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METAI 52-ji

KRISLĄ/
Kėsinimasis ant žodžio 

ir spaudos laisvės
G^fesimės
Gražu ir naudinga 
Prezidentas ir kancleris 
Visa ju “armija”

— Rašo A. Bimba —

Svarbiausi pasaulio 
įvykiai 1963 metais Jonas Kaškaitis

Kodėl jie vilkino 
nacių teismą?

New Yorkas. — 1963 me
tais buvo daug pasaulyje 
svarbių įvykių.' Čia svarbes
nius sužymėsime.

Sausio 22 d. Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, 
kaip politiniais, taip milita- 
riniais reikalais. Vasario 8 
d. Irako .respublikoje reak
cininkai nuvertė Abdelip 
Kasimo valdžią, jį ir daug 
jo artimų nužudė.

Kovo 7 d. Aleksejus Ad- 
Bet, žinoma, apsi- žiubėjus matėsi su popie

ty n i m as pareikalaus daug Niurni Jonu XXHI-ju,
Kovo 8 d/ Nasserio šali

ninkai nuvertė Sirijos val- 
j džią ir daug buvusių valdi

nį be ! ninku nužudė.
Balaidžio 1 d., New Yor

ke, pasibaigė 114-kos dienų

Mūsų laikraščio skaitytojai Į 
jau matėte trumpą pranešimą 

^upie tai, kad man yra grūmo
dama atėmimu pilietybės, kuri 
buvo suteikta lygiai prieš 37 
metus. , * 

žinoma, prieš pasikėsinimą 
reikės visomis jėgomis gintis. 
Tvirtai tikiu, kad skundėjai I 
ir valdiškieji organai, kurie 
šitą bylą užvedė, savo tiks
lams neturi pagrindo ir nieko 
nelaimės.

brangaus laiko, daug energi
jos, kurios, su tokia jau di
džiule metų našta ant pečių, 
nebėra perviršio. Bet ąavo 
pilietybe aš didžiuojuos i., 
energingiausios kovos jos nie
kad nežadu atsisakyti. Ir ti
kiu, kad visa pažangioji ame-,. streikas

o vicnnmpnė kuri ankštai iaiKl aStinmKlJ SU eiKclS.,

veltiną žodžio ir spaudos 
vę. man tose apsigynimo 
stangose padės. . .

lais-
pa-

ant

vo areštuotas negrų vadas 
kunigas Dr. Martin Luther 
King ir dar 60 jo rėmėjų, i

Balandžio 23 d., Alaba- j 
moję, buvo rastas- nužudjy-; 
tas “Laisvės maršuotojas” 
William L. Moore. \

Gegužės 10 d. Birming- j 
•hamo miesto negrai paskel-: 
: be, kad per penkias savai- į 
tęs demonstruos, prieš seg- ! 
regaciją.

Gegužės 12 d. preziden
tas John Kenedis pasiuntė į 
Alabama 3,000 federalės 
vyriausybės karininkų ir 
karių užstojimui negrų jų ■ 
kovoje, už lygias teises su i 
baltaisiais.

Gegužės 16 d. majoras L. 
G. Cooperis baigė 22 skra
jojimus aplinkui Žemę, kos
moso erdvėje išbuvęs 34 va- ' 

Balandžio 9 d. popiežius landas ir 20 minučių.
Jonas paskelbė encikliką 
“Pacem in Terris” (Taika 
Žemėje).

Balandžio 10 d. nuskendo 
Jungtinių Valstijų atominis 
submarinas “Tresher” ir

O kad pasikėsinimas 
mano pilietybės yra pasikėsi- 

t/dmas ant žodžio ir spaudos 
laisvės, tai niekam netenka t -----------------
abejoti. Taip šitą pasikėsini- žuvo 129 Žmonės, 
mą supranta net ir komercfr 
nė spauda ir patys valdžios 
organai,, kurie savo žygį pir- i 
miau paskelbė spaudoje, ne
gu man pranešė, kad esu 
skundžiamas ir turiu į 60 die
nų “pasiaiškinti.”

Štai va “The N. Y. Times” 
1963 metų gruodžio 18 dieną

Balandžio 12 dieną Bir- 
pminghame, Alabamoje, bu-

Didžiai liūdėdamas pra-; 
nešu “Laisvei”, visiems 
“Laisvės” skaitytojams, vi-' 
šiem s pažangiems JAV lie-

' Birželio 3 d. mirė popie-1 tuviams, kad šiandien, Į . ..
žius Jonas XXIII-sis. į gruodžio 30 dienos rytą,1 darbiu velionis buvo per 

Birželio 11 d. Pietų Viet- Į Vilniuje, staiga mirė įžy- Į daugiau kaip, 40 metų.
namo budistai paskelbė, ko- mu^ Amerikos lietuvių

(Tąsa 6-me pusi.)

Gegužes 22 cl. Addis Ababo-

Afrikos valstybių konferen
cija.

D-ro J. Kaškiauči a u s- 
Kaškaičio mirtis — didelis 
smūgis mūsų laikraščiui, 

i kurio nuolatiniu bendra-

i. tantis kovotojas už 
_ o • 1 • • i Publicistas,1'rašytojas,i. bailingos vadai sveikino i twos tsr personalinis

C7 į pensininkas, visų gerbia-
• JAV valdžią ir žmones i mas iv- m.yHmas daktaras

“1957 metų kovo 15 d. kon- i Maskva. Naujųjų 1964 
gresmanas Gordon Scherer, i metų proga Tarybų Sąjun- 
Atstovų buto ne-amerikihio 
komiteto narys, pasakė, kad 
kai kurie sveturgimių kalbos 
spaudos raštai per Kortuos 
karą buvo “išdavikiški.” Jis 
Voikalavo nupjlietinti ir de
portuoti “aktyviuosius komu
nistus” redaktorius. K o n -

’ gresmanas Scherer, Ohio vals
tijos respublikonas, tokj pa
reiškimą padarė Kongresinio 
komiteto apklausinėjime čio
nai ir paminėjo Mr. Bimbą 
tame sąraše.”

Tas pats kongresmano Gor
don Scherer grūmojimas nu- 
pilietinimu buvo pakartotas 
dar ilgesniu “Long Island' 
Press” pranešimu.

Vadinasi, drįsi kuriame nors 
sveturgimių laikraštyje xpasa
kyti žodį, kuris nepatinka po
nui Scherer ir kitiems reak- 
.ajonieriams; ir turėsi atsisvei
kinti su pilietybe.

Esi ilgametis pilietis, bet ne
puri spaudos bei žodžio lais
vės. Turi -užsidaręs burną lai
kyti, arba neteksi pilietybės!

Matote, kas bandoma pa
daryti si milijonais sveturgi
mių piliečių ir jų spauda.

gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas ir premj eras 
Čhruščiovas sveikino Jung
tinių Valstijų vyriausybę ir 
žmones. Jie išreiškė viltį, 
kad 1964 metais dar dau
giau bus pašalinta tarptau
tinių nesusipratimų. Jie sa
ko, kad nuo TSRS ir JAV 
susitarimo priklauso sutvir
tinimas taikos reikalų, tai 
yra, visų sugyvenimas tai-

To pasiekimui, jie sako, 
reikia imtis sekamų žings*

nių:
(1) Sumažinti apsiginkla

vimą, karo reikalams biu
džetus ir militarines jėgas..

(2) Sumažinti didžiųjų 
valstybių militarines jėgas, 
laikomas kitose valstybėse.

(3) Pasirašyti nekariavi- 
mo sutartį, tarp NATO ir 
Varšuvos apsigynimo na
riu.u

(4) Įsteigti laisvas nuo 
atominių ginklų zonas.

(5) Sureguliuoti vakari
nio Berlyno ir Vokietijų 
reikalus.

“Karo galima išvengti?’
1 sako Chau Enlajus

(Formozos) saloje, 
laivyną prie Kinijos pa
kraščių ir remia Čiang Kai- 
šeką, kuris laiko užgrobęs 
salas visai prie Kinijos 
krantų.

į.>• vi- Į -stionienės veikėjas, nenuils-į Placiau aPie vehonl- Joną 
taiką i Raškaitį bus sekamose 

Lie- > “Laisvės” laidose, , o šiuo 
tarpu reiškiame užuojautą 
jo broliui Tadui Kaškiau- 
čiui, gyvenančiam Newark, 
N. J., jo sesutei Lietuvoje, 
jo visiems artimie s i e m s.

“Laisves” Redakcija

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Gruodžio 20 die
ną čionai prasidėjo teismas 
22 hitlerininkų budelių, ku
rie Antrojo pasaulinio karo 
metu, Osvencime,’ Lenkijo
je, vadovavo nužud y m u i 
apie šešių milijonų žmonių. 
Toje mirties stovykloje bu
vo žudomi: žydai, Tarybų 
Sąjungos kareiviai patekę į 
nelaisvę, lenkai, ukrainie
čiai baltarusiai, čigonai ir 
kitų tautų žmonės.

Sakoma, kad teismas tę
sis apie šešis mėnesius. Tei
sėju yra Hans Hofmeyer, 
59 metų amžiaus. Jis teisė
jo pareigus einąs nuo 1928 
metų, tai yra, buvęs ir Hit
lerio viešpatavimo .met u. 
Kaltinimus daro prokuro
ras Dr. Hanns Grosmannas, 
tarnavęs karininku Hitlerio 
armijoje Antrojo pasauli
nio karo metu.

Paskutinis buvęs Osven
cimo mirties stovyklos ko- 
mandierius Richardas Baer 
jau mirė, tai kaltinamiems 
suteikia progą teisintis ir 
ant jo prasikaltimus su
versti.

Jonas Kaškiaučius - Kaškai- 
tis. l aidotuves įvyks Rytoj 
Antakalnio karių kapinėse.

Vaivutskas

LAISVES' VAJUS 
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prailgintas iki 1964 metų sausio 31 dienos 
o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

9532 
5976 
4404 
4206 
3286 
2926 
2904 
2352 
2116 
1944

Beje, pastebėjau, kad ir 
Chicagos menševikų dienraš
čio redaktorius visa burna ap
sidžiaugė, kad A. Bimba esąs 
“prispirtas prie sienos” už jo 
pažangiąsias idėjas ir pažan
giąją veiklą (“N.,” 19.63 m. 
gr. 26 d.). Tai irgi pripa
žinimas, kad sveturgimiui pi
liečiui nevalia, neleisti na, 

( draudžiama naudotis tokiomis 
^lietinėmis, konstitucinėmis, 
-nVmokratinėmis teisėmis ir ci
vilinėmis lasvėmis, kokiomis 
naudojasi čiagimiai piliečiai. 
Ir “Naujenų” redaktoriui tas 
labai patinka. Jis tą visomis 
keturiomis užgiria. ,

Tas tik parodo, kaip 'giliai 
tas sutvėrimas yra pasinėręs 

(Tąsa iš 5-to pusi.)

Paryžius. — Čionai per 
radijo ir televizijos tinklus 
kalbėjo ’Kinijos premjeras 
Chou Enlajus. Jis daugiau
siai kalbėjo apie Kinijos ir 
Prancūzijos prekybą ir po
litinius santykius.

premjeras sakė, kad šie
met iš Prancūzijos į Kinijąme 
buvo įvežta už $42,000,000 
įvairių prekių. Jis pageida
vo, kad tarp abiejų šalių 
būtų įsteigta prekybiniai ir 
diplomatiniai ryšiai.

Kalbant apie tarptautinę 
padėtį, Chou Enlajus sakė: 
“Tarp komunistinės stovyk
los ir imperialistinės karas 
nėra neišvengiamas”. Bet 
jis kaltino Jungtines Vals
tijas už jų agresyvę politi
ką, kurios sudaro taikai 
pavojų, nes jos laiko savo 
militarines jėgas Taivano

karinį

KUBOS CUKRAUS 
GAMYBA

Havana. — 11963 metais 
Kuboje cukrinės nend rėš 
buvo užveistos 650,000 akrųz 
didesniame plote, kaip pir- 
mesniais metais, bet baisus 
uraganas labai daug jų su
naikino. Dabar eina cukra
nendrių nuvalymas. Kiek 
Kuboje bus pagaminta cu
kraus žaliavos, tai bus vė
liau paskelbta.

Roma. — Popiežius Povi
las VI-sis meldėsi, kad 1964 
metais pasaulyje būtų tai
ka. i

Connecticut valstija ....................
Brooklyn-Queiens, N. Y..................
So. Boston, Mass. ......... . ..............
N. J. valstijos vajininkai..............
Lawrence, Mass. . .. . ................ . . .
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .. 
Worcester, Mass..............................
Philadelphia, Pa..............................
Mildred Friberg, Chicago, Ill.........

— o
1890 
1788 
1740 
1572 
1488 

<1260

Visų nepilieciu 
dėmesiui

Pagal Jungtinių Valstijų 
tvarką, tai kiekvieneriais 
metais, sausio mėnesi, visi 
nepiliečiai turi išpildyti tam 
tikrą registracijos kortą.

’ Registracijos kortos yra 
gaunaųios kiekvienoje paš
to stotyje. Išpildžius kortą 
reikia vėl nunešti į paštą ir 
atiduoti. U*ž neatlikimą šių 
pareigų gresia $200 pinigi
nė bauda, 30 dienų kalėji
mo, arba net išdeportavi- 
mas.

Vėliausios žinios
Nikosia. — Į Kipro res

publiką atvyko daugiau An
glijos kareivių, nes nesibai
gia riaušės tarp graikų ir 
turku. • ..

A. Žemaitis, Baltimore, Md.
Chester, Pa...............................
Kanadiečiai ...........................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
Los Angeles, Calif...................
LLD 20 kuopa, Moterų

Binghamton, N. Y..............*1276
Great Neck, N. Y.................... 1296
Rochester, N. Y........................... 1200
Miami, Fla....................................  780
B. Sutkus, V. Taraškienč

San Francisco, Calif........ 744
J. Blažonis, Lowell. Mass........  648

Scranton, Pa................................
Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.
J. Žebrys, Cleveland, O..............
M. Žiedelis, Nashua, N. H.
C. K. Urban, Hudson, Mass.
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
M. Aranuk, Detroit, Mich.........
L. Tilvik, Easton, Pa. ..............
Veronika Kvetkus

Cambridge, Mass. ...........
Navickas—M. Kazluaskas
Haverhill, Mass....................

Kirslis, Bridgewater, Mass.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.
C. Belunas, Detroit, Mich..........

64f) Maskva. — TSRS vyriau- 
564 'sybė ir spaudą proga Nau- 
504 juju Metų sveikino Kinijos 
472 vyriausybę ir liaudį.
436 
430 
300

640

440

S.

Dublinas. — Priemiesty- 
j je, ant automobilių vieške- 

216 lio, rado be sąmonės veika- 
216 lų rašytoją Brendaną Be
tos haną. Skaudžiai sužeista jo 
72' galva. Manoma, kad neat- 
72 sargus 
36

Kaltinimo aktas sudaro 
700 puslapių. Jame sako, 
kad iš kaltinamųjų sadisti
niais žvėriškumais pasižy
mėjo William Boger, kuris 
pirm nužudymo žiauri a i 
mušdavo žmones, dažnai 
koja užmindavo ant gerklės 
ir laikydavo, kol auka nu
mirdavo.

Oswald Kadųk, tai kitas 
sadistas, kuris taip, kaip ir 
Boger, kojos užmynimu ant 
gerklės pribaigdavo savo 
aukas. Kartą motiną ir 
dukterį jis norėjo pasky- 
rium numarinti gazų kame
roje, bet jos atsisakė skir
tis, tai tada abidvi įmetė į 
degantį pečių.

Kaltinimo sąraše yra 250 
liudininkų, iš 15-kos šalių, 
parodymai, kurie pergyve
no baisenybes Osvencimo 
mirties stovykloje.

Bet ar bus tinkamai nu
bausti hitlerininkai bude
liai? Kodėl jų teismas taip 
ilgai buvo vilkinamas? Gal 

| todėl, kad Vakarų Vokieti
jos konstitucija sako, jog 
žmogus negali būt teisia
mas po 20-ties metų nuo jo 
prasikaltimo. Teismas gi tę
sis 1964 metais, tai nuo pra
sikaltimų išsisuks tie, kurie 
juos atliko pirm 1944 metų, 
o jau karo pabaigoje hitle
rininkai mažiau jų atliko.

Vakarų Vokietijos valdo
vai, kad leisti naciams išsi
sukti nuo užpelnytos baus
mės, tai 1949 metais panai
kino mirties bausmę. Reiš
kia, ir didžiausias prasikal
tėlis gali būti nubaustas 
tik kalėjimu.

Taipgi kodėl paskirtas 
teisėjas, kuris ir Hitlerio 
metu buvo teisėju? Kodėl 
prokuroru yra Hanns Gros
mannas, kuris tarnavo Hit
lerio armijoje karininku?

Teisiami yra: William 
! Boger, 57 metų, Klaus Dy- 
lewsky—47; Perry Broad— 
42; Franz Hoffmann—57; 
Oswald Kaduk—57; Stefan 
Baretzki—44; Heinrich Bi
schoff—59; Dr. Victor 0a* 
pesius—56; Josef Kier—50; 
Emil Bednarek—56; Ro
bert Mulka—68; Karl Hoe- 
ecker—51; Johann Shobert 
—40; Bruno Schlage —60; 
Hans Stark — 42; Arthur 
Breitwieser — 53; Herbert 
Scherpe — 56; Emil Hantl 
—60; Gerhardt Neubert— 
54 ;Dr. 
Lucas
Frank — 60; Dr. Willie Lu
dwig Schatz — 58 metų.

Franza Bernhard 
- 52; Dr. Wilie

, — o —
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė dvbnau- 

(Tąsa 5-tame puslapyje)

PARTIZANAI NUŠOVĖ T. SĄJUNGOJE YRA 
JAV MALŪNSPARNIUS 225,000,000 ŽMONIŲ

Saigonas. — 20 mylių at
stoję nuo Saigono partiza- jungoje jau yra 225,000,000 
nai nušovė du JAV malūn- gyventojų, iš jų 52 procen- 
sparnius. > Kitą malūnspar- tai gyvena miestuose. Mo- 
nį jie nušovė Mekongo upės tėviškos lyties yra 20,000,- 
srityje, apie 55 mylios nuo 000 daugiau, kaip vyriškos.

! Saigono. ' Tai karo rezultatas.

Maskva. — Tarybų Są-

automobilistas jį 
parmušė ir paliko.

Ankara. — Turkijos vy
riausybė sako, kad Kipro 
respublikoje jau neveikia 
konstitucija. Ji ketina atei
ti turkams į pagalbą.

Kopenhaga. — Nuskendo 
Prancūzijos laivas “Capt. 
Louis Malbert”. Iš 27 įgulos 
narių 19 išgelbėta.

Tokio.—Japonija jau tu
ri 94,000,000 gyventojų.

Washingtonas. — Naujų
jų Metų proga JAV prezi
dentas Johnsonas sveikino 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bę ir žmones. Tai buvo atsa
kymas į TSRS vadų sveiki
nimą.

Washingtonas. — JAV 
Gynybos sekreto r i u s R. 
McNamara sako, kad seka
mais metais militarizmui 
bilijonas dolerių bus ma
žiau išleista, negu šiemet.

)
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* Kristijonas Donelaitis
'PRIEŠ 250 METŲ amerikiečių nacija dar 

pradėjusi formuotis, nieks apie Jungt. Valstijas 
dar nebuvo nei pagalvojęs, o mūsų gimtoji šalis 
bebuvo Lenkijos-Lietuvos valstybės ribose. Du
penkiasdešimt metų—gerokas laikotarpis, skaičiuojant ir 
tautos kultūriniame gyvenime, vystymesi, o lietuvių tau
tos kultūriniame gyvenime šis laikotarpis turi labai 
svarbią reikšmę.

Prieš du šimtu penkias dešimt metų—1714 m. sausio 
1 d. —Lazdynėlių kaime, Mažojoj Lietuvoj, “laisvųjų 
valstiečių šeimoje gimė Kristijdnas Donelaitis,—grožinės 
lietuvių literatūros pradininkas ir didžiausias 18-ojo am
žiaus lietuvių poetas klasikas. Jo žymiausiame kūrynyje, 
“Metų” poemoje, ryškiai atsispindi Rytų Prūsijos, o ne
tiesiogiai ir visos Lietuvos, lietuvių baudžiauninkų bui
tis ir krašto gamta. Donelaitis savo kūryba atstovavo ne 
viešpataujančiai feodalų klasei, o valstiečiams—bau
džiauninkams būrams. rRyškiais, tikroviškais meniniais 
vaizdais piešdamas.jų'buitį, poetas žadino priešinimąsi 
priepaudai ir geresnio gyvenimo troškimą.”

Donelaitis mokėsi Karaliaučiaus katedros mokyklo
je, o 1736 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, kur stu
dijavo teologiją.

Mokslo metais jam teko patirti nemaža vargo; pie
tus jis gaudavo neturtingiems studentams skirtoje vąl- 
gykloję, o kartą, kaip pats sakosi, buvo iš bado net apal
pęs.

Baigęs universitetą, 1740 m. jis buvo paskirtas Sta
lupėnų pradžios mokyklos antruoju mokytoju ir choro 
vedėju. 1743 m. Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio 
protestantų bažnyčios klebonu. Tolminkiemyje jis ir mi
rė 1780 m. vasario 18 d...

“Donelaitis, pats kilęs iš valstiečių ir savo jaunystė
je matęs daug vargo, užjautė baudžiauninkus, o ponų 
dvarininkų nekentė... Su dvasininkais bylinėjosi dėl že
mės, matyt, ne iš šykštumo, nes savo lėšomis remontavo 
mokyklą ir pastatydino našlių prieglaudą. Laisvu laiku 
mėgo užsiiminėti sodininkyste, optiką, mechanika ir mu
zika. Mokėjo dirbti fortepionus, tekinti stiklus. Jo bą- operos 
rometrai ir termometrai buvo garsūs visoje apylinkėje. 
Pats komponuodavo gaidas savo eilėraščiams ir gies
mėms. Buvęs draugiškas, atsilankantiems bičiuliams 
skaitydavęs savo poeziją, skambindavęs ir dainuodavęs 
savo kompozicijas. Jo užrašuose, yra nusiskundimu pa
laidu dvasininkų gyvenimu ir pakrikusią morąle...”

Šiuos neilgus didžiojo poeto biografinius bruožus 
paėmėm iš “Lietuvių Literatūros Istorijos” Lojo tomo. 
Išsamų skyrių apie Donelaitį ir jo kūrybą istorijoje pa- 
.rąšė šių laikų įžymusis lietuvių poetas, rašytojas, lietuvių 
literatūros mokslininkas prof. V, Mykolaitis-Putinas.

K. Donelaičio pats svarbiausias veikalas “Metai” bu
vo parašyti prieš apie 200 metų, bet atspausdinti tebuvo 
tik 19-ojo šimtmečio pradžioje.

Ir po “Metų” atspausdinimo, per ilgą laiką plates- 
niesiems Lietuvos žmonių sluoksniams, net ir prasilavi
nusiems, nebuvo prieinami, nebuvo žinomi.

18p7 m. “Kristijono Donelaiczio Rasztai” ' buvo at
spausdinti ir Amerikoje( šių žodžių rąšytojųi jų neteko 
matyti), bet kaip pažymi prof. V. Mykolaitis-Putinas, jie 
buvo “menkai išleisti”.

— o —
O KAIP GI BUVO VĖLIAU? Tegu atsako tas pats 

prof. Mykolaitis-Putinas:
“Buržuazijos viešpatavimo laikais Lietuvoje Done

laičiu, kaip baudžiavos priespaudą ir liaudies buitį vaiz
duojančiu poetu, nesidomėjo nei valdančioji biurokratija, 
nei platesnieji buržuazijos sluoksniai. Dėl to per visą 
buržuazijos viešpatavimo laikotarpį nepasirodė nė vieno 
pilno Donelaičio raštų leidimo. Buvo tenkinamasi tik mo
kyklos reikalams skirtais leidiniais, kuriuose poeto kūri
niai būdavo trumpinami ir žalojami. Buržuazijos valdo
moje Lietuvoje šio įžymaus lietuvių literatūros klasiko 
realisto kūryba plačiosioms liaudies masėms buvo beveik 
neprieinama. ,

Tik Tarybų Lietuvoje Donelaičio kūryba buvo tinka- 
thai įvertinta, jai studijuoti ir plisti buvo sudarytos pa
lankios sąlygos. Be turtingų, puošnių “Metų” leidimų, iš
spausdintų 1940 ir 1956 m., iki šiol pasirodė jau du (1945 
m. ir 1950 m.) populiarūs Donelaičio raštų leidimai. Gau
sios bibliotekos padarė prieinamus Donelaičio raštus ne 
tik moksleiviams, bet ir darbo inteligentams, fabrikų 

. darbininkams ir kolūkių valstiečiams. f
Donelaičio kūriniai, išversti į rusų kalbą, pasidarė 

prieinami visoms Tarybų Tautoms. Jie verčiami ir į ki
tas tarybinių tautų kalbas. Lietuvių būrų-baudžiauninkų 
poeto kūryba populiarėja Tarybų Sąjungoje, jai sudary- 

' tos sąlygos plisti ir kitose šalyse.”

ĮDOMUS DOKUMENTAS
Minint Kristijono Done

laičio 250 gimimo metines, 
svarbu skaityti tokią žinią:

Kristijono Donelaičio poe
mos “Metai” pirmojo..y^rtimo 
į lenkų kajbą orįginalas išliko 
Lietuvos istoriniame archyve. 
Vertimas buvo padarytas 186$ 
metų sukiliipo išvakarėse. Po
emos vertėju buvo vienas su
kilimo dalyvių, lietuvių rašy
tojas ir publicistas Mykolas 
Akelaitis, gyvenęs 1829-1887 
metais.

Kiekvienas vertimo puslapis 
padalintas į dvi dalis. Kairė
je yra lietuviškasis poemos 
tekstas, o dešinėje — lenkiš
kasis vertimas. Pratarmėje 
duodama Donelaičio kaip ra
šytojo charakteristika.

Manoma, kad tekstas buvo 
ruošiamas spausdinti. Tačiau 
kadangi Akelaitis dalyvavo 
sukilime, kaip jo vadovybės 
Augustavo gubernijos narys, 
tad caro valdžia uždraudė 
leisti šį darbą. Vertimą kon
fiskavo žandarai, darydami 
kratą Akelaičio namuose, o po 
to jis atsidūrė archyve.

Ten išgulėjęs daugiau kaip 
100 metų, rankraštis tapo nuo
savybe istorikų ir filologų, ku
rie dabar ruošiasi pažymėti 
lietusių literatūros klasiko 250 
metines.

šluostą iš Bostono, bet ir pats 
Grigaitis.

Atsinešė komplektus “Vil
nies” su drg. P rf,y( s e i k o s 
straipsniais.' Biivb pasiryžęs' 
Prūseiką sumaumoti be drus
kos. Ale teisėjas nepasinau
dojo daktarėlio paslaugą N— 
nei vieno klausimo nepaklau
sė 1 •■

Ar istorija, nepasikartos ir 
būsimoje A, Bimbos (jei tokia 
byla bus) ? Komunizmo klau
simais Grigaitis yra didelis 
“ekspertas.” Tik bėda, kad 
niekas jo neklauso!

Galimas daiktas, kad “Pi- 
jūšas,”’anot Joniko, per 
anksti apsidžiaugė. Jis daž
nai taip padaro!

ra-

Su-
Dar

reakcinėje Amerikos lietu
vių > spaudoje išpylė pamaz
gų puodą ryšium su kilu
siais sumanymais reformuo
ti žurnalą “Mūsų girios.” 
Jau ir “Maskvos ranką” 
jis pripynė, ir “rusinimo pa- 
stangąs” įžiūrėjo, ir daug 
ko priplepėjo. O štai matau 
prieš save naujus “Mūsų 
girių” numerius. Žurnalas 
leidžiamas’ labai gražiai, ne
palyginamai geriau, negu 
buržuaziniais laikais. Išei
na ir “Mūsų sodai” labai 
puikiai iliustruotas žurna
las, turįs didelį pasisekimą 
ir apie 40,000 egzempliorių 

| tiražą. Jei yra reikalo ir
M. Gedvilas apie švietimo j tikslumo, žurnalų leidime 

būklę Lietuvoje padaromi pakeitimai, kar-

A. Morkaus apsakymas 
“švyturyje”

Grįžęs iš JAV į Lietuvą 
rašytojas Albinas Morkus 
(N. Noragas) jau aktyviai 
reiškiasi Tarybų Lietuvos 
literatūroje; “Švyturio” 22- 
me numeryje yra atspaus
dintas jo apsakymas “Rytas 
Holsteto gatvėje.” Jame ra
šytojas piešia žanrinį vaiz
delį iš Amerikos didelio 
miesto priemiesčio gatvės, 
kurioje sutinkame lietuviš
ko laikraščio redakt orių, 
lietuviškus krautuvininkus. 
Meistriškai piešiamos jų 
buities detalės.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
MIKAS PETRAUSKAS

Žurnalistas A. Vaivutskas 
praneša iš Vilniaus:

Neseniai Lietuvos muzikinė 
visuomenė paminėjo pirmųjų 
lietuviškų operų ir revoliuci
nių dainų autoriaus, žinomo 
kompozitoriaus ir visuomenės 
veikėjo Miko Petrausko devy
niasdešimtąsias gimimo meti
nes.

Šiomis dienomis ^SRS ryšių 
ministerija išleido specialų 
pašto ž e n k 1 ą su Petrausko 
portretu. Po juo .rusų ir lie
tuvių rašmenimis parašyta 
pavardė. Greta yra scena iš 

i “Eglę žalčių karalie
nė,” kurią teko matyti ir dau
geliui Amerikos lietuvių.

Vadinasi, kompozitorius

KIEK VILNIUJE 
GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Gruodžio 22 d. Vilniaus 
“Tiesoje” L. Balčiūnas 
šo:

Baigiasi senieji metai, 
vedami darbų rezultatai,
keli šimtai vilniečių'' Naujųjų 
metų išvakarėse atšvęs įkur
tuves. Statybininkai daugiau
sia padirbėjo naujajame Ver
kių gatvės mikrorajone. Pas
kutinėmis gruodžio dienomis 
čia perduodami naudotis 9 gy
venamieji namai — 620 butų. 
Dabar Tarybų Lietuvos sosti
nėje iš viso bus 13,2000 gyve
namųjų namų.

Geriausiai įvertinti tie sta
tybos darbai, kuriuos atliko S. 
Jeičiko, K. Pumpučio, S. Lą-* 
pino, L Kilimonio ir J. Cha- 
jeto vadovaujamos brigados.

KAIP LIETUyOJ...
Čikagietis J. K. Šarkiūnas 

nuvyko žiemos šventes pra
leisti pas savo dukterį (Vi
olą) ir žentą, gyvenančius 
Ely miestelyj, netoli Minne- 
apolio, Minnesota valst. Iš 
ten jis dalijasį įspūdžiais su 
“Vilnies” skaitytojais. Ra
šo J. K. Šarkiūnas:

Ryšium su būsimu Lietu
vos Komunistų Partijos 13- 
uoju suvažiavimu Švietimo 
ministi^s M. Gedvilas pa
reiškė :

Per dvejus metus tarp su
važiavimu visuose liaudies 
švietimo baruose — geros 
naujovės. Visiškai įgyven
dintas 8 metų m o k y nia s. 
1962-1963 mokslo metaiH35 
tūkstančiais padidėjo moks
leivių skaičius. Suaugusių 
mokyklose besim o k a n č i ų 
skaičius padidėjo dar 11 
tūkstančių žmonių. Dabar 
tas mokyklas lanko 53 
tūkstąnčiai žmonių. Viduri
nėms mokykloms pastatyti 
68 nauji pastatai ir 531 
mūrinis priestatas kaimo 
vietovių mokykloms pra
plėsti. Be to, pastatytas 21 
bendrabutis mokykloms-in- 
ternatams su 7,460 vietų ir 
35 vaikų darželiai-lopšeliai 
7 tūkstančiam vaikų. Švie
timo darbuotojai vis sėk
mingiau sprendžia švietimo 
darbo gerinimo ugdavinius, 
kelia mokyklinio darbo ly
gį, nukreipiau t vieningu

tais jie sujungiami ir refor-

muojami. Įdomu, ar kėlė 
kokį gvoltą tie “mandra- 
pypkiai,” kai buržuazijai 
valdant Lietuvoje spauda 
buvo menkutė, dienraščiai 
turėjo nedidelius tiražus, & 
žurnalai bankrutuodavo vie
nas po kito? Iliustruoto 
žurnalo, tokio, kaip šian
dien “Švyturys,” ir visai ne
galėjo išlaikyti.
Chemijos plenume Tarybų 

Lietuvos atstovai
Gruodžio pradžioje Mask

voje įvykusiame didžiulia
me TSKP Centro Komite
to plenume dalyvavo 56 Ta
rybų Lietuvos atstovai. Tai 
buvo ne tik vyriausybės ir 
CK nariai, bet ir inžinie
riai, darbininkai, kolūkių ir 
tarybinių ūkių darbuotojai. 
Vilnius, 1963. XII. 10

J. Paliukonis

IŠ LAIŠKŲ

Ely klimatasW temperatū- srautu mokyipo bei auklėji- 
rą atrodo kaip petuvoj. šįryt mo procesus.

Mikas Petį auskas Tarybų nup0> silpnas,vėjas,
Sąjungoje pagerbtas labai 
gražiai. Tuo gali tik pasi
džiaugti ir pasidi d ž i u o t i

(gruodžio 16) yra 22 žemiau 
, saulėta. 

Kalnus puošia spygliuotų me
džių parudavus spalva. Pa
kalnėse k r ū m o k šliai storu

JAV lietuviai, kurių tarpe i snie®’u upsikloję ; ežerai ledu 
Mikas Petrauskas ilgus me- ap^FXi, geneliai, nykštu- 
tus dirbo; čia gyvendamas kai ir didokos kurapkos slan- 
jis su kure pačius stam- kioja aplink namus, ieškoda- 
biausius savo muzikinius mos maisto. Keturkojai, dideli

apsidengę.
žvirbliai, geneliai, nykštu-

Lietuvon mišką įveža, 
o ne išveža

Tarp kitų daugelio išmis- 
lų emigracinė Elta pliauš
kia esą Lietuvoje miškai 
naikinami, nes “miško me-

veikąlųs,

KAIŠIADORIŲ MIESTUI 
ŠIMTAS METŲ

Elta praneša, kad praė
jusių metų gruodžio'mėnesį 
sukako šimtas metų Kaišia
dorių miefetui. Ten 'įvyko 
iškilmingas sukakties minė
jimas, kuriame kalbėjo I 
vykd. komiteto pirmininkas 
S. Paškevičius, Z. Greičius, 
gydyt o j a s I. Gelombickis, 
klijų fabriko darbininkė E. 
Raišytė. Kaišiadori e č i u s 
sveikino revoliuciniu kovu 
veteranas A. Jakševičius, 
kompozitorius K. Kaveckas 
ir A. Jankauskas.

ir maži, atrodo, maisto turi, 
nes nesirodo prie sodybų.

Čiuožimo sportas pirmoj 
vietoj. Daugelis kalnų su pla*- 
čipmis lankomis yra oficia
liais centrais slidi n ė j i m u i 
(skiing), žemesniųjų mokyk
lų vietinės aikštelės patenki
na čiūiuožinėtojus.

GARBINGĄSIAS DONELAIČIO tradicijas tęsė Di
onizas Poška, Antanas StrazcĮąs-Stra?cĮęli3 ir kiti 19-ojo 

' amžiaus poetai.
Jei Kristijonas Donelaitis šiandien atsikeltų iš kapo, 

‘pamatytų, su kokiu džiaugsmu, su kokia meile jo apdai-
. n -, ■■ ......~- "-T-"T I; ' ’T ‘ '

2 p.--Laisvė (Liberty)—Penktad., sausio (Jąpt) 3,

ĄR NĘ PER ANKSTI 
JIS APSIDŽIAUGIA?

L. Jonikas “Vilny” rašo:
Skaitant Grigaičio “apžval

gas” kažkaip susidaro nuo
monė,, kad Pijųšas neląbai 
mėgsta.Antaną Bimbą.

Ir taip daktarėlis parašė 
ant rytojaus po ^šventų kalė
dų,” kada gerą valja link ar
timo pro šulus trykšta.

Antano Bimbos nupilietini- 
mui būsią užvesta byla. Tai
gi, daktarėlis jau spekuliuoja: 
Kaip teismas turėtų elgtis, 
kad Antanui atimti pilietybę.

Prisimena Leono Prūseikos 
byla Čikagoje. Teisman pri
sistatė ne tik daktarėlio pa-

“Tarybinjo mpkytojo” 
cĮešimtpietįs

Respublikos spauda pla
čiai pąžymėjo “Tarybinio 
mokytojo dešimtmetį. Pir
masis šio laikraščio nume
ris išėjo 1953 metų gruo
džio 3 d. Per tą laiką “Ta
rybinis mokytojas” koja ko
jon žengė su gyvenimu, pa
dėjo pedagogams spręsti 
įvairius mokyklų gyvenimo 
klausimus. Plėtėsi laikraš
čio tematika, Jšąugp pre
numeratorių skaičius. Laik
raštis stengiasi paskleisti 
respublikos mokytojų peda
goginio darbo patyrimą, tei
kia metodinę pagalbą, nuo
lat plečia aktyvą. Daug jis 
rašo ir apie mokytojų kul
tūrinį gyvenimą.

“Tarybinio mokytojo” re
dakcija, sveikindama savo 
skaitytojus laikraščio de
šimtmečio proga, kviečia vi
sus mokytojus ir visus švie
timo darbuotojus dar ak
tyviau bendradarbiauti.

tuojama į Soviet!jos sritis, 
negu sunaudojama vietos 
reikalams.” Tai grynas me
las. Kaip tik dabar Lietu
vos miškas labai taupomas 
ir stengiamasi, kad miško 
turtai ne nyktų, o didėtų. 
Tuo tikslu susitarta dėl 
miško medžiagos įgąbenimo 
iš Karelijos, respublikos. Iš 
Lietuvos ten išvykę darbi
ninkai kerta mišką mūsų 
respublikos reikalams ir ga
beną jį mūsų baldų fabri
kams ir kitiems reikalams. 
Lietuvoje kertami, nedideli 
kiekiai ir tai tik sąnitąrį- 
nio kirtimo tvarka. Tuo tar- 
'pu kasmet mišku užsodina
mi dideli plotai — 15-20,000 
hektarų. Nuo 1948 metų li
gi šiol užsodinta daugiau 
kaip 265 tūkstančiai hekta
ru miško. L.

“Mysų girios” eina
Kažkoks “mandrapypkis”

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Štai aš rašau iš savo atsi

minimų. 1962 metų gruo
džio 24 dieną iš Lietuvos 
vėl atvykau į New Yorką. 
Antrą die n ą nuvykau į 
Brooklyną, ant Grand St., 
kur seniau buvo “Laisvė” 
bet jos ten neradau. Mat, 
aš pirmu kartu į Ameriką 
atvykau 1906 metais — pa
bėgau nuo persekiojimo. 
Brooklyne gyvenau iki 1910 
metų.; Dirbau įvairius dar
bus, jų tarpe cukraus fabri
ke. Tada aš susipažinau su 
Leonu Prūseiką ir kitais so
cialistais. Paskui grįžau į 
Lietuvą, bet mane vėl per
sekiojo, tai po dvejų metų 
vėl grįžau į JAV, apsigyve
nau Poquonock, Gonn. čio
nai turėjau drabužių krau
tuvę iki 1920 metų. Tada su 
žmona ir vaikais vėl išva
žiavome į Lietuvą, kuri bu
vo gavus nepriklausomybę.

Ten visko ' teko matyti. 
Želigovskis užgrobė Vilnių 
ir prijungė prie Lenkijos. 
Pergyvenau 1926 metus, ka
da Smetona su karininkais 
pagrobė Lietuvoje valdžią.

1940 metais Lietuvoje įsi- 
l steigė sovietinė santvarka, 
■ bet neilgam. Užėjo baisūs 
hitlerizmo laikai. Mačiau 
daug baisenybių prie hitle
rininkų. Mačiau, kaip vy
rus, moteris, mažus vaikus 
prie Ukmergės šaudė. Ma
žus vaikus stumdavo į grio
vį ir.ten sušaudydavo. Bai
sūs vaizdai, kad negalima 
nei apsakyti. Ir tą atliko 
patys lietuviai, tarp žudikų 
buvo tik viens kits vokietis.

Kada į Lietuvą sugrįžo 
Sovietų galia, tai daug kri
minalistų pabėgo. Daug bu
vo jų suimta ir išvaryta į 
Sibirą. Pateko ir nekaltų 
žmonių.

Dabar parašysiu šiek 
tiek, kaip dabar 
Lietuvoje žmonės 
Gydymas yra taip, 
riau ir būti negali, 
sirgo, kad ir naktį,
atvažiuoja “ambulansas”, 
paima į ligoninę, ten gydo 
ir sergančiam niekas nekai-

nuoja, kad ir metus būtu
me. Arba jeigu kas neturi 
vaikams drapanų, tai val^ 
džia duoda. Mokyklose ikidžia duoda. Mokyklose 
10 klasių veltui moko.

Miestai, ypatingai 
nius, visai kitaip atrodo. 
Kur seniau buvo tuščios 
vietos, ten dabar pristatyta 
kelių aukštų namai. Labai 
daug pastatyta fabrikų. Už 
Kalvarijos pastatytas mil
žinas fabrikas, kuriame 
dirba virš 3,000 darbininkų. 
Pabaltijos krašte labai daug 
naujų kelių nutiesta.

Žinoma, dar yra negeru
mų, trūkumų, o daugiausiai 
kolūkiuose. Stoka tvarkos. 
Bet duonos buvo užtektinai 
iki mano grįžimo į Ameri
ką, ir duona daug skanes
nė, kaip Amerikoje. Per sa
vaitę troku atgabena į ko% 
lūkį visokių reikmenl? 
apart mėsos. Yra radijo 
priimtuvai. Visi turi kuo 
apsirengti, ne taip, kaip se
novėje, tik miline. Žinoma, 
jeigu ten žmonės dirbtų 
taip, kaip čionai Ameriko
je, tai daugiau turėtų ir 
daugiau uždirbtų. Yra įpra
tusių girtuokliauti, o tas'ir 
kenkia javų nuėmimui. <

Čionai yra žmonių, kurie 
kalba apie “pavergtą Liet- 
tuvą”, yra ir laikraščių, ku
rie taip rašo—“Keleivis” ir 
kiti. Bet Lietuvoje taip nė
ra, kaip jie rašo. Aš ten gy
venau ir žinau.

. Žinoma, dar toli nuo tiks
lo. Kada pasaulyje paims 
viršų K. Markso mokslas, 
tada žmonės dirbs tik po 3 
ar 4 valandas per dieną kū
no

Vil-

pasimankštinimui.
Senas “Laisvės” 

skaitytojas A. K.

Tarybų 
gyvena, 
kad ge- 
Kas su- 

tuojau
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nuofcų būrų-bąudžiaunįnkų ainįąi, būdami laisvi, jį ir jo 
darbus geibia Tarybų Lietuvoje!

Šia proga mes sveikiname visus mūsų tautos dąiniųs- 
poętųs ir rašytojus, tęsiančius dicĮžipjo poeto geriausias 
tradicijas, poetiniu žodžiu kovpjąpęįų^ už cĮarbp žmogaus 
laisvę, už gerbūvį, už tąiką, už naująjį rytojų!

-/t 
>•
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Vaizdas iš Ktejpędos laivų statyklos.

J. Brėdikis—medicinos 
mokslų daktaras

KAUNAS. — Respubli
kos moksliniu k ų - m e di k ų 
šeima pasipildė dar vieflty 
mokslų daktaru. Jaunas 
chirurgas, Kauno Medici
nos ' instituto hospitalinės 
chirurgijos katedros docen
tas Jurgis Brėdikis apgynė 
disertaciją medicinos moks
lų daktaro laipsniui įgyti.

Oficialūs oponentai—me
dicinos mokslų daktarai 
profesoriai M. Aničkovas 
(Leningradas), J. Kupčins
kas ir P. Norkūnas, žinomi 
specialistai -medikai iš 
Maskvos, Leningrado, Ka
zanės, Vilniaus ir kitų ša
lies miestų savo atsiliepi
muose puikiai įvertino dij> 
sertanto darbą “Elektrų^ 
širdies stimuliacija.” |

Mokslininkai, dėstytojai, 
studentai, buvę J. Brėdikio 
bendrakursiai, kolegos 
karštai pasveikino jaunąjį 
mokslininką. v.

(“Vakąr. nauj ”)



J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
•’ Neteisinga informacija 

apie “kidnapinimą” 
Bolivijoje

Komercinėje spaudoj ei 
daug buvo prirašyta apie Į 
tai, kaip Bolivijos alavo rū- Į 
dos kasėjai “kidnapino” net 
17 žmonių, tarp kurių buvo , 
4 amerikiečiai. Šis “kidna- 1 
pinimas” buvo sulygintas su 
Sinatros sūnaus pavogimu. 
Iš to išvada buvo padaryta,, 
kad tai toks pat “gengstej 
riškas darbas.”

Tai Višai neteisinga infor
macija. Jaunasis Sinatra i 
buvo pavogtas tam, kad iš 
tėvo išg""ilftų $240,000. Kiek
vienas “kidnapinimas” 
Amerikai? Aisijęs su greitu 
pasipelnį,11™^ su kitų žmo
nių apiplėsl.mv. Tai gimi
ningas kapitalistinio išnau
dojimo būdas.

Bolivijoje ‘kidnapinimas” 
'buvo visai kitokio pobūdžio. 
17 žmonių nebuvo pavogti. 
Jie ten tarp mainierių tuo 
laiku buvo. Vieni jų buvo 
Bolivijos valdžios atsiųsti 
prižiūrėti alavo rūdos kasi
mo darbą, kiti buvo inžinie
riai, keturi amerikiečiai bu-

Dalias mieste, kur musu 
prezidentas Kenedis buvo 
lapkričio 22-ą dieną užmuš
tas, garsina geriausia 
pasirinkti įvairiausių kalė
dinėms dovanoms šaudo
mųjų priemonių, Už $300

Apie daktarę Genovaitę 
Stasiulionytę

Nėra reikalo atbiklaųsti ■ problemai autorius, betkal- 
i daktarės Genovaitės Sta- j bant apie šitą žmogų, ka- 
siulionytės, kas ją atvedė j žin ar tai svarbiausia. Dar
prie ligonio lovos, kodėl ji 
tapo gydytoja. Užtektų 
vieną, dvi dienas pabuvoti

galima apginkluoti gerą bū- jos vadovaujamame kardio-
i rį vaikučių “moderniniais 
’ šautuvais,” o už $18,000 ga

lima įsigyti ir submariną su 
I m o d e r niškiausiais pabūk- 
I lais. Smarkiai garsina ir 
i karinius šautuvus, supirk- 
I tus iš armijos departamen
to; parsiduoda po $12.78.

Tėvai nesigaili per kalė
das vaikučius apginkluoti 
šautuvais. Geriausias pa
mokas vaikučiai gauna te
levizijoje, kaip naujuosius 
šautuvus naudoti. Gatvėje 
jie jau turi savo “genges” 
ir 
laipsniškai jaunoji karta 
papildo kriminalistų gretas.

Su širdgėla tenka matyti 
televizijoje-^demonstruoja- 
mus žaislinius 
parodant, kaip geriau pa- 
taikvti į taikinį. O mūsų 
valdiškos įstaigos ir apšvie- 
tos organai savo tyla sutei
kia tam pritarimą. Ar tai

• moka apsišaudyti. .Taip i sutelkto kolektyvo .

šau t u v u s,

vo atvykę alavo supirkimo ne išsigimimas?
reikalu.

Jie buvo sulaikyti tik ta
da, kai valdžia areštavo 
mainierių unijos vadus Pi
men telį ir Escobarą ir kal
tino juos esant alavo gavy
bos sabotažninkais, streiko 
iniciatoriais, šalies išdavi
kais. Jiems grėsė net gyvy-

Prof. Sibh 
Legiono r

Minnesotos1 universiteto 
profesorius Mulford Q. Siū
lei smarkiai užvažiavo A- 
merikos Legiono ragangau- 
džiams, kurie pasimojo . ty- 

’> rinėti universiteto teritori- 
bes pavojusf Tada mai’nie- joje (campus) gyvuojančią

■ Studentų Taikos sąjungą,
■ . • • / Z "V T 1 1 A /*» Z> •

} susikirto su 
angaudžiais

riai ii; nusitarė reikalauti, | Studentų laikos sąjungą, 
kad valdžia jų vadovus iš-} taipgi “World Affairs Cen- 
laisvintų. Kai buvo susitar- ter” skyrių. Legionieriai 
/ ta, .kad areštuotiems teis-teigia, jog ten esą nemažai 

mas bus bešališkas ir kad komunistų.
jų gyvybei pavojaus nėra

ter” skyrių. Legionieriai

Prof. Sibley sako, jog
tįįda sulaikytieji 17 žmonių universiteto teritorijoje pa
buvo išlaisvinti. " geidaujama visokių pažiūrų

A1 , ...... L klubų. Jis norėtu, kad “vie-Alavo gavyba Bolivijoje t
yra didžiausia Lotynų Ame
rikoje. Prieš 11 metų įvy
kusi revoliucija padarė, di
džiulių- Bolivijoje pakaitų 
Igerojon pusėn. Alavo ka
syklos buvo nacionalizuo
tos. Bet laikui bėgant tie 
laimėjimai pradėjo nubluk
ti. Amerikiečiai bankinin
kai pradėjo įsigalėti. Su- 
pirkinėdami alavą jie laips- 

'niškai apiplėšinėja Bolivi
jos žmonių turtą. Alavo 
gavyba laipsniškai pradėjo 
mažėti, o šių metu išgau
nama tik 50 procentų, kiek 
prieš 11 metų būdavo iška
sama.

Mainierių padėtis labai 
sunki. Ne visada jiems yra 
darbo. O kai dirba, tai už 
atlyginimą neišgali tinka
mai pavalgyti. Jiems ten
ka pusbadžiai gyventi žiau
riame 14,000 pėdų aukščio 
ore, kur nuo kalnų niekad 
jsniegas nenutirpsta. J i e 
priversti kovoti, streikuoti, 
/kad išgautų nors kiek dir 
dėsnį atlyginimą, kad bai
sųjį badą nuvaryti nuo sa
vo durų. Argi, galima juos 
sulyginti su Amerikos kri
minaliniais “kidnaperiais”? 
Jokiu būdu negalima.

nas ar pora komunistų bū
tų universiteto profeso
riais,” kad būtų komunistų 
klubas, ateistų klubas ir kad 
visiems būtų suteikta laisvė 

(veikti, kaip jie tik nori. Tai 
būtų demokratija praktiko
je, studentų dvasiniam auk
lėjimui naudinga.

i Neatžymėta 50 m. sukaktis
1963 metų spalio 3 d. su

kako lygiai 50 metų, kai bu
vo Kongreso priimtas ir 
prez. Wilsono pasirašytas 
“pajamų taksų įstatymas” 
(income tax law).

Pirmaisiais metais tas 
įstatymas palietė tik tur
tinguosius, kuriems teko 
mokėti iki 6%, o korporaci
joms — 1%. Bet laipsniš
kai šis įstatymas “tobulė
jo.” Dabar jis paliečia vi
sus, turinčius virš $1,200 
metinių pajamų.

Nenuostabu, kad šio įsta
tymo sukaktis nebuvo atžy
mėta, nes vargiai randasi 
tokių, kuriems šis įstaty
mas būtų mįelas.

Istorijon įrašyti įvykiai
1808 m. sausio 1 d. JAV 

Kongresas uždraudė sve
timšalių vergų prekybą.

1863 m. sausio 1 d. pa
skelbta negrų vergovei pa
naikinti proklamacija.

1920 m.vsausio 2 d. gen. 
prokuroro Palmerio įsaky-

Kalėdų dovanos vaikus 
moko kriminalizmo

Prieš praeitas kalėdų1 
šventes daugiausia buvo 
garsinami įvairiausi žaisli
niai ginklai berniukams. 
Tais ginklais apsišarvavę 
vaikučiai gali demonstruoti 

jkaip kareiviai,- gęngstęriąi, 
^kidnaperiai” ir kitokios 
rūšies “herojai.” Kalėdi
niai ginklai tinkami ne tik 
berniukams, bet daugelis 
mergaičių taipgi šaudymą vus, bendrai 2,330,000 tonų 
praktikuoja. įtalpos.

Paracelsas sakydavo, kad 
“gydytojo pradžia širdyje,” 
tai yra, jis siekė tuo pa
brėžti, kad gydytojas be ge
ros širdies — tas pats, kas 
pianistas be klausos. Ji 
prityrusi gydytoja - specia-

loginiame skyriuje Vilniaus 
Respublikinėje klinikinėje 
ligoninėje, pakalbėti su ben
dradarbiais, o svarbiausia,'distė, ji moka nustatyti reu- 
su ligoniais — ir visa dak- mato diagnozę, moka gydy- 
tarės Stasiulionytės biogra
fija, jos dvasia, polėkiai, 
darbai — žodžiu, gydytojo 
ir žmogaus portretas tiks
liausiai nulipdytas.

Šitoje klinikoje viešpa
tauja humaniškumo, mei
lės žmonėms dvasia. Ir tai, 
toli gražu, ne. vienos 
nuopelnas, bet ir viso

jos 
jos 
gy- 
ku- 
nei
su-

ti ligonius.
Bet tarybinė medicina 

iškelia gydytojams dar 
svarbesnį uždavinį — 
įspėti ligą, neduoti žmo
gui susirgti, o jeigu jau 
susirgo, tai pačioje susirgi
mo pradžioje užgesinti įsi
liepsnojusį gaisrą. Toks 
ankstyvas reumato gydy
mas apsaugo ligonį nuo 
komplikacijų, palieka jį 
darbingu. Dėl to, nenuo
stabu, kad daktarę Stasiu
lionytę galima sutikti Va
rėnoje, Dauguose, Ukmer
gėje Utenoje, Zarasuose, 
Turmante, žodžiu, sunku 
man išvardinti kokiąz nors 
vietą, kur neramią “ieškan
čią ligonių” gydytoją nega
lima surasti.

Specializuota medicininė 
pagalba priartėjo į toli
miausias vietas, kurias ka
daise pas mus vadino “už
kampiais” ar p r o v i n ei j a. 

f“Svarbiausia—ankstyva di
agnostika— šventas princi
pas, kurio ne tik ji laikosi 
savo kasdieniniame darbe, 

(bet kurį ji be paliovos skie
pija dešimtims gydytojų, 
dirbančiu kaime.- "Dėl to 
sunku ligoniui, sergančiam 
reumatu ar kita sąnarių li- 

likti nepastebėtam.”
i reu-

diagnostikai, g y d y m u i ir 
profilaktikai. Vienas ge
riausiųjų pranešimų buvo 
daktarės Genovaitės Sta
siulionytės pranešimas. Tai 
buvo skaičiai'ir faktai apie 
tai, kaip nuoširdžiai dirba 
kolektyvas, kokie šito dar
bo- praktiniai rez u 11 a t a i. 
Juk nepaslaptis, kad susir
gimai reumatu Vilniaus zo
noje sumažėjo, žymiai su
mažėjo ligos recidyvai. ‘ Li
gonis išrašytas iš ligoninės I 
sekamas toliau — metus, 
dvejus. Genovaitė Stasiu
lionytė jiems primena laiš
kais, telefonu, pranešimais 
į rajoną, kada vartoti prieš- 
recidyvinį, įspėjamąjį gy
dymo aspirinu ir antibioti
kais kursą. Šią metodiką 
puikiai įvaldė Genovaitės 
S t a.s iulionytės vadovauja-! 
mas gydytoju kolektyvas. į.inkta ži ama 
Del o nenusistebekite jei- daį h. kitiems'mūsu ju^gji. n’ii IzIiniIzmA m i ti Iroi rn nrvn v m u
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Šakių miesto dainininkai žygiuoja Į šventę.

PHILADELPHIA, PA
LLD kuopos narių darbš

tumu ir “Laisvės” skaityto
jų dosnumu 1963 metais su-

tojas ir juos vykinsiu gyve
nime.

dytojų, .seselių, slaugių, 
rios nei laiko, flei jėgų, 
žinių negaili ligoniams 
grąžinti į gyvenimą. Pa
grinde šitoje klinikoje gy
domi ligoniai, sergantys 
reumatu ir kitais sąnarių 
susirgimais. Neatsitiktinai 
jauna komunistė, nuoširdi 
gydytoja savo praktinio gy
venimo ištakose pasirinko, 
būtent, gydytojo tėrapeuto- 
reumatologo specialybę.

Buržuaziniais laikais reu
matas buvo viena labiausiai 
paplitusių Lietuvoje ligų—i 
ir viena svarbiausiųjų šio 
susirgimo .plitimo vargšų 
neturtėlių tarpe buvo sun
kios pragyvenimo ' sąlygos, 
drėgni butai, daugiausia 
šia liga sirgdavo visokių 
rūsių, lūšnų gyventojai. 
Nebuvo sausinamos pelkės. 
Nei mokyklose, nei gyven
tojų tarpe — mieste ar kai-, ^a 
,me . nebuvo imamasi jo-. Kiekvienas “įtariamas __
kių , profilaktikos priemo- maįU ligonis tučtuojau mi
nių,^nebuvo jokio samtan- Kreipiamas į Vilniaus Res- 
nio švietimo. Ir‘tai supran-i pUp>likinę • Klinikinę ligoni- 
tama-juk bet kokios svei- nę? j reUmato skyrių, L„_ 
katos apsaugos . priemonės dirba GenOvaitė Stalulio-

kur

gu klinikoje sutiksite atva
žiavusius pasitarti su savo į 
“buvusiais” gydytojais •“bu
vusius” ligonius.

Geriausia priemonė
Geras kontaktas tarp gy

dytojo ir paciento geriau
sia priemonė ligonį apsau
goti nuo recidyvų. Šitoje 
didžiulėje profilaktinėje 
veikloje ir glūdi svarbiau
sias tarybinės sveikatos ap
saugos organizacijos laimė
jimų laidas. Genovaitės 
Stasiulionytės svajonė, kad 
jos kolegos, gydytojai, ku
rie dirba toli nuo Vilniaus, 
kaimo apylinkėse, irgi mo
kėtu neblogiau už jos ben
dradarbius gydyti reumatą

mo reikalams. Surinkti 
i skaičiai rodo: “Vilniai” pa- 
■ siųsta $667.50, velionės And- 
I rulienės paramai $177.20, 
prieš nacius kriminalistus 
komitetui $30, “Laisvei” 
$681, ateivių gynimui $30, 
“Liaudies Balsui” $25, U- 
rugvajaus “Darbui” $10. 
Viso $1,620.60. Siuntėme 
delegatą į prieš nacius kri
minalistus suvažiavimą^Chi=~ 
cagoje.

Neskaitlingas veikiančių 
draugų - draugių būrelis, 
bet sutartinas darbas duo
da geras pasekmes. Šiais 
1964 metais sekime praėju
sių metų pavyzdį. Tikimės, 
kad į mūsų parengimus 

kėši 1963 metais.

Philadelphijos demokratų 
partijos pirmininkui Phila- 
delphijoj mirus, į jo laido
tuves gruodžio 24 buvo at
vykęs prezidentas Lyndon 
B. Johnson ir Robert Ken
nedy.

Nuo 1956 metų liepos mė
nesio iki 1963 metų gegu
žės laivų nelaimėse jūroje 
žuvo 2,000 žmonių. Praeitų 
metų gruodžio<22 d. Grąi- 
itijos laivui “Lakonia” užsi
degus, 160 žuvo, virš 800 iš
gelbėta.

ir kitus sąnarių susirgi- žmongs ]ankysiS) kaip lan.

Werner kompanija pasi
rašė trejų metų kontraktą 
su IUOE lokalu 830, pake
liant 15 centų valanda, — 
pirmais metais 10 centų, o 
per kitus dvejus metus 5c.

mus . Tada ligoniams ma
žiau teks važinėti į Vilnių 
galima bus sėkmingiau pra- > 
vesti visą gydymą vietoje, ■ 
netoli namų.

Reikia pasakyti, kad ne
paprastais tempais besi- l bdti respublikonų kandida- 
vystanti sveikatos apsauga j tu ^rezidento vietai.:-Bet 
respublikoje padeda issipil- į dgtis; pasikeitg. Piliečių' 
dyti jos svajonei.; Tr ji pa-1 apkiausingjimai parodo, kad 
ti nemažai čia prisideda. Ji Goidwaterio vardas nupuo- 
nuolat skaito gydytojams Įg 
paskaitas, pranešimu^, supa
žindina juos su naujausiais i 
tarybinės ir užsieninės me-Į 
dicinos laimėjimais. <____
pinasi, kad tolimiausias ra
jono gydymo įstaigas pa
siektų nauji aparatai, me
dicininė literatūra ir kt. 
Nenuostabu, kad geru, šiltu 
žodžiu komunistę gydytoją 
mini ne tik ligoniai, bet ir 
jos bendradarbiai, šimtai 
gydytojų visoje Vilniaus 
zonoje.

Dar reiktų pridurti, kad 
korespondentui susikalbėti 
su ja nelengva. Ji ne maža
kalbė, bet ji perdėm kukli, 
moka įdomiai pasakoti, bet 
tiek, kiek tai liečia jos ben
dradarbius, jų darbą; lai
mėjimus — tik ne apie sa
ve. Bet argi žodžiai reika
lingi? .Darbai kalba aki
vaizdžiau. Tik gerais dar
bais Genė Stasiulionytė 
pelnė didžiulį autoritetą 
kaip gydytojas, nenuilsta
mas sveikatos apsaugos or
ganizatorius, geras žmoguš, 
kurio didžiausia svajonė 
matyti žmones sveikus.' o

J. Skliutauskas
Vilnius

’ j <'--------------

Prieš tragišką preziden- 
1 to Kenedžio mirtį Goldwa- 
terio vardas buvo < pakilęs 
Pennsylvania os vals t i j o j e

Gub. Scrantono pakilo.

Negrų NAACP atšaukė 
pikietavimą prie Trailway 
kompanijos busų stoties. 
Kompanija sutiko samdyti 
16 negrų busų vairuotojų.

•Ohio valstijoje Portsmou
th^-. švenčių proga viešėjo 
Tarybų Sąjungos šeima 
Pozdnejev. Reporterių klau
sinėjama, ar Sovietai šven
čia Kalėdas, atsakė: “Ne, 
mes švenčiame Naujuosius 
metus, turime eglaites, per
kame dovanas, niekas ne
dirba.” Į klausimą, kokius 
įspūdžius parvešite Sovietų 
piliečiams, atsakė: “Ačiū 
už šiltą, draugišką priėmi
mą Amerikos piliečiams.”

trukdytų privatių inkams 
pasipelnyti.

Profesoriaus J.
ko 1938 metais "apginta 
Kauno Universitete diser-, 
tacija apie reumato susir
gimus Lietuvoje buvo rim
tas mokslo darbas, atkrei
pęs pažangių gydytojų dė
mesį į tai, kad esą reika
linga rimtai susirūpinti šiuo 
susirgimu. Bet mokslininko 
balsas praskambėjo tąsyk, 
kaip balsas tyruose.

Tik neseniai rimtai 
susirūpinta

Tik tarybiniais laikais im
ta plačiai rūpintis ne tik 
teisingai diagnozuoti, gy
dyti, bet ir įspėti šį susir
gimą, apsaugoti tūkstan
čius jaunuolių nuo šios li
gos. Tuo tikslu Vilnų je, 
Kaune buvo įsteigti kardio
loginiai kabinetai. Buržu
aziniais laikais visoje Lie
tuvoje buvo vos keli elek- 
trokardiografai, dargi ir

? tie buvo privatininkų gydy
tojų* nuosavybė, už kiekvie
ną nuotrauką-elektrokardi- 
ogramą jie lupo nuo ligonių 
gerą pinigą. Dabar gi ne
rasi Lietuvoje nei vienos 
rajoninės poliklinikos, kuri 
neturėtų po kelis savo apa--’ 
ratus — elektrokardiogra- nuo ligonio lovos “skambu- 
fus, specialiai apmokytus čiai” iš rajonų. Kas daryti 
gydytojus, seseles fr t. t. Su vienu ligoniu? Ar siųsti

Vilniuje atidarytas speci- jums kitą ligonį? ir t. t.
Klinikos gydytojai sukaupė 
nemažą gydymo sąnarių 
•susirgimų kompleksiniu 
metodu — vaistais, fiziote- 
rapinėmis priemonėmis ir 
kt. metodais.

Rezuiltatai geri. Apie tai 
galima buvo išgirsti nese
niai Vilniaus Respublikinė
je Klinikinėje ligoninė je vy
kusioje konferencijoje, 
skirtoje sąnarių susirgimų

upčins-

mu areštuota virš 5,000 ( a]us mokslinis institutas, 
žmonių, vyrų ir m o t;e rų, | kurį0 darbuotojai tyrinėja 
kaip krašto saugumui “pa-1 reumatą, ieško
vojingų raudonųjų.

Tokio. — Susivienijo Mit
sui ir Osaka laivų kompani
jos. Jos turi 204 didelius lai-

3 pusl. Laitvt (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 3, 1964

• susirgimo 
priežasčių, bando naują-, 
sias gydymo priemones. 
Šio instituto klinikai - sky; 
riui vadovauja gydytoja 
Genovaitė Stasiulionytė. 
Galima būtų, žinoma, pra- 
dėti nuo jos kvalifikacijų, 
ji yra 
darbų,

visos eilės mokslo 
pašvęstų reumato

nytė, Nina Paliuščinskaja, 
Anė Skliaraitė, Leonas 
Gargasas, Alfonsas Matulis 
ir kiti, kurie teikia tokiems 
ligoniams kvalifikuota me
dicininę pagalbą. Klinika 
aprūpinta fonokardiografu, 
naujausia tarybine ir užsie
nio aparatūra. Gydymo 
kursui pravesti ir užtikrin
ti, kad ligoniui nepasikar
totų susirgimas, reikia su
gaišti ligoniui nemaža die
nų ligoninėje. Dabar pa
galvokime, ar būtų įmano
mas šitoks ilgas gydymas 
vartojant labai brangius 
vaistus (hormonalinius pre
paratus) valstiečiui ar dar
bininkui kapitalistinėje 
valstybėje, kur už kiekvie
ną lovadienį tenka mokėti 
apvalią dolėrių sumą? Pas 
mus gydymas yra ne tik ne
mokamas, bet didžiausias 
valstybės interesas.

Patarimai kitiems
Genovaitė. Stasiulionytė, 

Alfonsas Matulis, Juozais 
Ruibys, Nina Paliuščinska
ja skiria nemažai laiko su
daryti įvairiems laiškams, 
instrukcijoms, skirtoms ra
jonuose dirbantiems gydy
tojams. Jau nuo ankstyvo 
ryto Genovaitę atitraukia

Senatorius Joseph S.
Ji rū-' Clark sako: Philadelphijai

reikalinga Area Redevelop
ment Administration para
ma. Jis sako, kad Philadel- 
phijoje ir apylinkėje yra 
80,000 bedarbių. •

1963 m. Philadelphijoje 
važiuotės nelaimės aukš
čiausios bėgyi penkiolikos 
metų. Buvo 14,011 sužeis
ta, 194 užmušti ir 4,000 
skersgatvėmis einančių nu
kentėjo, tai 35% daugiau 
negu per 1962 metus.

Tarybų Sąjungos Nation
al Hockey lošėjai Arena 
svetainėje gruodžio 21 nu
galėjo Amerikos Ramblers 
lošėjus.

Interior Departamento 
pranešimu, anglies iš Penn- 
sylvanijos 1963 metais iš
vežta 15 procentų daugiau 
į Europą. Anglies išveži
mas gali sumažėti šiltesnei 
žieipai esant ir pakėlus per
vežimo kainą.

1962-3 m. Europoje žie
ma buvo šalta, anglies rei
kalavimas buvo didelis .

Pradžia metų, pradžia 
darbo gavime naujų narių į 
LLD 10 kuopą. Kuris iš

Valstijos prokuroro įsa
kymu ne vienoje viešojoje 
mokykloje neleistina skai
tyti bibliją ar poterius kal
bėti. Kuri mokykla nepri
silaikys Aukščiausiojo teis
mo tarimo, sulauks nesma- 
guftių. Alessandroni sako: 
Aša esu įstatymų prižiurę-

Pilietis .

Suvalkijoje pati rugiapiūtė: nuimamas derlius 
tarybinio ūkio “Atžalynas” laukuose.

SAULĖS DĖMĖS
Kartu su astronomais ir 

geofizikais stebėjimams at
einančiais tarptautiniais 
ramios Saulės metais ruo
šiasi ir medikai. Jų tyri
nėjimai turės parodyti, ko
kios Saulės spektro dalelės 
ar korpuskulų srovės yra 
bioaktyvios.

Prieš kelerius metus pran
cūzų mokslininkai, nuodug
niai ištyrę ligonius, prane
šė Paryžiaus medicinos 
akademijai konstatavę tie
sioginį ryšį tarp kai kurių 
susirgimų paaštr ėjimo ir 
dėmių praslinkirno pro 
centrinį Saulės meridianą 
periodų. Neseniai- šias iš
vadas patvirtino tarybinio 
profesoriaus Al čiževskio 
darbai.
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M. Beconis

Nuskendęs tiltas
Męs įpratę prie sųvokų: 

“Senasis Pasaulis” ir 
“Naujasis Pasaulis”. Pir
muoju atveju įsivaizduoja
me Eurazijos žemynų, o an
truoju -— Amerikos. Dar ir 
dabar mes dažnai linkę ma
nyti, kad Amerikos žemy
nas yra visais atžvilgiais 
“jaunas” ir jo nebandome 
lyginti su “senutėle” Euro
pa bei Azija.

Iš tikrųjų, žmogus, egzis
tuojantis Žemėje milijonų 
metų (o, gal būt, »ir dau
giau), seniausias savo sto
vyklas įkūrė kaip tik Euro
pos ir Azijos žemyne. Ta
čiau XVI a. europiečai įsi
kūrę Amerikoje, pastebė
jo, kad ir ten žmogaus būta 
prieš daugelį tūkstančių

jai , reikėjo labai • plataus 
sausumos ruožo, egzistavu
sio tūkstančius metų.

Būfa vieno žemyno!
Šiuo klausimu susidomėjo 

ir geologai. Jie nutarė, kad 
geologinėje praeityje Azija 
ir Amerika sudarė vieną 
žemyną. Jas jungė milžiniš
ko pločio sąsmauka, kuri 
dabar guli po čiukčių UBe- 
ringo jūrų vandenimis. At
likus okeanologinius Berin
go sąsiaurio ir čiukčių bei 
Beringo jūrų tyrimus, buvo 
gauti įdomūs duomenys. 
Paaiškėjo, kad didžiausias 
Beringo sąsiaurio gylis — 
tik 55 m. Sąsiauryje esan
čios Šv. Lauryno, Diomido 
ir kitos mažesnės salos at-

metų. Dar daugiau. Arche-[rodo lyg tarpinė grandis 
ologai, tyrinėdami seniau- tarp-dviejų žemynų. Į pie- 
siųjų Amerikos tautų-majų tus nuo Beringo sąsiaurio 
ir inkų — kultūros pėdsa- ^anti Beringo jūros dalis 
kus, buvo nustebinti. Basi- y\a gana sekli ir turi labai 
rodė, kad šių tautų kultu- lygu, dugną, palengva žemė- 
ra yra net senesnė už visas pietų kryptimi. Tik 
kultūras, kurios tik yra at- daugiau kaip už tūkstančio

tas dėmesys į Pasaulinio 
vandenyno lygio svyravi
mus.

Pleistoceno periode pra
sidėjo ledyninė ero. Beveik 
per milijonų metų ledynai 
keletu kartų buvo išplitę 
Šiaurės pusrutulyje, persi- 
stumdami į pietus, paskui 
vėl atsitraukdami į šiaurę. 
Taigi ledyno išplitimo lai
kotarpiais sausumoje susi
kaupdavo milžiniškos ledo 
masės. Jeigu dabar Gren
landijoje esanti ledo danga 
siekia iki 2 km. storio, o 
Antarktikoje net 5 km., tai 
netenka abejoti, kad pleis
toceno ledynai taip pat sie
kė tūkstančiuš metrų sto
rio.

Kadangi tirpdami ledynai 
sausumoje palikdavo įvairias 
nuosėdas (riedulius, more
ninius priemolius, žvyrus), 
tai pagal jas mokslininkai 
apskaičiavo ir ledynais pa
dengtų sausumų plotus. 
Nustatyta, kad paskutinio 
didžiausio apledėjimo metu 
ledynai buvo padengę apie 
30 procentų viso sausumos

skleistos Senajame Pasau
lyje. Be to, buvo pastebėta, 
kad seniausios Amerikos 
kultūros turi labai daug 
bruožų, artimų Egipto, Ba
bilonijos ir kitoms Senojo 
Pasaulio kultūroms. Tuo 
remdamiesi, a r c h e o logai 
priėjo įšvadų, kad kadaise 
žmonės iš Eurazijos persi
kėlė į Amerikos žemynų.

Kokiais gi keliais žmogus 
galėjo pasiekti Amerikos 
žemynų? Daugumos moks
lininkų nuomone, seniau
sios Amerikos tautos, mon
golų genčių palikuonys, 
prieš keliasdešimts tūkstan
čių metų Ameriką pasiekė 
per Sibiru ir Aliaskų. Buvo 
galvojama, kad dabartinio 
Beringo sąsiaurio* Vietoje; 
kitados buvo sųsmauka, 
jungusi abu žemynus.

Mokslininkų nuomonė
XIX a. paaiškėjo, kad 

ne tik žmogus, bet ir dau
gelis Amerikos faunos, bei 
floros atstovų yra kilę iš 
Senojo Pasaulio. Gamtinin
kai, ty rūšie ji Amerikos gy
vūnijų, pastebėjo nepapras
tų jos panašumų su Senojo 
Pasaulio gyvūnija. Šis pa
našumas didesnis, einant 
Šiaurės ašigalio link. Iš 
pradžių tai buvo aiškinama 
ledo dangos buvimu. Neju
damas ledas sujungia salas 
su žemynu ir salų grupes 
vienų su kita. Judantieji le
do laukai perkelia ne tik 
baltuosius lokius, bet ir 
šiaurines lapes bei elnius. 
Tačiau ir į pietus nuo ledo 
dengiamų salų ir jūrų ledo 
sričių Naujojo, Pasaulio 
tundros ir taigos vaizdai 
yra labai panašūs į tuos pa-, 
čius Senojo Pasaulio vaiz
dus. Esant fizinių geogra
finių sųlygų ir,augalų dan
gos panašumui, ir gyvūnija 
šiuose abiejų žemynų plo
tuose atrado beveik vieno
da. Lengviau yra suskai
čiuoti nedidelį jas'skirian
čių bruožų skaičių, negu 
daugelį panašumų, šį pana
šumų mokslininkai aiškino 
tuo, kad Beringo sųsiauris, 
skiriantis Azijų nuo Ameri
kos, geologine prasme yra 
nesenas darinys. Daugumas 
gamtininkų irgi mano, kad 
dabartinio Beringo sųsiau- 
rio vietoje abu žemynai 
jungėsi sausumos juosta.

Tačiau mokslininkus jau
dino visa aplinkybė: fauna 
negalėjo tokiu plačiu mastu 
migruoti siaura sųsmauka, 
kuri galėjo būti Beringo 
sąsiaurio vietoje. Tokia sų
smauka galėjo pereiti 
žmogus, tačiau lėtai gyvū
nijos ir augalijos migraci-

kilometrų į pietus ji staiga 
įgauna 45,000 m gylį.

Į šiaurę nuo Beringo są- 
šiaurio esanti čiukčių jūra 
taip pat labai sekli. Jos gy
liai svyruoja nuo 35 iki 55 
m. Granitinis jūros dug
nas vietomis pakyla virš 
vandens, sudarydamas 
Vrangelio ir Heraldo salas. 
Šelfo linija keletu šimtų ki
lometrų nutolusi į šiaurę, 
kur čiukčių jūra staigiai 
pereina į gilų Šiaurės Led- 
jūrį.

Taigi po negiliais Berin
go ir čiukčių jūrų vande
nimis slepiasi neaprėpia
ma, beveik 2000 km. pločio, 
lyguma. Ji dvigubai dides
nė už Aliaskos pusiasalio 
plotį. Minėtosiose jūrose 
iškylančios granitinės salos 
liudija apie šios povandeni
nės lygumos geologines sų- 
rangos vientisumų.

Geologai, ištyrę Beringo 
ir čiukčių jūrų dugne susi
kaupusias nuosėdas, nusta
tė, kad maždaug prieš mili
jonų metų ši lyguma buvo 
iškilusi virš vandens. Tuo
met šia lyguma jau'migra
vo įvairių formų atstovai.

Žinodami ledynais pa
bengtų sausumos plotų 
bei apytikrį ledyno storį, 
mokslininkai apskaičiavo, 
kad vandenyno lygis tais 
laikais pažemėj o 50—240 m.

Įdomu tai, kad šiuos duo
menis patvirtino tokie, at
rodo, labai skirtingi geo
grafiniai objektai, kaip Ra
miojo vandenyno pietinės 
dalies koralinės salos ir 
Šiaurės Amerikos bei Va
karų Europos upių deltos.

Koralai negali gyventi gi
liau kaip 90—100 m. Ta
čiau tikrovėje povandeni
nės koralinių rifų dalys yra 
keleto šimtų metrų gylyje. 
Šis faktas jau rodo, kad 
vandenyno lygis praeityje 
buvo atitinkamai žemesnis.

Kaupiantis sausumoje le
dams ir krintant vandeny
no lygiui, upės sekdavo at
sitraukiančių kranto linijų. 
Buvusiame vandenyno dug
ne upės pratęsdavo savo 
vagas, o jų atgabenti neš
menys formuodavo naujas 
deltas. Tuo tarpu atsitrau
kiant ledynams ir kylant 
vandenyno lygiui, vanduo

Tai patvirtina palentologų patvenkdavo upių že^nu- 
radimai.

žeme “pasislėpė”
Tačiau pleistoceno epo

chos pradžioje, įlinkus že
mės plutai, ši lyguma atsi
dūrė po vandeniu. Kad ji 
vėliau būtų pakartotinai iš
kelta, geologai duomenų ne
turi. Tiesa, ši zona pasižy
mi geologiniu aktyvumu 
(Kurilų, Aleutų salos), ta
čiau Beringo sąsiaurio ra-į 
jone šis aktyvumas beveik-j 
nepasireiškia. Lygus jūrų 
dugnas, taip pat labai stori 
nuosėdų sluoksniai\ rodo, 
kad ši lyguma jau labai il
gą laiką yra po vandeniu.

Šios geologų išvados visi
škai nepatenkino zoologų ir 
botanikų. Remdamiesi iška
samais pavyzdžiais, jie įro
dė, kad ir pleistoceno epo
choje vyko intensyvi faunos 
ir floros migracija iš Azi
jos į Ameriką. Pavyzdžiui, 
pleistoceno pradžioje į Ame
riką persikėlė daug grauži
kų, straublinių, o vėliau — 
mamutai, muskusiniai jau
čiai, bizonai, briedžiai. Pa
gal zoologų ir botanikų 
duomenis, pleistocene tarp 
Azijos ir Amerikos turėjo 
būti ga^a platus sausumos 
ruožas.

• Naujos teorijos
Tuomet mokslininkai pra

dėjo ieškoti kitų priežasčių, 
dėl kurių Beringo sąsiaurio 
rajonas galėjo atsidurti 
virš vandens. Buvo atkreip-

pius, sulėtindavo jų tėkmę. 
Todėl upės savo nešmenis

klostydavo jau aukščiau 
pirmykštės deltos, formuo- 
damos plačiaš salpas. To
kios salpinės terases, pako
pomis besileidžiančios į van
denynų, aptiktos Mįsisipio, 
Reino ir Ronos upių žemu-’ 
piuose.

Nagrinėdami šias salpi- 
nes terases, geologai nusta
tė, kaip kito vandenyno ly
gis, ledynams plintant arba 
jiems atsitraukiant iš sau
sumos.

Vadovaudamiesi šiais/duo
menimis, mokslininkai, \ pa
vyzdžiui, įrodė, kad pasku
tinio pleistocininio apledėji
mo metu, kurio maksimu
mas buvo maždaug prieš 40 
tūkstančių metų, vandeny
no lygis buvo pažemėjęs a- 
pie 140 m.

Ir atsirado “tiltas”
i Dabar galima įsivaizduo
ti, kokie reiškiniai vyko Be
ringo sųsiaurio rajone. Le
dynams slenkant į sausumų 
ir atsitraukiant vandeny
nui, sųsiaurio vietoje vis di
desnė sausumos dalis iškil
davo iš jūros. Kai vande
nyno lygis pažemė j o 45 m, 
sųsmauka tarp Azijos ir A- 
merikos buvo daugiau kaip 
300 km. pločio. Kadangi Be
ringo ir čiukčių jūrų dug
nas labai lėkštas, tai, van
denynui toliau atsitrau
kiant, ši sųsmauka dar la
biau praplatėjo. Kai vande
nyno lygis pažemėj o 135 m, 
Amerikos ir Azijos žemy
nai jau jungėsi 2000 km: 
pločio sausumos juosta. Tu
rint galvoje tai, kad pasku
tinio pleistoceninio apledė
jimo trukmė -— 80 tūkstan
čių metų, visiškai įmanoma, 
kad šia juosta galėjo mig
ruoti fauna ir flora iš AzN 
jos į Amerikų.

Gali kilti klausimas, ar 
netrukdė ledynas floros ir 
faunos migracijai šia sų
smauka. Atsakydami į šį 
klausimų, geologai įrodė, 
kad paskutinio apledėjimo 
metu čiukčių pusiasalis ir 
dideli Aliaskos plotai nebu
vo apledėję. Kitų sričių 
specialistai taip pat patvir
tino, kad didžiausio ledynų 
paplitimo sausumoje metu 
sąlygos gyviems organiz
mams Beringo sųsiaurio ra
jone buvo palankios. Pa
vyzdžiui, vakariniame Alia
skos pakraštyje, pleistoce-

Motinos vardo dienai
Emilijos vardo dieiia— 
Koks metas gražiausias!
Vainikams margiausių gėlių— 
Lankos pilniausios.

Atėjus taip lauktai sulauktai 
šiai dienai birželio,
Visi vainikus viršum durų
Emilijos kala. , ‘ •

Auksuotom raidėm atvirutei! 
Linkėjimus rašo, 
Kad laimės patirtum Tu tiek, 
Kiek širdis Tavo neša.

Jei sveikintų pulkas anūkų 
šiandieną apstojęs,
Nustebtum, koks atžalų krūmas 
Plačiai sukerojęs.

Tos atšakos visos troškimais 
Tavaisiais alsuoja,
Jos gyvos—tavosios širdies 
Krauju neramiuoju.

Jei lūkesčių dalį Tau vargas 
Pakando, išdildė,
Jų daugelis jiems su 'kaupu
Ir lengvai išsipildė.

Per Tavo dukras ir sūnus 
Atiteko anūkams
Tavieji pamokymai meilūs, 
Glamonės kaip pūkas.

Geismai Tavo, rūpesčiai
Jiems į pat sielą įaugo,
Jiems įkvėptą Tavąją liepsną 
Kaip lobį jie saugo.

Tu ainių pulke, mano Motin,
Esi nemirtinga, f
Ir meilė, ir kančios, ir triūsas— 
Tuščiai nepradingo.

Širdy mes kiekvienas prie durų 
Vainiką Tau k.alam,
Daug metų linkėdami džiaugtis 
Stiprion^ kūno galiom.

J. JSubafavičuis

nmes epochos dariniuose 
buvo rastos medžių lieka
nos.

Kadangi pleistocene buvo 
keletas apledėjimų, “tiltas” 
tarp Amerikos ir Azijos tu
rėjo būti keletą kartų susi
daręs ir vėl išnykęs, Tai 
reiškia, kad ir faunos mig
racija turėjo būti su per
trūkiais. Tačiau zoologai 
tam griežtai priešinasi. 
Dauguma jų įsitikinę, kad 
fauna iš Azijos į Ameriką 
migravo per visą pleistoce
ną. Taigi atitinkamai ir 
“tiltas” tarp Azijos ir Ame
rikos turėjo egzistuoti ir le
dynmečiais, ir tarpledyn
mečiais. Be to, jie įrodė, 
kad į Ameriką iš Azijos 
persikėlė ne tik šalto ir vė
saus klimato gyvūnijos at
stovai, bet ir gyvenantieji 
šiltesnio klimato juostose.

t
Remdamiesi biologų duo

menimis, mokslininkai daro

R. Tamulio 
bokso kelias

—Kilnus sportininkas! 
—Retas talentas!
—Geležinis žmogus!
Šiuos įvairių žmonių pa

sisakymus apie įžymų lie
tuvių boksininkų, dukart 
Europos čempionų Ričardų 
Tamulį, savo apybraižoje 
pateikia V. Monastyriovas. 
Ji pavadinta “Ričardo Ta
mulio vyriškumas” ir iš
spausdinta “Junostj” žur
nalo lapkričio mėnesio nu
meryje.

Apybraižoje pasakojama 
apie pirmuosius jaunojo 
lietuvių boksininko žings
nius, kuriuos didžiajame 
ringe jis žengė sunkiu ta
rybiniam boksui laiku: pa
sirodymai tarptautin i a m e 
ringe anaiptol nebuvo tri- 
umfaliniai, protingas, žais
mingas kovos stilius tada 

prielaidų, kad didesnę, plei
stoceno epochos dalį Ameri
ka ir Azija jungėsi plačia 
sausumos juosta, kuria mi
gravo fauna ir flora. O pas
kutinio apledėjimo pabai
goje šiuo “tiltu” į Amerikos 
žemynų, sekdamas migruo
jančius gyvulius, tikriau
siai persikėlė ir žmogus.

žodžių paaiškinimas
Pleistocenas—Ledų gady

nė.
Fauna—bendras gyvulių, 

žvėrių ir kt. gyvių pavadi
nimas.

Flora—augmeni j a.

B-47 bombonešiai 
eina į rezervą

Washing tonas. — Jung
tinių Valstijų karo oriai vy
no komanda patvarkė, kad 
1,400 sprūsminių “B-47”'

tik formavosi, įveikdamas 
daugelį kliūčių. Būtent, ta
da ir pasireiškė savybės, 
kurios vėliau apsprendė 
aukštos klasės meistro sti
lių. Ričardas puikiai matė 
ringą, buvo veržlus atako
je, kovojo lengvai ir tem
peramentingai. Jis mėgo 
stiprius priešininkus, jam 
patikdavo “įminti” juos ko
voje, žaibiškai spręsti išky
lančius uždavinius, — rašo 
“Junostj.”

Jaunojo boksininko spor
tinė karjera klostėsi ne vi
sai sėkmingai . Iš pradžių 
jis susižeidė kairiosios ran
kos piršto sąnarį (jis kai
riarankis ir smūgiuoja daž
niausiai kairiąja ranka), po 
to avarija Varšuvoje, tre
čiąjį kartą kairiąją ranką 
Ričardas sulaužė Kaune, 
paslydęs ant šaligatvio.

Mažai kas po to tikėjo Ri-
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bombonešių būtų api- pard° ateitimi ringe. Netgi
prunkšti' apsauga nuo gedi
mo ir pastatyti rezerve. Per 
20 metų jie buvo laikomi 
kaip JAV geriausi bombo
nešiai, nes daro po 600 my
lių per valandų. Dabar jau 
yra ’už juos greitesnių ir di
desnių. j

Po Antrojo pasaulinio 
karo JAV buvo apiprunkš- 
tę chemikalais apie 30,000 
propelerinių bombonešių ir 
pastatę rezervui Arizonoje. 
Jie ten taip ir susigulėjo, 
paseno.

Saulės nėra
Saulė plieskia dangaus karaliją, 
Saule alsuoja miškų plačios marios, 
Gaivios rasos poilsiui saldžiai nukaręs, 
Saulės paglostytas žiedas atgyja.

Bet vabalas juodas gaida atžaria 
Prisodrintam saulės vaiskiausiam ore 
Klykia kartoja: “Saulės nėra!“

Saulė lašino gintaro auksą, v 
Juodo deimanto klodus suklojo, 
Saulė leido erdvėj žydriojoj 
Nardyt mažam ir dideliam paukščiui.

!Bet vabalas juodas gaida atžaria 
Kartoja : “Aš-—visko versmė tikra!
Aš—jonvabalis! Saulės -nėra!”

Saulė lieja palaimų žmonijai, 
Siunčia atnešti ugnies Prometėjus; 
Tiesos liepsna jai nakty sužėrėjus, 
Miestai nauji žiburiuoti atgyja,

Bet juodi vabalai giesme niauria, 
Užsisklendę aukšta vienuolyno tvora, 
Kartoja: “Saulės jūsiškės nėra!“

J. Subatavičius

DRAMBLYS IR DEVYNVAGIS 
PLŪGAS

♦ Kadaise Indijos valstiečiai kaime viename 
Sumanė dramblį įkinkyt į devynvagį plūgą,— 
Tada betruktų ryžių kiekvienam name, 
Išartų plėšinius, kut auga šitiek žliūgių.
Jie vargšą dramblį mušė, badė lazdomis, 
Jam šaukė, klykė, ugnimi kankino,— 
Jisai pagaikščius degančius išsvaidė į šalis 
Ir ganėsi ramiai po bam’bukyną.
Bet štai siuvėjas, visada gudrus ir apsukrus, 
Pintinę, pilną mdrkų, padavė mergaitei, 
Paliepęs žengį lauku... Dramblys,

į skanėstus smalšktus, 
Įtempęs devynvagį leidos paskui morkas eiti.

J.Subatavičhis
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treneris, kuris tuo metu su 
juo dirbo, numojo ranka į 
savo mokinį. Tačiau vyriš
kumas, valia nugalėjo! Pra
dėjęs treniruotis, Tamulis 
nusprendė pereiti pas kitų 
trenerį — Algirdų Šocikų. 
Tamulis atėjo pas jį jau 
kaip susiformavęs meistras, 
tačiau ir meistrui reikia 
vadovauti, reikia, kad jį 
sektų įžvalgi draugo akis. 
Straipsnio autorius labai 
gerai atsiliepia apie Šoci
kų, kuris atnešė šlovę liė^ 
tuviškam boksui.

1961 m. sausio 20 d. Ta
mulis išeina į ringų,, tam
pa Lietuvos pirmenybių nu
galėtoju. Po to jis vyksta į 
Maskvą ir nepaprastai sun
kiose dvikovose su stip
riausiais šalies ir Europos 
boksininkais vėl nugali. Ke
lionė į Belgradu, į Europos 
Čempionatų, ir štai čia... 
Čia vėl atsiliepia kairioji 
ranka. Ir kai teisėjas-in- 
formatorius po finalinio su
sitikimo paskelbė apie jo 
pergalę, Ričardas ne iš kar
to pajuto džiaugsmų: jį už
plūdo švininis nuovargis. 
Jis dingo, kai Ričardas sto
vėjo ant garbės pjedestalo 
aukščiau už visus.

Maskva. Penkiolikt a s i s 
jubiliejinis Europos čempi
onatas. Ir Čia jaunas Lie
tuvos boksininkas vėl įrodo, 
kad vyriškumas nenugali
mas!

Jis dar jaunas ,du kartus 
Europos čempionas Ričar
das Tamulis, baigdamas ra
šo V. Monastyriovas, ta
čiau sportinė jaunystė jau 
praėjo. Atėjo brandos lai
kas, užtikrinto, meistrišku
mo ir rimtų apmųstymų lai
kas. L. E.

Vėžio gydymas
Efektingas vėžio gydy

tinas priklauso nuo kelių / 
faktorių. Pirma, kokia ve- 
žio rūšis?' Kadangi yra 
apie 150 pripažintų žmo
gaus vėžio rūšių, tikslus 
blogybinio auglio rūšies di- 

Į agnozo nustatymas yra pir- 
' mas žingsnis į atitinkamą 

gydymą. Antrą, gydytojai 
turi nustatyti, kaip toli liga 
yra pažengusi. Be to, yra 
labai svarbu atsižvelgti į 
bendrą ligonio stovį. Po šių 
visų faktorių atsargaus ąy- 
svarstymo gydytojai 'gali 
prieiti prie , nutarimo, kokį 
gydymą pritaikyti.

Kai vėžys yra anksti su
rastas, t. y. kai vėžys dar 
nėra peržengęs savo pirmi
nės atsiradimo vietos, chi
rurgas gali turėti galimybę 
išpiauti visą ligos paliestą 
audinį. Gydymas spinduliais 
gali būti taip pat taikomas 
į vėžio paliesta vietą, arba 
jis gali būti naudojamas 
kęmbinuotai su chirurgija 
tuose atvejuose ,kur vėžys 
pradėjo plisti į kitas kūno 
vietas.

Išplitęs vėžys yra vadina
mas diseminuotu vėžiu. Šio
je stadijoje, ekspertų nuo
mone, vaistai yra vieninte
lis gydymo būdas. Dabar 
yra apie 25 vaistų, rūšys 
reguliariam naudojimui 
prieš išplitusį vėžį. Koks 
yra jų efektas?

Nors vaistai ir nedavė pa- 
'sveikimo rezultatų, išsky
rus vienoje gana retojezvė
žio rūšyje, jie padeda gy
dant apie 30 kitų vėžio for
mų. Jie sumažina skaus
mą, prailgina gyvenimą ir 
duoda bendrą ligonio page
rėjimą, nors ir laikinai. Gy
dytojai pabrėžia faktą, kad 
dėl daugelio vėžio rūšių nte- 
bus rastas tik vienas vais
tas vėžiui išgdyti. • Moksli
ninkai i£ tyrinėtojai turės 
tęsti savo ieškojimą įvairių 
vaistų įvairių rūšių vėžio 
gydymui.

•Visi specialistai vėžio gy
dyme pabrėžė ankstyvaus 
vėžio diagnozo svarbumą 
geresnių rezultatų pasieki
mui. Yra tam tikri reiški
niai, kuriuos individai turi 
turėti galvoje ir jiems atsi
radus stengtis atkreipti sa- 
Vo gydytojo dėmesį .

Šie reiškiniai arba simp
tomai yra matomas ar už
čiuopiamas auglys bet ku
rioje kūno vietoje, bet koks, 
nors ir mažiausias nenatū
ralus kraujavimas iš bet 
kurios kūno apertūros, ne
išaiškinamas svorio kriti
mas, bet koks pasikeitimas 
vidurių tuštinime, bet koks 
kosulys, ypač jei su krau
ju, bet kokia greit negyjan
ti žaizda, bet koks didėjąs, 
keičiąs spalvą, kraujuojąs 
ar skaudus odos auglys.

Jei šie reiškiniai būtų 
kiekvieno individo stebimi, 
daugelio blogybinių ar w- 
žio rūšies auglių diagnozes 
būtų nustatytas ankstyvoj^ 
stadijoje, taip kad ne tik 
gydymas, bet ir išgydymo 
viltis pasidarytų tikra.

ACNS •

Istanbulis, Turki j a. — 
Premjeras Ismetas Inonu 
sudarė nauja ministrų ka
binetų.

SAKO: SUFALSIFIKAVO 
TSRS LAIŠKĄ

Maskva.
kaltina United States In
formation agentūrų už su- 
falsifikavimų TSRS Meždu- 
narodnaja Knyga laiško. 
Minėta TSRS įstaiga iš
siuntinėjo laiškus savo sky
riams užsienyje apie j/ieną 
Kįįnijos vado Mao Tše-tun- 
go knygų. “Izvestija” raž6> 
kad JAV informacijų ag$i- 
tūra atspausdino sufalsifi
kuotų laiškų ir siuntinėjo 
tikslu bloginti TSRS ir Ke
nijos santykius. z

“Izvestija”

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 3, 1964 
ir
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LAISVĖS' VAJUS 
(Tąsa iš 1-iųojo puslapio)

jas prenumeratas ir pluoštą atnaujinimų. Taipgi water- 
įurietė M. Svipkūnienė prisiuntė atnaujinimų.

Brooklyno-Queens vajininkui Valiui Bunkui kredi
tuoja punktus už atnaujinimus P. Jasįlįonienė, Bing
hamton, N. Y. y

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J. prisiuntė naują prenu
meratą.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., prisiuntė keturias’ nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Ig. Klevinskas, Scranton, Pa., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su ątnaujinimais: 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; J, Merkis, Philadel
phia, Pa.; Mildred Friberg, Chicago, Ilk; K. Kilikęvičius, 
Toronto, Canada; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; F. Klas
tom Huntington, N. Y.; B. Sutkus, San Francisco, Ca
lif.; Ona Žilinskienė, Plymouth, Pa.; M- Arąpuk, De
troit, Mich. j

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

^Hartford, Conn.: L. Žemaitienė prisiuntė $186. Au 
ko jo—•

L. Butkevičienė.......................... $100.00
J. ir L. Žemaičiai ..........   50.00
H. Svečias ................  10.00'
M. Sabaliauskienė (Newington) .. 6.00

v Petras Sluckis ............................ 5.00
* A. Grimaila ,...............................  4.00

Martha Johnson .......................... 3.00
Ch. Akscinas ...........................  2.00

Po $1: A. Latven, M. Seliokas, Mrs. P. Miller, Ag. 
Bagdonienė (Middletown), Geo. Silks, A. Lapata (So. 
Windsor).

— o —
Nuo kitų aukų gauta sekamai:

M. Kavaliauskas, Chicago, Ill. ....................... $11.00
M. Baltulionytė, San Francisco, Calif..............10JX)
V. Bullienė, Rochester, N. Y..................
Wm. Jakubonis, Waterbury, Conn..........
K. Kalinauskas, Waterbury, Conn..........

‘A. Mūrelis, Chicago, Ill.........................
John Papartis, Bellville, N. J..................
Alek Glebo, Gardner, Mass.....................
Chas. Vachunas, Harrisburg, Ill. .. •___
B. ir O. Jastramskai, Cleveland, Ohio ... 
Lietuvių Moterų Klubas, Cleveland, Ohio 
B. ir V. Sutkai, San Francisco, Calif. ... 
Geo. Račys, Toronto, Cjanada................

? E. Geležauskienė, Scranton, Pa................
A. Galinauskas, Scranton, Pa..................
A. Baronas, San Francisco, Calif............
J. įr E. Kasmočiaį, Brooklyn, N, Y..........
Frank Sakalauskas, W. Hanover, Mass. .
A. Norkienė, San Francisco, Galif..........
Tilda King, San Francisco, Calif. ...........
E. Sekavich, Scranton, Pa.........................
K. Kaminskas, Churchill, Canada...........
Po $1: L. Truįkis, R. Janušaitis, Scranton, Pa.; J. 

Draugelis, Huntington, N. Y.; A. Simokaitis, A. Shulin, 
Gh'eat Neck, N. Y.; W. Krimas, Shickshinny, Pa.; J. Ne- 
virauskas, W. Jurkevich, Brockton, Mass.; Mike Wait- 
kus, J. Lavas, Stoughton, Mass.; N. Astrauskas, J. Dau- 
kus, Detroit, Mich.; J. Laerny, Brooklyn, N. Y.; Ch. 
Ęrasnitskas, Waterbury, Conn.; L. Pocius, Beacon Falls, 
Cohn.
A -- 0 —

Sį sykį gauta $311. Anksčiau gauta $4,757. Viso gau
ta $5,068. Kaip tote, Fondo kvota $5000 jau išpildyta— 
su viršum. Tai :s; dalykas. Didelis ačiū mūsų vajinin- 
kams ir geriesiems prieteliams už jų geraširdiškumą. 
Bus daugiau. .>

'‘Laisves^ Administracija

BINGHAMTON, N, Y.
Sveikinimai-linkė j imai
Širdingiausiai sveikinu 

“Laisves” personalą, bend
radarbius, vąjinipkus, fi
nansinius rėmėjus, skaity
tojus ir visus geros valios 
lietuvius, pažangių organi
zacijų narius ir visus žen
giančius progreso keliu; 
taipgi gimines, pažįstamus 
ir gražių straipsnių rašy
tojus, kurie pasirodo “Lais
vės" ’skiltyse iš Tarybų Lie
tuvos. Linkiu visiems stip
rios sveikatos, gražios lai
mės darbe ir asmeniniame 
gyvepime, ir gausiai ryžtin
gos energijos kovoje už 
stiprią, pastovią taiką. Lai 
Naujieji 1964 metai būna 
taikingo sugyvenimo metai 
visame pasaulyje!

Taipgi nuoširdžiai sveiki
au LDS 6 kuopos narius, 
linkėdama daug sveikatos, 
ląimės ir ryžto sėkmingai 
darbuotis naujų narių pri
rašyme, į LDS 6 kuopą. Y- 
patingai daug ryžtingos iš
tvermės visiems LDS 6 kp. 
sergantiems nariams, kurie 
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kenčia didelius skausmus 
stipriai suspaustame ligos 
glėbyje. Kai kurie nariai 
ilgai ir sunkiai serga, bū
tent: E. Tinkūnienė,s A. 
Navalinskas, J. ŽJękaitis, A. 
Bliznik, H. Pagįegalįenė, V. 
Miller, F. Žvirblytė - Ewa- 
now, Al. Kaminsky, P. 
Jasilionienč ir prieš kelias 
dienas sunkiai susirgo Joe 
Strole, kurio ligos priežastį 
gydytojai tyrinėja. Linkiu 
visiems ligoniams sėkmin
gai įr greitai pasveikti.

Onytė Wellus

PAIEŠKOJIMAI
IĘŠKOMĄ

Ieškau Ęronės Urbonienės. ži
nau, kad gyvępo po 289 Front St., 
Brooklyn, N. Y. Nežinau, ar ji 
dar gyva, lar ne. Žinantieji apie ją 
jnalonėkite man pranešti. Iš anks
to tariu ačiū: Charles1 K. Urban, 
33 Lois St., Hudson, Mass. 01749.

Ieškau krikšto motinėlės Pet
rauskaitės - Vikoniehes Junes, gyve
nančios Amerikoje. Prašau man 
parašyti. Marpijonas Daujotas, 
Ąrškaipių kaimas, Plasejnių rajonas, 
Lithuania, USSR.

Yucaipa, California MONTREAL, CANADA
Kaip peržvalga

Rašydamas žinutes iš 
Yųcaįpos LLD kuopos vei
kimo, praleidau nepažymės: 
jęs poros svarbių dalykų. 
Taigi šiuo porin’juos pažy
mėti.

LLD Yucaipos kuopos su
sirinkime, kalbant apie laik
raščių reikalus, mūsų geras 
laikraščių rėmėjas Jurgis 
Šidlauskas paaukojo $10.00 
laikraščio sustiprinimui. 'Jis 
taipgi prisidėjo su mažesne 
auka “Laisvei’ ’ir “Liaudies 
Balsui.” Bravo, drauge, už 
tai!

Kiti mūsų geri visuo
meninių reikalų rėmėjai 
Juozas ir Marė Demenčiai 
paaukojo' ateivių gynimo 
reikalams $10. Įr iš LLD 
kuopos iždo paaukota $15. 
Viso susidarė $25. Taipgi 
draugai Demenčiai nepra
leidžia ateivių gynimo svar
besnių įvykių, visados jiems 
gausiai aukoja.

Abelnai iš kuopos iždo ne
mažai yra išaukojama viso
kiems reikalams, kaip tai: 
moterims kovot ojoms už 
už taiką ,kovai prieš karo 
kriminalistus, laikraščiams 
ir t. t. Tikiuosi, kad ir at
einančiais metais nenuleisi- 
mę rankų kovoje prieš viso
kias blogybes; remsim ir 

reikalams kiek bus galima.
Prisiminimas Kazimiero 

Širvinsko
Sausio 27 d. sueis metai, 

kai staigiai mirė Kazys Šir- 
vinskas. Ankstyvą rytą jis 
ėjo į savo kasdieninį darbą, 
krito nuo širdies smūgio ir 
vietoje, užbaigė savo' gyve
ni diepas ir rūpesčius.

Velionio žmona Onutė li
ko nepaprastai sukrėsta.

1 Kadangi draugai Širvins- 
kai veik pirmieji buvo lie
tuviai gyventojai Yucaipo- 
je ir buvo nuoirdūs, su vi
sais draugiškai sugyveno, 
tai turėjo didelę simpatiją 
tarp žmonių, ir todėl, kai 
pasklido po plačią apylinkę 
žinia apie jo mirtį, į lai
dotuves atvyko labai daug 
žmonių iš arti ir toli. Ve
lionis buvo palaidotas Hill 
Side Redland kapinėse 1963 
m. sausio 30 d.

Dabai gaila netekus gero 
draugo ii’ organizacijų na
rio. Jo žmona ir mes ilgai 
nepamiršime velionio Kazi
miero.

Turėjom svečių iš toli
\

Apie vidurį gruodžio mė
nesio Yucaipoje lankėsi sve
čių iš Michigan valstijos — 
Jonas ir Margąretą Mįlle- 
riai; išbuvo 3 savaites. Jie 
į Kaliforniją atvyko pra
leisti žiemos šventes šiltes- 
niame klimate. Pirmiau jie 
vykdavo į Floridą žiemoti, 
o šią žiemą mano pavaži
nėti po kitas šiltesnio kli
mato valstijas — Arizoną, 
Kaliforniją ir rengiasi ap
lankyti Meksiką. Pakelėje 
aplankys San Diego ir La 
Jablla, Cąlif.

Tęko\ ilgokai pasikalbėti 
su šiais svečiais. Tikrai įdo
mūs draugai, moka pajuo
kauti ir gąlimą riiųtąį su 
jais pasikalbėti apie viską.

Pavasariui prašvitus, jie 
vėl grįš į savo buveinę Le- rinkimams, bus kavos įr 
onidos, Migh,

Laimingos kelionės jums, 
malonūs .draugai.
Pastaba Vallęju Jį Bakeliui

Prieš porą mėnesių drg. 
Jonas Bakerįs plačiai apra
šė “Laisvėje” Kalifornijos 
lietuvių veikimą. Apart 
Oaklando ir San Francisco, 
jis palietė ir Yucaipos 
LLD kuopos veikimą, lietu
vių skaičių įr orgąnįzacįjų

narių skaičių. Be to, jis ra
do nemažą skaičių dipukų.

t Perdėjimas/ jeigu jis bū
tų''nedidelis, būtų geras 
veikėjams paakstinti. Bet 
kad skaičius tolu nuo teisy
bės, tai ateityje reikėtų ge
riau dalykus patirti rašant 
į laikraštį

LLD kuopa turi tik 27 na
rius, o drg. Bakerio buvo 
pažymėta veik dvigubai. 
Dipukų buvo, rodos, keturi, 
o jo priskaityta iki 40. Lie
tuvių gyventojų skaičius ir
gi , perdėtas. Žinau, drg. 
Bake ris tą darė ne blogais 
norais, bet aš, bijodamas, 
kad kas iš kitų žmo
nių nepradėtų primeti- 
nėti už tokį aprašymą, tai 
čia rašau pastabą.

Oro pakaita
Yucąipiečiai matome per 

televiziją, kaip žmonės 
vargsta nuo šalčio įr snie
go. Mes tuo atžvilgiu esame 
tikrai laimingi, nes čia oras 
nešaltas ir iki dabar saulė
tas. Kalėdų dieną šiluma 
vietomis siekė 70 laipsnių.

Alvinas

Brockton, Mass.
Gruodžio 23 d. rytą, apal- 

pus, Elena Strininis krito ir 
labai sutrenkė galvą. Nu
vežta į Goodard ligoninę 
mirė.

Nuliūdime paliko savo 
mylimą vyrą Stanley Stri- 
pinį, tris sūnus, mylimą mo
tiną Marijoną Valant, brolį 
Rudolfą Valant, uošvį Juo
zą Stripinį, tetą A n n ą 
Chestnut, dėdę Mykolą Bu
drikį ir daug kitų giminių. 
Buvo palaidota Melrose ka- 

jpinėse, Brocktone. Velionė 
buvo tik 53 metų amžiaus.

Gruodžio 23, d. mirė Juo
zas Kučinskas, sulaukęs 73 
metų amžiaus, ' Priklausė 
prie Lietuvių Piliečių klubo 
ir Kązimięro pašaipi n i o 
klubo. Nuliūdime paliko 
žmoną Nėję ir, du sūnus.

Gruodžio 23 d., Nursing 
Home, mirė Amilija Karpa- 
vičienė. Paliko nuliūdime 
sūnų ir jo šeimą.

West Hanover miestely
je, kuris yra 12 mylių nuo 
Brocktono, gruodžio 23 die
ną mirė J. Gasiūnas. Buvo 
67 metų. Nuliūdime liko 
žmona Matilda, sūnus ir 
duktė.

George Shimaitis

11 .v ryto,

Los Angeles, Cal.
Svarbūs susirinkimai

Sausio 12 d., 
įvyks j svarbūs LDS ir LLD
kuopų susirinkimai Danish 
Hall, 1359 W. 24th St.,, L.A.

Kiekvieno nario pareiga, 
atsilahkyti ir užsimokėti 
duokles už 1964 m. LLD na
riams svarbu ankstį užsi
mokėti, nes duoklės reika
lingos išleidimui knygų, už 
ką fin. sekr. yra atsakomin- 
gas ir meldžia jūsų koope
racijos. Ryšium bus patiek
tas stebėtinas raportas iš 
pereitųjų 1963 m.’ veiklos.

Prįe to, pasibaigus susi- 
rinkįmams, bus kavos įr 
.lengvų užkandžių. Pasižy-
mėkite datą ant kalendo- 

ries kito pranešimoriau 
nebus. Kviečia

Valdybos

Budapeštas. — Į963 me
tais Rumunijos ir Albąnijos 
prekyba su Kinija padidėjo.

Alžyras.—Alžyro vyriau
sybė užmegs diplomatinius 
ryšius su Kinija.

Pakelta algų minimumai
Kvebeko provincialis mį- 

nisterių kabinetas' patvarkė 
Montrealo ribdse statybos 
darbinnkams, kurių skai
čius siekia apie 41,000, nau
ją algų minimumą, kuriuo 
vadovaujantis jiems algos 
per sekančius 2 į metų bus 
pakelta nuo 30 c. iki 40 c. 
į valandą.

Tuo atveju, kabinetui pa
tvirtinus, tarp samdytojų 
ir darbo unijos pasirašyta 
sutartis. Tarp kito, naujoje 
darbo sutarty j e, t a i p gi 
abiem, pusėm sutikus, su
tarta įsteigti socialės ap- 
draudos fondą, mokant į jį 
proporcionaliai samd y t o- 
jams ir darbininkams.

Siekia daugiau veiksmų 
prieš vagis

Montreale vagys t ė s ir 
apiplėšimai jau gana išsi
plėtė, ir dar vis plečiasi, kad 
Montrealo Unijų Taryba 
(Montreal Labor Council- 
C’IO) paskutiniam savo su
sirinkime priėmė rezoliuci
ją, reikalaujant miesto pa
reigūnus tuo susirūpinti ir 
sustiprinti policijos jėgas 
žmonių apsaugojimui nuo 
apiplėšimų.

Darbo unijų tarybą prie 
to žygio iššaukė juo labiau 
tas, kad, sakoma, yra žinių, 
jog apdraudos (insurance) 
kompanijos nuo pradžios 
1964 m. ruošiasi praplėsti 
dar platesnes ribas miesto 
viduryj, kur nuo vagysčių 
nebus galima apsidrausti. 
Kaip žinia, jau ir dabar, 
pav., nuo Papineau ligi At
water Ave. ir nuo Sher
brooke gatvės ligi upes, 
kompanijos neima tokios 
apdraudos, jei žmogus ne
turi įsivedęs vėliausių mo
derniškų vagysčių aliarmo 
įtaisų, o tokie įtaisai, žino
ma, gana brangiai kainuo
ja. Gerai biznieriams, ypa
tingai stambiesiems, jie ga
li įsivesti, bet kaip darbi
ninkas žmogus gali pajėgti, 
vos šeimyną išlaikydamas 
savo uždarbiu?

šmeižė per spaudą — 
sumokėjo $800

Žmogus kartais įsikarš
čiavęs, ypatingai tai atsi
tinka tarp' politikierių, kad 
smarkiau užduoti smūgį sa
vo oponentui, griebiasi vi
sokių priemonių jo šmeiži
mui ir net nueina į spaudą, 
visai nepagalvojęs, kad už 
tai neša atsakomybę, kaip 
rašantysis, taip laikraštis, 
ypatingai, jei liečia “prie
šo” net inkriminavimą me
lais. i

Taip, pavyzdžiui, šiomis 
dienomis čia teismas nu
baudė francūziško laikraš
čio “Neuvelles Illustrees” 
savininkus ir leidėjus po 
$300, o rašė ją $200 (arba 
eiti į kalėjimą trims mėne
siams). Viso $800.

Bylą buvo užvedęs Civili
nės Akcijos Lygos prezi
dentas P. Demarais, kuris 
yra buvęs miesto tarybos 
pirmininku ir laike 1960 m. 
savivaldybinių rinkimų mi
nėtam laikraštyj buvo ap
kaltintas, kad jis vogęs 
miesto pinigus. Teisėjas, iš
klausęs abiejų pusių liudy- 
mus, surado, kad laikraštyj 
mesti jam kaltinimai va
gystėje nepagrįsti, pinigai 
buvo išleisti miesto reika
lams. Užtai teismas ir pri
pažino bausmę rašėjui ir 
laikraščiui.

Nubaustieji, tiesa, sako 
bylą apeliuos.

A

Sunkiai sužeistas J. Skripka
Einant skersai gatvę pra

važiuojančio automobiliaus 
buvo smarkiai užgautas ir 

sunkiai sužeistas Jurgis 
Skripka, visai arti savo na
mų. Nuvežus į Bellechasse 
ligoninę tuojau jąm buvo 
padaryta operacija. Pra* 
džioje, fik po operacijos, jo 
sveikata atrodė kritiškoje 
padėtyj, bet vėliau kiek pa*- 
gerėjo ir yra vilties, kąd 
pasveiks.

Gaila, kad Jurgiui įvyko 
tokia baisi neląimč. Veik 
nelaimės įvykyje, tik už po
ros dienų, buvo pasiruošęs 
baigti darbą Molsono bra
vore, kur jis išdirbo tiek 
daug metų, ir pradėti gy
venti iš peųsįjos.

Kaip jo šeimą, draugai ir 
pažįstami, taip ir šis kores
pondentas linki Jur g i u i 
greįtai pasveikti.

J.—

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusk 

pačios pikčiausios reakcijos 
klampynėje.

G erą i, kąd tarybinė Pozd- 
nejevų šeima lankėsi Ameri
koje ir keletą dienų pagyve
no pas vieną amerikiečių šei
mą Ohioxvalstijos Portsmouth 
miestelyje. Sutįnku su “Tb>e 
N. Y. Times” redaktoriais, 
kai jie sako, kad tokie pa
sikeitimai yra naudingi ir kad 
jų būtų kuo daugiausia.

Tegu žmonės viepi kitus ge
riau pažįsta.

Prezidentas Johnsonas ir 
Vakarinės Vokietijos kancle
ris Erhąrd išleido bendrą pa
reiškimą- Prezidentas užtikri
no kanclerį, kad Amerikos 
ginkluotos jėgos V. Vokieti
joje nebus mažinamos ir kad 
NATO bus dar stipinau gink
luojama. •

čia jau didelė .kląida. To
kie pąreiškimai ir tokia poli
tika netarnauja taikos reiką- 
lui ir taikiam tautų sugyveni
mui-

KodėĮ jiedu nepasižądėjo 
dąrbpotis pž ginklavimosi. su
mažinimą ?

Visa respublikonu “armija” 
norėtų būti prezidentais. Štąi 
kai kurie iš jų: Goldwąteris 
iš Arizonos, Romney iš Michi- 
gano, Scrantonas iš Pennsyl- 
vanijos, Rockefelleris ir Nixo- 
nąs iš New Yorko, pagaliau ir 
Stass e n a s iš Philadelphijos. 
Varžybos už nominacijas la- 
bąi aštrios. Visi gi jie milijo
nieriai, multimilijonieriai... su 
lėšomis nereikią klapąvotis...

VORAS SUSTABDĖ 
RADIJO STOTĮ

Columbia, S. C. —Voras 
įsitaisė didelį savo tinklą 
tarp radijo bokšto ir kito 
namo. WQXL stotis neteko 
garso. Inžinieriai surado, 
kad per šlapią voro tinklą 
elektros jėga buvo nutrauk
ta į šalį (“short circuted”).

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas turi viltį, kad 1964 
metais gerės tarptautiniai 
santykiai.

si nariai prašomi dalyvauti ir pa- 
simokėtį metines duokles. Prie to, 
apkąlbėsime apie kokį porą yeikįrną 
žįerpos sezone. Taipgi išgirsite 
"Laisvės” vajaus raportą. George 
Shimaitis. \ (103-1)
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Lietuvių Socialis Klubas
Miami, Floridą

Pranešame atostogautojams, kad Socialio Klubo 
patalpos atdaros kasdieną.

Sekmadieniais duodami pietūs 1 valandą. 
Vėliau seka muzika ir šokiai.

• •• Čia galjtę gauti informacijų dėl nakvynių ir apsistojimo.
Gera vieta susipažiniipui lir laiko praleidimui.

LITHUANIAN SOCIAL CLUB OF MIAMI
2610 N. W. 119th Street, Miami, Florida

Phone 688-4161

i . .. ./y...... \ ; —
ijii'ijuj'■iii. . i.ui i
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

TOOL AND DIE MAKER

Must do peat accurate work 
Paid holidays and vacations

EL. 6-0763
(1-2)

ASSEMBLY WORKERS
Married. Light bench work. 

Good working conditions.
Call DA- 9-9611

(1-7)

Iš laiškų
Mielas drauge Antanai,

Jau prabėgo ilgas laikas, 
kaip nesųsirašinėju su ju
mis bei kitais prieteliais. 
Bet dažnai mano mintyse 
pasirodo gražūs atsimini
mai, paskutinį kartą pasi
matymas su visais laisvie- 
čiais.

Mielas drauge, pasveikink 
nuo manęs visą “Laisvės” 
kolektyvą ir visus^skaityto
jus. Visus sveikimi su Nau
jaisiais Metais ir siunčiu vi
siems linkėjimus geros svei
katos ir laimės.

Šiame laiške rasite 20 do
lerių laikraščiui paramos.

Visuomet su jumis, 
Kastancija 
Menkeliūnaite

Milanas, Italija

Sveikinimai
From '

CHARLES J. ROMAN 
FUNERAL HOME

Charles J. Roman 
Funeral Pirector 

1113 M t. Vernoi| St., PO. 5-411Q

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

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, Sausio-January 5-ą, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų broliška 
draugija rengia šaunius pietus nuo
savame name, 29 Endicott St. Pie
tūs bus teikiami 1-ą vai. Prašome 
visus atsilankyti ir linksmai, sma
gioj nuotaikoj pradėti naujus metus 
su mumis. Apart vaišių, bus ir 
muziKft.

BALTIMORE, MD.
FILMUS IŠ LIETUVOS

rodys J. Grybas iš New Yorko 
Rengia LLD 25-a kuopia 

Sekmadienį, Sausio-Jan. 5-ą dieną 
2-ą valandą popiet 

2219 West Pratt Street 
Durys iš Furrow St. 
Įėjimas nemokamas 
Kviečia Komisija

(104-1)

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų susirinkimai

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyką Sausio-January 2 d. 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7 
vai. vakare. Visi nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime. Kurie pilnai 
pasinĮokėsite, gausite už vieną mė
nesį bonus. Geo. Shimaitis

• 1'Liet. Liter. Draugijos 6 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, Sausio-Jan. 6-ą, Liet. Taut. 
Namą kambariuose, 8 Vine St.. Vi
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So. Boston. Mass
Gruodžio 11 dieną pasi

mirė . ilgametis pažangaus 
judėjimo ir mūsų rpaudos 
rėmėjas-skaitytojas Rapo
las Chuberkis. Tapo palai- 

. dotas gruodžio 14 d. iš Lu
bino šermenyno į Forest 
Hill krematoriją, kur velio
nio palaikai sudeginta.

Bostoniečiai susil a u k ė 
vieno iš puošniausių šerme- 
nynų, tai naujai įrengtas 
Lubino šermenynas, kuria
me velionis Chuberkis buvo 
pašarvotas.

Velionis paliko du broliu: 
Juozą ir Antaną, bet nei 
vienas neatvyko savo bro
liui atiduoti paskutinę pa
garbą. O vis dėlto, lankymo 
valandomis visuomet šer
menynas buvo pilnas lanky
tojų, o pats velionis skendė
jo gėlių vainikuose. Dau
giau kaip penkiasdešimt 
mašinų lydėjo į paskutinę 
Chuberkio stotį, iš kurios 
niekas negrįžo, negrįš ir jis.

Grįžus iš laidojimo, visi 
palydovai buvo sukviesti į 
Lietuvių Piliečių draugijoj 
patalpas, o įstaigos darbuo
tojai labai mandagiai ap
tarnavo skaniais patieka
lais, jiems priklauso už tai 
kreditas.

Velionis Chuberkis buvo lė
tos nuotaikos žmogus. Jis 
mvlėjo mūsų spaudą ir ati
džiai sekė pasaulio įvy
kius. Priklausė LDS ir 
ALDLD. Velionis su savo 
talentu niekur viešai nepa
sirodė, bet supratime bile 
kurių iškilusių pasaulinių 
ivykių visada pataikydavo 
į tašką. Egipto poeto žo
džiais tariant, tai Chuber
kio biografija tokia: gimė, 
vargo ir mirė.

Velionis paliko dideliame 
liūdesy j savo; gyveninio 
draugę, su kuria išgyVėho 
penkiasdešimt vien e r i u s 
metus. Kaip mūsų visų 
darbo žmonių, taip ir Chu- 
berkiu gyvenimas nebuvo 
rožėmis išklotas. Besiau- 
čiant šalies didžiajai depre- 
si jai Chuberkiai neteko vie
nintelės pastogės, kurioj 
gyveno. Bet, ant laimės, jie 
priklausė prie pažangių or
ganizacijų, tai draugai su
teikė pastogę ir jie iš naujo 
pradėjo savo gyvenimą tęs- 

' ti.
Tačiau baisus smūgis 

Chuberkius kirto 1957 me
tais, kuomet jų vienintelis 
sūnus mirė. Tai, savaimi su
prantama, labai atsiliepė 
ant Ohuberkių sveikatos, o 
gal net pagreitino ir Rapo
lo mirtį.

Kaip aukščiau pasakyta, 
draugas Chuberkis gy
venimo keliu ėjo ne rožėmis 
išklotu. Bet priklausyda
mas prie pažangių organi
zacijų sugyveno daug drau
gų, kurie jį papuošė gėlė
mis ir su jomis nulydėjo 
prie jo kapo.

Lai būna jis mūsų nepa
mirštas, o mes tęski 
gerus darbus ir pas 
kim, kad greičiau darbo 
masės atgautų žmogaus tei
ses ir sočiai pamaitintų sa
ve.

ūne jo 
spartin-

Jaunutis

Mirus<mano draugui Ra
polui Chuberkiui, tokiame 
jaudinančiame mome n t e, 
niekaip nebūčiau taip laido
jimą sutvarkius, jeigu drau
gai nebūtų padėję. Ačiū vi
siems už gėles, atlankymą, 
atvirukus ar bile kuriuo ki
tu bu du reikštą užuojautą, 

Ačiū J. Petruškevičiui už 
pasakytą kalbą šermenyne, 
o S. Rainardui — prie ka
po. Ačiū laidotuvių direkto
riui Lubinui už taip tvar-

kingą ir mandagų patarna
vimą. Ačiū Lietuvių Pilie- 
čių draugijai už patalpas, o 
darbuotojams už taip ska
nius pietus ir mandagų pa
tarnavimą. Ačiū rad i j ti
sams Minkui ir Romanui už 
pranešimus apie Rapolo 
Cjhuberkio mirimą ir laido
jimą. Ačiū “Laisvės” kolek
tyvui už pranešimą šerme
nų ir už dabartinį.

Liūdesy likusi
Bronė Chuberkienė

Svarbiausi pasaulio 
įvykiai 1963 metais

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
yą prieš jų persekiojimą, 
budistų kunigas mieste gy
vas susidegino.

Birželio 12 d. Mississippi

Iš Motery klubo 
susirinkimo

1963 m. gruodžio 18 d. 
įvyko mūsų Moterų klubo 
mitingas. Nors pasitaikė la
bai blogas oras, snigo, šalo, 
visgi visa valdyba susirin
ko ir nemažas būrelis nariu 
dalyvavo.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė atidarė susirinkimą ir 
vedė iki uždarymo.

Pirmiausia buvo pakal
bėta apie K. Petrikienės ju
biliejaus vakarienę. Ji buvo 

^pilnai sėkminga. Daug žmo
nių dalyvavo, ne tik vieti-, 
nių, bet ir iš kolonijų.

Toliau Ieva priminė Su- 
zanos Kazokaitės liūdesį dėl 
motinos mirties. Ji paprašė 
atsistoti vienai minutei pa
gerbimui. Sue šu savo mo
tina labai gražiai sugyveno.. 
Jos mama visuomet džiaug-

Minėsime Krist. Donelaičio
250 gimimo metines

Visa Lietuva iškilmiAgai 
mini 250 metų sukaktį, kai 
gimė didysis lietuvių tautos 
poetas Kristijonas Donelai
tis.

Niujorko pažangieji lietu- 
jviai taip pat rengia mitin
gą su menine programa 
šiam didžiuliam jubiliejui 
atžymėti.

Tai įvyks sekmadienį, sau
sio 12 d., “Laisves” salėje, 

j Prasidės lygiai 3:30 vai. po- 
| piet.

Referatą apie Kristijoną 
Donelaitį skaitys publicis-' 
tas ir rašytojas d-ras A. 
Petriką.

Apie kitus lietuvių poe
tus, sekusius po Donelaičio, 
kalbės R. Mizara.

Dainuos Aido choras, vado- bus neilga, nes 3:30 vai. die- 
davosi užsiauginusi dukterį, vaujas Mildredos Stensle- 

valstijoje rasistai nužudė plačių minčių, veikiančią i rienės. Gal bus ir solistų, 
negrų vadą Medgarą W. tarp mūs. , Į Poetas Donelaitis, reikia

žinoti, buvo ir choro vedė
jas, ir\dainų komponuoto- 
jas. \

Mitingą rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1-oji

Rengėjai kviečia skait
lingai atsilankyti.

Įėjimas nemokamas. •
Rengėjai

Keli žodžiai apie 
konferenciją

Kaip jau buvo “Laisvėje” 
skelbta, sekmadienį, sausio 
12 d., “Laisvės” salėje įvyks 
svarbi konferencija. Dele
gatai žinokite, kad konfe
rencijos laikas pakeistas: 
ji prasidės 12:30 vai. dieną;

Eversą.
Birželio 19 d. sėkmingai 

nusileido Žemėn du TSRS 
kosmonautai, kurie viens 
nuo kito netoli skraidė. Pul- 
Ittninkas Bykovskis apskri
do aplinkui Žemę 81 kartą, 
o Valentina Tereškova, pir
moji pasaulyje kosm o s e 
aplinkui Žemę apskridusi 
moteris, apskrido 48 kar
tus. į

Birželio 21 d. Vatikane 
kardinolai išrinko popiežiu
mi Giovannį B'. Montinį, ku-N 
ris pasiskelbė Povilu VI-ju.

Liepos 11 d. Ekvadoro 
respublikoje militari štai 
nuvertė prezidento Arose- 
mano valdžią.

Liepos 16 d. Pietų Viet
namo militarinės jėgos 
žiauriai puolė budistus.

Liepos 25 d., Maskvoje, 
Anglijos, Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos at
stovai ■ susitarė

Kaip aš atsimenu, Sue 
dainuodavo mūsų koncer
tuose. Daug sykių dainuo
davo nemokamai. Jos—ža- j 
vingas mezzo-soprano bal-1 
sas. Kas svarbiausia, ji mo
kėdavo artistiškai laikytis 
scenoje. Šiuo laiku Kazo- 
kaitė nebedainuoja, bet pa-■ 
žadėjo vėliau ateiti i Aido ■ 
chorą. Tikiu,

na prasidės jubiliejinis mi- 
tingas-koncertas Kristijo
nui Donelaičiui pagerbti, 
atžymint jo gimimo 250 me
tines.

Kvietėjai

su

Sveikinimas 
laisviečiams 
(Telegrama) 

širdingai svei kinu
Naujaisiais Metais, linkiu 
sėkmės jūsų kilniame, darbe 
už taiką, už d r a u g i š k u s 
žmonių savitarpio santy- 

I kilis, už tai, kad visad dan- 
į gus būtų giedras. Mano 
nuoširdūs linkėjimai taip 
pat, kad jūsų visų asmeni
niame gyvenime visad būtų 
šviesu, džiugu.

H. Zimanas
i Vilnius

NESITEPĄS AUDINYS
Švedijoje išrastas audi

nys, kurio nesutepa nei vy
nas, nei rašalas, nei įvai
rios sultys. Audinys pava
dintas takrilu, ir verpiamas 
specialiu būdu., švediškas 
takrilinis audinys yra ne
paprastai glotnus, tankus, 
gerai gula prie kūno. Kai 
jis, laikui bėgant, pasidaro 
nebešvarus, 
plauti drėgnu skuduru

Šauniai pasitikome 
Naujuosius metus

, Reikia pasakyti, kad 
Aidui bus i sų Aido choro

mū- 
ruoštas 

džiaugsmas turėti išsilavi-! Naujųjų Metų susitikimas 
nusią dainininkę. i “Laisvės” salėje pavyko

Toliau buvo aptarta apie | kuo kuo puikiausiai. Besi- 
sausio 12 d. konferenciją. | ruošiant prie . sutik tuvių 
'Apsiėmė 3 delegatės daly- kai kurie 
Vauti, nes tai bus svarbus pradėję abejoti, ar pavyks, 
visuomenei susirinkimas. S. ;
Petkienė. N. Buknienė ir sustreikuos^pieš mus^ 
I. Mižarienė ateinančiame i1’ musų žmones uždarys 
klubiečių susirinkime papa- savo namuose.
sakos, ką jos girdėjo. Kai- sos abejonės išsisklaidė, kai 
bant anie sausio 12 d. atp’o- Į .

į y

aidiečiai buvo

ar turėsime publikos, ar ne- 
oras

Bet jų vi-

pradėjo sveteliai rinktis. Jų
do, kad ateina tokie laikai,' buvo geroką^ daugiau, ne_- 
kuriuose reikia gintis nuo , aidiečiai tikėjosi. Salė 
priešų.

____ ; nedaryti 1! Man būnant Lietuvoje su
atoiniriių bandymų ant Že- .’ turistais (1961 m.) motina

Salė 
buvo pilnutėlė gražiai, links
mai nusiteiklisios publikos.

Na, ir vaišinomės. Aidie
čiai nešykštus. Jie moka

šiai, tas mūsų šaunias liau
diškas lietuviškas dainas 
girdėjo. Paskui buvo iš
kviestas - paprašytas Vik
toras Bekeris mums padai
nuoti. Na, tai ir dainavo 
jis, o mūsų net delnai įskau
do nuo plojimo jam.

Taigi, už tą “mizerną” 
penkinę prisivalgėme ir pri- 
silinksminome iki valios, iš
lydėjome Senuosius me
telius ir pasveikinome 
Naujuosius. Tegu tik jie 
visiems būna laimingi. 
Tegu tik per šiuos me
tus niekas iš mūsų senosios 
kartos lietuvių nebeserga ir 
nebemiršta! To jums vi
siems iš visu širdies gelmių:
linkiu.

Rep.

mės, erdvėse ir vandenyje.
Rugpiiičio 20 d. Pietų 

Vietnamo pilicija ir armija 
puolė budistų maldinyčias 
ir daug žmonių areštavo.

Rugpjūčio 20 d. į Wash-
ingtoną sumaršavo 200,000. 
negrų ir baltųjų, reikalauti 
negrų rasei darbų ir lygių-, 
teisių su baltaisiais.

Rugsėjo 15 d. baltieji šo
vinistai metė bombą į negrų 
bažnyčią ir užmušė ketu
rias meragites.

Rugsėjo 16 d. Tarybų Są
junga pirko Kanadoje kvie
čių už $500,000,000.

Rugsėjo 18 d. 20,000 in- 
donezų demonstravo, pro
testuodami prieš suorgani
zavimą Malazijos.

Spalio 9 d. prezidentas 
Kenedis patvarkė, kad JAV 
gali parduoti Tarybų Są
jungai 150,000,000 bušelių 
kviečių.

Spalio 9 d. Italijoje įvir
to uola į ežerą, vanduo iš
laužė užtvanką ir nuo išsi
veržusio vandens žuvo virš 
2,000 žmonių.

Spalio 11—13 dienomis 
uraganas padarė labai daug 
žalios Kubos respublikai, 
audros metu žuvo apie 1,- 
000 žmonių.

Lapkričio 1 d., Pietų 
Vietname, militaristai nu
vertė Diemo valdžią, jį ir jo 
artimus nužudė.

Lapkričio 18 d. Nasserio 
šalininkai karininkai nu
vertė Irako valdžią.

Lapkričio 22 d., Dalias 
mieste, Texas valstijoje, bu
vo nužudytas JAV prezi
dentas John Kenedis. Tą 
pat dieną JAV prezidentu 
prisaikdintas vicepreziden
tas Lyndon Johnsonas.

Lapkričio 24 d. Dallaso 
^kalėjime, policijai bevedant, 
buvo nušautas Lee H. Os-

papasakojo tokių įvykių, 
dėl kurių silpnų nervų žmo- savo prietelius draugiškai 
nės neatsilaikė. . Mama se
nutė, vaikai be žinios išves
ti nežinia kur, — kankinosi 
dėl jų. O čia priešai ne iš 
vokiečiu, bet lietuviškieji 
hitlerininkai įsilaužia j na
mus su revolveriais, prista
to tave prie sienos ir klau
sia, kur tavo sūnūs? Mama 
sako, nieko nežinau. O jie: 
sakyk, nes iei ne. tai pati 
galą gausi. Beveik visos šei
mos nukentėjo.

Brolių nesugavo, bet pus
brolį krūmeliuose nušovė.Ir I 
mama man sako, tas žudi
kas randasi jūsų šaly, JAV.

Mūsų klubas auga. Pagir
tina, kad drg. Levanienč 
stengiasi juo daugiau pri
rašyti narių. Būtų gerai, ’ 
kad su Naujaisiais Metais 
kiekviena narė atsivestų 
savo draugę ir prirašytų.

Valdybos perrinkimą ati
dėjome iki kito mėn. Visos 
moterys prašomos būtinai 
ateiti į mitingą, kuris įvyks 
sausio 22 d. 7:30 v. v.

. Po susirinkimo buvo vai- . 
šės ir linkėjimai dėl šven
čių ! Moterų Klubas linki vi
soms moterims mūsų šaly-, 
j e bei tėvynėje Lietuvoje— 
sveikų, laimingų, džiaugs
mingų, turtingų ir nemir
tingų Naujų 11964 metų!

Narė

SUSIŽEIDĖ
Onai Stakovienei nelai

minga buvo 1963 metų už-
priiimti ir puikiai pavaišin
ti. Davė dešrų ir kalaku
tienos tiek, kiek tik kas , baiga. Nešdamasi pirkinius, 
norėjo. Buvo, žinoma, ir ji paslydo ant naujai ap- 
“smarkįosios” tiems, ' kurie snigto ledo, pavirto ir suši- 
su ja tebėra neatsisveikinę.. žeidė rankos kaulą. Ligoni-

Turėjome ir gražios me- i nėję ranką sugipsavo ir iš- 
ninės programos. Mūsų leido gydytis namie. Neži- 
mieloji Mildreda šį kartą i nia, kaip ilgai teks gydytis 
įsakė visiems dainuoti. Tai! iki ranka vėl galės tarnauti 
ir dainavome, traukėme, vi- jai. Linkime, kad tai įvyktų 
sas Ozone Parkas, veikiau- greitai.

BROOKLYN, N. Y.

Pranas Bepirštis
mirė 1963 metų gruodžio 24 dieną

Juozas Steponaitis
mirė 1963 metų gruodžio 25 dieną

Jie palaidoti gruodžio 28 d. Alyvų kalnelio 
kapinėse.

Reiškiame užuojautą Prano seseriai Mar- 
garetai, broliui Albinui ir kitiems artimiesiems; 
taip pat Juozo sūnui William Steffen ir kitiems 
artimiesiems.

Mes visi liūdime vienu kartu netekę dviejų 
nuoširdžių draugų:

Washingtonas.—1963 me
tais Jungtinėse Valstijose 
dar buvo 3,128,900 nepilie- 
čjų.

waldas, kurį įtarė Kenedžio 
nužudyme.

Gruodžio 23 dieną, Atlan
te, užsidegė Graikijos lai
vas “Lakonia”, ant kurio 
buvo 1,036 keliauninkai ir 
įgulos nariai. Nelaimėje žu
vo apie 160 žmonių. r

A. Bimba
S. Večkys
I. K. Levanai
E. J. Kasmočiai
J. šimanskas
M. žiedelis
M. Ulba
A. Karch
A. černevičienė
V. Urbonienė
M. Kalvaitienė

P. Valaitis
V. V. Bunkai \ v

* J. Gasiūnas
V. Guris
J. Danilevičienė
E. Sungailienė
S. Sasna
Laura Bepirštis
A. Mitchell
May Niewadomski
Jonas ęužas l

Subvėje paklydo 
“Šv. Antanas”

Kalėdų išvakarėse East 
Broadway stotyje buvo cft- \ 
delis sujudimas, * nes pože
minių traukinių tvarkyto
jai surado “švento” Antano 
stovylą, kuri I)uvo šešių pė
du aukščio ir 250 svaru, v v

Požeminių traukinių 
tvarkytojai turėjo darną, 
kol tą “šventąjį” nugabeno 
j pamestų daiktų patalpą. / 
Bet jų bėdos tuomi nesibai
gė. Jie pasiūlė “šventąjį” 

'katalikų Teresės bažnyčiai, 
bet jos kunigas atsisakė 
priimti Antaną, nes jis nors 
ir turėjo katalikų Antano 
išvaizdą, bet kunigas neži
nojo ar jis katalikų įšven
tintas, ar ne, o gal priklau
sė kokiems “nepriklauso
mų” tikėjimų dievams.

Vėliau atsišaukė E. Ag- 
nenas, “šventojo” savinin
kas ir jį pasiėmė. Sakė, kad ' 
gabendamas pavargo, pr

istatė ji subvės stotyje ir 
nuėjo ieškoti talkos, bet grį
žęs neberado Antano.

jį lengva iš- gabendamas pavargo,

PRANEŠIMAI
OZONE PARK. N. V.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks sausio 14 d., antradicnj, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės’' salėje, 102-02 
Liberty Avė. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Valdyba

Washingtonas. — Prezi
dento Kentdžio žmona ir 
vaikai gavo 700,000 užuo
jautos laiškų ir atvirukų.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas nukel

tas iš pirmo trečiadienio j antra 
trečjadienj sausio. 7:30 vai. vak, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, ir kurie norite 
gauti vieno mėnesio kreditą, duok- ! 
les mokėkite su pradžia metų.

P. Babarskas, prot. sekr,

Varšuva. — Lenkijos va
das Gomulka pasitiki, 
1964 metais švelnės 
tautiniai santykiai.

Maskva. — TSRS 
U03-1) pagalbos Alžyrui.

kad
tarp-

f

teiks

9b

' Sveikinam “Laisvės” redakciją, administra- 
ei ją ir visus kitus darbininkus. Taipgi LLD 10 T5 
kuopos narius; priešfašistinį komitetą ir visus f! 
veikėjus, ir Moteris už Taiką.

Sveikiname ir Tarybų Lietuvoje Kaune % 
Račkaičių šeimą, Joną Skeberdį ir Stakevi- £ 
čių, Radviliškyjp»**Laužikių šeimą, Krekenavo- i 
je Pakėnų šeimą. Linkime visiems, laimės ir 
stiprios sveikatos ir visuotinos taikos pasaulyje, f

—J. ir P. Kaspariūnai
Philadelphia, Pa. •

a '

c.

'S

k

'b

'G

'b

'(j

r(,

*

■

I

Sveikiname su žiemos šventėmis “Laisvės” 
personalą, darbuotojus, skaitytojus ir visą Ta
rybų Lietuvą, linkime laimingo gyvenimo, iš
tvermės ir stiprios sveikatos.

—J. ir K. Vaičekauskai
Binghamton, N. Y.

Iš Lietuvos— 
Vilkiškio kaimo
Panevėžio rajono

SVEIKINIMAS

. Sveikiname su Naujaisiais metais gimines, 
draugus ir pažįstamus Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkime visiems daug laimės, stiprios svei
katos ir viso gero 1964 metuose.

—B. ir V. Sutkai
San Francisco, Calif.
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6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 3, 1964
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