio popieriaus gamin
tojai jaučia New Yorko 
laikraščių streiką.

Maskva. — čionai atsi
daro JAV technikinių kny
gų paroda, kuri tęsis iki va
sario 24 d.
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JAV Komunistų partijos pažiūra 
į Kinijos komunistų politikę

JAV KOMUNISTŲ PARTIJA paskelbė spaudoje 
savo pažiūrą dėl Kinijos Komunistų partijos nusistaty
mo. i ■

Šiandien jau niekam nėra paslaptis, kad tarp Kini
jos Liaudies Respublikos ir Tarybų Sąjungos komunis
tinių partijų (o tai reiškia, ir tarp vyriausybių) vyksta 
aštrus trynimasis. Tūlais labai svarbiais klausimais tų 
komunistinių šalių partijos skirtingai nusistačiusios.

Neseniai mes išspausdinome didoką dalį kalbos, ku
rią N. Chruščiovas sakė Tarybų Sąjungos pąrlamento 
sesijoje, vykusioje 1962 metų gruodžio mėnesį Mask
voje. Ten Chruščiovas aiškiai ir ryškiai apibūdino tuos 
skirtumus •
Tie mūsų skaitytojai, kurie skaitė
žino, kaip Tarybų Sąjunga ir Kinija žiūri į “Kubos kri
zės” reikalą, iškilusį praėjusių metų spalio mėnesį. Ta
rybų Sąjunga pelnytai didžiuojasi, kad ji, savo politika, 
savo mostu išgelbėjo pasaulinę taiką, atmušė imperialis
tų užmačias pradėti branduolinį karą. Kinijos komunis
tai gi sako,-kad Tarybų Sąjunga, ištraukdama iš Kubos 
savo branduolines bazes, nusilenkė JAV imperialistams, 
kad ji nusilenkusi “popieriniam tigrui” (taip Ameriką 
Kinijos komunistų vadovai vaizduoja), kūd ji atliko 
“naują Muncheną.”

Ko aiškiai nepasako Kinijos vadovai, tai pasako 
mažytės Albanijos vadovai; jie visaip niekina Tarybų 
Sąjungą, jie visaip plūsta patį N. Chruščiovą. Labai 
dažnai Kinijos komunistai kalba Albanijos komunistų 
lūpomis.

Tai, žinoma, nežada nieko gero komunistiniam ju
dėjimui ir kliudo jo kovai prieš imperializmą, kliudo ko
munistinei statybai. •

-• ~ ° . - y ■. . L:
JAU DAUG KOMUNISTINIŲ partijų tuo klausi-

— nesusipratimus, dėl Ištiriu nesusitaikoma, 
kaitytojai, kurie skaitė N. Chruščiovo kalbą,

Jaučiamas katalikų kairėn 
linkimas

Nors katalikų hierarchija 
tebesilaiko tvirtai, įsikibusi 
reakcijos,} griežtai kovoja 
prieš bet * kokią ‘' pažangą, 
betgi nemažai katalikų aiš
kiai linksta kairėn. Tai dau
giausia katalikai darbinin
kai, kurių daugelis jau ne
bebijo socialistinių idėjų, 
net savo balsus atiduoda už 
komunistų kandidatus.

Žurnale “Nation” rašo 
Russell W. Gibbson, Civili
nių Laisvių Katalikų Tary
bos nacionalinis sekreto
rius, taipgi Katalikų Socia
linio Veikimo konferencijos 
vadovas. Jis nurodo, ,k ad 
“Amerikos katalikų kairėji
mas jau dabar pastebėtas,” 
kad vis daugiau ir daugiau 
katalikų įsitraukia į abel- 
nas liaudies kovas.

Amerikoje yra apie 40 mi
lijonų katalikų. Pagrindi
nės pramonės darbuose ka
talikai sudaro daugumą 
darbininkų. Bet tuo pačiu 
metu fašistinės John Birch 
Draugijos narių pusę taipgi 
sudaro katalikai. Preziden
tas Kenedis irgi katalikas. 
Žinoma, dar sunku pastebė
ti katalikų kairėjimą šiau
rinėje Amerikoje, nors daug 
aiškiau matomas katalikų 
kairėjimas Europoje ir Lo
tynų Amerikoje. Ten kata
likų masės kovoja už taiką, 
už taikingą' ‘visų tautų ir ra
sių sambūvį.

Popiežiaus Jono enciklika, 
paskelbta 1961 m. birželio 
mėn., taipgi rodo tani tikro 
katalikuose pakąif ėjimo. Po
piežius jriu nėbesipriešina 
socializacijai, reikia kovą už 

mu pasisakė.Tokios didžiulės Komunistų partijos, kaip taiką, ūž^kžfonMižrtio'iiRVi- 
Italijos ir Francūzijos, aiškiai tarą savo žodį; jos kriti-, davimą1 ir t£‘ ’T&L jau1 tam 

'..........4 4 ' ’ tikras ritišileidiriias piakairė-
jusioms katalikų masėms, 

Neseniai tuo klausimu pasisakė ir JAV Komunistų kurios kaip tik už tai ir ko- 
partija. Aiškiai ir nesvyruojančiai ši partija stoja Ta
rybų Sąjungos pusėn. Pareiškimas sako, kad Kinijos 
komunistų pozicija esmėje supuola su pačių ultra-deši- 
niųjų JAV valdančiųjų sluoksnių^ ppHtika, kuli siūlo 
ginklo jėgą prieš socialistines šalis.

“Iš tikrųjų,” sako pareiškimas, “Kinijos Komunistų 
partijos pozicija panaši tūlų galingų JAV monopolistų 
pozicijai, būk esą Karibų krizės išsprendimas yra JAV 
imperializmo pergalė...”

Kaip vieni, taip ir antri pasakoja, būk JAV impe
rializmas privertė Tarybų Sąjungą nusilenkti, jo bijotis. 

JAV Komunistų partija mielai užgiria Tarybų Są
jungos žygius, kuriais buvo nustumtas šalin (“Kubos 
krizės” metu) pasaulinis branduolinis karas, galėjęs su
naikinti šimtus milijonų žmonių.

JAV Komunistų partija kritikuoja Kinijos Komu
nistų partiją ir už tai, kad ši per savo agentus bando 
ieškoti sau pritarėjų Jungtinėse Valstijose, bando ardy
tį JAV komunistų vienybę.

Kinijos Kohiunistų partijos pasiekimai, laimėjimai, 
sako pareiškimas, yra dideli, garbingi. Bet jos pradėta
sis pasienio karas su Indija neneša naudos Kinijai ir 
niekam kitam, apart tų, kurie norėtų Indiją patraukti 
į Vakarų bloką.

kuoja Kinijos Komunistų' partijos taktiką ir politiką, 
jos šimtu procentų pritaria TSKP politikai. •

— o —
, NETENKA NEI SAKYTI, kad šitie tarpfcomunis- 

tiniai nesusipratimai—didelis džiaugsmas kapitalistams 
ir visiems komunizmo priešams. Net ir prezidentas 
Kenedis tuo džiaugiasi.

Yra komunistinių partijų, kurios reikalauja, kad 
kuo greitesniu laiku įvyktų tarp Kinijos ir TSRS Ko
munistų partijų vadų pasitarimai, kad ten būtų išspręs
ti visi nesusipratimai, kad būtų eita prie vienybės.

Kai šitie žodžiai rašomi, Berlyne vyksta Vokietijos 
Demokratinės Respublikos (Rytų Vokietijos) Komu
nistų partijos suvažiavimas. Jame dalyvauja ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos delegacija su N. Chruš
čiovu priešakyję. Suvažiavime dalyvauja daugybės ko
munistinių partijų delegacijos, jų skaičiuje ir Kinijos.

. Galimas daiktas, kad ten bus paliesti ir tie nesu
sipratimai—jų šaknys, jų atsiradimo priežastys, ir tai, 
kaip nesusipratimus pašalinti.
. ‘ Buržuaziniai korespondentai Varšuvoje teigia, jog 

■, Lenkijos Darbininkų partijos vadovai, su Gomulka prie
šaky, bando tarpininkauti tarp Kinijos ir Tarybų Są
jungos, bando padėti tuos nesusipratimus išspręsti.

Kai kurių Azijos valstybių komunistinės partijos 
taipgi labai nepatenkintos esama padėtimi. Jos irgi no
ri, kad juo greičiau būtų visi nesusipratimai išspręsti.

voja.
' Amerikos katalikų hierar
chija, kūip žinoma, šaltai 
pasitiko popiežiaus encikli
ką, daugiausia nutylėjimu 
prąleido. Lietuviškieji ku
nigėliai, palaiką šaltojo ka
ro politiką, atominio karo 
trokšdami, taipgi ignoravi
mu encikliką praleido.

Daugelis pacifistiniai nu
siteikusių katalikų spiečiasi 
aplink American Pax Asso
ciation, kuri kovoja už tai
ką. Chicagoje kairieji kata
likai sudarė Katalikų Komi
tetą Demokratinei Veiklai. 
Daugelyje kitų miestų kai
resnieji katalikai taipgi ku
ria savo veiklos komitetus. 
Tai vis daugiausia katalikų 
jaunimas įsitraukia į kovas 
už civilines laisves, už tai
ką, už tarptautinį sambūvį. 
Socialistinėmis idėjomis 
taipgi jie pradeda vis dau
giau ir daugiau susidomėti. 
Bažnyčių lankymas suma
žėjęs.
Lotynų Amerikoje aiškiai 

matomas smarkus katalikų 
masių kairėjimas, socializ
mo link palinkimas, aktyvus 
dalyvavimas kasdien i n ė s e 
darbo žmonių kovose.

£ p.~Laisve (Liberty)—*Penkt, sausio (Jan,) 18, 1963

Thaddeus Stevens -trijų 
laikotarpių milžinas

Smagu prisiminti tuos 
žmones, kurie nepaprastai 
daug yra prisidėję prie žmo
nijos pažangos. Vienus to
kių—Thaddėus Stevens, tri
jų laikotarpių milžinas.
.' Thaddeus Stevens gimė 
1792 m. Danville, V t. Ad
vokatūros jis mokėsi York, 
Pa. Advokatu praktikavo 
15 metų Gettysburg, Pa. 
Paskui apsigyveno Wash
ingtone.

Jaunasis advokatas S tę

vens daug pasįžymėjo gip;, 
damas teismuęsę^įį. vergo
vės pabėgusius negrus. Tąm 
jis nesigaiĮėjo nei lėšų, nei 
energijos. Jis visur įrodi
nėjo,- kąd vergovė yra bar
bariška senovės liekana ir 
kad ji turi būti panaikinta.

Pirmasis jo veiklos už 
vergovės panaikinimą laiko
tarpis siekė iki Civilinio ka
ro ,pradžios. Tai laikotar
pis, kuriame federalinė val
džia dar neturėjo bendro 
vergovės klausimu nusista
tymo, kai Kongresas dar 
priiminėjo kompromiso ir 
kitokius vergų, savininkams 
pataikaujančius .įstatymus. 
Stevens jau tada pliekė 
plantacij ų arist o k r a t i j ą, 
kritikavo ir prez. Linkolną 
už jo konservatizmą, kar
tais vergų savininkams nu
sileidimus.

Antrasis jo veiklos ir ko
vų laikotarpis buvo Civili
nio karo metu, kai jis visas 
savo jėgas paaukojo, kad 
negrai būtų 'išlaisvinti ir 
vergovė amžinai palaidota.

Trečiasis laikotarpis—re
konstrukcijos ’metai. Stev
ens tuo laikotarpiu smar
kiai kovojo buvusius vergų 
savininkus, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu bandė atsi
griebti, savo plantacijas at
gaivinti ir net vergoviškas 
sąlygas palaikyti. Jis net 
reikalavo Kongreso pa
traukti atsakomybėn ir ap
kaltinti prez. Andrew John- 
soną, plantaciją 'aristokrati
jai pataikau j dri tį. Steven- 
so pasidarbavimu buvo Kon
greso priimti 14-asis ir 15- 
asis Konstitucijos priedai, 
kurią praplėtė; piliečiams ci
vilinės' ■'tfeisė'š/^^^''1^ I ■’

.......;j i i ■■ t ■,‘ll

Šen ir ten pasidairius 
f • • /

viena vėliau jie vėl sugrįš į Ku-Portugalijai, katalikiška 
valstybė. • Panašiai tokia 
pat kaip Ispanija. Per eilę 
metų visoje šalyje buvo pla
čiai paplitusi; legalizuota 
prostitucija.' -Tik neseniai 
diktatorius Salažaras su sa
vo neva parlamentu prave
dė įstatymą uždrausdamas 
legalią prostituciją. Bet kai 
kurie aukšti valdžios parei
gūnai ir ekonomistai tuo 
įstatymu rimtai susirūpino, 
nes 40,000 jaunų moterų pa
kliuvo bedarbių eilėse. Sa
koma, retai kuriai pasiseks 
gauti kokį nors darbą, nes 
šalyje krizė. Ta 40,000 ar
mija eis " į pogrindį ir ten 
užsiimdinės savo amatu.

Nūnai mūsų naujai atgi
musioje Tėvynėje Tarybų 
Lietuvoje liaudis ' didžiuo
jasi turėdama' daug pasižy
mėjusių dainių, kompozito
rių ir įvairaus kalibro me
nininkų. Ir .kodėl gi nesi- 
didžiuoti? Jiems vidurinio 
ir aukštojo mdkslo mokyklų 
durys plačiai atdaros. Bet 
aš atsimenu 'laikus, prieš 
virš 60 metų, kuomet iš mū
sų kaimiečių retas kuris te
galėdavo laišką parašyti, o 
bemokslės merginos, ypač 
Dzūkijoje, pynė dainas, vi
sokiems gyvenimo porei
kiams pritaikydamos. Tek
davo net stebėtis beraščių 
merginų gabumais, kurios 
sugalvodavo dainas ir dai
liai dainuodavo. /

Pennsylvahijos valstijoj 
Japonija statę nemažą fab
riką dirbimui plastikų ir 
chemikalų. Sakoma, dau
giau kaip puse fabriko per
sonalo vadovybės bus japo
nai. Tai mat, kaip kapi
talistai greit sueibroliauja. 
Juk šios dvi šalys ne per se-

Stevens niekąip negalėjo 
pakęsti rasinės ar tautinės 
diskriminacij os, reik alavo 
moterims suteikti balsavimo 
teisęs, kovojo prieš darbo 
žmonių įšilau d o to j u s — 
Rockef ęllerįųs, M o r g anus, 
Vander^jljtus, ,, kurie Cvili- 
nio karo metu ir po karo 
nesvietiško išnaudojimo pa
galba susikrovė milžiniškus 
turtus.

Mirė jis Washing to ne 
1868 m. rugpjūčio 11 d.

Viskas smarkiai kyla
/

Per pastaruosius 8 metus 
mūsų krašto pajamos paki
lo 16 procentų, bet žmonėms 
vidurių opos pakilo dar 
smarkiau. Šiuo metu apie 
50,000 amerikiečių dėl to 
kasdien negali savo darbo 
pareigų atlikti. Jiems ten
ka vidurių opas gydyti.

Per pastaruosius 5 metus 
gydytojų patarnavimas li
goniams pabrango48%,. ad
vokatų patarnavimas—45%, 
lėktuvais kelionės — 75%, 
televizijų taisymas — 55%, 
aukštesnysis mokslas —100 
procentų.

Darbo žmonių pajamos, 
tačiau, toli atsilikusios.

^Tarybinis lietus
Centraliniame Kaukaze ta

rybiniai mokslininkai įtaisė 
galingus generatorius, ku
riuos paleidus galima gauti 
lietaus.

Kai tik danguje pasirodo 
juodų debesų, tada genera
toriai smarkiai paveikia de
besis ir tada atsiranda gana 
smarkaus lietaus.

Tarybiniai mokslininkai ~~ —---- — ....
mano, kad tokių generate- lio 26 dieną padaryta pro- 
rių pagalba bus galimą gau- tingiau... Nežiūrint, kaip 
ti lietaus tose vietose, kur protingai- padaryta, bet tai 
jo stoka, s

niai žiauriai kariavo ' ‘ 
prieš kitą. Suprantama, 
kariaujant ne kapitalistai 
mušėsi, bet įvairių įmonių 
ir amatų darbininkai. Ame
rikiečiai bedarbiai sėdi na
mie, o japonai, atvykę iš už 
apie 8 tūkstančių mylių, 
dirba statydami amerikie
čiams fabriką.

Philadelphijos biblijistas 
A. Salačka savo radijo pus
valandžio programoje, besi
melsdamas prie Jėzaus, įsi
vėlė į nešvarią, melagingą 
politiką. Tas “dvasios va
das” viešai pasigyrė radijo 
klausovams, būk jis gavęs 
nuo giminių iš Lietuvos laiš
ką, kuriam rašo, kad komu
nistai atėmė du vaikus iš 
giminaičių ir išsivežė, nesa
kydami tėvams kur. Argi 
ne gėda tikybos mokytojui 
taip apsimeluoti ir skleisti 
nešvarią propagandą prieš 
mūsų gimtąjį kraštą?

Neseniai skaičiau angliš
ką knygą, pavadintą ^Si
lent Spring” (Tykusis pava
saris). Knyga parašyta jau
nos rašytojos Miss Rachel 
Carson. Rašytoja pirmame 
knygos puslapyje stato klau
simą: Ar mes nuodijamos 
vabzdžių purslais?

Toliau knygos lapuose ryš
kiai nušviečiama, kaip mū
sų šalyje ūkininkai užnuo
dija maistą, purkšdami su 
DDT ir kitokiais nuodingais 
chemikalais javus, daržoves, 
vaisius, uogas ir viską, kas 
tik auginama žmonių maiti
nimui. Giriose apipurkščia- 
mi medžiai užmušimui 
kenksmingų kirminų, kurie 
naikina medžius, Bet tie 
patys nuodai u ž m u š a ir 
žmonių mėgiamus margųo- 

sias giesmininkus paukš
čius.

Šiandien kai kuriuose miš
kuose jau nyku tyku gra
žiojo pavasario dienomis— 
paukšteliai nebečiulba. Net 
ir kai kurie keturkojai nu
sinuodijo, beesdami žolę, la
pus. Upėse dažnai matosi 
plūduriuojant tūkstančiai 
negyvų žuvų. DDT nuodų 
jau daug surandama kai 
kurių karvių piene. O tą 
pieną ir maži kūdikiai ge
ria.

Nurodoma, kad mes visi 
lėtai nuodijame savo svei
katą.

Nors mūsų šalis didžiuo
jasi dideliu maisto pertek
lium ir kartais numeta šiek 
tiek trupinių nedavalgiu- 
siems, badaujantiems, bet 
kiek toks maistas teikia 
naudos?

Pregresas

Įvykius sekant
Praėjusių metų gruodžio 

29 d. prezidentas Kenedis 
buvo atvažiavęs į Miami, 
Fla., sveikinti buvusius Ku
bos belaisvius, kurie 1961 
m. balandžio 17 d., ICA su
organizuoti, finansuoti, ir 
laivais nuuvežti, darė puoli
mą ant Kubos. Daug jų žu
vo, 12,000 paimti į nelaisvę, 
o keletas desėtkų suspėjo 
pabėgti į JAV. Čia jie per 
visą laiką kėlė lermą prieš 
savo tėvynę Kubą. JAV pa- 
salingai paruoštas užpuoli
mas ant Kubos buvo viso 
pasaulio pasmerktas... Ke
nedis savu laiku pripažino, 
kad tai buvus didelė klaida. 
Jis sako, kad 1962 m. spa- 

padaryta, kai įsimaišė Jung- 
tinės. Tautos iv TSRS. ;

Kenėdiš, sveikindamas ku
biečių’ * žadinamą* ‘ brigadą, 
užtikrino, kad anksčiau ar 

bą ir bus jos valdytojais. 
Aišku, nors ši grupė ir va
dinasi “brigada,” bet be JAV 
jėgos jie tos šalies neval
dys, valdonais nebus. Tai
gi, jau čia yra atviras gra
sinimas Kubai.

Kolumnistas Drew Pear
son “St. Petersburg Times” 
(12-15-62) nurodo, kad Ku
ba nėra pavojinga JAV. Jis 
sako, “Suomija su TSRS su
sisiekia sausžemiu ir jos la
bai gražiai sugyvena, nors 
jos turi skirtingus princi
pus ir skirtingas santvar
ką. Jei TSRS toleruoja 
Suomiją ir nemato sau pa
vojaus, tai kodėl mes nega
lėtum sugyventi su Kuba, 
kuri yra daug toliau nuo 
mūsų ?.. ” Teisingai pasa
kyta.

“St. Petersburg Times” 
(12-26-62) štai ką sako apie 
belaisvių žmonas, kurioms 
leido apleisti Kubą ir va
žiuoti į JAV kartu su jų ar
timaisiais. “Panos ir ponios 
su smailomis kurkaitėmis, 
su brangiomis šlebėmis, nors 
kiek nudėvėtomis, gražiai 
atrodančios, 'išlepintu kūnu, 
minkštomis rankutėmis, ne
mačiusios darbo.,.” Gra
žiai atrekomenduota...

Tokį elementą į JAV atve
žė. Tiesa, mes jau daug 
grafų ir princų priglaudėm, 
jų veislė dąr neišsibaigė... 
Mes jų gaunam dabar iš 
Kubos. O vis dėlto liejama 
ašaros ir norima įrodyti, 
kad jie ir tik jie yra tei
sėti valdyti ir būti kubie
čiais, o tie milijonai, kurie 
pluša, be kurių ir pati Ku
ba negalėtų gyventi, šioje 
šviesoje neskaitomi.

Dzūkelis

Kai jos kapą * 
aplankiau

Kai slegia krūtinę, širdy 
neramu... dėl buities beda- 
lės... tik prie kapo myli
mosios ramumą randu... 
Rodos, kad kapas į mane 
prabyla... balsas toks ra
mus ... man širdį paglosto 
švelnus.

Ir taip dingsta daug nuo
bodžių dienų — vienatvės 
apgaubtų... kai balsą aš 
josios, rodos, išgirstu:

“...Eik, kaip ėjai pažan
giais takais—takais, kur ei- 
na visi gerieji tavo drau
gai darbo milžinai; kur 
šviečia saulutė skaisti: ten 
laimę ir tu surasi... kur 
žvaigždė rytuose kelią rodo 
taip žydri... tai kelias dar
bo žmonijos visos, kurio jai 
jau niekas nepastos...”

Ir taip dingsta man daug 
nuobodžių dienų ir bevilčių 
valandų... krūtinėj leng
viau, kai kapą mylimosios 
aplankau...

I. Vienužis
1962-X-25

PASAKYK
—Pasakyk, tėveli, 
Ko žvaigždutės spindi? . 
Ar negali žmonės 
Kaip žiedus jas skinti?
I —Jų nepasiskinsi,—. 
I žvaigždės ne lelijos. 
/ žvaigždės ne lelijos, 
( Tik labai toli jos. 
Jei drąsus išaugsi, 
Būsi kosmonautas, 
Tai galėsi skristi 
Ten, link melsvo skliauto...

Iš arti pažvelgsi # 
Į žvaigždes, Į saulę 
Ir, gal būt, atrasi 
Daug naujų pasaulių.

V. Laužikas
■ i (Iš "Lietuvos pionieriaus’')

o

Redakcijos Atsakymai
Mafy "Člžūrias, Lowell, 

Mass.' — Jūsų laiškutis 
gautas. Kaip sužinoti apie 
Vytautą Kinderavičių, mes 
nežinome. Mums rodosi, tu
rėtumėte per savo gimines 
Lietuvoje tai sužinoti.

Brockton, Mass.
Streikas

Sausio 7 d. sustreikavo 
apie 3,000 avalynės siuvėjų, 
kurie dirba 13-je dirbtuvių 
Brocktone, Rocklande ir 
Whitmane. Jie priklauso 
Brotherhood of Shoe Allied 
Craftsmen unijai. Reika
lauja tuojau pakalti algas 
po 3 centus į valandą ir po 
dvi savaites apmokamų va-, 
kacijų, taipgi, kad 1964 m. 
vėl būtų pakelta algos po 3^ 
centus per valandą.

Kompanijos spiriasi, kad 
darbininkas, kuris išsirgs 
per pusmetį, praras darbą. 
Unija reikalaują, kad tįk 
po dvejų metų ligos kompa
nija galėtų darbininką pa
leisti iš darbo.

Dvi kompanijos — Dart
mouth Shoe Co. ir Doyle 
Shoe Co. jau susitaikė. Ma
noma, kad ir kitos priims 
unijos reikalavimus.

(

Sausio 10 d. miesto kny
gyno patalpoje Birch “so- 
saidės” reakcininkai laikė 
susirinkimą, bet susirinko 
tik apie 40 įmonių.

Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugijos 6 kuopa nutarė 
pasveikinti “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimą su $10 
auka.

George Shimaitis

Havana. —Iš Baltijos jū-* 
ros tarybiniai laivai “Bal-> 
tika”, “Michail Kalinin” ir 
“Marija Ulianova” po du 
kartus per mėnesį atplauks 
i Kubą.



A Justas Paleckis

Tarybinių respublikų Sąjungos 
keturiasdešimtosios metinės

Gruodžio 30 d. sukako 40 
metų nuo tos dienos, kai 
Maskvoje įvyko pirmasis vi-
sasąjunginis Taryrbų suva
žiavimas ,kuris priėmė de
klaraciją apie Tarybų So
cialistinių Respublikų Są
jungos sudarymą.

Tai buvo didelės reikšmės 
įvykis socialistinio valsty
bingumo raidoje ir svarbus

♦ principinis žygis nacionali
nio klausimo sprendime.

* Nacionalinis klausimas— 
vienas sudėtingiausių prob
lemų visuomenės išsivysty
mo istorijoje. Kapitalistinė
se sąlygose to klausimo tei
singas išsprendimas plates
niu mastu negalimas. Apie 
tai liudija eilė istorinių fak
tų, tokių daugiataučių vals
tybių kaip Austro-Vengrija, 
sultoniškos Turkijos, caro 
Rusijos, o naujausiais lai
kais hitlerinio “trečiojo rei
cho,” fašistinės Italijos, bei 
kolonialinių imperijų žlugi
mas.

Marksiz mo-leninizmo 
mokslas laiko nacionalinį- 
kolonialini klausima sudėti
ne dalimi bendrosios prole
tarinės revoliucijos klausi
mo. Nacionalinės priespau
dos ir nelygybės visiškas 
likvidavimas galimas tik re
voliucijos keliu, tik nugalė
jus kapitalizmą ir laimėjus 
socializmui.
Jautų vienijimosi procesas

Tarybų valdžia, vykdyda
ma Komunistų Partijos pro
gramą, jau pirmomis Spalio 
revoliucijos dienomis pa
skelbė “Rusijos tautų teisių 
deklaraciją,” kurioje buvo 
užtikrinta visų tautų lygy
bė ir suverenumas, teisė 
laisvai apsispręsti ligi pat 
atsiskyrimo ir savarankiš
kos valstybės sudarymo.

Pati Rusija persitvarkė 
kaipo lygiateisių laisvų tau
tų federacija ir 1918 m. bu
vo priimta Rusijos Tarybų 
Federatyvinės Socialistinės 
Respublikos konstitucija.

Kitos — Ukrainos, Balta
rusijos, Užkaukazio, o taip 
pat 1918-1919 metais gyva
vusios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tarybinės respubli
kos — kūrėsi kaip savaran
kiški valstybiniai vienetai.

i* Tos tarybinės respublikos, 
įsikūrusios buvusioj Rusijos 
imperijos teritorijoj, nors 
ir veikė išvien su Rusijos 
TFSR, tačiau buvo savaran- 

J kiškos respublikos ir for
malių tarpusaviu ryšių ne
turėjo. Tik vėliau jbs su
darinėjo dvipuses sąjungos 
sutartis.

1922 m. Lenino pasiūly
mu buvo konkrečiai iškel
tas klausimas dėl tarybinių 
respublikų susivienijimo.

Leninas prieš Staliną
Stalinas, kuriam buvo pa

vesta paruošti susivienijimo 
projektą, iškėlė ir atkakliai 
gynė t. v. “autonomizaci- 
jos” projektą. Tai reiškė, 
kad visos tarybinės respub
likos įstotų į Rusijos TFSR 
autonominių respublikų tei
sėmis. Tam griežtai pasi
priešino Leninas, kuris ašt
riai sukritikavo Stalino pa
siūlymą. Leninas iškėlė su
manymą įkurti lygiateisių 
respublikų sąjungą, būtent, 
kad visos jos lygiomis tei
sėmis susivienytų bendroje 
Tarybų Socialistinių Res

publikų Sąjungoje.
Lenino projektas sušilau- 

kė visų tarybinių respubli
kų Komunistų Partijos Cen
tro Komitetų, vyriausybių, 
o taip pat plačių liaudies 
masių pritarimo.

Ths projektas ir buvo re
alizuotas 1922 m. gruodžio 
22 d. Tą dieną priimtoje

Nuostabiai pak'Vrd’vi'sų 
Tarybų Sąjungos tdutų kul
tūra.

naują šviesų ir gražų gyve
nimą. Jam į pagalbą atėjo 
dešimtys tūkstančių trakto
rių, kombainų ir kitų sudė
tingų. mašinų.

Nepaprastai išbujojo sta
tyba, kuri vyksta mieste ir 
kaime. Gimsta toji mūrinė 
Lietuva, apie kurią tegalė-

ST. PETERSBURG, FLA.

Deklaracijoje pažymėta, 
kad “TSRS yra laisvanoriš
kas lygiateisių tautų susi
vienijimas, kad kiekvienai 
respublikai užtikrintas lais
vas išstojimas iš Sąjungos, 
kad įėjimas į Sąjungą atvi
ras tiek esančioms socialis
tinėms respublikoms, tiek ir 
galinčioms susidaryti atei
tyje, kad naujoji sąjunginė 
valstybė bus tinkamu ap
vainikavimu dar 1917 m. 
spalyje sukurtų tautų tai
kaus sambūvio ir broliško 
bend radarbiavimo pagrin
du, kad ji patarnaus ištiki
ma tvirtove prieš pasaulinį 
kapitalizmą.”

Sudaryton vieningon są- 
junginėn valstybėn įėjo Ru
sijos federacija, Ukrainos 
TSR, Baltarusijos TSR ir 
Užkaukazio Tarybų Fede
ratyvinė Socialistinė Res
publika (Gruzija, Armėni
ja, Azerbaidžanas).

Praėjusieji keturi dešimt
mečiai aiškiausiai parodė 
lenininių dėsnių tvirtumą 
ir gyvybingumą. Per 40 
me£ų įvyko nematyti pasi
keitimai tarybinių tautų 
gyvenime, didžiausi istori
niai įvykiai, iš pagrindų 
sukrėtę senąjį pasaulį. Ta
rybų gi Sąjunga iš visų iš
bandymų ir sukrėtimų išėjo 
dar galingesnė, dar vienin- 
gesnė.

»Prieš visokią nelygybę
Tarybų valdžia, vykdyda

ma lenininę Komunistų par
tijos nacionalinę politiką, 
nesitenkino vien tautų lygy
bės dėsnio paskelbimu. Ji
nai visomis priemonėmis 
rūpinbsi apie išnaikinimą 
faktiškosios nelygybės, kuri 
susidarė dėl caro Rusijos 
kapitalistų ir dvarininkų 
vykdytos tautų engimo po
litikos. ' Buvo užsibrėžtas 
uždavinys pakelti carizmo 
prislėgtąsias tautas iš pilie
tinio, .ūkinio ir kultūrinio 
atsilikimo ir padėti joms 
pasivyti centrinę Rusiją 
valstybiniu, ūkiniu ir kul
tūriniu atžvilgiu. Be šių 
s^lygU lygybė būtų tuščias 
šūkis, koks jis yra kapita
listiniuose kraštuose, kur 
daug šūkaujama apie tautų 
lygybę ,o faktiškai yra di
džiausia nelygybė.

Pasiremdamos savitarpio 
broliška pagalba, visos są
junginių ir autonominių 
respublikų bei sričių tautos 
pasiekė milžinišku laimėji
mų vykdant tą l^omunistų 
partijos programą liaudies 
ūkio ir kultūros statyboje. 
Šio suklestėjimo išdavoje 
pakraščių respublikos, ka
daise taip atsilikusios, pasi
darė išvystytos pramonės 
šalimis. ~Tų tautų darbo 
žmonės padarė didelę pa
žangą ir žemės ūkio vysty- 
boje. Iš smulkaus ir primi
tyvaus technišku atžvilgiu 
jis pasidarė stambiu kolek
tyviniu, gerai techniniai ap
rūpintu ir mechanizuotu 
ūkiu. Smarkiais šuoliais 
vystėsi kultūra, nacionalinė 
savo forma ,socialistinė sa
vo turiniu, išaugo visų tau
tų darbininkų klasės ir in
teligentijos kadrai.
Daugiau tautų po tarybine 

vėliava
Bendroji pramonės pro

dukcija 1961 metais, lygi
nant su 1913 metais išau
go: Ukrainos — 29 kartus, 
Baltarusijos — 42 kartus, 
Kirgizijos — 67 kartus, Ar
mėnijos — 70 kartų.

Pasikeitimai, įvykę Tary
bų Sąjungos tautų gyveni
me, atsispindėjo ir jos są
state. Šiuo metu Tarybų 
Sąjungą sudaro 15 sąjungi
nių respublikų . Po Viduri
nės Azijos respublikos per
sitvarkymo buvo sudarytos 
naujos sąjunginės respubli
kos — Uzbekijos, Turkmė
nijos, Kazachijos, Kirgizijos 
ir Tadžikijos.

Išsipildė ir “Deklaracijo
je dėl TSRS sudarymo” iš
reikštasis numatymas apie 
naujų sąjunginių respubli
kų įstojimą. 1940 metais į 
Tarybų Sąjungą įėjo naujai 
sudarytosios tarybinės soci
alistinės respublikos — Mol
davija, Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Po Tarybų valdžios vėlia
va visa ukrainiečių tauta 
susivienijo į vieną valstybę, 
įvyko taip pat baltarusių 
tautos susivi e n i j i m a s, o 
Moldavijos TSR susijungė 
ilgai perskirtos moldavų 
tautos dalys. Ir po Tarybų 
Lietuvos vėliava pirmą kar
tą po kelių šimtmečių susi
vienijo lietuvių žemės su 
Vilniumi, Kaunu ir Klaipė
da.

Lietuva tarybiniu keliu
Praėjusieji 22 metai paro

dė lietuvių tautai jos pasi
rinktojo tarybinio kelio tei
singumą.

Tiktai broliškoje Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje, tik
tai sulariusi tarybinę val
džią, tą tikrą liaudies val
džią, lietuvių tauta tapo tik
rai laisva ir nepriklausoma. 
Šiandien lietuvių tautai ne
bereikia drebėti prieš “Šio 
pasaulio galinguosius,” ji 
nebijo grasinimų, ji tikra 
dėl Vilniaus ir Klaipėdos, 
kurių buvo netekusi buržu
azinėje santvarkoje. Lietu
vių tauta žino, kad tiktai 
broliškų tarybinių tautų pa
galba ji buvo igelbėta iš vi
siško išnaikinimo hitlerinė
je vergijoje. Ji žino, kad 
į jos gyvybę ir laisvę, ku
rioms ginti visada pasiryžu
si visa vieningoji Tarybų 
Sąjungos galia.

Mūsų šaunūs laimėjimai
Broliškų tarybinių tautų 

pagalbos dėka mūsų tauta 
sėkmingai likvidavo atsili
kimą visose srityse. Nežiū
rint milžiniškų karo nuosto
lių, Tarybų Lietuvos pra
monė per trumpą laiką ne
paprastai pakilo. Pramonės 
produkcija išaugo beveik 13 
kartų palyginus su buržua
ziniais laikais. O tokios se
nos ir anais laikais pavyz
džiu statytosios valstybės, 
kaip Danija, pramonė paki
lo per 20 metų tik 2 kartus.

Gerai žinome, kokia dabar 
plati mūsų pramonė, tei
kianti įvairiausius gamini
mus nuo jūros laivų ligi 
moderniškų magnetofonų ir 
elektrinių skaičiavimo ma
šinų.

Išsipildė svajonė apie Ne
muno hidroelektrinę, kuri 
jau sėkmingai dirba keletą 
metų. Greitais tempais sta
toma galingiausioji šilumi
nė elektrinė, kuri gamins 
10-12 kartų daugiau elekt- 
roenergijos, negu Kauno 
HES.

Žemės ūkio pertvarkymas 
socialistiniais pagri n d a i s, 
darbo valstiečių susivieniji
mas į kolūkius iš esmės pa
keitė Lietuvos kaimo veidą. 
Laisvas nuo išnaudojimo 
Lietuvos žemdirbis kuria

jo svajoti geros valios žmo
nės seniau.

Klesti mūsų kultūra, švie
timas, mokslas, menas, lite
ratūra.

Pilnas šeimininkas savo 
krašte

Lietuvių tauta yra šeimi
ninkas savo krašte, o kartu 
su tuo pilnateisiu visos Ta
rybų Sąjungos valstybinio 
gyvenimo dalyviu. Lietuvos 
liaudis ne tiktai laisvai, pa
čių demokratiškiausių rin
kimų pagrindu renka savo 
respublikos aukš č i a u s i o s 
valdžios organus ir vietos 
tarybas, bet per savo atsto
vus dalyvauja ir visos Ta
rybų Sąjungos reikalų 
sprendime.

Naują, aukštesnę prasmę 
įgijo tarbinių žmonių patri
otizmas. Meilė savajai tau
tai ir savajam kraštui nieko 
bendra neturi su šovinizmu, 
siauro nacionalizmo jaus
mais, bet ji susiderina su 
tarybinių tautų draugystės 
ir brolybės jausmais, su 
proletariniu internacionaliz
mu, su/meile didžiajai So
cialistinei Tėvynei.

Tarybų Sąjungos keturių 
dešimtų metų nueitas istori
nis kelias įtikinamai byloja 
apie Komunistų partijos 
vykdomos nacionalinės poli
tikos teisingumą, apie mark
sizmo-leninizmo idėjinę ga
lybę. 

-----------------

Binghamton, N. Y.
Sutiko Naujuosius Metus 

ir parėmė kovą už 
pastovią taiką

Pas mus jau yra pripras
ta, kad artimesni draugai 
susitaria ir stuboje susiren
gia sudėtinį pabūvį, kad 
linksmai praleistų vakarą 
bendrai. 1962 m. gruodžio 
31 d. pas Stasį ir Martą Ka
minskus, Johnson City, jų 
grąžioje stuboje, susiruošė 
sau Naujų Metų sutikimą. 
Pobūvis buvo malonus, 
smagus, linksmas: buvo 
draugingų pasikalbę j i m ų, 
malonių pasivaišinimų, bu
vo puikiai, skoningai pa
ruošta vakarienė.

Šiame pobūvyje, beje, bu
vo prisimintas gana svar
bus klausimas — kova už 
tvirtą, pastovią taiką. Mū
sų gerosios darbuotojos: 
draugės Marytė Kazlaus
kienė ir Marytė Kulbienė 
atkžreįpė dalyvių mintį į tai, 
ka^ be finansų, jokio judė
jimo sėkmingai negalima 
pravesti, o kova už tvirtą 
taiką yra svarbus ir būti
nas reikalas. Tikrenybėje, 
šis reikalas visiems svar
bus, tad visi ir turime smar
kiau susirūpinti ir su padi
dintu ryžtu stoti į aktyves
nį darbą, kad 1963 metai 
būtų tais laimės metais, ku
riais kova už stipria pasto
vią taiką būtų laimėta, 
įvertindami tą svarbų dar
bą prisidėjo su dovana šie- 
draugai. Po $2: J. Linonys 
ir I. M. Liužinai. Po $1: 
M. Kulbienė, S. Kaminskas, 
J. Krasauskas, N. Z., Mi 
Kaminskienė; A. Z.. K. Sta
niulis, Mrs. K., M. Kazlaus
kienė, EL Z., P. Yasilionie- 
nė ir O. Wellus. P; Mainio- 
nis 50 c. Viso $16.50.

Keli draugai nors ir ne
dalyvavo aukščiau minėta
me pobūvyje, o savo dovaną 
įjungė su tais, kurie daly
vavo. Širdingas dėkui vi
siems už šią paramą tam

Pavyzdingas veikimas
Šiame mieste pagirtinas 

pažangiečių veikimas, daug 
gražaus darbo vagos nuar
ta. Ir daug yra tokių, ku
rie šį darbą sklandžiai api
būdina per spaudą. Tačiau 
iš šalies žiūrint negalima 
iškęsti nepridėjus dvylekio.

Atvykusiem naujokam iš 
šiaurinių valstijų čia vis
kas įdomiau, net būna įdo
mesni, entuziastiški ir LLD 
45 kuopos susirinkimai 
pramogos. Retą narį, narę 
nepamatysi susi rinkime. 
Jei nematysi, tai bus buvę 
dėl svarbios ištikusios kliū-
ties. Visi stengiasi visados 
su visais praleisti laiką, pa
sikalbėti

Šių keletos žodžių išreiš- 
kėjui labiausiai į akį įkri
to labai įdomus, gyvas me
tinis kuopos susirinkimas ir 
valdybos sklandus raportai 
viso meto puikios darbuo
tės pateikti raštu, prade
dant nuo pirmininko, susi
siekimų raštininko, turto 
rast., iždininko, knygiaus, 
korespondento ir revizijos 
komisijos. Iš raportų, kaip 
ant toblyčios piešiamu pa
veikslu, buvo nurodyta, su
minėta, kiek buvo pramogų, 
kas ir po kiek kartų atidir
bo paskirtą nariui, narei 
darbą, kiek laimėta uždar
bio per visą metą, o laimė
ta nemažai. Tų pramogų 
per visą metą įvykdyta vi
sa eilė — desėtkai jų ir vi
sos su labai didelėmis pa-
sėkmėmis.

Ypatingai šiuo laiku, kai 
yra palankus oras, daug 
žmonių iš šiaurinių valsti
jų atvažiuoja šiltai žiemą 
praleisti, tad pramogos ren
giamos tankiai. Tas tai 
duoda proga naujiem atvy
kėliam, svečiam, viešniom 
susitikti su senaisiais savo 
draugais ir užmegzti nau
jas pažintis, pasilinksminti.

Kitas, įvesta mada po su
sirinkimo duoti skanius 
pietus ir už mizerną kainą. 
Todėl moterys šeimininkės 
tą dieną šaukštų, puodų ne
ims j rankas namie, žino, 
kad bus pietūs be darbo 
gaunami. O patiekalų pri- 
rengimui komisija būna 
vikri, sumani iš moterų ir 
vvrų, pavaišina gerai. Po 
užkandžių nariai ir svečiai 
linksminasi, vieni prie re
kordinės muzikos pasišo
ka, kiti prie knygiaus sta
lo renkasi knygų pasiskai
tymui, dauguma, matosi, 
leidžia laiką šiltuose pokal
biuose apie šiame margame 
pasaulyje iškylančius svar
bius įvykius, kurie kiek
viena domina, kartais karu 
liaudį užrūstina kėsinda- 
miesi turčiai ant mažaiė- 
gių valstybėlių su ginklu 
jas pamokyti.

Kurie draugai, draugės 
anksčiau, prieš kelis metus 
čia atvažiavo, jie pasakoja, 
kad kai LLD kuopelė įsikū
rė, buvęs veikimas ne toks, 
kaip dabar jis pastatytas. 
Tada buvę daug klaidų, 
nedaug buvę ir norinčių 
dirbti apšvietos organizaci
jos darbą. Bet dabar ^ na
riais kuopa išaugo ir vis 
naujų įsirašo, kiti persike
lia iš kitų kuopų. Jau narių 
skaičius peršoko šimtinę, o 
kai ši skaitlinė pasirodo su-

svarbiam tikslui. Pinigus 
siunčiu “Vilnies” Mbterų 
skyriaus vardu. Draugės 
čikagietės jau gana plačiai 
tenai darbuojasi kovoje už 
stiprią pastovią taiką. Joms 
finansinė parama yra labai 
reikalinga.

Ona Wellus

sirinkimuose ir pramogose, 
pas visus pakyla ūpas, atsi
randa energijos veikimui. 
Be to, svarbu paminėti, kad 
čia viešpatauja tarpe narių 
ir abelnai visų žmonių di
dis ir šiltas draugiškumas. 
Tai pagirtinas dalykas.

Nortiečiai, jei norite per
sitikrinti šio miesto lietu
vių draugiškumu, atvažiuo
kite, patirsite patys, be to, 
dar žiemos metu pasišildy
site.

Vikutis

Pittsburgh, Pa.
Kaip kitur, taip ir pas 

mus prieš keliolika metų 
mes daugiausia kalbėjom, 
apart veiklos, apie piknikus, 
balius, šokius ir kitus pasi
linksminimus. Dabar, nors 
labai nesmagu, bet daug 
kalbame apie ligas, dejones, 
mirtį. Štai ir pas mus pa
žangiam judėjime lapkričio 
mėnesį netekom draugų 
Stasio Ordos ir Prano Im- 
braso, apie kuriuos jau bu
vo rašyta; Gruodžio 9 d. 
netekom labai širdingo s 
draugės Marijonos Česnie- 
nės, anie kurios mirtį, ma
niau, kiti draugai parašys, 
bet neparašė, tai nors suvė
luotai biskį aš parašysiu.
Velionę Česnienę ir jos mi

rusį draugą Jokūbą pažino
jau prieš virš 40 metų. Jo
kūbas Česna mirė, rodos, 
1926 m. Ji pasiliko našlė 
su 4 vaikais — dviem ber-

Turkiška “antis”
Turkijos laikraščiai “Hiu- 

riet”, “Džumhuriet” “Va
tan”, “Jeni Istambul” ir 
“H/iur vatan” niekad nepa
sižymėdavo ir4 nepasižymi 
objektyviu teisingu tarp
tautinių įvykių vertinimu. 

Į Jų negalima apkaltinti, kad 
i jie, girdi, šykšti prasima
nymų apie Tarybų Sąjungą 
ir socialistines šalis.
Šiomis dienomis šie laik- 

račiai sukėlė baisų triukš- 
' mą ryšium su Turkijos ay- 
| nybos ministerijos akstdvo 

■i pareiškimu, kad, girdi, 
| “rusų lėktuvas perskrido 
i Turkijos sieną”. Tačiau 
Į įpratusiam meluoti ir pra
i simanyti plačiu mastu laik
raščiui “Hiuriet” vieno lek- 

j tuvo pasirodė aiškiai nepa
kankamai. “Ne! — šaukia, 
! jis, — trys rusų lėktuvai 
I pažeidė Turkijos sieną...” 
I “Džumhuriet” ir “Vatan”, 
i vystydami fantaziją, “drą
siai”, “ryžtingai” ir tiek 
pat neatsakingai priduria: 
“perskridę mūsų šieną trys 

! rusų lėktuvai numetė bom
bas (?) trijų kaimų rajo- 

j ne...”
“Ne tik lėktuvai, —ilgai 

i negalvodamas, “patikslina” 
“Jeni Istambul”, — bet ir 
rusų kariuomenės dalys 
tuo metu peržengė sie
ną. Tačiau turkų batalionas 
pasipriešino, ir pažeidusios 
sieną priešininko dalys bu
vo atremtos ir po to buvo 
persekiojamos Rusijos teri
torijoje (?)”

Laikraštis “Hiur vatan”
nlukais ir dviem dukrelėm, 
kuriuos rūpestingai ir gra
žiai užaugino. Mano akyse 
ir dabar stovi vaizdas, ka
da velionė pas mus Mikizro- 
ke svetainėj sėdėjo, o jos 
dukrelė Mariutė Česniukė 
p i anavo ir mokė vaikų 
draugijėlę iš N. S. Pitts- 

I burgh dainuoti ir vaidinti. 
iKai ji savo dukrele didžia-, 
Įvosi ir džiaugėsi, vaizduo
tėje jos motiniškų džiaugs
mo ašarų ir dabar negaliu 
pamiršti.

Kiek man žinoma, velionė 
paėjo iš Lietuvos iš pačios 
Dzūkijos — nuo Seirijų ar 
Lazdijų, kaimo nežinau. 
Buvo laisvamanė, prigulėjo 
prie laisvamaniškų organi
zacijų ir gruodžio 13 d. pa
laidota laisvose lietuvių ka
pinėse.

Lai būva tau, drauge Čes- 
niene, lengva šios šalies že
melė, o> tavo likusiai šeimai 
giliausia užuojauta.
Sunkiai serga A. Rudienė 

(buvusi Martinkienė)
Draugė Agnė Rudienė, iš

gulėjusi 4(/į savaitės ligoni
nėje, tapo parvežta į na
mus. Jos namų antrašas: — 
36§8 Perysvil Ave., Pitts
burgh 14, Pa. Būnant ligo
ninėj ir namuose gavo daug 
užuojautos laiškų ir dauge
lis ją lankė. Ji prašė, kad 
jos vardu padėkočiau vi
siems už suteiktą jai sim
patiją žodžiu ir laiškais. 
Kada ji pasveiks, asmeniš
kai padėkos.

J. Miliauskas

GYDYT. SUSIRŪPINĘ
Švedijos sveikatos ap

saugos ministerija oficialiai 
paskelbė draudžianti lais
vai pardavinėti narkotikus.

Narkotikų, kaip skaus
mą mažinančių preparatų, 
naudojimas plačiai paplito 
ir kenkia gyventojams. 
Švedijos sveikatos organai 
prieštarauja prieš pestafe- 
no naudojimą. Atlikus ty
rimus, paaiškėjo, kad, pa
stoviai naudodamos šį nar
kotiką, daugelis moterų 
gimdo luošus vaikus.

3 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., sausio (Jan.) 18, 1963

nutarė, kad likti nuošalyje 
nuo sukelto melo ažiotažo 
būtu nedovanotina nuodė
mė. Jis. tarytum nusigan
dęs, kad ančių sezonas gali 
staiga pasibaigti, paleido 
nuostabiai absurdišką antį, 
kuri savo abejotina kilme 
nustebina netgi daug ma
čiusius fantastus.

“Plunksnos meistrai” iš 
“Hiur vatan” pavaizdavo 
“perbėgėliu” i “laisvąjį pa
sauli” vieną tarybinį jūri
ninką. kuris dėl ūmaus 
apendicito buvo paimtas iš 

i Tarybų Sąjungos laivo, 
niaukusio pro Bosforą, vė
liau buvo išgydytas ir iš
siųstas i tėvyne.. “Rusai,— 
begėdiškai skelbia laikraš
tis,— sužeidė jūreivi, kuris 
norėjo pasirinkti laisve. Su
žeistasis slaptai gvdėsi li
goninėje. Vėliau jis buvo 
nuvarytas i laivą ir išvež
tas i Rusiją”.

Visa šia šmeižto mišrai
ne laikraščiai ikvriai siūlę 
skaityto i ams turkams, ku
rie gerai žino, kokiais pu
vėsiais dvokia jiems 'žino
mas “turkiškos anties” pa
tiekalas.

S. Tuzlu
I

Bridgeport, Conn.
Sausio 6 d. ivyko LDS 74 

kuopos metinis susirinki
mas. Nariais nebuvo skait
lingas, nors buvo kuopos 
valdybos rinkimas. Į valdy
bą buvo išrinkti tie patys, 
nes gerai veikė.

Parengimų komisija pra
nešė. kad ruošta sveikatos 
reikalais paskaita Dr. Sta- 
nislovaičiui buvo atidėta iš 
priežasties jo žmonos mir
ties. Yra ruošiamas pa
rengimas su dainomis, dai
nas atliks Laisvės choras iš 
Hartfordo.

Po susirinkimo mūsų gas- 
padinės buvo paruošusios 
skanių valgių ir gėrimų. 
Didelis joms ačiū.

Šiame susirinkime J. J. 
Mockaitis įrašė į LDS du 
naujus narius. Jis sakė, kad 
greitai gaus dar 2 naujus 
narius. Ragino ir kitus kuo
pos narius pasidarbuoti.

J. Strižauskas



Sveikinimai ryšium su suteikimu Antanui Bimbai 
Istorijos mokslų garbes daktaro vardo

Gerbiamas drauge,
Tai jau baigiam 1962 kalendoriaus me

tus. Daug ko nemirtino jie mums paliko.
Leiskite man tarti keletą žodžių del jūsų 

aplaikyto pagerbimo jš tėvynes Lietuvos. 
Jos mokslo vyrai pagerbė jus, esantį toli 
nuo gimtosios žemės, besidarbuojantį žmo
gaus gerovei, suteikdami jums Istorijos mok
slo garbės daktaro vardą. Nors tai jūsų už
pelnyta garbė, bet jaudinančiai džiugu jos 
sulaukus. Džiaugiamės jūsų įgyta garbe ir 
mes visi pažangiečiai. Prašau, priimkite 
mano Šeimos sveikinimą ta proga, širdin
gi mūsų linkėjimai laimingų ir sveikata tur
tingų ilgiausių metų jums ir Ilsei.

Sukackų šeima
Worcester, Mass.

Brangus Drauge Bimba!
Širdingai sveikinam jus su suteikta garbe 

per Valstybinį Vilniaus Kapsuko vardo uni
versitetą, kuris suteikė jums Istorijos moks
lų garbės daktaro vardą.

Labai mažai yra tokių draugų, kurie taip 
daug ir atsidavusiai dirbtų dėl labo žmoni
jos. Jūs, drauge, pilnai esate užsitarnavę 
savo darbais tos šlovės.

Iš visos širdies linkime jums daug laimės 
ir sveikatos.

Janina ir Timophy Kudatzky

Didžiai gerbiamas ir mylimas “Laisvės” 
redaktoriau A. Bimba,

Pavelykite man pasveikinti jus su jūsų 
tokia didele garbe, kurią jums suteikė mūsų 
brangi tėvynė Lietuva. Pamačius šitą iš Vil
niaus telegramą toks džiaugsmas pripildė 
mano širdį, kad rodos, būčiau sulaukus did
žiausią dovaną nuo ko nors.

Mielas redaktoriau, nepažįsti asmeniškai^ 
mus visus montrealiečius, bet mes tave visi 
pažįstame, nes jūsų laikraštį “Laisvę”, man 
rodos, dauguma skaitome. Gerai prisimenu, 
kai anais laikais ką tik buvai parvažiavęs iš 
sugriautos ir sunaikintos tėvynės. Aplankei 
ir mus Montreale, ir toje šaltoj ir mizernoje 
saliukėje ilgas valandas kalbėjai ir aiškinai 
mums, kaip baisiai sunaikinta mūsų brangi 
Lietuva, kokias nežmoniškas kančias pada
rė Hitlerio gaujos... Ii’ » išsipildė jūsų žo
džiai, nes sakei, kad1, nenusiminkite, drau
gai, Lietuva su visomis Tarybų Sąjungos tau
tomis bus šimtą kartų laimingesnė ateityje. 
Ir Štai per kelioliką metų Lietuva atsistojo 
daug šviesesnė.

Tai, mielas drauge, ne tik nuo manęs ir 
mano Pranuko, bet nuo visų Montrealo pa
žangių lietuvių, priimkite linkėjimus. Mes 
linkime jums ilgiausio amžiaus ir sveikatos, 
k&d dar daugiau gero galėtum padaryti dėl 
mūsų ir mūsų brangios tėvynės Lietuvos.

Petre Bendzaitis >
Gerbiamas drauge,

Aš jus sveikinu tą titulą gavusį iš Tary
bų šalies. Jie suprato ir įvertino jūsų dar
būs. Tūlas laikas atgal mes jūsų knygą 
studijavome pažangių unijistų tarpe.

Man kol kas sekasi. Nors gerai nemoku 
anglų kalbos, bet dalyvauju nuo lietuvių 
kaipo LLD atstovas Ateivių gynimo veiklo
je. Taipgi kiek galėdamas gelbsčiu pastan
goms išlaisvinti mokslininką Morton Sobelį 
iš kalėjimo.

Man ajtrodo, kad 1963 metai bus pradžia 
pergalės prieš buržuaziją. Darbo klasė ims 
yiršų... f

, Vincas Bųrda
San Leandro, Calif.

Mielas drauge Antanai,
. Leiskite man pasveikinti jus su suteikta 
garbe—Istorijos mokslų garbės daktaro -— 
per Vilniąus valstybįnį ĮCapsuko v. univer
sitetą.

Labai džiugu, kad Tarybų Lietuvoje gy
venantys draugai giliai įvertina mūsų užsie
nyje gyvenančius progresyvio judėjimo vei
kėjus. Nors mes ir toli gyvename nuo gim
tojo krašto Tarybų Lietuvos, bet džiaugia
mi ir didžiuojamės su kiekviena laimėta 
jos pergale apšvietos ir progreso srityje per 
tenai gyvenančius draugus.

Jums suteikta garbe per Tarybų Lietuvos 
jnokslą vadus nėra veltui, bet pilnai užsi
tarnauta: rąštaįs, gyvu žodžiu nesunkiomis 
pergyventomis dienpnjis, dirbant progresy- 
Vį apšvietos darbą nesvyruojančiai per daug 
nietų.

Drauge, būk sveikas ir lai ta sveikata ir 
nepakertama energija tarnauja dėl jūsų dar 
per daug metų apšvietos-progreso darbe!

Geriausios sėkmės 1963 metais!
J. K. Mažukna,

.; • Pittsburgh, Pa.

Mielas Drauge Ąptanąi,
• Leiskite ipan paspausti Jūsų dešinę ir šir
dingai pasveikinti progą Jums suteikto šlo
vės Istprijos Mokslų Daktaro vardo. Jūs, 
mielas drauge, tai pilniausiai esi užsitarna
vęs.

Kaip yra smagu mums, amerikiečiams, 
kad * Tarybinės Lėtu vos aukštieji mokslo 
žmonės nepamiršta ir mūsų amerikiečių pasi

žymėjusių kovotojų ir rašytojų darbo klasės 
kovose.

Dar kaitą karštai spaudžiu Tavo dešinę ir 
linkiu dar daug ilgų ir našių metų Tau, 
mielas drauge Antanai.

I. Klevinskas
Scranton, Pa.

Mūsų spauda “Laisvė” ir “Vilnis” mums 
pranešė, kad Lietuvoje įvertina mūsų pa
žangaus judėjimo pasišventusių veikėjų dar
bus. Ten draugas Antanas Bimba už dau
gelio metų triūsą ir pasišventimą apdovano
tas—jam suteiktas Istorijos mokslų garbės 
daktaro vardas.

Garbė tau, Antanai, tu to pilnai užsitar
navai !

Mes džiaugiamės,
Juozas ir Ona Miliauskai
McKees Rocks, Pa.

Brangus drauge Antanai,
Siunčiu jums karštus sveikinimus proga 

jums suteiki m o Istorijos mokslų garbės 
daktaro vardo. Man labai linksma matyti 
įvertinimą jūsų veikimo ir moksliškų knygų 
parašymo. Nenuilsdami dirbate darbinin
kiškame judėjime. Mudu su žmona linkime 
geriausios sėkmės visuose ateities žygiuose. 
Taipgi mūsų geriausi linkėjimai su Nąujais 
Metais. Būkite sveiki ir laimingi .

S. ir Z Penkauskai. .
Lawrence, Mass.

Gerbiamas drauge,
Sveikinu jus ryšium su suteikimu jums Is

torijos mokslų garbės daktaro vardo. Aš 
vėlinu jums geniausios sveikatos ir sėkmės 
jūsų darbuose dėl liaudies dr laisvės žmoni
jai ir dėl taikos visame pasaulyje.

Ta proga čia siunčiu penkis dolerius ci
vilinių laisvių ir demokratinių .teisių gynimo 
reikalams.

Draugiškai,
L. Belus

Rochester, N.Y.
X. X

Along with the best wishes go all thejcon- 
gratulations that a greeting can express.

Joseph Egeris & Family

Brangus Bimba! y
Gruodžio mėnesį Lietuvos Universitetas 

Jums suteikė istorijos mokslų daktaro laips
nį. Tai vainikas už tas Jūsų mokslineš-iąto- 
rines knygas, kuriose pavaizdavote Ameri
kos milžiną-proletariatą. Labai džiaugiuos 
tokiu įvertinimu. Karštai Jus sveikinu, ga
vus Daktaro laipsnį. Anglų kalba parašyti 
Jūsų veikalai apie Amerikos darbininkų 
klasę, jos kovą, jos domėjimąsi marksizmu, 
parašyti iš dialektinio materializmo kalno 
žvelgiant į istorijos reiškinius, turi didelę 
reikšmę. • Jie varpu nuskambėjo į darbo 
žmogaus širdį ir protą

Vienas Jūsų veikalų prieš kelerius me
tus buvo išverstas į rusų kalbą. Apie šį 
veikalą viename autoritetingame rusiškame 
žurnale skaičiau nuoširdžią recenziją, \.Re- 
cenzentas pažymėjo: Jūsų knyga savo idė
jine reikšme tapo viso Amerikos kontinento 
knyga.

Man malonu, kad Lietuvos mokslininkų 
susirinkime pirmuoju Jums istorijoj mokslų 
daktarą pasiūlė mano bičiulis rašytojas pro
fesorius B. ‘Pranskus. Neseniai “Laisvėje” 
apie jį atspausdinote mano straipsnį. .

“Laisvėje” neseniai skaičiau Jūsų sti'aips- 
nį-atsakymą oponentui, girdi, kapitalistas, 
mokėdamas už darbą, darbininko neišnau
doja. Jūs, remdamasis materialistine poli
tine ekonomija, meistriškai-moksliškai įrodė- 
te, kaip darbininkas fabrike sukuria vertę 
ir pridedamąją vertę. Įrodėte: pelnas—tai 
neapmokėtas darbininko darbas, viršrvertė, 
kuri lieka, išmokėjus darbininkui lašelį ir 
samdytojui atskaičius visas išlaidas. Tie
siog nustebau tokiu puikiu politinės ekono
mijos žinojimu.

Juo labiau džiaugiuos Jūsų istorinių vei
kalų įvertinimu, kad Jūs 1930-1940 metais, 
kartu su Mizara, buvote jautrus, doras ma
no rankraščių redaktorius. Daugiau tokių 
knygų!

A. Liepsponis
Kaunas

Aš kaitų su pažangiaisiais Amerikos lie
tuviais nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Vilniaus 
universitetas suteikė jums tokį aukštą gar
bės vardą. Džiaugiuosi kaip šio universi
teto dėstytojas, kad Jūs pirmasis, kuriam 
pokario metais buvo pripažintas šis vardas. 
Labai gaila, kad sąlygos neleido Jums asme
niškai dalyvauti Mokslinės-tarybos posėdyje. 
Reikia tikėtis, kad artimiausioje ateityje Jūs 
turėsite galimybę paskaityti dėstytojams ir 
studentams keletą paskaitų iš Amerikos is
torijos, susitikti su savo knygų skaitytojais-

V. Zenkevičius r • '•
Drauge Antanai Bimba,

Iš visos širdies sveikiname jus su Istori
jos mokslų garbės daktaro vardo suteikimu.

Tai didelis jūsų ir visų dorų užsienyje gy
venančių lietuvių darbo įvertinimas, kurį už
tvirtino mūsų senojo ir visame pasaulyje 

garsaus Vilniaus universiteto mokslininkai, 
suteikdami jums garbingą vardą.

Žinoma, kad žiūrint į tą patį daiktą ir iš 
skirtingų vietų, matome skirtingus to paties 
daikto vaizdus. Tas pats yra ir stebint bei 
vertinant praeities faktus, ir; įvykius Vieni 
istorikai žvelgdami į praeitį sąmoningai ■ ar 
nesąmoningai mato ir fiksuoja tik karalių ir 
imperatorių įsakymus ir gyvenimą. yKiti, 
nors ir mato žmones, bet parodo juos be
spalvius ir nepajėgiančius kurti istoriją ir 
.gyvenimą.

Bit jūs į praeities įvykius žvelgiate plačiai 
ir is teisingo Taško. Jūs istorinius faktus ir 
reiškinius aiškinate taip, kaip iš tikrųjų bu
vo. Jūs visų pirma, matote žmones ir pa
rodote juos ne nepasyviais, o kovojančiais 
už progresą, ir faktais demaskuojate tuos, 
kurie įvairiausiais būdais norėjo ir nori su
stabdyti istorijos rato sukimąsi. Todėl jūsų 
moksliniai-istorniai veikalai yra taip aukštai 
vertinami, žinodami, kad jums, nežiūrint, 
jog metų našta apibėrė jūsų galvą sidabru, 
netrūksta nei kūrybinės ugnies, nei energijos 
ir jaunatviško entuziazmo, linkime sveika
tos, sveikatos ir dar kartą sveikatos.

Ta pačia proga sveikiname ir jūsų gyveni
mo draugę Ilsę, didelę jūsų pagarbininkę.

Izolda ir Albertas Laurinčiukai,
Niujorkas, 1962, gruodžio 28

Mes ALDLD 198 kuopos susirinkime Ap
sidžiaugėme Lietuvos suteikimu jums gar
bes 
Sve

titulo ir jų įvertinimu Jūsų darbuotės./ 
ikiname Jus.

George ir Eva Papėnas
J. ir M. Mozūraitis
Uršulė ir Vincas Burdai
Jos. Karosas
A. Taraška

Cherry Hill, N. J., ir apylinke
Atlanto vandenyno, link atgijimu ir mudu su Elzbie- 
Avalon. Kas do priežastis ta parlėksiva į savo gūštą. 
mūsų kelionės? Prieš pora i Nežiūrint, kad vaikai, kaip 
mėnesių Filadelfijoj mirė savo tėvus, mus gerbia ir 
pažangaus nusistatymo mo- godoja ir pas juos gyvenant 
teris Marijona Smeltzer mums niekas nerūpi, ir ga] 
(buvusi Nakutienė). Mari- jau tokių patogumų nesi- 
jona ilgą laiką kankinosi randa savame name, betva- 
vėžiu, ilgą laiką gulėjo Ein- saros laiku nerasi geresnės

Gyvenimo verpete— 
truputis ir apie save

Jau eina ketvirtas mėnuo 
laiko, kai gyvename šioj 
gražioj, patogioj vietoj, bet 
rodosi, kad čia išgyvenome 
dar visai trumpą laiką. Ne
žiūrint į visokius sveikatos

fn tekėjus, bet jos yyras_buvo ne. MW buvome irivali- 
kitatautis ir mažai rūpino- dais,, kada atvažiavome gy- j ranjįesį tarp saviškių, 
si jos liga, todėl Marijonos venti į Avaloną. Čia atga- T k f i • 
likimu rūpinosi jos sesuo vome savo sveikatą irAloki greiū pažino. 
Oną Sheąts. Iš Lietuvos d/iaugiamės gyvenimu, 
abi paeina iš Vilniaus, po /Jaučiu biskelį nesmagumo, 
pavarde Bučkiūtės. kad su mumis nevažiavo

Kada Mar. Smeltzer mi- Elzbieta. Mat, ji per šven- 
rė, tai visa sunkumo našta tęs, eidama leduotu šaligat- 
krito ant Onos pečių. Velio- viu, paslydo ir pusėtinai 
nė Smeltzer prieš mirtį pra- susižeidė. Nebūtų taip blo- 
šė seserį Oną, kad kai ji nu- ga, jeigu nebūtų įlūžęs per velt Dr.

turto duotų “Laisvei” $100. Dabar jos ranka sugipsuota' kad mašina atsimušė į tvir-

gyveni,— tų negalavimų, tų 
sunkumų nejauti. Gyvenimo 
sūkurys, kuriame randie- 
si, paliuosuoja tave nuo tų 
visų nesmagumų ir nepato- 
gumų. Tai *pėra laiko 
smarksot ir kur nors kam
pe susikūprinusiam dejuot 
ir vaitot.

Faktinai aš jau jokio dar
bo neirbu, jokios atsakomy
bės ir apyskaitos prieš nie
ką neturiu, bet to “darbo”- 
turiu daugiau, negu galiu 
atlikti. Bet tas mano dar
bas yra savanoris. Aš visur- 
važinėju, slampinėju, tyri
nėju, lyg ko tai ieškodamas, 
ko nepametęs. Palaikau ko
respondencijas ne tik su 
Tarybų Lietuvos gyvento
jais, bet susirašinėju ir čia 
su daugeliu draugų ir drau
gių. Šalia to, daug sakitau, 
nes, be mūsų pažangios 
spaudos, iš Lietuvos ateina 
“Tiesa” ir daug kitų laik
raščių ir kitokių spausdi- 
nių.

Kitas dalykas, tai kai 
tik laikas man leidžia, tai 
mokausi lietuviškai rašyti. 
Rašau apie viską, kas tik 
ateina man į galvą. Bet esu 
lyg ir sųsiglūmijęs, nes 
prieš mano akis stovi dvi 
problemos, tai nežinau, į 
kurią pusę mano išmintis 
pakryps. • Mat, turiu mintyj 
rašyti apie gyvenimo atsi
minimus, bet kada maišau- 
si visur tarp lietuvių pa- 

ižangiečių, tai mano akys 
daug ką pastebi, ir mintis 
man diktuoja, kad apie tą, 
ką matau, reikia parašyt į 

| spaudą, o jau tos spartos 
i rašyme pas mane nėra, 
mes rankų pirštai dreba ir 
nuo ilgesnio sėdėjimo kojos 
sustingsta. Kiek galėdamas 
bandau tuos trūkumus nu
galėti ir pasirinktą tą savo 
“darbą” stumti pirmyn.

Aš su draugu Pranaičiu 
sausio mėn. 8 dieną važiuo- 
java į Longport, N. J. Tai pakraigėse ir ant stogų ba- tikslą, nes draugė Navalins I 
kurortų miestas, besidrię- landžiai burkuos. --------------- ------------ ---------
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Connie Mugianis
Violet Taraškienė
Alex Mugianis
Mr. ir Mrs. A. Valaitis
F. Machulis
D. Machulis
Ksavera Karosiene
Oakland - San Leandro, 
California

Siunčiu pasveikinimą proga suteikimo 
jums Istorijos mokslų garbės daktaro vardo. 
Labai linksmA naujiena.

Su didžia pagarba,
J. Staneslow, MD.

Sveikas, drauge Antanai. Priimkite nuo 
manęs nuoširdžius linkėjimus.

Draugiškai,
* Vera Smalstienč

Livonia, Mich.

Su džiaugsmu sveikiname ir spaudžiame 
Jūsų dešinę. Tad gyvuokite ir darbuokitės 
dar ilgus ilgus metus.

Lucy ir Stasys Rauduvės
Pittston, Pa.

kienė užsimokėjo Į LLD ir . 
LDS metines duokles. Ne: 
smagu, kad draugas Nava
linskas negali kalbėti, bet 
kada kiti kalba, ypatingai 
apie svarbesnius gyvenimo 
nuotykius, tai tik šypsosi, 
juokiasi, galvą linguoja. Tė- 
mijant Navalinską, kada ki
ti kalba, gali suprasti, kad 
jo išsireiškimo ir atjautimo 
impulsas išvystytas iki aukš
tesnio laipsnio, negu kitų. 

į Draugas Navalinskas atro
do geriau, negu aš jį ma
čiau prieš 5 metus, kada jie 

i praleido pas mus atostogas.
Atsisveikinome ir palinkė

ję draugams Navalinskams 
sėkmės ir geros sveikatos, 
juos apleidome.

Labai atsiprašau tų draugų ir draugių, 
kurių sveikinimai pasilieka laikraštyje 
nepaskelbti. Visus paskelbti nebeįmano
ma. Bijau nusidėti skaitytojams. Atlei
site. Bet tikekite manimi, jog visi svei
kinimai ir linkėjimai yra lygiai vertina
mi ir ant visados pasiliks mano širdyje. 
Visiems eina mano širdingiausias ačiū. 
Kol sveikata tarnaus, stengsiuosi' jūsų 
pasitikėjimo ir linkėjimų nesuvilti.

A. Bimba

Važiuojame White Horse 
vieškeliu. Kaliauninkų. ma
žai ant kelio. Sutrukdymo, 
laukimo nėra jokio. Mašina 
sklandžiai greitai bėga link 
namų. Neužilgo privažiuo
jame prie Egg Harbor, N. 
J. Šiame miestelyje juk 
gyvena keletas progresyvių 
lietuvių — Gailiūnas, Pe
čiulis ir Valantai. Jų vi
sų adresus turime, bet jau 
vakaras, tai nėra galimy
bių visus aplankyti. Nu
sprendėme aplankyti drau
gus Valantus, 263 Breman 
Avė.

Draugai Valantai šiltai ir 
draugiškai mus pasitiko ir 
priėmė. Draugai jau ne jau
nuoliai, bet, matyti, abu dar 
neblogai atrodo, laikosi 
tvirtai, senatvei nepasiduo
da, skaito “Laisvę,” seka ir 
interesuojasi darbininkų 
klasės kovomis, patys pN- 

i klauso prie progresyvių or-^ 
ganizacijų. Tai džiugu ir 
malonu susieiti su tokiais 
lietuviais, greitai pajunti,

Trumpai pasikalbėjome 
bėgančiais reikalais ir gy
venimo įvykiais. Paaiškėjo, 
kad draugai Valantai per 
šventes važiavo pas savo 
dukterį, kuri gyvena Cher
ry Hill, N. J., 210 Roose- 

~ , Važiuodami nusi- 
mirs, tai kad ji iš likusio jos dešinės rankos riešą kaulas, i rito į pakalnę, tik jų laimė, 
turto duotų “Laisvei” $100. Dabar jos ranka sugipsuota, kad mašina atsimušė į tvir- 
Apie tą palikimą, kai drau- ir tą gipsą turės laikyti iki' tą geležinę tvorą, kuri ją i. /y 1 • 1 • -T-X • V 1 •» n I r-

Žalnieraitiene, Plėtiene, 
Lipčium ir Šlajum padarė
me planą vasaros sezono 
atidarymo proga birželio 
mėnesyj pas Bekampius tu- 
ryti vieną iš didžiausių ir 
geriausių kada nors buvu
sių iškilmių. Mes prie to 
rengiamės iš anksto.

! skaudų smūgį gavo Kazė, 
kada mašina atsimušė į tvo
rą, mašinos durys atsidarei 
ir draugę išmetė laukan iš 
mašinos ant giliai įšalusios 
žemės. Tai baisu ir pagal
voti apie tai! Laiminga Ka
zė, kad nesu trūko jos kau
lai. Nors strėnose skaus
mai ją kankina ir vargina, 
bet kada nėra niekur trūkę 
kaulai, skausmai bus išgy
vendinti. M

Palinkėję draugams Va- 
lantams susveikti ir pergy
venti nesmagumus, ypatin
gai Valantienei, ir atsisvei
kinę širdingus draugus, jų 
gyvenvietę apleidome.

Kelias, kuriuo važiuoja-

Ta pačia proga, kadangi 
iš Longporto jau nėra toli 
iki Avalon, tai nuvažiavome 
apžiūrėt mūsų “palociaus.” 
Viską radome taip, kaip iš
važiuodami palikome. Ar
čiau Atlanto nesimato jo
kių žymių, kad ten būta 
sniego. Oras atrodo šiek 
tiek šiltesnis, negu aplink 
Filadelfiją. Bet kitais at
žvilgiais viskas atrodo žie
miškai. Nesimato žydinčių 
rožių ,lelijų ir kitų gėlių; žo
lė pageltus ir nuplikus, me
džiai ir krūmokšniai be la
pų stovi, kaip kokie stiebai 
pastatyti. Bet neims daug 
laiko, iki saulutė pakils 
aukštyn, padvelks šiltas pa
vasario vėjas, medžių pum
purai praskleis lapus, žolė 
pievutėse sužaliuos, parlėkę apie bėgančius gyvenimo leisimės kelionėn, tik į kitas Mr 
iš pietų paukšteliai čiulbės, reikalus, atsiekdami savo i vietas, pas kitus draugus, o

gė Smeltzer buvo laidoja- vasario 15 d. Prieš dvejus 
ma, man ir Pranaičiui Ona metus, kada ji paslydo mau- 
pranešė. Tai mudviejų ke- dynėje jos rankoj trūko 
lionės į Longport tikslas bu- kaulas skersai, o dabar — 
vo pasiteirauti apie tą šim- išilgai. Gyvenime sunku iš- , 
tinę. Bet kol kas tų pinigų sisaugoti nuo nelaimių, nes 
negavome. Yra kliūčių kas jeigu žmogus žinotų, kad( 
link jos turto. ? ' 
Smeltzer turėjo Filadelfijoj tai ten neitų, 
namą ant Nakutienės var
do, bet kol kas to namo be bet tas nesudaro jokio nu- 
teismo negalima parduoti, siminimo, nes su Pranaičiu, 
nes jos vyras pasiėmė advo
katą, nes jis< būk turįs ko
kias tai privilegijas prie to 
namo. Kaip greit dalykas 
užsibaigs, jos sesuo Sheat 
tą šimtinę perduos.

sulaikė nuo tolesnio kriti
mo, nes toj vietoj gili že
muma, tai mašina būtų su
byrėjusi į gabalus, o kas bū
tų atsitikę su.draugais, tai 
visi galime suprasti. Nors 
išgąstis ir sukrėtimas drau- 

bet išsau
gojo savo gyvybę. Tik įsi-

Mat, drauge eidamas toj vietoj parpuls, gU buvo didelis 
L

Nežiūrint, kas atsitinka, vaizduokime, kokį didelį ir

Pakeliui, važiuodami per 
Atlantic City, užvažiuoja
me pas mūsų pažangiečius 
draugus Navalinskus. Jie 
gyvena 8 So. Congress St. 
Draugai, mus pamatę, nu
stebo, bet tuo pačiu kartu 
nudžiugo ir pagyvėjo. Abu 
jie gerai nusiteikę, nežiū- me, geras. Nors naktis, bet 
rint, kad ant savo pečių ne- kelias gerai apšviestas, ap- 
šija po 7 kryželius, abudu link viskas matosii. Tik ret- 
pilni gyvumo ir žvalumo, karčiais susitinki su kita 
Navalinskai turi didelį 3 mašina. Mudu su Pranai- 
aukštų namą, kuriame yra čiu kalbamės ir džiaugia- 
daug kambarių ir apart-įmes, kad mudviejų kelionė 
mentų. Gera vieta praleis- 1 gerai pavyko, padarėme 197 
ti atostogas . Į mylias. Iš pasikal b ė j i m o

Pasikalbėjome, pasitarė- padarėme išvadą, kad prie 
me su širdingais draugais pirmos progos mudu vėl

(Tąsa 5-tam pusi.)



“LAISVĖS” VAJUS PHILADELPHIA, PA

skiria

., prisiuntė atnaujini- 
beveik

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
niai įstojo į vajų, bet darbas sekasi. Punktus 
Miamės Valilionienei.

Brooklyno vajininkas Valys Bunkus irgi gerai dar
buojasi. Važinėja pas skaitytojus, išrenka mokestį už 
atnaujinimus, gauna ir naujų. Šį sykį pridavė gerų skai
čių atnaujinimų. Gauta atnaujinimų ir nuo Juliaus Kal
vaičio.

New Jersey vajininkai nepasilieka su darbu. F. 
Šimkienė, arlingtonietė, ir A. Lukaitis, bayonnietis,. pri
siuntė atnaujinimų.

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naujų 
prenumeratų. Jis gražiai darbuojasi, kad palaikyti sa
vo miestų laimėtojų skyriuje.
♦ Pittsburghui (LLD 87 kp.) pasidarbavo J. Mažei
ka, prisiųsdamas naujų prenumeratų ir atnaujinimų. 
£is yra veteranas vajininkas, ir tikimės, kad jis įves sa
vo miestų vėl į laimėtojų lentelę.

L. Bękešienė, Rochester, N.
mų. Ji rūpestingai darbuojasi vajaus reikale, 
kiekviena savaitę gauname rezultatų nuo jos.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., kuris visuomeniškuose 
reikaluose smarkiai darbuojasi, nepraleidžia nei vajaus 
reikalus. Prisintė naujų prenumerata.

Kitas geras darbuotojas organizacijose, tai A. že
maitis, iš Baltimorės. Jis ir vajuje gražiai darbuojasi, 
prisiųsdamas atnaujinimų.

Negalima pamiršti J. Žebrį iš Clevelando, jis ieško 
naujų skaitytojų, ir jam sekasi. Prisiuntė naujų prenu
meratų ir atnaujinimų.

Mažai gauname žinių iš Shenandoah, Pa., bet kiek 
išgali dirbti vajuje, tai visuomet su gerais rezultatais. 
K. Naravas prisiuntė naujų prenumerata ir atnaujini
mų. ’ I '

Mūsų geroji veikėjja Vera Smalstienė, Livonia, 
Mich., prisiuntė naujų prenumerata ir atnaujinimų. Ti
kimės, kad dar gausime gerų žinių nuo jos.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDA GAUTA SEKAMAI:

Rugsėjo mėnesį Philadel- 
phijoje pradės veikti tele
vizijos 12-ta stotis^ Jis bus 
girdima New Jersey ir'De
laware valstijose, Vėliau 
bus praplėsta ir kitose vals
tijose. Ši stotis bus be skel
bimų, mokslo ir istorijos 
gvildenimui. Eina vajus su
kėlimui aštuonių milijonų 
dolerių stoties įtaisymui. 
Philadelphijos miestas pa
skirs pusė milijono dolerių.

Columbus su savo san- 
draugais 1492 metais per
plaukė Atlantikų į 70 die
nų. Antru kartu pasiekė 
San Salvador krantus į 117 
dienu kalėdų išvakarėse. V

suradimui svetainės. Pri
sirengimo darbas bus su
tvarkytas LLD kuopos su
sirinkime vasario mėnesį. 
Paaukota $50 pasveikini
mui į laisviečių suvažiavimo. 
Išrinkta kuopos atstovas. 
Paaukota $30 Ateivių gy
nimui.

Spaudos vajininkai pra
nešė, kad seni skaitytojai 
gražiai atsinaujina, su nau
jų gavimu esu sunkumų. 
Gauname paramos “Lais
vės” išlaikymui. Už šiuos 
metus jau pasimokėjo 13 
nariu. Vasario mėnesio su
sirinkime turėsime pirma 
šių metų knygų. Būkite su
sirinkime, pasimokė kite 
duokles ir gaukite knygų.

Kad neįvyktų praeitieš 
pasikartojimai, meras Tate 
paskyrė komitetų, kuris 
seks kyšių davėjus ir jų 
ėmėjus tarp dirbančiųjų 
miestui. /

Robena kasykloje, kurio
je žuvo 37 darbininkai, 
kompanija nori pradėti 
darbų, bet darbininkai atsi
sako eiti į kasyklų be užtik
rinto saugumo, 
kate valdyba 
nestreikuojame., 
kome dirbti be 
ir mainų saugumo organų 
užtikrinimo, kad ekspliozi- 
ja nepasikartos. Du mėne
siai prieš paskutinę nelai
mę buvo įvykus ekspliozija 
ir žuvo du darbininkai

Iš 37 sutikusių kasykloje 
mirtį, 34 buvo vedę: jie pa
liko 109 vaikus. Įsteigtas 
fondas nukentėjusių šei
mynų šelpimui pasiekė 
$50,000. Norima sukelti 
$75,000.

KITOS AUKOS: j Dėl šulaikymo “Skybolt”
LDS 142 kp. (per J. Mažeikų) Pittsburgh, Pa. $15.00 • i‘aketų Phitedelphijoj ne- 

r r 1o.qq tenka darbo 300 darbmin-
10*00 Kompanija sako, netu- 

rinti užsakymų, dirbtuvė 
6.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

Hartford, Conn. — L. Žemaitienė prisiuntė sųrašų 
ir $44. Aukojo:

i A. Klimas ..................  $25.00
į. J. ir M. Barnett ............  10.00

Alex Raymond ............................ 6.00
Po $1: Ag. Dagilienė, J. Beržinis ir J. Kazlauskas 

(Wethersfield).
o

M. Witkus, Kearny, N.*J. ........................
Marie ir Juozas Judžentai, Gulfport, Fla 
A. Zazas, Lake Worth, Fla.......................
S. Kazilionis, Cleveland, Ohio ..............’.
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y................
P. Gavin, Tillsonburg, Canada .............
A. Rėklaitis, Bristol, Conn........................
J. Sikorski^, Kearny, N. J.........V..............
J. Labunaitis, Pittsburgh, Pa....................
Po $1: J. Riklickas, Baltimore, Md.; Chas Aimont, 

Hollywood, Fla.; B. Bajoras, Kearny, N. J.; M. Žilionis, 
Hightstown, N.J.; Rose Sholis, Girardville, Pa.; F. PL 
kunas, K. Motuzą, F. Čižauskas, Shenandoah, Pa.; Leo- 
cadia Stadolnik, Lynn, Mass.; J. ir B, Mazoniai; Clinton, 
Ind.; Ch. Cherka, Woodhaven, N. Y.; A. Jay,B’klyn, N. 
Y.; J. Vilimaitis, J.Severinas, Rochester,N. Y.; B. Jan
kauskas, St. Petersburg, Fla.; M. Klimas, Ramsey, N. J.; 
J. Mamonis, Brooklyn, N. Y.; Alex Chaponis, Port Car
bon, Pa.

— o — '
' ‘ Aukų šį sykį gauta $125. Anksčiau įplaukė $6,142.13.

, *Jyiso gauta $6,267.
Dėkojame aukotojams už dovanas, vajininkams už 

gražų pasidarbavimų.
“Laisves” Administracija

i

Worcester, Mass.
“Laisves” Vajaus Užbaigimui

BANKETAS-PIETUS
Rengia ALDLD 11-ta Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Sausio 27 January
Pradžia 1:30 Valandų Dienų

Lietuvig Svetainėje
1 29 Endicott St., Worcester, Mass.

<
Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsi

lankyti, papietauti ir pasilinksminti.
Tikimės turėti žymų svečių iš Washingtono, 

tai turėsime progų su juo susipažinti.
Rengimo Komisija

U.M.W te
sako : mes 
bet atsisa- 
kompanijos

turi būt pakeista kitiems 
darbams.

Valstijoje yra 336,000 be
darbių. Per paskutinius du 
mėnesius pereitų metų be
darbių skaičius padidėjo 
24,000.

Sukėlimui biudžeto mo
kyklų reikalams norima pa
kelti taksus vienu centu 
pakeliui cigarečių. Sako
ma, tas padidintų įplaukas 
$2,200,000. Valstijoje surū
koma į metus 220 milijonų 
pakelių. “

Šalčiam pakilus nedideli 
ežerai ir upės tapo apkloti 
ledu. Žuvininkai eina žu
vauti, ledui įlūžus, įvyksta 
nelaimių. Valdininkai pa
taria neiti ten, kur nėra 
vakščiojimo žymių, turėti
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New Jersey policija pa
gavo daugelio krautuvių 
plėšikų Weston L. Weed. 
Klausinėjamas pasakė, kad 
vogtais pinigais aukojo 
Amerikos fašistų „partijai, 
pasitenkinęs jų veikla. Poli
cijai klausinėjant fašistų 
lyderį Rockwell Arlingtone 
mieste Virginijoj, jis prisi
pažino, kad Weed norėjo 
įstoti, bet, girdi, buvo ne
priimtas, nes neišlaikė jų 
patvarkymų. Apie aukavi- 
mų teigiamo atsakymo ne
davė.

Cherry Hill, N. J.
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

jų turime daug, nes veikę 
organizacijose per daugelį 
metų, prisidėję prie jų or
ganizavimo ir auginimo, 
kur tik mes nuvažiuosime, 
jie visur mus draugiškai ir 
širdingai pasitiks.

Kada visi mes senstame, 
kada mūsų gyvenimo saulė
leidis artinasi, — mūsų visų 
pareiga susieiti vieni su ki
tais, pasitart, pasikalbėt,

Kelione su draugu Pra
naičiu patenkintas. Manau, 
kad draugai ir draugės, pas 
kuriuos apsilankėme, taip 
pat patenkinti.

Ir taip, geriausioj nuotai
koj, kiekvienas atsidūrėme 
savo kambariu ose. Štai 
jums faktas, kad pasimaty
mas su draugais yra gyve
nimo stimulas. Paprastai, 
nakties laiku pabundu 3-4 
kartus, bet iš po kelionės at-■ 
Uo-’-L- Y -1 L Z l_o. 
jau iki 7 vai. ryto, nė kar
tų nebudęs.

J. A. Bekampis

sus dalyvauti Šiame pažan
gios spaudos rėmimo pobū
vyje. Įžanga $1.50.

Susirinkimas nutarė siųs
ti delegatų į “L.” dalininkų 
suvažiavimų. Delegatu iš- ■ 
rinktas J. Jeskevičius, K. 
Kosulio pavaduotojas vaji- 
ninkas. M. Sukackienė irgi 
važiuoja savo lėšomis daly
vauti suvažiavime, Kiek f L 
nansinės paramos sukelsi- 
me, tai delegatas nuveš tie
siai suvažiaviman.

Kuopa turi parsitraukus 
“Vilnies” kalendorių plati
nimui,1 tai yra nemaža kny
ga, pilna informacijų, tik 
už D.

Gardner, Mass.
Pataika \

“Laisvės” NL 3 (sausio 
d.), kur buvo aprašyta B. 
Menkevičiaus gyvenimas ir 
mirtis, įvyko klaida. Ten 
pasakyta: “Amerikon atvy- 

siguliau 11 vai. ir išmiego-įko 1891 m. balandžio 18 d.” 
jau iki 7 vai. ryto, nė kar- Turėjo būti taip: Berna- 

sius Menkevičius gimęs 
Lietuvoje 1891 m. balan
džio 18 d. Amerikon atvyko 
prieš Pirmųjį pasaulinį ka
rų. Mirė sulaukęs 71 metų 
amžiaus, i

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopa ir “Laisvė” 

Sausio 14 d. LLD 11 kp. 
pirmas šių metų susirinki- 

jinas buvo vidutiniai skait- 
i lingas. Kuopos komit. patei- 
|kė metinį raportų iš metų 
veiklos, tik iždininkas J. 
Senkus negalėjo pribūti, 
nes serga ir randasi ligoni
nėje. Linkime jam greitai 

~ ., . . i ,. .ir sėkmingai susveikti.Pasitarimai neduoda | Ku turi virš 50 narių 
ii Mv»nnnnmii nmroiri vi

pilnai užsimokėjusių, iždas 
irgi geram stovyje — virš 
pora šimtų dolerių. (

Tapo galutinai išdisku- 
suota kuopos rengiamas

Radijo stoties-WIBC pra
nešėjai, priklausantys radi- d 
jo-televizijos federaci j a i, 
rengiasi streikui. Kontrak- t 
tas pasibaigė su sausio pir
ma, 
sėkmių. Pranešėjų savaiti
nė alga $150,‘ kitų stočių * 
$300. Sena sutartis leidžia1 
savininkams atleisti ir pri
imti kitus pranešėjus be

. i • • • TT • • O UCA JAUvpvO JL Vilu. ICllllCAk;ateiklaušimo unijos Unija banketas «Laisvgs-> dalinin. 
reikalauja . ‘seniority tei-, k suvažiavimui sveikinti. 
šių—neatleistp is darbo be B^g ietūg gaugio 27 dį | 
lokalo pareigūnų sutikimo, 1;30PvaL dienos laik 
miti i darbų priklausančius Endieott .gt_. Kviečiame. vi. | 
unijoj. Reikalaujama ir ki- Į -------------- - - ----- .
tų pagerinimų. | '

Pittsburgh, Pa.
LLD 87 kp. nariams

Lietuvių L i t e ra t ū r o s 
Draugijos 87 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 27 dienų, 3 vai. po 
pietų, LDS 160 kuopos sve
tainėje, 1317 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburghe.

Turėsime daug svarbių 
reikalų, kaip tai: rinkimas 
kuopos valdybos, išdirbi- 
mas 1963 metų veiklos pla
no, pasimokėjimas duoklių 
ir kiti svarbūs reikalai.

I Būtų labai gerai, kad vi- 
29 si nariai dalyvautų.

Kviečia kp. Valdyba

1962 metais šalyje įvyko 
3550 tsreikų, palietė dau
giau milijono darbininkų ir 
virš 16 milijjonų darbo die
nu. Pilietis

Chicago. —American Me-1 
dical Association viršinin- j 
kai sako, kad jie nėra už-1 
gyrę “Bayer” aspirinus,1 
kaip geriausius vaistus nuo 
galvos skaudėjimo.

Paryžius. —Naujųjų me
tų šventės metu Francūzi- Į 
joje buvo 1,078 automobi
lių nelaimės, kurių metu 68 
žmonės buvo užmušti ir 
1,162 sužeisti.

Help Wanted Female

čiūžes, ledui įlužus pašilai- Excellent Opportunity
kyti, kol pagalba pribus.

Sausio 11 d. LLD 10 kuo
pos susirinkimas buvo vie
nas iš gerųjų darbais ir ta
rimais. Susirinkime turėjo
me svečių draugų 'Buknį, 
“Laisvės” gaspadarių, iš 
Brooklyno. Jis pasakė kelis 
žodžius mūsų organizacijų 
ir judėjimo re 
gas Bekampiu
vo su tikslu patirti, kiek 

! randasi norinčių vykti į 
metinį “Laisvės” suvažia
vimų. Sakė jau turįs pilnų 

• mašinų norinčių vykti. Ma- 
i noma, bus graži philadel- 
phiečių atstovybė.

lais. Drau
gi dalyva-

Nusitarta rengti 50 metų 
vedybų sukakties paminėji
mų, su dideliu parengimu, 
draugams Merkiams. Ma
žai yra mūsų tarpe tiek 
metų poroje išgyvenusių, 
išauginusių šeimynų, kurių 
vaikai vedę, turi anūkų ir 
anūkių. Išrinkta . komisija

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”
Current Rate

Save by Mail

FIRST FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

COFFEYVILLE, KANSAS

Washington's. — Tarp • 
valdiškų ratelių yra nuo
monių, kad ųėra reikalo 
prezidentui laikyti į dažnas 
konferencijas su spaudos 
atstovais.

PARDAVIMAI
Namas Floridoj

Nekentėkite šalčių, atvažiuokite j 
saulėtą Floridą dėl genesnės svei
katos. įsigykite naują namą su 
visais įrengimais — elektra, gesas, 
karštas-šaltas vanduo, centr. šildy
tuvas,—ateik ir gyvenk. Yra 2 
bcdrms, living rm,, kitchen-cabinet, 
didelis porčius, Breezeway, bath
floors tile-garage, fomišuota. 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 ‘Jotas 6500 sq.; ft., tik už 
$10,000. Rašykite kada būsite. W. 
Žilaitis, 1818 Quincy Street, So., St. 
Petersburg, Fla. (1-10)

Help Wanted Female

s.

OBSTETRICAL 
NURSING 

INSTRUCTOR
degree required, 200 - bedB.

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

OIL CITY HOSPITAL 
E. BISSELL AVENUE 

OIL CITY, PA.

SPLENDID 
OPPORTUNITY 

OPERATING ROOM
SUPERVISOR-INSTRUCTOR

Nurse with B. S. degreee preferred 
but will consider equivalent in ex
perience. 200-bcd 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- 
clucjps sick leave, retirement plan 
and 4 weeks vacation. Pleasant liv
ing quarters. Position available im
mediately. Salary open. Apply to 
Administrator,

OIL CITY HOSPITAL
E. BISSELL AVENUE

OIL CITY,, PA.

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

Director of Nurses
Puente Valley Comunity 

Hospital 
16195 E. Maine St.

La Puenta, Cal.

La

the

Graduate
Nurses Wanted

Who would like to work with 
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 
New

Vacation Region in Southern 
Hampshire.

Write:
Dept. P. C.

MISS MARY RUTH PIPPĘN 
Crotched Mountain 

Foundation 
Crotched Mountain 
NEW HAMPSHIRE

Immediate Employment
Floor Molders — Maintenance Men — Crane Operators

Only well qualified men considered. We are an established 
California steel foundry — offering permanent positions. 
Wonderful place to work and really live. Write, giving 
experience and background in first letter. All informations 
held confidential.

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN, ALHAMBRA, CAL.

REGISTERED 
NURSES

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

Opportunity for
CHIEF LABORATORY

• TECHNICIAN 
Centrally located in one of 
Southern California’s largest 
resort areas. Opportunity for 
advancement unlimited. Lib
eral salary, yearly increases, 
bonus for shift differential, ex
cellent working conditions, 
other benefits. For further in
formation and interview, ap
ply, write, or call collect Mr. 
Palchikoff or Miss Mathews.

JE 7-5160
PALM HARBOR HOSPITAL 

Garden Grove, California

Help Wanted Female
HELP 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

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: x L

Kay-Brunner Steel Products
999 MERIDIAN — ALHAMBRA, CALIFORNIA

(All response held jn strict confidence)

REG, NURSE 
ANESTHETIST 
Needed At Once

Salary Open
50-Bed General Hospital

also
MEDICAL LAB 
TECHNICIAN
Reg. Prcferredly

or Female—Salary Open
X-RAY 

TECHNICIAN
Salary Open 

Liberal Personnel Policies
Write or Call Administrator'

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

Pottsville, Penna.

Male



KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Labai didelė, bet pilnai už
sitarnauta garbė. Ypač tie 
amerikiečiai lietuviai, kurie 
po karo lankėsi Lietuvoje ir 
suėjo į asmenišką pažintį su 
tuo maloniu, nuoširdžiu, be
galiniai atsidavusiu vadu ir 
kovotoju už liaudies laisvę ir 
gerovę, karštai sveikina Pre
zidiumo nutarimą. O Antan- 
nui siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus ge
ros sveikatos!

LLD II apskrities konferencija 
konferencija

Didžiojo New Yorko ir New Jersey valstijų Litera
tūros Draugijos kuopų metinė konferencija yra šaukia
ma vasario 17 d. Kultūriniame centre,102-02 Liberty 
Avė., Ozone. Park, N. Y. Pradžia pirmą valandą dieną.

Visos LLD kuopos prašomos išrinkti delegatus. De
legatai renkasi: vienas nuo kuopos ir vienas nuo kiek-

Brūklyniiškis klerikalų laik
raštis labai džiaugiasi, kad 
“veiksniams” sekasi pastoti 
kelią amerikiečių lietuvių pa
likimams savo giminėms Lie
tuvoje.

Bet tai juk tų žmonių nu- 
skriaudimas ir apiplėšimas! 
Dar daugiau : juk tai piktas iš
prievartavimas troškimų tų, 
kurie gyvi būdami norėjo, kad 
jų likęs turtas atitektų jų gi
minėms.

Didžiuotis tokia -baisia žu- 
likyste gali tiktai paskutiniai suomenės veikėjas, 
niekšai.

SVEIKINA
Mūsų Aido choras proga 

šio sezono švenčių gavo ne
mažai sveikinimų bei linkė
jimų. Štai ir šitose choro 
praktikose sausio 11-tą die
ną mūsų choro mokytoja M. 
Stensler gavo sveikinimą 
bei linkėjimą jai siųstą ir 
sykiu Aidui iš mūsų gimti- vienos dešimties narių, 
nes Lietuvos nuo Tarybų Kurios kuopos nelaiko susirinkimų, tai jų valdybos 
Lietuvos prezidento J. Pa- turi pasirūpinti, kad konferencijoje turėtų savo atsto- 
leckio. Sveikinimas tapolvybę. 
perskaitytas visiems choris
tams ir jie labai šiltai jį pri
ėmė, išreikšdami padėką J. 
Paleckiui už prisiminimą ir 
linkėjimus.

Antras sveikinimas skai
tytas nuo Jono ir Kastulės 
Rušinskų iš Kalifornijos, 
kurie dabar ten atostogau
ja, irgi priimtas gražiai, nes 
Kastulė yra ilgametė cho
ro dainininkė, o Jonas vi-

ma

Ir taipgi kiek vėliau J. ir
Vėliausi pranešimai kalba Į L Levanai abudu užsimoke- 

apie tai, kad Indijos prem.ie-[ 
ras Nehru nenorįs nė kalbėti 
apie taiką su Kinija, apie ko
kius nors kompromisus dėl 
rubežių.

Nieko gero iš tokio nusista
tymo neišeis. Nehru turėtų 
tai suprasti.

Labai gražu, kad dienraštis 
“Freiheit” savo angliškame 
skyriuje dažnai parašo apie j 
Lietuvą. Bet, draugai, susimil
dami, meskite laukan “L„. 
no,” “Vilno,” “Williampol,” 
etc., nes tokių sutvėrimų Lie
tuvoje jau seniai, seniai nebė
ra. Yra tik Kaunas, Vilnius, 
Vilijampolė'. Bent jau šalies 
sostinės pavadinimą, rodosi, 
neturėtų būti per sunku atsi
minti.

Faraonų užkeikimo 
paslaptis

Faraonų epochos mumi

jo garbės narystės duokles 
ir įinkėjo chorui ilgai gy
vuoti ir dainuoti. Jie yra il
gamečiai choro rėmėjai.

Taigi labai džiugu, kad 
tiek sveikinimų choras gau
na, kuriuos skaitome gana 
dažnai praktikų pertrauko
se. Ir reikia pasakyti, kad 

dpi-e i sveikinimai bei linkėjimai 
Kov- priduoda choristams daug 

energijos ir ūpo veikimui. O 
ypač ima džiaugsmas, kad 
mūsų Aidas ne tik kad Ame
rikoj, bet jau ir Tarybų Lie
tuvoj yra žinomas.

Taigi, varde Aido choro 
sveikintojams bei rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoju.

Jonas Juška, sekr.

POLICININKAS NUŠOVĖ 
IŠPROTĖJUSI ŽMOGŲ

1 tetulių vpvuiuo # muim- Npw Yarkns—HpI 
jose surastas, gajausias is , ’ T ; . a ’ M s\. e 
tisų žinomų mfdicos ffiolts- !?. ?W1S’ \° .met« al“s- 
1p virusu Tom dantriaukain lsbe«° gatvėn saukdama 
20 3 įdomu kid w Pa^albos- Jos sūnus Clifton- zv amžių. .įdomu, Kaa po . < ;
keliasdešimt šimtmečių šis 
virusas tebegali sukelti li
gas. Tai atrado Eigipto 
mokslininkai-medikai Mu- 
chamedas Sajeas ir ez ed 
Dinas Tacha.

Egipto spauda pažymi, 
kad, suradus virusą, gali
ma išaiškinti paslaptingas 
priežastis, dėl kurių dažnai 
suserga archeologai, kasi
nėdami senovės Egipto 
kapvietes. zši paslaptinga 
liga buvo praminta krau
piu “Faraonų užkeikimo” 
vardu. Jos simptomas — 
smarkus kvėpavimo takų 
uždegimas. Ųažnai liga 
įgauna alergijos formą.

Pirmą kartą toks susir
gimas buvo pastebėtas ka
sinėjant IV amžiaus koptų 
kapvietę.

Iš pradžių Sajedas ir Ta
cha studijavi nežinomas li
gos požymius, tirdami 
Egipto muziejų archeolo
gus ir darbuotojus. Po to, 
kai dėl jos prigimties nete
ko abejoti, mokslinink a i 
pradėjo tirti pačias mumi
jas ir daiktus, buvusius 
kapvietėse. Jie dirbo dau
giau kaip dvejus metus. 
Mokslininkai įsitikinę, kad 
senovės Egipto mumijose, 
kurios, kaip anksčiau buvo 
manoma, beveik garantuo
tos nuo griaunamojo mik
roorganizmų veikimo, yra 
kitų ligų sukėlėjų.

P. Vasinas

LENKIJOS PREKYBOS 
LAIVYNAS

Varšuva. — 1962 metais 
Lenkija pasistatė 21 jūrinį 
prekybinį laivą. Su pradžia 
1963 metų Lenkijos jūrinis 
prekybinis laivynas jau tu
rėjo 180 laivų, bendrai virš 
milijono tonų įtalpos.

41 metų, sir ledo skaldytu- 
vū grasino jų nužudyti.

Tuo kartu važiavo * du 
policininkai, R. Gaynor ir 
C. Norman, kurie ir pasku
bėjo į pagalbą. Clifton puo
lė policininkus: skaldy tu- 
vu perdūrė Normanui koją, 
parbloškė Gaynorį. Norma
nas dviemis šūviais nušovė 
Clifton ą.

— World 
skelbia, 
13,000,-

Pasaulyje jau yra 
13,000.000 žydu

New Yorkas.
Jewish Congress
kad pasaulyje yra 
000 žydų.

Žydų randasj po sekamą 
skaičių įvairiose šalyse: 
Jungtinėse Valsti jose — 
5,500,000; Tarybų Sąjungo
je — 2,300,000; Izraelyje — 
2,200,000; Francūzijoje — 
500*000;
Anglijoje po 450,00; Ka
nadoje —250,000; Rumuni
joje ir Brazilijoje po 150,- 
000; Maroke —125,000; 
Pietų Afrikos Sąjungoje— 
110,000; Vengrijoje ir Aus
tralijoje po 75,000; ir Urug
vajuje — 50,000.

šalyse:

Argentino j e ir

1944 
aud-

Paieškojimas
Padėkite man surasti brolį, 

m. praūžus pro Lietuvą karo
roms, sužinojau, kad kartu su vo
kiečiais pasitraukė į vakarus ma
no brolis Krūminas Juozas s. Jono, 
ir jo žmona Krūminienė-Mazalaitė 
Nelė. Paskutiniu laiku, prieš iš
vykstant jie gyveno Kaune. Brolis 
Juozas gimęs 1913 m., Ukmergės 
apskr. Apie brolienę žinau, kad ji 
lietuvė ir kilusi iš Žemaitijos. Gy
vendami Lietuvoje jie kūrė eilėraš
čius, daugiausia vaikams, ir dary
davo knygų . vertimus iš anglų ir 
vokiečių kalbų. Pasirašydavo sla- 
pyvarde Palionis Juozas, kadangi 
gimęs Palionės kaime. Prašau juos 
pačius, arba kas apie juos žino, 
pranešti man. Irena Savarauskienė- 
Krūminaitė, d. Jono, Ukmergės ra- 
jonas, Gelvonų paštas, Mančiušėnų 
kaimas, Lithuania, USSR*

Iš laiškų
“Gerbiamieji: Gavau pa

skaityti Tamstų leidžiamą 
laikraštį “Laisvę.” Esu se
nutė ir norėčiau pasiskaity
ti, bet neturiu kas jį man 
užsakytų. Labai prašau, jei 
galėtumėte, man siųsti laik
raštį. A. Ivoškevičienė, Ra
seiniai, Lietuva, USSR”

Mes gauname ne vieną 
tokį laišką, bet kadangi 
mūsų įstaigai laikr a š t į 
siuntinėti nemokamai nei- 
manoma, tai tikimės, kad 
gal atsiras iš mūsų skaity
tojų geradarių, kurie “Lais
vę” užrašys kaip dovaną 
Lietuvos piliečiams, kurie 
nori ją skaityti. Tai būtų 
vertinga dovana.

“L.” Administracija

New Yorkas. — Laikraš
čių savininkai (in streikuo
jančių spaustuvininkų uni
jų vadai pradėjo pasitari
mus.

Aido Choras >
Sveiki, aidiečiai!

Matote, kur mes randa- 
mės. Sumanėme pamatyti 
Ameriką, pasirinkome ke
lionę busu. Blogumas tame, 
kad per daug nakties, tai 
šalį matome tik gabalais. 
Bet tas, ką matome, labai 
įdomu.

Geriausi linkėjimai vi
siems.

' J. K. Rušinska

DAVID AND LISA
Šio filmo tema paimta iš 

vienos klinikos užrašų, kur 
gydomi ir tuo pačiu kartu 
mokdhii jaunuoliai, kurių 
nesveiki pasireiškimai ■ iš
šaukia protinį neramumą. 
Visas filmas vaizduojamas 
vienoje paruošiamoje mo
kykloje, kur tarp kitų jau
nuolių randasi ir David su 
Lisa.

David užaugęs turtingo
je šeimoje, arogantiško bū
do jaunuolis, nesiskaito su 
kitais mokiniais. Jis gabus 
maksle; bet turi vieną li
guistą ypatybę, kuri jį vi- j 
suomet persekioja. Jis bijo, 
kad kas nors jo nepaliestų 
ir tuo pačiu vengia kontak
to su mokiniais, jis vengia 
net ir pasisveikinti su kitu 
asmeniu. Į

Lisa—našlaitė, dar jau-4 
na būdama netekus moti
nos, gyvena nuosavam tam
siam ir mažam pasaulyj, 
įsivaizduodama save kaip 
du charakterius. Kartais ji 
žino, kad jos vardas yra 
Lisa, tuomet ji sukalbama 
ir linksma; bet ateina mo
mentai, kuomet jinai mano, 
kad jos vardas yra Muriel 
—tada ji šalta ir nekalba 
nė su vienu.

Laikui bėgant, šie du jau
nuoliai pradeda vienas ki
tu interesuotis, pradeda 
viens kitu pasitikėti, kas, 
žinoma, šiuo atveju yra 
svarbiausias reiškinys.

David pradeda mokyti 
Lisą kalbėti gražiai ir tai
syklingai; o Lisa pamažu 
pripratina jį prie artumo 
ir vieną dieną jiedu pa
spaudžia stipriai rankas. 
Pralaužia jiedu tą ledą, ku- 

( ris skyrė šiuos du jaunuo-
ter-McClarran įstatymu, ’iš1 liūs nuo žmonių, nuo arti- 
G. Politeąo.' buvo atimta 
JAV pilietybė ir nutarta jį 
išdęportuotį. Graikijon. Ei
ta į teismus,’ bet kai byla 
pasiekė JAV. Aukščiausiąjį 
teismą, šis rat.sisakė ją 
svarstyti. Tuo būdu š. m. 
sausio 25 d. Gus Polites bus 
išdeportuotas į Graikiją.

Amerikinis Komitetas sve- «k 
turgimiams ginti ruošia jam 
išleistuves — sausio 21 d., 8 
vai. vakare. Išleistuvės bus 
Fifth Avenue hotelyje, 9th 
St .ir Fifth Ave., Manhat- 
tane. įįįujorkiečiai kviečia
mi išleistuvėse dalyvauti, 
pagerbiant darbininkų ju
dėjimui nusipelnusį veikėją, 
užrūstinusį valdančiąją kla-

Kurios kuopos nelaiko susirinkimų, tai jų valdybos

Šioje konferencijoje bus išdirbti planai, kaip 
išvystyti kultūrinę .veiklą po visas kolonijas.
Kviečia Apskrities komitetas:

J. Grybas
P. Bechis
M. Stakovas 
S. Petkiene

Aido choro žinios
Po trumpų žiemos atos

togų Aido choras ir vėl 
pradėjo intensyviai moky
tis ir rengtis prie savo pa
vasarinio 
išstojimų 
gimuose.

koncerto ir kitų 
įvairiuose, paren-

gali

Naujų Metų sutikimas 
pavyko gana gerai, 
mintyje, kad toks šaltas 
oras pasitaikė. Keletas už
siregistravusių svečių ne
galėjo dalyvauti vien tik 
dėl*šios priežasties; tačiau 
oro atmaina nesulaikė mū
sų aidiečių. Darbas pradė
tas — turi būti padarytas, 
nežiūrint kokios aplinky
bės susidarytų.

Šie aidiečiai sunkiai dir
bo, kad paruošus tokią pui
kią vakarienę ir labai pra
vartu jų vardus paminėti 
Maistą pagamino ir 
prie stalų patarnavo O. Če
pulienė, N. Buknienė, N. 
Ventienė, V. Bunkienė ir 
S. Sasna. Choro pirminin
kas J. Grybas ir V. Bunkus 
išpuošė ’ salę, sutvarkė, sta
lus ir dar padėjo šeiminin
kėms.

Svečiai buvo patenkinti 
vaišingoje aidiečių drau
gystėje; o Aido choras pa
sidarė uždarbio.

turint

Elenute, 
atsiprašau!..

Praėjusi a m e “Laisvės” 
numery, rašydamas apie 
Moterų Klubo gražų sam
būrį — prakalbas ir kon
certą — parašiau, kad Ele
na Brazauskienė solo dai
liai sudainavo tris dainas, 
akompanuojant Mildred 
Stenslerienei. Deja, per ma
no paties klaidą, tai neįėjo 
į korespondenciją.

Dabar pažymiu, ir už tai, 
kad netilpo anoje korespon
dencijoje, solistės Elenutės 
labai atsiprašau!..

Washingtonas. — Senato 
nariai tariasi sutrumpinti 
laiką “filibusterių’” kal
boms. Kaip dabar yra, tai 
“filibusteris” gali kalbėti, 
kad ir 10 dienu.

Ns.

Išleistuvės to, 
kurį deportuoja

Gus Polites — graikų tau
tybės vyras, ilgai veikęs De
troite graikų, bendruomenė
je, taipgi buvo aktyvus uni- 
jistas.

1953 metais, einant Wal-

Paskutinėse choro pamo
kose turėjome malonias 
vaišes. Choristus pavaišino 
buvusieji Aido choro nariai 
Juozas ir Marie Judžentai, 
kurie dabar išvažiuoja ap
sigyventi j Floridą. Drau
gas Judžentas dainavo Aido 
chore ir vaidino operetėse 
per ilgus metus. Jis visuo
met linksmas ir pilnas špo
sų žmogus. Publika jį la
bai mylėdavo, kuomet jis 
atlikdavo komedijanto ro
les.

Draugė Judžentienė pa
sakojo, kad jinai dar dai
navus prie mokytojo Ere- 
mino, kuris, kaip žinome, 
buvo pats pirmasis Aido 
choro mokytojas.

Abudu draugai Judžen
tai yra menininkai ir jie 
nuvykę i Floridą nenuleis 
ranku. Jie žada ir ten veik-, 
ti toliau meno srityje taip, 
kaip čionai.

Palinkėdami Aidui sėk
mingai darbuotis, Judžen
tai chorui įteikė dovaną — 
penkinę. Aidiečiai dėkoja 
už vaišes, už dovana, ir lin
ki draugams Judžentams 
geriausių sėkmių! |

Londonas. — Gilus snie
gas trukdo susisiekimui.

PRANEŠIMAS
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia labai šau
nų Banketą, kuris įvyks Sausio-Jan. 
24 d.; ketvirtadienį, Laiškanešių sve
tainėje, 314 15th Ave. So.

Pietūs bus geri ir už mažą kainą. 
Visi, kurie mylite linksmai praleisti 
popietę ir skanių pietų pasivalgyti, 
ateikite laiku—12 vai. dieną.

Rengimo korfiisija (5-6)

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

* į LIETUVĄ ir 
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

■ — - ————  —— —— - - . ■ -

PER COSMOS 
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės. Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

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

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau

muių ir nuo viso pasaulio.
Tai šilta •psichologinė 

drąma apie* dm liguistus ne
ramius jaunuolius, kurie 
surado vienas antrame or- 
timumą ir meilę.

“David and Lisa” 
rodomas Plaza kino 
58 St. ir Madison

Yorke.New

dabar 
teatre, 

Avė.,

FILMAS APIE 
T. SĄJUNGA

Komercinė spauda garsi
na, kad N.B.C. per televizi
jos tinklus rodys paveikslus 
apie Tarybų Sąjungą, kas 
įvyko per pastaruosius še- 
šeris metus. Filmai bus ro
domi kanalo 13-j o srovėje.

r . ___ - •

Liūdnas Prisiminimas

HELEN MATTIS
Sausio 17 d. sukako metai, kai mirė mano 

mylima žmona Helen Mattis. Paliko dukterį 
Frances ir anūkę Frances, ir daugelį draugų ir 
draugių Philadelphijoje. /

Ilsėkis ramiai, mes tave prisiminsime visa
da. Likusieji—

Vyras Charles, duktė ir anūke 
Mattiso

NEW HAVEN, CONN.

Mirus

Kristinai Stanislovaitienei
(WATERBURY, CONN.)

Mes, Tarptautinės Susiedijos Moterų Klubas, 
liūdime netekę taip brangios ir veiklios draugės. 
Reiškiame gilią simpatiją jos gyvenimo draugui 
dr. Jonui Stanislovaičiui, sūnums, visiems gimi
nėms ir draugams.

“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 
pradžią 11 vai. ryto.

Suvažiavimas ir banketas bus sekmadienį

Vasario 3 February
** t • » .
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Banketo pradžia 6-tą valandą vakare
?.*’ f; '' - < - >' > ų-, . .

Banketas ir suvažiavimas bus

Russian-American Center' Hali
(netoli nito Williamsburg tilto) 1

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

61 Rivington St., New York City

Iš Brooklyno 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 Streeto.

Jei būtų blogas oras, traukiniais privažiavimas bus ga
limas. ' ‘ s

“VILNIES”
KALENDORIUS

1963 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

TURININGAS RAŠTAIS Iš JVAIRIŲ MOKSLO SRIČIŲ

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

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbai turiniu.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
102 - 02 Liberty Avenue 4
Ozone Park 17, N. Y. |
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