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METAI 52-ji

Pietų Vietnamo partizanai 
padidino veiklą

Saigonas. — Tik per vie- 
• nę savaitę Pietų Vietnamo

Praėjusiame laisviečių šuva- partizanai padarė 136 di- 
žiavime mes, be kitų dalykų, dėsnius užpuolimus 
diskusavome^ mūsų korespon- valdžios militarinių jėgų ir 

į 425 mažesnių ant vietos 
valdininku ir milicininku. V

Didžiausį smūgį sudavė 
tik 55 mylios į pietus nuo 
Saigono, puldami Hau My 

i įsitvirtinimą. Ten buvo apie 
batalionas, arti 1,000 val
džios karininkų ir karių, 
ginkluotų artilerija, morti- 
romis ir turėjo Jungtinių 
Valstijų lėktuvų pagalbą. 
Bet apie 400 partizanų gud
riai manevravo, apsupo 
tvirtumą, sumušė valdžios 
jėgas dalimis, pačiupo ke- 

““j“e? suvažiavime būčiau tu-1 lias mortiras, kulkosvaidžių 
įėjęs po ranka minėtą straips- ir daug amunicijos.
nį, būčiau jį ištisai perskaitęs, < Kitas valdžios jėgų nepa
neš tai labai pamokąs raštas. sįSekimas įvyko Thua Thien 

provincijoje, kur komunis
tai miške suruošė valdžios 
batalionui pasalą.

Šie partizanų laimėjimai 
tuojau atsiliepė Saigone, 
nes virs 1,000 kolegijos stu-

dencijas, telpančias “Laisvė
je.” Visi pageidavo, kad jų 
būtų dar daugiau, ir kad mū
sų korespondentai rašytų daž
niau ir trumpiau.

Prieš savaitę angliškame 
laikrašty “The Worker” tilpo 
įžymiosios amerikietės publi
cistės Elizabeth Gurley Flynn 
straipsnis su patarimais, kaip 
rašyti.

—Rašyti paprastai ir aiškiai 
nėra lengva, — sako ji.

Publicistė, pasir e m d a m a 
profesorium David Lambuth, 
pataria įrašyti apgalvotai, aiš
kiai, be daugžodžiavimų. Ir 
svarbiausia : vadinti kiekvieną 
daiktą tikruoju jo vardu.

ant

gelbėjo jam nuversti milita- 
ristų “juntą”, reikalavo grą
žinti į valdžią “juntos” va
dą generolą Duangą Van 
Minhą.

Kipro respublika 
turi būti laisva

Maskva. — Tarybų Są
junga griežtai reikalauja, ■ 
kad Anglija ir Jungtinės;1

Įvyko Afrikos valstybių 
sąjungos konferencija

’ Smagu, kad mūsų šiemeti
niame suvažiavime diskusavo- 
me mūsų bendradarbių, mū
sų korespondentų darbus.
• Iš diskusijų išplaukė išva
da: kiekvienas mūsų kores
pondentas prašomas rašyti
aiškiai; rašant apie žmones, Į dentų demonstravo prieš 
gatves ar ką kitą, būtinai rei- generolo N. Khanho vald-
kia gerai patikrinti, kaip tai 
“slebizųojasi,” 1
si.” Taip darant, mažiau pra
siskverbs klaidų, lengviau 
skaitysis—didesnė nauda bus 
visiems.

kaip’ “spėtina- kaltino, kad Jungtinių ypatingai Mekongo
Valstijų militarinės jėgos slėnyje.

Auga korporacijų 
dideli pelnai

Washingtonas. —1963 m. 
ketvirtame bertainyje, tai 
yra, per spalio — gruodžio 
mėnesius, korporacijų pel
nai buvo daug didesni, ne
gu tame pat bertainyje 1962

Mekongo slėnyje, prie j metais.
Thoi Lai tvirtumos, parti-1 Po taksų atmokėjimo 
zanai įveikė valdžios jėgas, j korporacijos turėjo pelno.: 
Valdžia neteko 32 užmuš--U.S. Steel — $53,346,000; 
tais ir 20 sužeistais, taipgi I Douglas Aircraft Co. — $2,- 
100 įvairių ginklų. Į 214,000; Du Pont, dinamito

Kien Hoa provincijoje | gamintojai— $152,461,000; 
3,000 valdžios karininkų irj’A&P krautuvių kompanija 
karių, ir 200 vietinės milici-1—$14,300,000; Texaco, ga
jos vyrų, su pagalba JAV žolino kompanija, — $161,- 
malūnsparnių atakavo ko- 153,000; 
munistų įsitvirtinimus. Po 
žiaurių kautynių, komunis
tai atmušė valdžios dali
nius. JAV neteko dviejų 
malūnsparnių.

Washingtonas. — Grįžęs 
iš Pietų Vietnamo Rober
tas McNamara, JAV Gyny
bos sekretorius, sako, kad 
sutvirtėjo Pietų Vietnamo 
partizanai.

Po to, kai 11963 m. lapkri
čio pradžioje militaristai 
nuvertė Diemo valdžią, .žy
miai sutvirtėjo partizanų 
veikla.. Valdžia priverstą 
palikti šimtus įsitvirtinimų,' 

upės’

American T e 1 e- 
phone ir Telegraph Co. — 
—$379,798,0(10, ii- Standard 
Oil Co. pelnė $242,000,000.

Dar-Es-Salam. — Vasa
rio 13 dieną čionai atsidarė 

Valstijos nesiųstų savo mi-1 Afrikos valstybių sąjungos 
litariniu jėgų i Kipro res- i konferencija. Prie, šios or- 
publiką? Kipro respublikos | ganizacijos priklauso 35 
vyriausybė pareiškė, kad, Afrikos valstybes. Konfe- 
tik tada sutiks su anglų ir t rencijoje dalyvauja virš 200 
JAV militarinių jėgų pri- j užsienio ministrų, gynybos 
siuntimu, jeigu jos bus .reikalų ministrų ir kitų pa- 
Jungtinių Tautų komando- ■ reigūnų nuo 29 valstybių. 
ie- ' . I Afrikos valstybių vieny-

Kipro respublika yra ant sajunga buvo suorgani- 
salos, Viduržemio jūroje. Ji ‘ zuota prieš metus laiko. Ji 
užima 3,570 kvadratin i ųstato tikslu—išlaisvinti vi-j 
mylių plotą ir turi 600,000 isas Afrikos tautas, iškovoti 
gyventojų. Gyventojų yra t neprikla,usomybę nuo Va- 
400,000 graikų, apie 100,000 i kary imperialistų. Jos obal- 
turkų ir apie 50,000 kitų 1 
tautu.

Pasaulis ir Jungi. Valstijų 
užsienio politika

valstybių komisiją, kuri 
baigė Maroko ir Alžyro pa
sienio susirėmimus.

Dabar konferencija svar
stys Ethiopijos ir Somalio 
nesutikimus, sieks baigti 
terorą prieš Watsusi ele
mentus Ruandoje ir svars
tys, kaip kovoti prieš Va- 

■ karų kišimąsi į afrikiečių 
I vidaus reikalus. Mat, Ang
lijos kareiviai jėga nuslopi
no Tanganikoje, Kenijoje ir 
Ugandoje sukilusius vietos 
kareivius, kurie reikalavo 
algų pakėlimo, geresnio gy
venimo ir pašalinimo iš va
dovystės britų karininkų.

Į Tanganiką anglų mili
tarinių jėgų prašė tos ša
lies prezidentas J. K. Nye- 
rere, matomai, jis pataikau
ja britams, kad laiko anglų 
karininkus armijoje.

BUS TUNELIS PO 
ANGLŲ KANALU

Londonas. — Anglijos ir 
Prancūzijos vyriaus y b ė s 
susitarė, kad po Anglų ka
nalu, jūros sąsiauriu, kuris 
skiria Angliju nuo Prancū
zijos, būtų prakastas tune
lis. Sąsiauris yra apie 21 
mylia pločio. Tunelis jungs 

prenume- Dover miestą, Anglijoje, ir

k, Dar v i e n a s dalykas: iš 
dviejų mūsų kolonijų, kur 
yra gerai mokančių rašyti 
draugų, tas pats asmuo siun
čia tą pačią korespondenciją 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Turiu 
įgalvoje Miamį, Floridoje, ir 
Yucaipą, Kalifornijoje.

< Taip darydami, mes be jo
kio reikalo skriaudžiame tuos 
skaitytojus, kurie 
ruoja abudu laikraščius.

Jūs, kiti draugai, kurie ga
lite rašyti, bet užkraunate j 
vienam asmeniui naštą rašyti 
abiem laikraščiam, pagalvoki
te!

- Jeigu apie tą patį dalyką 
rašytų ne vienas asmuo kaip JA;V valdanČlU ratelių 
Riitu amą mali u* iVAiriAll I - . ~ .

Sangattą,/Prancūzijoje.

Washingtonas. — Čionai 
diplomatai ir laikraštinin
kai stato klausimą: Kas bus 
sų Jungtinių Valstijų poli
tika už metų? Jeigu seniau 
Jungtinės ; Valstijos buvo 
tikros, kad wisur jų 1 politi
ka praeis, tai dabar to nėra.

Kas gi manė, kad NATO 
nariai Anglija parduos Ku
bai autobusų ir lėktuvų, o 

anui 1WOC 0U ; i Prancūzija pripažins Kini- 
Washingtonas. — Jungti- ją? J<as manė, kad mažytė 

nės Valstijos vis daro Panamos respubli-ka parei- 
spaudimą į savo talkinin- kalaus peržiūrėti Panamos 
kės, kad jos blokaduotų kanalo sutartį? Kas tikėjo- 
Kubą ir nepripažintų Kini
jos. Bet gyvenimo aplinky
bės kitas šalis verčia taip 
daryti, kaip joms geriau. 
Nejaugi JAV vyriausybė 
nesusipras is nepakeis tą sa
vo nusistatymą?

ARGI NESUSIPRAS?

sąjungoje. Pietų Vietname 
auga JAV finansinės išlai
dos, auga žmonių nuosto
liai, o partizanų negali 
įveikti. B'et už vis labiau
siai verčia susirūpinti tai 
Lotynų! Amerikos valsty
bės. Prieš porą metų Jung
tinėse Tautose jos višitr 
balsavo su JAV delegacija, 
odab^r jau to nėra. Tą aiš
kiai parodė ir Pan Ameri
can parlamentarinė konfe
rencija, kur atvirai buvo 
kritikuojama, JAV politika.

sys: “Afrika priklauso af
rikiečiams”. Sąjunga ruo-

- šiasi visaip gelbėti kolonijų 
žmonėms, kurie kovoja už 
išsilaisvinimą. Tam reika
lui nutarus steigti stovyk
las, kur būtų lavinami mili- 
tarizmo vyrai ir siunčiami 
kovai už pavergtųjų išsilai
svinimą.

Taipgi sąjunga stato tiks
lu—susitarimų keliu paša
linti bent kokius nesutiki- • -----------------
mus tarp Afrikos valsty- ■ Saigonas. — Teatre spro- 
bių. Prieš du mėnesius jos go bomba, užmušė 3 JAV 
nariai buvo'-susirinkę, išdir- kareivius "ir apie 50 ameri- 
bo planus, išrinko septynių kiečių sužeidė.

Saigonas. — Po to, kai 
keli budistų kunigai gatvė
je gyvi susidegino, tai jau 
kelios merginos ir keli vy
rai tą patį padarė.

būtų smagiau ir įvairiau!. .

Poetui Pranuliui:
Tavo eilėraštis “Jonui Kaš- 

kaičiui,” tilpęs praėjusiame 
“Laisvės” numery, — meist
riškas: giliai išjaustas, gražiai 
parašytas, puikiai atliktas! 
« Rašyk, kurk, mielas Pranu
li, apie mūsų gerus žmones, 

4 apie mūsų buitį, apie mūsų 
džiaugsmus ir sielvartus!

Talentingieji mūsų dekla
muoto j ai minėtą kūrinį turėtų 
deklamuoti mitinguose.

^abai įdomiam Lietuvos 
žurnalui “Švyturys” — sukako 
penkiolika metų, šia proga 
sveikiname “švyturio” kolek
tyvą su vyr. redaktorium A. 
Bieliausku priešaky ir linki
me nenuilstamai d a r b uotis, 
kad žurnalas būtų vis toks 
pat turiningas ir įdomus!

Kiti puikūs žurnalai Lietu
voje išeidi n ė j a : “Jaunimo 

^Greitos,” “Mokslas ir Gyveni.
s” ;r “Tarybinė Moteris.” 

astarojo tiražas pats di
liausias, nes lei d ž i a m a s 

dviem kalbom — lietuvių ir 
lenkų.

Ne vienas tų žurnalų eg
zempliorius pasiekia ir JAV. 
Būtų gerai, kad asmuo žurna
lą perskaitęs, duotų kitiems.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Tarp

i vis
Jakarta. — Darbininkų 

unijai reikalaujant, Indone- 
dar eina ginčai lėktuvnešių zijos vyriausybė Java salo- 

i je konfiskavo 8,500,000 ak
rų plotą anglų plantacijų. 
Ten1 yra auginami gumos 
medžiai, kava ir kakao.

reikalais. Tie, kurie už jų 
pastatymą gaudavo šimtus 
milijonų dolerių vis įrodi
nėja jų “naudingumą”,

Maskva. — TSRS Gyny
bos ministras R. Malinovs- 
kis kritikavo rašytojus, ku
rie nerealistiniai perstato 
pradžią karo prieš hitleri
ninkus.

Paryžius.—Dirk TJL-Stik- 
ker, NATO generalinis seK 
rotorius skundžiasi, kad 
Prancūzijos politika pakir
to NATO vieningumą.

Londonas. — 1963 metais 
pasaulyje buvo suimta 47,- 
172,000 maišų kavos. 1964 
metais sieks pagaminti mi
lijonu maišų daugiau.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai veikia pie
tuose ir šiaurėje. Šiaurėje 
apie 400 partizanų buvo pa
ėmę Ba Longo miestelį, pa
čiupo daug ginklų, amunici
jos, maisto ir pasitraukė.

Skandalas Niujorko pašonė
je : surasta, kad Long Islande 
vidurinės klasės moterys, vai
kų motinos, pradėjo parsida- 
vinėti, prostitucija užsiimti.

Keliolika tokių ponių 
areštuota.

Kodėl jos tai daro?
Teisinasi: nuomos ir 

gyvenimo produktai taip
brango, kad mes su šeimomis 
nebegalime išsiversti, nebega
lime iš vyro uždarbių pragy
venti.

Tai antausis “lai s v a j a m 
verslui,” ar ne?

jau

visi
pa-

Havana. — Kubos spau
da ir organizacijos pager
bė buvusį Jungtinių Valsti
jų prezidentą Abrahamą 
Lincolną proga jo 155 gim
tadienio metinių.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė paskyrė Claude 
Chauyetą savo ambasado
riumi į KĮiniją, o iš Kinijos 
laukia jos ambasadoriaus 
Sung čin-kajaus.

Kiek ir nuo kokių 
ligų miršta žmonių

Washingtonas. — United 
States Public Health de
partamentas paskelbė, kiek 
žmonių ir nuo kokių ligų 
mirė 1962 metais.
- Viso per metus mirė 1,- | 
756, 720. Nuo įvairių širdies , 
ligų mirė 759,986 žmonės,

P. VIETNAMO ŽMONIŲ GAMINA MONETAS SU 
BALSAS | KENEDŽIO ATVAIZDU

Hongkongas. — Pietų1 Philadelphia.—JAV me- 
Vietnamo partizanai sveiki- ■ talinių pinigų gamykla jau 
no Prancūzijos prezidentą > gamina pusdolerius su ve- 
De Gaullę, kuris pasisakė i lionio John Kenedžio at- 
už P. Vietnamo neutrališ-, vaizdu. 1964 metais bus pa- 
kumą tarptautiniais reika-' gaminta 90,000,000 pusdole- 
lais. Partizanai sako, kad : riu.

7 ■ I v

jeigu JAV ištrauktų savo j-------------------
militarinės jėgas, tai > ten ' Maskva. — TSRS suteikė 
baigtųsi karas. 1 ginklų Kambodžai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ve-

Havana. — Puikiai atlie- Washingtonas. — Mar
ka cukranendrių suvalymą gueritė Oswald, motina nu- 
Tarybų Sąjungoje p a g a-; žudyto Lee Oswaldo, liu- 
minti “Draugiškumo” kom- i dijo Warreno komisijoje 
bainai. Kombainas per 5 ! prieš kaltinimus jos sūnaus, 
minutes gražiai nuvalo ant!

si, kad Lotynų Amerikoje 
vis garsiau bus kalbama 
prieš JAV kapitalistų įsi
galėjimą, ir jau daromi pa
sikėsinimai konfiskuoti jų 
indėlius?

Užtenka pažvelgti į Piet- 
rytų Aziją. Kambodža, In
donezija, Laosas ir Burma 
eina neutrališkų valstybių 
keliu. Pakistanas, kuris 
prieš metus laiko buvo skai-,
tomas galindas SEATO mi- ‘nuo vėžio 278,562, nuo šo- 
litarinėje organizacijoje, po 197,451, nuo įvairiau- 
to, kai Jungtinės Valstijos, plaučių ligų —98,944, 
Anglija, Kanada ėmė gink- zuvo įvairiose nelaimėse 
luoti Indiją, tai vos laikosi ^gės-31,- p-dų cukranendrių plo.,

| 203, buvo nužudyta—8,994 i 
ir nuo įvairių kitokių ligų— 
265,652.

KAMBODŽOS SKUNDAS
Pnompenhas. — Kambo

džos vyriausybė pareiškė, 
kad Pietų Vietnamo lėktu
vai, kurie tikrumoje yra 
JAV, šaudė į jos gyvento
jus pasienyje. Kambodža 
reikalauja, kad prie jos ir 
Pietų Vietnamo sienos būtų 
pastatyta tarptautiniai sar
gai, o lėšas padengtų JAV, 
kurios kišdamosios į Pietų 
Vietnamo vidaus reikalus 
paneigė 1954 metų Ženevos 
nutarimus.

VAGIA AUTOMOBILIŲ 
“PLA1TUS”

New Yorkas. — Tik sau
sio .’mėnesį New Yorko 
mieste pavogė virš 3,000 au
tomobilių “plaitų”. Vagia 
juos ir už miesto ribų. Nas
sau apskrityje pavogė 373, 
o Suffolk apškrityje 178 
“plaitus”.

ABUDU “KALTI”
Washingtonas. — Čionai 

pasklidęs juokelis. Vienas 
Jungtinių Valstijų valdinin
kas sako anglų premjerui: 
“Jus parduodat Kubai auto
busus, kuriais Kastro 
žios savo kareivius”.

Anglas atsako: “O jus 
parduodate Tarybų Sąjun
gai kviečius, kuriais Chruš
čiovas maitins savo karei
vius”. i

vė

Albany, N. Y. — New 
: Yorko valstijos sumažėjo

■ TSRS jau pristatė Kubaii !Pla“kos taksais už PaPiro' 
1,560 mechanizuotų grėblių, | iukymą. 
o greitai dar pristatys 3,500.. ... "

i šių mašinų gavimas šutei-1 Washingtonas - 
kia*Kubai ‘ galimybę padi-1 vyriausybe neleidžia 
dinti cukranendrių gamybą. i Jos korespondentų į

Key West, Fla. — JAV 
Kraštų apsaugos laivas su
ėmė Kubos pabėgėlių pira
tišką laivelį, 50 pėdų ilgio. 
Šešiolika pabėgėlių plaukė 
pulti Kubą. Jie yra Miami 
miesto gyventojai. Laively
je rado ginklų ir amunici
jos- , . Z

laivyno Guantanamo

JAV 
spau- 
karo 
bazę.

Jungtinės Tautos. N. Y.— 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba svarstys Kipro res
publikos reikalus.

Madridas. —Ispanijos fa
šistų teismas nuteisė po 
penkeris metus kalėjimo 13 
socialistų veikėjų.

Roma. — Virš 100,0 00 I 
transporto darbininkų su
streikavo reikalaudami di
desnių algų.

New Delhi. —Nehru par
tija pralaimėjo rinkimus 
Rajasthano provincijoje.

i

Washingtonas. — Čionai 
lankėsi Anglijos premjeras 
Douglas Home ir ilgai ta
rėsi su JAV prezidentu 
Johnsonu.

Kabulas. — Afganistano 
Užsienio ministras Moham- 
medas Jousofas vyks gydy
tis į Tarybų Sąjungą.

Bona. —Vakarų Vokieti
ja pripažino naują Zanziba- 
ro valdžią.

Nikosia, Kipras. — Grai
kų ir turkų susirėmimee vėl 
žuvo 50 žmonių.

Alžyras. — Alžyro vadas 
Ben Bella gegužės mėnesį 
vyks į Tarybų Sąjungą.
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(Pabaiga)
Mūsų laikraštis per mažas, kad galėtume plačiai tą 

didįjį įvykį aprašyti. Rašėme, kiek pajėgėme, kiek galė
jome. Įvyko pas mus ir specialus mitingas—sausio 12 d. 
Ozone Parke—-didžiajam poetui pagerbti.

Vienas mūsų skaitytojų andai, rašytaipe man laiške, 
klausė: “Kodėl jūs taip garbinate Donelaitį??-'

• Atsakymas lengvas: Rašome, gerbiame, tai, kas yra 
gerbtinas. K. Donelaitis buvo pats pirmasis poetas, rašy
tojas, prabilęs savo genijumi už lietuvį baudžiauninką, 
už būrą. Per ilgus metus jo raštai buvo slepiami nuo 
Žmonių akių ir protų. Gniaužė visokie liaudies priešai— 
caro valdžia, ponai ir katalikiškoji dvasininkija—dėl to, 
kad jis rašė lietuviškai ir rašė pasmerkdamas lietuviško . 
žodžio slopintojus, lietuvių liaudies nutautintojus, bau-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
čius ne kartą stojo mūsų laikraščiui talkon ' ir medžiagi- 
nę pagalba, tiesiog išgelbėjo mūsų laikraštį nuo sunkaus 
lūžio, nuo krizės.

1959 metais išvykęs į savo gimtąją žemę, į Tarybų 
Lietuvą gyventi, d-ras Kaškiaučius ir Vilniuje būdamas 
mūsų ląikrasęio nepamiršo: rašę jam ir rąšę gausiai ir: 
nuolat. Dar fųrimę'ilgoką jo rąštą nespąuscįįntą; pasiro
dys jis ląikrąsty vėliau. Didžiuojupsi, kad man teko pro-j 
ga palaikyti artimą ryšį’su gerbiamu'’ Jonu Kaskaįčjų 
per daugiau kaip 40 pietų!

Tai buvo žmogus—gydytojas, poetas, publicises, vi
suomenės vęikejas, gyvenęs nę sau, o kitiems—darbo 
žmonijai, liaudžiai. Jis mirė staiga, išsiliejus kraujui į 
smegenis. Mirė sulaukęs 79 metų amžiaus.

Iškilmingai, pagarbiai buvo palaidotas gražiose Ka-' 
rių kapinėse Antakalny, netoli tos vietos, kur Kaškaitis 
gyveno.

Teilsisi jis ramiai! Mūsų poetui, gydytojui, veikėjui 
ir draugui amžina atmintis! Prašau visus minutei susto
ti jo pagęrbįmui.

TRUPUTIS APIE mus pačius: Kaip žinią, Justici
joj departamentas ryžtasi atimti Antanui Bimbai, mūsų 
laikraščio kolektyvo nariui, JAV pilietybę. Savaime su
prantama, jog tai mojimasįs ne tik prieš A. Bimbą, p ir 
prieš visus natūralizuotus piliečius, drįstančius tarti at
virą žodį tuo ar kitu politiniu klausimų. Tai, pagaliau, 
mojimasis smogti smūgį mūsų spaudai. Apie taį čia il
giau nekalbėsiu; yra susikūręs A. Bimbos pilietybei gin
ti komitetas, kurio narių suvažiavime yra, tai jie gal būt 
tars savo žodį. Šiemet, beje, sukaks 40 metų, kai A. Bim
ba pradėjo dirbti “Laisvės” pastogėje, o š. m. sausių 22 d.x 
sukako jam 70 metų amžiaus.

Pranas Buknys, kuriam jau eina 76-ieji metai, nęuž- 
ilgo minės 40 metų, kai pradėjo dirbti “Laisvės” adminis
tratorium. Praėjusiais metais, beje, Vilniuje išeidinėjan^ 

nį gražiu, ženklu už parašymą tam. laikraščiui biografi
nių duomenų apie mūsų veikėjus.

Šįemet, beje, sukanka 45 metai, kai ir aš pats pradė
jau dirbti “Laisvėje”.

Visi mūsų kolektyvo nariai (išskiriant vieną) jau 
nebejauni amžiumi, ir ilgamečiai mūsų Įaįkraščįo darbi
ninkai. Visi ščyųai darbuojasi, dėdami pastangų, kad 

 

laikraštis išeidinėtų laiku, kad būtų geras turiniu ir for
ma.

džiauninkų engėjus. Jis tai rašė plieš daugiau kaip du gio dienraščio “Tiesos” kolektyvas apdovanojo Pr. Ėuk-
šimtus metų!

Mes lietuvišką rašytą žodi gretiname sų lietuvių 
liaudies, kova už laisvę. Mūsų lietuviškoji kalba, lietuviš- 
,kas žodis, atsiminkime, per šimtus metų buvo pasmerk
tas, išniekintas. Kas kalbėjo lietuviškai, tas buvo muži- 

,kas, nieko nevertas. Kas kalbėjo lenkiškai, vokiškai arba 
rusiškai, buvo skaitomas dideliu, pagarbiu.

Va, kur keri K. Donelaičio nuopelnas! Prieš du šim
tus metų jis mokė mus būti lietuviais, sąvigarbiais žmo
nėmis. Ir jo raštai šiandien ne tik vertinami Lietuvoje, q 
įr visame kultūriniame pasaulyje. "'.

... Tik Tarybų Lietuvoje Kristijonas Donelaitis sųsi: 
Jaukė tos didžios pagarbos, kurios jis yrą vertas. Gerb
kime ir mes tą didįjį šlovingąjį genijų, tiek daug mūsų 
Jautai ir pasauliui davusį!

APIE MŪSŲ! PAČIŲ REIKALUS: .“Laisvės” re-

PASKUTINIS ŽODIS ir lai jis būva mūsų vajinin- 
kams: Vajus šįemet, draugės ir draugai, praėjo gra

 

žiai. Ir už tai didžiausia padėka nuo mūsų visų eina mū
sų vajininkams. T ‘ te/jūsų, brangūs draugai ir draugės, 
nuoširdus ir pašiaukojantysis darbas, vajus nubūtu 
buvęs toks sėkmingas. k

_________ ________ ____ ___ _ ____ _ r : Didęlį apių. tariu Jums, mįęli draugai įr. draugės, ųž 
dakcijoje per praėjusius metus pasikeitiipųmebuvo. Fak- pąsidąr^avipfią.rNęnuleiskįmę rąnkų, vąrykimę spaudos 

’tinai, nejiuvo pasikeitimų id visame “taįŠvės” kolektyve, platinįmo darbą.Įię^palioyos..'Neitai mūsų sąlygomis yra 
Dirbame, kiek pajėgiame, ir išleidžiame laikraštį regulia- pąts grąžįąūsiaš, pats švenčiausias darbas... į ‘. \
riai. Kadangi praėjusią vasarą sulūžo mūsų presas, ku- ; ...,..x;=r.... ..................=

Tiūo spausdiname laikraštį, tai “Laisvę” kurį laiką leido- 
’me tik keturių puslapių, kol sutaisėme presą. Apie du 
* tūkstančius dolerių visa tai mums atsiėjo. '

' Džiaugiamės, kad turėjom ir turime daug korespon
dentų, nuolat mums pąrašančių iš savo kolonijų, iš sąvo 
miesto žinučių. Šia proga atsišaukiu į mūsų darbuotojus, 
galinčius, bet dar nerašančius, parašyti. Prąsome rašyti 

’ir rašyti apie taį, kas dedasi jūsų mieste, ypatingai tarp 
lietuvių. Taip darydami, draugės ir draugai, mes vis la
biau tvirtinsime mūsų ląikraštį, jį popųĮiarįpsimę- Gi pa- 

"laikymas mūsų spaudos yra vienas didžiausių nūdieni*- 
hių mūsų kultūrinių darbų.

Praėjusiais metais, birželio mėnesio dienomis, Mask- 
voje įvyko Tarptautinis Moterų suvažiavimas, kuriame 
mūsų laikraščio atstove korespondente dalyvavo Ieva Mi- 

*zarienė. Ji apie tai plačiai parašė, informuodama mūsų 
’škaitytojus apie tą didžiulės reikšmės sąjūdį. Įdomu tai, 
kad jai ten teko asmeniškai susitikti su įžymiąja, pir
mąja moterim kosmonaute Valentina Tęreškoyą?4^elętą 

‘kartų apskridusia mūsų žemę kosmine erdve.
; ‘ Męs turėjome ir turime puikių bendradarbių Lietu- 
' vpje, kurie mums nuolat parašo puikių, įdomių straips
nių, žinių, ir grožines literatūros—apsakymų ir eilėraš- 

;čių. Neįvardinsiu aš čia jų nei vieno; kadangi kai kurie 
qrąšo slapyvąrd?iais. Vardu mūsų redakcijos, vąrdų mų-

Ją jkrąščįo, skaityto jų, vardu šio suvažiavimo tariu dį- 
^dzįtūę padėką Jums, brangūs broliai įr sesutės Lietuvoje, 
auž mūsų nepamiršimą !
-v- Su Lietuva mūsų ryšiai geri. Visi džiaugiamės tuo 
•.didžiu progresu, kurį mūsų gimtoji žeme daro ekonomi- 
-kbję, moksle’įr kultūrųję!
—/J Mes tųrįme puikių kolumnų-straipsnių rašytojų ir 
čį$ pat, Amęrįkoje. Šia proga tenka padėkoti Mikrome- 

.jgui, J. Grigiškiui, Arėjui, Bevardžiui, Pregresui ir vi- 
J sięms kitięips.

Kas ką rašo ir sako
y. KARSUKQ J?A$TŲ 
Tp^AN6-ASiS ''

Gavome V. Kapsuko raš^ 
tų 6-ąjį tomą. Tai stambi 
knyga—net 7QQ pųsjp., dai
liai išleista. Įžangoje re
dakciją sako, kad šiųjų kny
goje telpa V. Kapsuko “pub
licistiniai kūriniai, parašyti 
emigracijoje pųų pirmojo 
pasaulinio karo prądžįos iki 
1917 metų birželio men.”

Pridėsime, tąį daugiausia 
straipsniai, tilpę JAV lietu
vių ano meto socialistų 
spaudoje Naujo jio j e ga
dynėje” ir “Kovoje,” taipgi 
kaį gurios brošiūros. Telpa 
Į r V. Kapsuko laiškų.

V. Kapsuko raštus (iš vi
so jų bus apie dešimt tomų) 
leidžia Valstybine Grožinės 
literatūros leidykla Vilniu
je. Redaguoja: I. Gaška, 
R. Maliukevičius, R. Šar- 

' į ■ k f v *
maitis ir J. Zinkus. Šio to
mo ątsąkomingąsis redak
torius— ft? Maliukevičius.

naikinus, visos šalys pasijustą 
claug saugiau, nęą būtą papaį- 
kiriti agresijos pabūklai.'

Jeigu bątų susitarta panai
kinti bombęriųs,' vėliau gal 
būtų galima sutikti panai
kinti ir raketas, galinčias neš
ti nųklįnes bombas. Panai
kinus šiuos pabūklus, agresi
jos pąvpjųs visai pranyktų. 
Tuopiet ir miklinęs bombos 
nieko nereikštų. Būtų galima 
jas panaudoti atomi'niudse re- 
ąktęriųose dėl gamipimo ener
gijos taikiems reikalams. Vi
sos šalys paliktų tiktai su to
kiais ginklais, kurie tinka 
tiktai ’apsigynimųį.

Tai, žinomą, gapa dideli 
Žingsniai. Bet jie nėra ne
pasiekiami. Ko reikia, tai ryž
to, žmonių nusistatymo.

I mūsų ištek- 

K astro papa-

daro pagrindą, kuo raciona
liausiai vystyti mūsų ekonomi
ką ir geriau panaudoti mūsų, 
gamtos turtus 
liūs.

Toliau Fidel
sąkojo, kokią reikšmę turi jo 
kelionė į TSRS.

Revoliucijos priešai kalbė
jo, kad ipęsnųvykopie į Ta
rybų Sąjungą, norėdami atsi
sakyti vykdyti susitarjipus dėl 
cukraus tiekįmo, kad galėtu
me šį cukrų pateikti pasaulio 
rinkai, pasakė Fidelis Kastro. 
O iš tikrųjų, jąų šiemet Tary- 

: bų Sąjungoje, su kuria mū§ų 
prekyba yra didžiausia, Kuba 
tieks ne vieną milijoną .tonų 
cukraus, kaip pernai, bet 1 
milijoną 600 tūkstančių tonų.

Revoliucija nugali savo ke
lyje visas kliūtis, nugali blo
kadą, toliau pasakę Kastro. 
Imperialistai į tai reaguoją 
taip, kaip gali reaguoti nuga
lėtieji, kaip reaguoja bejė
giai. Ir šiomis dienomis jie 
tai įrodė. Dar neišdžiūvo Pa
namoje pralietas kraujas, o 
Amerikos imperialistai vėį nu- 
<
Kubos žvejybos laivus neut
raliuose vandenyse. Tokie pi
ratiški veiksmai, pabrėžė kal
bėtojas, dar labiau pakirs im
perialistų prestižą. Tai—irs
tančios sistemos simptomas. 
Atsakydama į tai, mūsų liau- 

I dis dąr glaudžiau telkia savo' 
gretas.

Mes įsitikinę, kad imperia-į 
listai vis tiek bus priversti pa-' 
leisti mūsų žvejus; įsitikinę, 
kad jiems nepavyks pasaulio 
visuomenės akivaizdoje pa
teisinti sayo banditiškus veiks
mus. Jų aktai, pasakė baig
damas Kastro, negalėjo su
stabdyti- ir nesustabdys per- 
galįngo revoliucijos žengimu,^ 
mūsų ekonomikos kilimo, mū
sų pastangų, mūsų sistemos 
pergalės.

NUBALADOS
South Bostonu “Keleivį” 

dabar redaguoja du dipu
kai, abudu atsidavę fašiz
mui — J. Vilkaitis ir Son- 
dęękis-Sonda. Numatoma, 
kad jiedu tą laikraštį visiš
kai nubalados.
" I ’ ( * *• • > ■ , . I

Naujas plieno miestas 
Ryją Vokietijoje

Vokietijos plieno prąmo- 
nės centras yra Ruhro teri
torijoje. Kai po antrojo pa
saulinio karo Vokietija bu
vo pabalintą, Vokietijos 
Demokratinė respublika bu
vo atkirsta nuo plieno cent
ro. Tada kilo svarbus klau
simas, ką daryti: tenkintis 
įvežamu tarybiniu plienu 
ar steigti savo plieno pra
monę. Nutarta steigti sa
vo plieno centrą.

4950 pi. pradėtas statyti 
plieno centras ir naujas so
cial is finis miestas prie 
Oder-Spree kanalo, netoli 
Lenkijos rųbežiaus. Naujo 
miesto vardas — Eisenhut-

si kaista, užgrobdami keturis i iępstąų<. Taj plieno liejyk-

— o —
1963 M. jSRŲOpžIQ 30 D. mirtis išplėšė iš gyvųjų 

tarpo vieną- mūsų, pafį gausiausią ir seniausią bendra
darbį ir mūsų laikraščio rėmėją^—(Lrą Joną Kaškiaučių- 
Kąš^aitį. Per dąugiau kaip 40 metų' d-raš Kaškiąučius 
nuolat rašė mūsų laikrąščiui patarimus, kaip darbinin
kai turi užlaikyti sayų sveikatą; rašė grožihės literatū- 

Jl‘dš kūrinius—apsakymus ir eilėraščius, rašė straipsnius 
/visokiais klausimais; rašė ir korespondencijas. Joks laik- 
^faštįnis-literatųrįpis darbas jam nebuvo pet mažas, nieks 
'•nebuvo per didelis.

Nesakau, kad kiekvienas sveikatos patarimas, kurį 
"dtes J. Kaškiaučius davė, fcįuvo geriausias ir tikriausias, 
.•Bet drąsiai pasakysiu, kad savo patarimais jis padėjo 
''daugeliui mūsų žmonių, pamokė, įdiegė jiems žinių, kaip 
•išsilaikyti, kad būtų sveiki, kad ilgiau gyventų. Be kit
ko, jis'aštriai ir nuolat kovojo prieš alkoholį ir prieš ta- 
Iiąka.

* -uBet ne tik tai yra jo nuopelnas: d-ras J. Kaškiau-

PRAKTIŠKAS
PASIŪLYMAS

“Ląųįįės gaisas” rašo:
Tarybą Sąjjjąga pasiūlę i

sigmklayinię •kąnferęąęĮ.jai Ge 
nevo.įe,' kaė visos šalys sutik
tą panaikinti visus bombęriųs, 
iięląąkiapt sąsitariipo vįs.u.pti- 
iąį nųsjginkluptĮ. šis pąsĮū- 
ymas yra nepakąstai didėjęs 

reikšmes.' Jį turėtų visos Ša
lys pi-iimti. ..

Kaip jau žinome, nuklinis 
k ą y a § yyą dabar nęįmano- 
u.. <7* jos susinaikinimą.
f ?“’/?’7’
i’iams išprbtėjus.i
karuose bomberiąi vaidina la-

i-

piąs, .nes reikštų visos žmoni-
' . , ’ ’ ,• j*8 Salėtų

įvykti 'tįktai' va|$tybių lyde- 
. Bet' mažes

ni karai gali įvykti. Ir šiuose

pąi pępagrąsfą rplę. Jįę gal 
yra pągrindiniąj agresijos pa
būklai. 1 Jais galima padary
ti labai daug žalos. Juos pą-

FĮpELIS $A 
įALBįjp \ 
BANKININKAMS

Vasario 4 dieną Nuvano
ję įvyko Kubos bankų dar
buotojų susirinkimas, ku
riame sake kalbą Fidelis 
Kastro. Ką gi jis ten kal
bėjo ? Žinių agentūra TASS 
šitaip apibendrina jo kalbą:

Savo kalbos pradžioje Fi
delis Kastro pažymėjo socia
listinės bankų'sistemos prana
šumus palyginti sū kapitalisti
ne sįsfęiųą yįsą eile kląusjųių. 
k Kai dėl bęųdrą perspękty- 

yij, afsvemncįų mū^iį šąjiąi, 
pasakė mipistrąs pirmininkas; 
tai jos tikrai puikios : nieš tu
rime realią galimybę per 6 
metus padidinti cukraus ga
mybą iki If) mįlįjoną f opą pei? 
metus, 'tūrinę pąstpvias kai
nas/ užtikrintas rinkas. '

IJgaląikis spsjąpmąs su Ta
rybų Sąjungą dėl cukraus tie
kimo ir cpKranendrių derliaus 
nuėmimo mečhahizavjmaš, pa
brėžė Fidelis Kastro, yyą du 
nępnprąstaį svarbūs veiksniai 
jnysų ękpnoiųjkąi įr niųsų ąf- 
eiciai. Jie įkvepia piną' Vįsiis. 
Galimybe gaminti 10'miL fonu 
cukraus ir didelės • kainos' gu

širalis Muslimovas . 
158 metų amžiaus

Tarybų Azerbaidžane gy
vena širalis Muslimovas 158 
metų amžiaus. Visą gyve
nimą jis dirba kaip žemės 
ūkio darbininkas. Jo sody
ba aukštoje kalnų vietoje, 
kur yra tyriausias oras. 
Miega nuo 7 iki 8 vai.

Jis šiuo metu gyvena su 
trečiąja žmona 83 metų am
žiaus, turi 23 vaikus, daug 
anūkų ir proanūkių.

Niekad jis nėra rūkęs ir 
svaigalų gėręs. Visuomet 
valgo tuo pačiu laiku. Mais
tas paprastas, turįs nema
žai vitaminų ir mineralų: 
duona, mėsa, pieno produk
tai, daržovės.

“Reguliaris fizinis darba^ 
yra geriausias sveikatai da< 
lykas,” sako Š. Muslimovas?

“Daug karų pergyve
nau,” aškina jis. “Jie atne
šė žmonėms nieko daugiai 
kaip kančias.” Jis linki, kad 
taika visame pasaulyje bū
tų pastovi.

lų miestas.
Ame f i k i e č i a i Helen ii 

Scott Nęaringąi šiomis die
nomis tame mieste lankėsi. 
Jie “Workeriui” rašo, kad 
šiuo njetu jąųię gyvena virš 
35,000 jaunų žmonių. Mies
tas jaunas ir žiponė^ jauni.

Originaliai buvo planuo
tą pastatyti plienui lieti pe
čius,, kurie galėtų per me
tus išlieti pūsę milijono to
nų. Bet dabar įmonė pa
didinta ir per metus išlieja 
1,250,000 tonų, kurie sudaro 
60 proc. viso respublikoje 
naudojamo plieno.

Miestas visai naujas. Di
deli apartmentiniai namai, 
valgyklos, krautuvės, teat
rai, miesto rotušė, centrali- 
nė biblioteka, moderniškas 
viešbutis, sporto ir kultūros 
centrai, mokyklos, vaikų 
darželiai, maudymosi prū
dai — viskas įrengta, kas 
tik mięsto gyvęntp jams rei
kalingai įmonių sveikatos 
ręįkaTais pįįpĮnąM £60 įavip- 
ų Žmpųįų.' ■''Ligoninė' <uri 

lęyą. Nemokamas VL

Bausdavęs iki mirties tik 
“ištvirkusius vaikus”

Vakarų Vokietijos mieste 
Frankfurte teisiamas hitle
rinis kriminalistas Emilis 
Bednarekas aiškino, kad jis 
bausdavęs net iki mirties 
tik “ištvirkusius vaikus,” 
kurie nenorėdavę jo klaij- 
syti. \

Vieni jų norėdavę rūkyti, 
kiti bandydavę per dratinę 
tvorą susieiti su motinomis. 
Tokių neklaužadų jis nega
lėdavęs pakęsti. Mušdavęs 
juos ir apipylęs leduotu van
deniu palikdavęs juos sušal
ti iki mirties.

Jis buvo Auschwitzo kon
centracijos stovyklos įna
mis, gestapininkams padėjęs 
žudyti vyrus, moteris ir 

Gruodžio 31 dieną palai- sąš sveikatos aptarnavimasJj^vaikus.

Minėtinos dienos
Vasario 17, 1935 m. — 

Maskvoje mirė Vincas Mic
kevičius - Kapsukas, gimtas 
1880 m.

Vas. 21, 1863—Išėjo pir
mas lietuviškas laikraštis 
“Aušra.”

Vas. 23, 1868—gimė dr. 
W. E. B. Du Bois, pasižy
mėjęs negrų vadas, istorjt 
kas, rašytojas, miręs 1963 
m.

Vas. 25, 1870—Alabamos 
valstijoje buvo išrinktas 
piryną^ negras JAV sena
torius Hiram R. Revels.

Vas. 25, 1881—gimė Wil
liam Z. Foster, Amerikos 
darbininkų vadas.

J. VAISTUOS ŽUDO 
ALBATROSUS ’

Washingtonas. 
karo laivynas per dvi savai- ' 
tęs nužudė virš 20,000 alba
trosų. Daugiausiai jų nužu"- 
dė Ramiajame vandenyne*$ 
Sako, kad tie paukščiai, su
sidurdami su lėktuvais, su
gadina lėktuvus ir į pavojų 
pastato lakūnus. Albatrosai 
yra jūripiai paukščiai, dide
li ir skraido būriais._ %

SOSTINĖ NE TEN
Pastaruoju metų Angli

joje pasigirsta balsų, kad 
valstybės sostinę iš Londo
no reikėtų perkelti kur nors 
kitur. Pavyzdžiui, žurnalas 
“Tudei* siūlo' pastatyti nau
ją sostinę netoli senovinio 
Jorko miesto. Manoma, kąd 
naujos sostinės statyba ly
dėsianti sumažinti nedar
bą, kuris šiuo metu pasiekė 
Anglijoje rekordinį skaičių 
—650 tūkst. žmęųių.

Laiškas iš Lietuvos įLHniu521 lovą.

ęįpjpnię Joną Kąškaitį. Sun
kų susitaikyti su mintimi, 
kad šio nuoširdaus žmogaus 
jau nebėra gyvųjų tarpę.

Nepaisant sęnyyo am
žiaus, J. Kaškaitis lig puš
ku tihių jų dienų buy o kupi
nas energijas. Lipdamas į 
penktąjį mūsų į s t a i g p s 
aukštą jis ir jaunuolius 
pralenkdavo. Mųsų prašo
mas rinko iš “Laisvės” ir 
“Vilnies” biblįpgr a f i pi ų s 
duomenis apie spaudos bęn- 
dĮ’ądąrbiųs būsimam WĮp- 
nalihės bibliografijos... to
mui, sudarę nemažą slapy
vardžių kartoteką. Padėjo 
jis redakcijai savo konsul
tacijomis. Jo įpirtis b.ūs 
jaučiamą ir JAV pažangių
jų jiętųvių spąucĮoję.

Mįrųs J. Kaskaičįųi, pa
sunkėjo amerikiečių biogra
fijų, pęikalįngų enciklopedi
jai, rinkimas. £ĮąĮ galima 
būtų tą reikalą ęitpkįų bū
dų sųtvąVjęyti: pągęidaųja- 
rųų žipp'mų žmpnių ir vertų 
vęįkęjų ^ipgrafįjąs gąlėtų 
parašyki patys amerikie
čiai (taip daro Pr. Buknys) 
įr pasiųstj “Tiesąi” išspaus
dinti.’ paĮįfųą ‘ tplęias bio- 
grąfįjąs spąųspintį “Ląįs- 
vMr,“Vilnyje” (pyz., “Ui- 
pyję” nęsęnįaį buvo išspaus
dintą įazio Įdątų|;ąjČip ąų- 
fobiogrąjfįją)? ‘ Ppsau pa
sitarti įr padaryti tam tik
rų.žygįų, kad tai bųtiį or- 
gaųįzūotąi įdąyomą ątsįzyęl- 
gįąnt į jųsų sąlygas. Enci
klopedijos rędąpAciją, žino
mą, iš tąpių bipgrąfijų pa-< 
siri’nks sau tįpkąpiąs.

R. šarmaitis
Vilųįus

Maskva. — TSRS ragino , 
Somalio respubliką įr Ethi-- 
opi ją taikos keliu įsaigti ne
susipratimus. '

Mięsto gyventojų išrink
ta tarybą, kuri rūpinasi vi
sais miesto reikalais, susi
deda iš 121 atstovo. Mo
terys sudaro ketvirtadalį 
atstu vų.

Eisenhuttenstadt miestas 
labai panašus Tarybų Lie
tuvos socialistipiam Naujo
sios Akmenės miestui, ku
ris išaugo prie didžiulio ce
mento gamybos centro.

Mpi|ari§Ui Ekvadorą 
pąyęrtė pragaru

Militaristų junta, pereitą 
rugpjūtį nuvertusi valdžią, 
dar tebesiautėja. Ekvado
ras dabar panašus praga
rui.

Niekas nežino, 4,kiek ten 
yra po areštu žmonių. Šim
tai komunistų, unijistų, stu
dentų, mokytojų, rašytojų, 
artistų ir kitokių įmonių 
sugrūsti į kalėjimus. Jie ten 
baisiui kankinami.

Vienas kalinys, ištrūkęs 
iš kalėjimo ir pabėgęs Ku- 
bon, visas sužalotas, rankų 
pirštai sulaužyti. Jis pasa
koja, kokias baisenybes ka
liniai turi pernešti . Jie pa
daryti invalidais, visi serga. 
Daug kančių perneše Pedro 
Šaadas, generalinis Komu
nistų partijos sekretorius. 
Rašytojas Newton Rome
ro Rivadenera kankinimų 
neišlaikęs mirė. Niekas ne
žino, kiek yra iki mirties 
nukankintų.

Su tokia militaristų dik
tatūra, tačiau, Jungtinių 
Valstijų vyriausybę palaiko 
draugiękųs ryšius.

Ekvadoras (Ecuador) 
randasi Pietų Amerikoje 
—šiauriųiamę Pačifiko pa- 
Iteštyję; turi arti'4 ir pu
sę milijono gyventojų.

JAV
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Mikroniegas

Žiūrint nro mano akinius
Ginčas kunigo su ateistu

Praeitais metais Valsty
binė Grožinės Literatūros 
Leidykla Vilniuje išleido 
gerai žinomo Lietuvos ra
šytojo Jono Ragausko nau
ją knygą — “Nenoriu dan
gaus.” Ši Ragausko knyga, 
kaip ir jo autobiografinis 
traktatas “Ite^ missa ėst,” 
nepaprastai įdomi ir pamo
kanti. Kaip ateisto vado
vėlis, man rodos, šis kūri
nys pralenkia net ir pirmą
jį. Dedikacijos žodyje au
torius sako:

“Tepadeda ši knyga reli
gijos paklupdytam ir su
lenktam žmogui atsitiesti! 
Tepadeda jam, užuot pra
vardžiavus Motiną Žemę 
‘ašarų pakalne,’ visa širdi
mi ją pamilti ir kartu su 
sąmoningaisiais tarybiniais 
žmonėmis būti laimingais 
Komunizmo rūmų statyto
jais ir pirmaisiais jį gy- į 
ventojais!”

“Nenoriu dangaus,” 
idėjinis disputas tarp tikin
čio ir netikinčio.
čiam atstovauja patsai au- Į 
torius, ekskunigas Jonas, o

istai jų suvis neliestų. Bet 
kai kunigai dirba daugiau 
politikai negu bažnyčiai 
kad jie vyskupų pakeliami 
į pralotus bei kanaunin
kus ne už uolų tarnavimą 
bažnyčiai, bet už politinius 
darbus, tad pasauliečiai tu
ri prieš juos ir jų kišimąsi 
į pasauliečių reikalus kovo
ti :

kalbėtų kitiems apie dievą, 
tai ir mokslas tylėtų apie 
ii -.. Tikintieji surašė Bib
liją, Koraną, Talmudą, Ve
das ir kitas ‘šventas’ kny
gas, teologai sukūrė daugy
bę veikalų anie dievą ir ki
tus antgamtinius dalykus, 
bažnyčia, t. y. dvasininkai, 
suformulavo tikėjimo dog
mas ir įsakė žmonėms jas 
tikėti. Šitaip tikintieji na- 
tvs sudarė mokslui tam ^tik
ra objektą, kuri jie norom 

! nenorom turi tyrinėti ir da- 
t i ryti išvadas anie Bibliia, 

apie dogmas. anie teologiia 
—anie tai. ką jam pateikia n

mantą, tik tas procesas per
daug atseina, neapsimoka.

Persekiojimas mokslo 
ir mokslininkų

Kun. Vytas teigia, jog ka
talikų bažnyčia mokslui ne
prieštarauja, bet net jam 
“padeda.” Tačiau jis tiks
liai mums nepasako tokio 
“mažmožio,” kaip buvo per
sekiojamas mokslas ir mok
slininkai viduramžių .(tam
siųjų amžių) metu? Galima’ 
būtų jį paklausti, kas kan
kino G. Galilėjų ir Koper
niką, kurie skelbė, kad že
mė yra apskrita, kad ji su
kasi apie saulę, o fie at
virkščiai? Kas sudegino gy
vą ant laužo 1600 m. Romo
je Džordaną Bruną už tei
singą astron o m i j o s žinių

sus ir begurkšnodami kon-Į 
j Aką (juk Jonas turėjo sa
vo svečią pavaišinti), kal
ba apie religinę moralę, 
ypatingai kunigų dorovę, 
maldą, dekalogą (10 dievo 
įsakymų, tariamai duotų 
Mozei Sinajaus kalno šone), 
gyvenimo prasmę bei pa
skirtį, religijos vaidmenį 
jaunimo auklėjime ir t. t. 
Yra įdėta ir kelios .raciona
laus pobūdžio apybraižos 
bei pjesės, parodančios ti
kinčiųjų nenuosaikumą, jų 
veidmainingumą ir kit.

Autorius įtikinančiai pa
rodo, kad teologai, gindami 
antgamtinį pradą, pastato 
vežimą arklio priešakyje: 
jie pirma paskelbia savo te
zę, o paskui ieško argumen
tų jai paremti. Jie ne iš 
faktų daro išvadą, bet at
virkščiai. Darydamas savo 
a r g u m e n t a ei j os sąvadą,

oiiitrci aoui uu u iii j. i v? o Žymiu i . • > • •

skelbimą? Kiek tūkstančiu knygos autorius teigia: 
‘ •- _____ Y* . ‘______________ X

“eretikų” katalikų bažny
čios sukurta “šventoji in
kvizicija” ■ 
pakorė, 
ir kitaip nukankino?
taip bažnyčia “padėjo”

“Bažnyčia visuomet buvo 
ne tiek religine, kiek poli-

Miami, Fla. T
Šis tas iš Miamio miesto
Paprastai mūsų ponai di

džiuojasi, kad pas mus vis
kas gerai eina kaip sviestu 
patepta, bet retkarčiais jie, 
gal netyčia, pasako ir ką 
kitą. Taip ir vietos didla- 

(pis paskelbė, kad visoj Flo- 
x^xwvi x- ridos^valstijoj yra 9,000 na- 

įvyks dainų šventė, tame j(ntimtų iš savininkų. 
----- - - ĮFHA paskolos buvo duo

tos žmonėms ant išsimokė- 
Gi dabar, siaučiant 

nedarbui ir kubiečiams iš 
daugelio atėmus darbus,

Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas

Lietuvių Meno Sąjungos 16-asis suvažiavimas šau
kiamas 1964 m. liepos 5 d. (Henry Hudson Viešbuty, 353 
West 57t Street, New York City. Pradžia 10 vai. ryto. 
Širdingai kviečiame visus narius, kaip pavienius, taip 
ir organizacijas dalyvauti. .i

Apart suvažiavimo, skelbiame Dainų šventę-festivalį 
liepos 4 d. Tą dieną įvyks Lietuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimas, o vakare į 
pačiame Henry Hudson viešbutyj. Kviečiame meniniu-! 
kų grupes — chorus, teatrines grupes, solistus ir visus Y“ 
kitus artistus ruoštis šiam dideliam įvykiui. -°*

Liepos 5 d. vakare bus banketas “Laisvęs” svetainėje, 
kur prie užkandžių galėsime pasidalinti įspūdžiais iš namų yra atimta (for- 
festivalio, iš suvažiavimų.

Kviečiame visus pasimokėti duokles, prisiųsti sekre
torių adresus, kad galėtume smulkiau pranešti visas de
tales prirengimui suvažiavimo ir festivalio.

Neužilgo visi gausite laiškus iš sekretorės su pilnais 
nurodymais . Chorams bus paskirtos kelios dainos, kad 

visi bendrai galėtume uždainuoti.
LMS CENTRO KOMITETAS:

Ieva T. Mizarienė, Pirmininkė 
Mildred Stensler, Sekretorė 
Tadas Kaškiaučius, Iždininkas

Jonas Juška
Walter Brazauskas 
Jonas Grybas / 
Suzana Kazokytė 
Povilas Venta
Nastė Buknienė •

suvažiavę

i

klozuota).
Atsirado “geradariai” ir 

siūlo juos visus nupirkti, 
jei FHA parduotų už 40% 
apkainuotos vertės, Žinoma, 
pirkėjai padarytų gerai pel
no, parduodami daug bran- 

; giau. EHA apskaičiavo, kad 
pirkėjai pasipelnytų, bet 
FHA būtų baisi negarbė.

Žinoma, FHA už tą kainą 
neparduos, tai gerai. Bet 
ką tas parodo? Parodo, ko
kia sunki ekonominė darbo 
žmonių padėtis.

gyvais sudegino, galia. Jos glaudus i y- 
sudrąskė į gabalus šys su ta tauta ir ^valstybe, 

Tai i kurioje yra bažnyčios cent
ras, dar kartą parodo, kad 
bažnyčia yra ‘šio pasaulio 
karalystė,’—jai religija rū
pi tiek, kiek ji yra politi
nių tikslų, o konkrečiau ta
riant, turtų ir valdžios sie
kimo priemonės.

Galutinė išvada ta, kad re
ligija — svetimas žmogui 

gams sparnus. Tuomet visi i dalykas. . Nors tai skamba 
žinotu, iog dievas tikrai yra. Para,doksiškai, bet taip yra. 

Religija, nors tūkstančius 
metų lydėjo žmoniją, bet 
buvo’ir paliko kažkas prie
šingo žmogaus prigimčiai, 
nes ji — nenormalių visuo
menės gyvenimo sąlygų pro
duktas. Todėl žmogus yra 
linkęs nusikratyti religiją...

Biblinės pranašystės, ly
giai kaip apsvaigusių seno- 

| vco ikiivuvoiul,
' I daug labiau primena girto 

Kunigai teigia, joį žmo-'ar išprotėjusio žmogaus 
, negu ‘aukš- 

, kad čiausios išminties’ apsireiš- 
jis kaip gyvulys, kuris tik Į kimą. Klasiškas tokių pa- 
ėda, dirba ir sensta. Tačiau i kvaišusio žmogaus sapalio
jo kolega Jonas visai teisin- jimų pavyzdys yra tavo 
gai jam nurodo, jog religi- (kun. Vyto—M.) minėtasis 
ninku gyvenimo tikslas tik- Jono apreiškimas.” 
rai menkas: jie tik sako, 
būk neigią materialų gyve
nimą, bet patys automobi
liais važinėja, pinigus krau
na, apgaudinėja, vagišiau
ja, paleistuvauja, girtuok
liauja ir pan., o apie jų pa
čių skelbiamą ir kitiems 
peršamą rojų — visai nesi
rūpina. Kas kita su pa
žangiais pasauliečiais: jie 
studijuoja, mokslinasi, to
bulinasi; jie žiūri, kad 
mokslas tarnautų žmogui, 
kad technika gerintų žmo
gaus gyvenimą, kad menas 
džiugintų jų gyvenimo die
nas, nes jie žino, kad miręs 
žmogus tais dalykais džiaug
tis negalės, kad jis antro 
gyvenimo negyvens. Jie dir
ba visuomenei, ją tobulina. 
Jie savęs neapgaudinėja, 
iliuzijomis netiki, jie nori 
žinoti, o ne tikėti!

Apsikeitę tuzinu laiškų, 
mūsų disputantai tęsia savo 
pokalbį “akis į akį,” susėdę 
autoriaus namuose Kaune. 
Juodu, berūkydami papiro-

mokslui!
Kalba kun. Vytas apie 

“stebuklus,” kaip dievo bu-
Netikin- tikintieji.

tūliui MVHao, u Kun. VyUs iškeha klausi- vimo įroc]ymąJ jam labai
tikinčiam — kunigas Vytas. trejybes-traices - troikos vykusiai autorius atsako, 
Aišku, jog kun. Vvtas yra (tr\s arkliai —vienas vezi-,jOg geriausiasdievvstėsiro- 
tik simbolis, jog tokio kuni-1 m?.s)’ J1S PrlJygina Į dymas butų, j—

(Joks kimi-' kapeikų monetai: trys ; stebuklu iša u g i n t ų kuni- ’

Aišku, jog kun. Vvtas yra (trys arkliai - vienas veži-^ jOg geriausias dievystės įro- 
l jeigu dievas j

BLOGA ORIENTACIJA
go suvis nėra.
gas nestos į debatus su ap-: kapeikos . vienas pinigas, 
sįšvietusiu netikinčiu, nes iš i Maciau ma analogija pi.as- 
dhksto žino, kad iuos pi-a_ i ta. tiecioką galima iškeisti 

• laimės). Tai paties auto-1 i b’ls atskiras ™netas (ka
riaus sukurtas personažas, I fe.lka,\ uz ja^ uusipirkti 
kad su juo būtų galima dis- i 11S s. ll^Wus daiktus. O 
kutuoti dievą, religija ir I ai\ talJall™a s,u
šiaip bažnvčią liečiančius! dieviškąja tioika. Ne.
klausimus: kun. Vytas gina | Kun. Vytas kalba ir apie

žinotų, jog dievas tikrai yra, 
tuomet nė tikėti nereikėtų: 
visi žmonės norėtų būti an
gelais, nes jie žinotų, kad 
dievas yra, o ne tikėtų.-?

Kun. Vytas kalba ir apie 
žmogaus gyvenimo tikslą. 
Jis sako: “Iš tikrųjų, kam

Biblijos bei scholastikos tei- ’ visatą, žvaigždes, planetas žmogus gyvena žemeje?
Iginius ir tikinčiųjų prieta-: bei kitus dangaus kūnus. Nėjai! tik tam, kad valgy-
rus n Jonas aiškina mokslo Jis sako, jog “dievo suku r-miegotų, sentų ir pąga- __ _ _

menulis milijonus li^U- niiitiį. Ir tai viskas. • ves graikių pitijij kliedesiai 
kartų didesnis už bile kokį Koks niūrus atsakymas!” , 

tymą ir žalinga poveiki į žmogaus sukurtą žemės pa- — 
pažangos raida bei sveika lydovą-sputniką. Tačiau jis ! gus be tikėjimo neturi jo-1 svaičiojimus, 

Disnutąs veda-, užtyli tą faktą, kad menu- į kio gyvenimo tikslo, ’ ’ 
n • • U’o kiliinnn mohi iift kflin 1<11Y

nasiekimus. dievo bei tiky-; tas” 
bos atsiradimą, josušsivvs- 
tvmą ir žalinga poveiki į žmogaus ąųkurtą žemės pa-

pro tavim?.
ma rimtai, mandagiai, va- 
duoiantis dokumentais bei 
logikas dėsniais. Kai kurie 
iv filosofiniai argumentai 
P’al bus neišnrusnsiam skai- 
tvtnuii kai kur ir kiek ner
upūs. tačiau tokiu nedaug. 
Knvo-os kalba labai o’era.

p-alpio narašvti Hk 
f’/nni<To sutana metes, moks
liškai nrotauias autorius, 
"oras literatas, toksai kain 
Jnnpą Ro frauskas.

Disnuta nracleda laišku 
buvusiam savo draumū ir 
koleerai Jonui kun. Vvtas. 
Jis gina dievą ir religija:

“Tu daug kalbi ir rašai 
apie dievą arba, teisingiau 
pasakius, prieš dievą. Įro
dinėji, kad jo nėra. Kartoji 
seną materialistų teiginį, 
kad religija esanti mokslo 
priešas. Tvirtini, kad moks

lias neturi nieko bendra su 
ą-eligija. Dievas yra dva- 

ir visas antgamtinis 
pasaulis yra nematerialus. 
Vadinasi, dievas ir religija 
neįeina į mokslo sritį... 
Mokslas negali dievo iš nie
kur išstumti, nes niekur su 
juo nesusitinka.” etc.

Jonas atsako Vytui klau
simu: “Kokia teisę turite 
jūs paty^ kalbėti apie die
vą. jei draudžiate mokslui 
tai daryti? Iš kur jūs žino- 

'te. jog dievas yra? Iš kur 
sužinojote, kas jis yra, ka 
veikia, ką galvoja, ko nori, 
ką myli ir ko neapkenčia?” 

« Pasauliečiai sužino apie 
|&evą bei tikybą tik iš reli- 
#fninkų. Jokie mokslo ar 
istorijos veikalai apie tai 
nekalba, jokių įrodymų nė
ra. Jeigu kunigai nelįstų 
į pasauliečių reikalus, į po
litiką bei visuomenę — ate-

lis yra bilijonų metų žemės 
formavimosi raidos vaisius, 
kad jis neatsirado sponta
niškai. (Biblijos autoriai 
sako, jog žemę dievas sukū
ręs per šešias dienaą tik 
prieš 6.000 metų). Kun. 
Vytas klausia, kas sukūrė 
materiją (medžiagą) ii’ vi
satą? Jam knygos ąuto
rius (Jonas) atsako, jog 
materiją ir visatą niekas 
nesukūrė, ją sukurti iš vi
so ir nereikėjo, nes ji,yra 
amžina ir beribė, t. y’ be 
pradžios ir pabaigos; kad 
materija bei energija nesu
naikinamos, kad jos keičia 
tik savo pavidalą - formą. 
Jeigu visatą ir materiją bū
tų sukūres dievas,, kaip 
mums sako teologai ir ku
nigai, tai tuomet viskas tu
rėtų pradžią ir pabaigą, 
įskaitant ir patį dievą. Tuo
met galima būtų teologus 
paklausti: kas-sukūrė die
vą, nes ir jis/'.t^ėjp turėti 
pradžią?

Visata ir materija jau bu
vo tuomet, kar gimė pirma
sis teologas, išgalvojus die
vo bei jo šeimos (motinos, 
sūnaus ir kitų giminių) idė
ją; ji bus ir tūomet, kai 
sąvoka apie vienašmenį ar' 
triasmenį dievą bus jau se
niai užmiršta!

Skirtingas materijos for
mas, skirtingus elementus 
—sudaro tik skirtingi ato
mai elemente bei jų susi- 
grupavimai, skirtingas kie
kis elektronų atomo bran- • 
duolyje, 
mas, kai 
energija, 
tracitas, 
tas yra tasai pats elemėn- 
tas—anglis, tik kita jo for
ma. Anglį, prie labai aukš
to spaudimo ir didelio karš
čio, galima paversti į dei-

Antrojoje knygos dalyje 
autorius daugiausia kalba 
apie asmeninius susidūri
mus su savo buvusiais kole
gomis - kunigais, su tikin
čiaisiais (pažįstamais ir ne
pažįstamais) ; jis aiškina 
savo oponentams tikybinių 
prietarų žalingumą, jų ne
nuosaikumą ir t. t. O ta 
tema laiškų autorius gauna 
gana daug: kai kurie jų 
žmoniški, /o kiti (anonimi
nių autorių) bjaurūs pašk- 
viliai, paprastos kolionės, 
šmeižtai bei asmens užgau
liojimai. Yra, mat, žmonių 
(tikybininkų eilėse), kurie 
metusį kunigystę laiko “re
negatu,” “išdaviku,” kurį 
galima visaip niekinti. Aiš
ku, tuo jie parodo tik savo 
nekultūringumą, nemoksliš- 
kumą, grubumą, nesantūru
mą.

Racionalus, sveikai pro
taująs ir mokslą gerbiąs 
skaitytojas — knygoje ras 
sau daug naudos ir malonu
mo.

Neperseniai, rodos, 1963 
metų pabaigoje, buvo pasi- 
mota surengti platų prakal
bų maršrutą rašytojui Phi
lipp Bonoskiui. Visa eilė 
miestų gavo paraginimus 
surengti jam prakalbas. 
Matomai, tai buvo su min
timi į jas sutraukti mūsų 
jaunesniąją kartą, bet atsi
liepimas į tai buvo apgailė
tinas: nė viena kolonija, iš
ėmus Chicagą, tuo nesirū
pino, o nekurios net pasakė, 
kad jaunesnieji į tas pra
kalbas* meis,-o senieji anglų 
kalbos nesupranta. Tuo 
remdamiesi prakalbų ren
gimą atmetė.

Toks paraginimas buvo 
gautas ir Clevelande, bet 
niekas jo nei nesvarstė.

Labai blogas toks pasaky
mas, kad mūsų jaunesnioji 
karta į tokias prakalbas 
neis; tai kalbėjimas už ki
tus, kas neturi nieko bend
ro su tikrove; tai tik prie
monė nustumti nuo savęs 
surengimo pareigas. /

Kiek mums žinoma, P. 
Bonoskis yra talentingas 
rašytojas, parašęs keletą 
svarbių knygų, aplankęs 
savo laiku nemažai svetimų 
šalių, todėl aišku, jog jis 
gali iš tų patyrimų šį tą ir 
kitiems pasakyti.

Nors jis gimęs 
šeimoje, bet kalba 
anglų kalba, todėl
rasime tinkamesnio žmo
gaus mūsų jaun e s n i a j a i. 
kartai sueiti į artimą su juo 
pažintį ir kartu gali šį tą 
iš jo pergyventų patyrimų 
pasimokinti.

Nekartą tenka girdėti iš 
mūsų senesniųjų draugų 
kritikos jauniesiems už ne- 
dalyvavimą su mumis kartu 
jokiame veikime. Pirm tai 
dararit turėtume labiau įsi-

| gilinti- į jų padėtį. Gera mū
sų jaunuolių dalis yra ant
rojo pasaulinio karo vete
ranai,' sugrįžę iš karo; ku
rie norėjo ir netingėjo, ga- 
'ėjo šio to pasimokinti val
džios lėšomis, ir tokiu būdu 
kai kurie iš jų dasisiekė iki 
valdžios darbų arba geriau 
apmokamų darbų fabrikuo
se, ir šiandien jie neblogai 
gyvena.

Reikia atminti, jog tie 
taip vadinami jaunuoliai, 
apie kuriuos čia kalbama, 
jau 40-50 metų amžiaus. Jie 
augina savo šeimas ir turi 
savus, skirtingus nuo mūsų*

reikalus. Prie mūsų veiki
mo, kiek mes jo dar turime, 
jiems sunku pritapti, ta
čiau kuomet surengiamos 
kiek stambesnės pramogos 
— koncertai, gera jų dalis 
atsilanko. Jie nenuėjo į jo
kias mūsų priešų eiles. Kur 
yra kiek platesnis meninis 
veikimas, ten ir minimas 
mūsų jaunimas skaitlingiau 
dalyvauja.

Grįžkime prie P. Bonos
kio ir jam prakalbų marš
ruto surengimo. Kai kas*. v.
gal pasakys, jog tai neįma* DEC geležinkeliu ir 
noma įvykinti, per sunkus ! vėl nesusipratimas. Mat, jo

Kubai uždarius 
mijos bazei gėlą 
vietos televizijos komenta
torius Ralph Reneck neat- 
sidžiauga prezidento paaiš
kinimu. kad JAV darys sau 
geriamą vandeni iš jūros 
vandens ir paleis bazėje 
dirbančiuosius kubiečius, o 
jų vieton veš iš M i am i o 
čia subėgusius Kastro prie
šus.

Jeigu taip bus, kažin kiek 
JAV tuo laimės? Juk vis 
buvo sakoma, kad tie pabė
gėliai atkariaus Kubą nuo 
Kastro, o jeigu jie bus su
vežti į kalbamą bazę dar
bui, tai kas tada kariaus?

JAV ar- 
vandenį,

lietuvių 
ir rašo 

mes ne-

etc. Radis'-Tadiu- 
išspinduliuoja jo 
tamna švinu; an- 
grafitas ir deiman-
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Nauji gyvenamieji namai Vilniuje. Juose patogiai įsikūrę 
gyvena darbininkai, tarnautoj ai, inteligentai.

darbas. Tiesa, darbas ne
lengvas. bet jei numatoma 
iš jo šiokia tokia nauda, tai 
mūsų pareiga dėti visas 
pastangas tai įvykinti.

Ši svarbų darbą būtų pa
togiausia pavesti ALDLD 
Centro Komitetui.

Centro Komitetas, gavęs 
sutikimą nuo kalbėtojo ir iš 
eilės kolonijų, turėtų rengti 
tokį .maršrutą, turėtų pa
gaminti pakvietimo i pra
kalbąs kortas ar lapelius su 
trumpa P. Bonoskio biogra
fija Jir išsiuntinėti rengė
jams. O vietok draugai, 
pažymėję vietą ir datą, pa
sirūpins išsiuntinėti visiems 
tos apylinkės jaunuoliams, 
ir tuo pakvies juos į pra
kalbas.

Šiose sueigose turėtume 
mėginti mūsų jaunąją kar
tą įtraukti į mūsų Litera
tūros Draugiją, duodant 
jiems anglų kalba knygas. 
Deja, knygos anglų kalba 
yra žymiai brangesnės, bet 
perkant jų gerą skaičių, gal 
galėtume be nuostolių išsi
versti.

Jeigu mums pavyktų su 
šiuo maršrutu įtraukti ge
rą skaičių jaunesnių žmo
nių į Literatūros Draugiją, 
jos gyvavinias ne tik žymiai 
sustiprėtų, bet būtų ir il
gesniems metams užtikrin
tas. Su mums žinomu se
nosios kartos retėjimu mū
sų pareiga ieškoti šaltinių, 
kad kaip nors tas vietas 
užpildytum, ir taip brangią 
apšvietos draugiją dar daug 
daug metų palaikytum.

J. žebrys

Washingtonas. — Balan
džio menesį į JAV militari- 
nes jėgas bus draftuota 12,- 
000 jaunuolių.

streikuoja jau antri metai. 
Kompanija bando operuoti 
geležinkelį su streiklaužiais, 
bet tas kompanijai labai ne
vyksta — dažnai kelyje 
įvyksta nelaimių, kurios da
ro jai nuostolių. Bet ji ryž
tasi geriau panešti nuosto
lių, negu patenkinti strei- 
kierių reikalavimus.

Vasario 9 naktį du trau
kiniai vėl susikūlė ir, sa
koma, bus padaryta apie 
500 tūkstančių dolerių nuo
stolių. Žinoma, kompanija 
tuoj suriko, kad tai sabota
žas — streikierių darbas. O 
tai jau nebepirmas sykis — 
kada tik kompanija turi 
nepasisekimą geležinkelyje, 
tuoj kaltę verčia ant strei
kierių. Bet jai vis nevyko , 
streikierius apkaltinti.

Svarbiausia, kompanijai 
pikta, kad tie susidūrę trau
kiniai vežė į raketų šaudy
mų bazę Cape Kennedy 
medžiagą ten statomiems 
naujiems įrengimams šau
dyti į Mėnulį, o streikieriai 
pastatė ten piketus. Gi sta
tybos darbininkai unijistai 
atsisako peržengti piketą. 
Todėl ura patriotai labai 
pyksta, kad nesuvėluotų į 
laiką pastatyti tuos pasta
tus.

žilas Juozas

SAKO, KAD SINATRA 
PATSAI “PASIVOGĖ”

Los Angeles. —Aihslerio, 
Barry ir Keenano advoka
tai, kurie gina jaunojo Si
natros vagis, tvirtina, būk 
patsai jaunasis F. Sinatra 
sugalvojo “pavogimą”, kad 
išgauti iš tėvo $240,000 pi
nigų. Prokuroras sako, kad 
tai tik išsisukinėjimo pasa
ka.
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Rojus Mizara ►

Žodis kitas apie KL Jurgelionį KARALIAI IR PIRATAI' i Plaukdami toliau pakran
te j šiaurę, piratai gruodžio

Jau buvo minėta “Laisvėje,” kad 1963 
mx gruodžio 24 d. Riverside, Calif., mirė 
Klebfas Jurgelionis, baigdamas 78-uo- 
sius metus amžiaus. Jungtinėse Valsti
jose jis išgyveno daugiau nei 50 metų. 
Kaip laikraštininkas, poetas, visuomeni
ninkas Jurgelionis buvo plačiai žinomas, 
dėl to verta apie jį tarti žodį. '

Kl. Jurgelionis gimė 1886 m. sausio 1 
Kupišky, augo Panemunėlv. Mokėsi Pet
rapily ir Krokuvoje, bet joKios profesijos 
nebaigė dėl lėšų stokos. 1905-1907 metų 
revoliucijos metu, beje, buvo areštuotas 
ir įkalintas Vilkaviškio kalėjime; iš ten 
pabėgo.

Pasiekęs Škotiją, Jurgelionis buvo pa
kviestas redaguoti anuo metu lietuvių 
socialistų leidžiamą laikraštį “Rankpel- 
nis”— jis buvo jo pirmasis redaktorius. 
Vėliau išvyko f JAV. “Rankpelnio” 
spaustuvėje pramoko ir spaustuvininko 
amato, todėl, pasiekęs šią šalį, gavo dar
bo Scrantone prie J. Šliupo leidžiamo 
žurnalo “Laisvoji Mintis.” Dirbo jis ir 
“Kataliko” ir “Lietuvos” redakcijose Či
kagoje; vėliau dirbo “Naujienose”—re
dakcijoje ir administratorium. 1919 m. 
baigė St. Paul Universitete Čikagoje tei
sių skyrių, tapo advokatu.

Savo pirmuosius eilėraščius Kl. Jur
gelionis pasirašydavo Kalėdų Kaukės 
slapyvardžiu, o kurį laiką “Naujienose” 
po satyriniais eilėraščiais, rodosi, nau
dojo Ožio Mikitono slapyvardį.

Karo metu išėjo Kl. Jurgelionio vers
tas Šekspyro “Makbetas” — naujiena 
mūsų literatūroje. Didžiu godumu vei
kalą" skaičiau. Į Bostoną tuomet at
vyko anglų aktorių trupė su “Makbetu,” 
ir aš, pasiėmęs Kl. Jurgelionio vertimą, 
ėjau į teatrą, tikėdamasis, kad jis man 
daug padės veikalui suprasti. Nepadė
jo—nesusigaudžiau. r Šiandien, lyginant 
Kl. Jurgelionio vertimą su Aleksio Chur
gino išverstu “Makbetu,” išleistu Tary
bų Lietuvoje, pirmasis skurdus. Bet 
anuo metu jis gerai pasitarnavo tiems, 
kurie troško su Šekspyru susipažinti lie
tuviškai.

1916 m. išėjo Kl. Jurgelionio eilėraščių 
rinkinys “Glūdi-Liūdi.”

Man gyvenant Čikagoje^ tuojau po ka
ro, mes Jurgelionį aštriai kritikavome 
už tai, kad jis, būdamas “Naujienų” ad
ministratorium, organizavo/ir laikraš
ty reklamavo visokias be/droves kaip 
ūmaus pralobimo priemonę tiems, kurie 
pirksią jų Šerus. Rodosi, 1924 metais 
jis skambino į “Vilnį” ir prašė, kad V. 
Andrulis ir aš pas jį į namus užeitum 
pošnekiams.

Nuvykome. Kalbėjomės apie visokius 
dalykus dalykėlius, kiek atsimenu—dau
giausia apie SLA reikalus. Mat, tada 
pažangieji SLA nariai buvo pradėję ko
vą prieš netikusią organizacijos vadovy
bę. Jurgelionis davė mums patarimus, 
kaip kovoti, tarytum jis pats tai kovai 
pritartų. Ne! Jis stovėjo nuo mūs 
toli; būdamas mūsų oponentų gretose, 
jis norėjo tik stebėti, kaip mes kovoja
me.

Pora kartų buvau nuvykęs Čikagoje į, 
teismo salę, kai Kl. Jurgelionis dalyvavo 
bylose kaip gynėjas, advokatas. Įdomu 
buvo jį stebėti. Augalotas, didelis, dai
lus vyras, intelektualas, rodosi, turėjo 
daryti didžiulę įtaką į teisėją, bet ne

darė. Kliudė jam tas mūsų “lietuviš
kasis akcentas,” kurio jis niekaip nepa
jėgė nusikratyti, ir gana! Kai kalba ang
liškai, tuojau kiekvienam aišku, kad at
eivis, kad anglų kalba pramokta, o ne
įaugta. Amerikiniuose teismuose tai — : 
minusas. Be to, man atrodė/ kad pas jį 
stoka lankstumo, greito, umaus susivo-/ 
kimo, argumentuojant su oponentu.

Ir advokato profesiją jis pastūmėjo į 
šalį, o gal teisingiau, toji profesija pa
stūmė į šalį patį Jurgelionį:

—Tai apgavikų profesija,—sakydavo 
jis. Teismuose bylų ginti jis jau neidavo.

Užeina bendro fronto laikai—1936-ieji 
metai. Pradedame kai kur išvien veikti 
su socialistais. Po Amerikos Lietuvių 
Kongreso Clevelande naujesni vėjai pra
dėjo pūsti mūsų visuomeniniame gyveni
me. Tiesa, Grigaitis ir jam artimieji 
spardėsi, nenorėjo bendro antifašistinio 
darbo, bet kai kur ir jie nusilenkė dau
gumai. Vyko bendri masiniai mitingai, 
konferencijos.

1938 metais Scrantone (Pa.) turi įvyk
ti SLA seimas, kuris rinks organui “Tė
vynei” redaktorių. Senasis, S. E. Vitai- 
tis, įsiėdė visiems organizacijos nariams 
savo stačiokiškumu, nesugebėjimu laik
raščio redaguoti.

Turėjome su socialistų vadovais pasi
tarimą dėl to/ ką statyti SLA organo 
redaktorium. Iš mūsų pasitarime buvo
me: F. Abekas,'V. Andrulis ir šitų žo
džių rašytojas. Griežtai pasisakėme už 
Kl. Jurgelionio kandidatūrą. Manėme, 
kad jis, ano meto sąlygomis, tai vietai 
būtų tinkamiausias. Seimas įvyksta/Kl. 
Jurgelionis tampa išrinktas “Tėvynės” 
redaktorium. Adv. .F. Bagočius sako:

—Dabar tai tikrai prasidėjo SLA bė
dos ... ' .

Iš pradžių Jurgelionis “Tėvynę” pa
darė įdomią, skaitytiną. Be kitko, jis 
ten išspausdino poeto Julmio—A. Jasu- 
čio paskutinį eilėraštį “Tėviškei, myli
mai ir motinai,” sukurtą Ispanijoje pilie
tinio karo metu, kur kovojo ir žuvo.

Vieną dieną skambina jis man, kvies
damas užeiti į “T” redakciją kada nors 
vėlai vakare. Sakė, turįs kažkokią apie 
mane atkarpą iš Lietuvos spaudos.

Šnekėjomės mudu keletą valandų. Jis 
buvo ką tik perskaitęs įžymių anglų so
ciologų Webbų—vyro ir žmonos—knygą, 
berods, “Naujoji civilizacija.” Knyga 
apie Tarybų Sąjungą, -— didelis, išsamus 
veikalas.

—Kaip patinka Webbų pažiūra apie 
Tarybų Sąjungą?—klausiau.

—Patinka, įdomi! Su autoriais sutin
ku :s Tarybų Sąjunga daro gražų pro
gresą, — atsakė Kleofas.

Išsišnekėjus, pasisako, kad socializmas 
rusams tinka, bet lietuviams—ne. Lie
tuviai, girdi, esą kitokio būdo žmonės, 
individualistai, todėl jis esąs priešingas 
socialistinei santvarkai Lietuvoje. Ilgo
kai pasiginčiję, išsiskyrėme.

Kyla naujas dalykėlis: Kun. A. Mi
lukas, pasitaręs su Jurgelioniu, sugal
voja kurti “Amerikos lietuvių rašytojų 
draugiją,” į kurią būtų priimamas kiek
vienas JAV lietuvis, parašęs dvi-tris 
knygas, nežiūrint jo ar jos politinės pa
saulėžiūros.

(Bus daugiau)

Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos 
rūmuose pašarvotas J. Kaškevičius. Prie karsto garbės sargyboje stovi 
Lietuvos TSR Liaudies poetas T. Tilvytis (kairėje), “Tiesos” laikraščio 
vyriausias redaktdrius G. Zimanas, revoliucinio, judėjimo Lietuvoje vete
ranas, personalinis pensininkas J. Stimburys, Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pirmininkas J. Paleckis, Partijos istorijos insti
tuto direktorius R. Šarmaitis, to paties instituto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis M. Burokevičius.

XVI a. katalikiškoji Ispa
nija nukreipė savo žvilgsnį 
į Šiaurės ir Pietų Ameriką. 
Keliautojai, pabuvoję nema
tytose žemėse, parveždavo 
daug aukso ir sidabro.. Is
panijos . karaliai ir didikai 
pradėjo apgirikluoti vis di
desnius’laivynas Ir siuntė 
juos' užgrobti dar niekieno 
neapiplėštus kraštus. Dievo 
vardu buvo užkariaujamos 
naujos žemės, žiauriausiai 
slopinami ir žudomi nepa
klusnūs vietiniai gyvento
jai, o turtai grobiami ir ve
žami dievobaimingiems ka
raliams. Jau to paties am
žiaus antrojoje pusėje ispa
niškosios kolonijos nuklojo 
visą žemyną. Turtingoje 
inkų žemėje, Peru sostinė
je Limoje, įsikūrė Ispanijos 
vietininkas, viceka ralius. 
Tai jis organizuodavo auk
so ir sidabro gabenimą į Is
paniją.

Ir štai ties Peru krantais 
pasirodė ispanų pabaisa, le- 
gendarinis piratas Frensis 
Dreikas, siaubdamas Ra
miojo vandenyno pakran
čių kolonijas. Ispanus-kolo- 
nistus jis išgąsdino it per
kūnas iš giedro dangaus, 
nes jie niekaip negalėjo su
prasti, kaip jis su laivais at
sirado Pietų jūroje (taip 
anais laikais buvo vadina
mas Ramusis vandenynas). 
Per Panamos sąsmauką jis 
negalėjo prasibrauti, nes ji 
buvo gerai saugoma.

Iš tiesų, kas buvo tas vai
duokliškas piratas ir kaip 
jis ten atsirado?

Frensis Dreikas nebuvo 
eilinis jūrų plėšikas. Už 
jo pečių stovėjo naujai ky
lančios karalystės valdovė.

Tuo metu, kai Ispanijos 
karalius Pilypas II su inkvi
zicijos pagalba žudė vidaus 
priešus, degino ant laužų 
eretikus ir įkaitinta geleži
mi bei kitais kankinimo 
įrankiais išgaudavo bet ko
kius savo aukų prisipažini
mus, tuo metu, kai jis pri
jungdavo prie Ispanijos vis 
naujus kraštus, jų tarpe 
Portugaliją, ir siekė užka
riauti visą Europą, išaugo 
kita galybė, nauja plėšri 
varžovė — Anglijos kara
lystė.

Anglija ruošėsi anksčiau 
ar vėliau atvirai susiremti 
su Pilypu II. O kol kas vy
ko slaptas karas su Ispani
ja.

Frensis Dreikas buvo pu
ritonų vikaro sūnus. Kur 
jis gimė ir kada, nėra tiks
liai žinoma. Manoma, kad 
gimė tarp 1540 ir 1545 m. 
netoli Londono. Anksti ta
pęs našlaičiu, jis jaunystę 
praleido ant laivo denio. Tai 
ir surišo jo tolesnį gyve
nimą su jūra. 1567 m. jis 
jau lydėjo vieną iš pirmų
jų anglų piratų Džoną Hav- 
kinsą, kai šis vyko su eks
pedicija prie Meksikos kran
tų. Kelionėje jis tiek pasi
žymėjo, kad Havkinsas pa
tikėjo jam savo antrąjį lai
vą “Džiudita.” Tačiau greit 
po to Dreikui nepavyko už
pulti San Shuano vietovės. 
Ispanai sugebėjo pasiriešin- 
ti, ir jaunas piratas beišsi- 
gelbėjo, tik nepaprastai drą
siai prasiveržęs ir pabėgęs. 
Į Angliją teko grįžti kuone 
elgeta. Tai dar labiau su
stiprino jo neapykantą Is
panijai.

Siekdamas atkeršyti už 
pralaimėjimą, Dreikas 1572 
n), apiplėšė “Viešpaties die
vo vardo” miestą — anais 
laikais buvo toks uostas Ka
ribų jūroje, — o taip pat 
užpuolė kitus miestus prie 
šios jūros. Panamos są
smaukoje, tropiniuose miš
kuose, jis pačiupo ispanų 
karavaną, kuris gabeno

auksą nuo Ramiojo vande
nyno pakrantės prie Atlan
to vandenyno — išsiųsti į 
Ispaniją. Paskui nužygiavo 
tolyn, prie Kartacheno de 
Indiaso uosto, apiplėšė is
panų laivus, perkraustęs į 
savo laivų triumus auksą ir 
sidabrą. Visą pirmąjį tur
tingą grobį jis laimingai 
parsigabeno Anglijon.

Po to jis tęsė savo žygius. 
Vienos ekspedicijos metu į 
Panamos sąsmaukos miškus 
jis prasiskverbė iki Darje- 
no ir, įlipęs į aukštą medį, 
pamatė Pietų jūrą, kurią 
pirma raiže vien ispanų laivai. 
Ten jis garsiai prisiekė nu- 
vyksiąs ir iki jos. Ar tai 
tik legenda, ar ir tikras 
faktas, nežinia, tačiau Drei
kas padarė viską, kad pa
siektų šią anglams uždarą 
“jūrą.”

Klastinga ir neperžvelgia
ma Anglijos karalienė Elž
bieta oficialiai nudavė ne
pritarianti įžūliems Dreiko 
žygiams, bet tikrumoje bu
vo juo patenkinta. Jai pati
ko malonus jaunas piratas, 
kuris reiškė labai didelę pa
garbą savo karalienei. Jis 
tarytum papildė gausią pui
kių ir ją įsimylėjusių vy
riškių svitą, kuri supo Elž
bietą . Leseisteris, Valteris 
Relejus, grafas Eseksas,... 
Šių jaunų drąsių vyrų ap
linka patiko Elžbietai ne 
tik kaip karalienei, bet ir 
kaip moteriai, nes Relejus, 
Eseksas ir Dreikas buvo 
jai ypač ištikimai atsidavę. 
Todėl kiekvieną kartą, kai 
kuris nors jų grįždavo iš ei
linio antpuolio ant Ispanijos 
monarcho valdų, ji priimda
vo jį intymioje asmeninio 
dvaro aplinkųje, pasipuošu
si gražiausiais brangakme
niais, kuriuos šie buvo at
gabenę ir padovanoję jai. Ji 
mėgdavo klasytis vaizdingų 
pasakojimų apie drąsius ir 
pelningus antpuolius. Elž
bieta sugebėjo puikiai tvar
kyti savo reikalus. O jos 
karžygiai išeidavo iš kara
liškos audiencijos kupini en
tuziazmo, sužavėti savo ka- 
raliene ir pasiruošę įvykdy
ti pačius beprotiškiausius 
žygius, kad tik būtų išpil
dyti jos pageidavimai. Vie
nas jos švelnus rankos pa
lietimas, vienas jos žodis 
jau būdavo didžiausias at
pildas už iškentėtus vargus 
ir pavojus.

Per Magelano sąsiaurį
. Jai pritariant ir, greičiau
siai, padedant, Frensis Drei
kas sukūrė planą, kaip įsi
veržti į Ramųjį vandenyną 
per Magelano sąsiaurį, ku
ris tuo laiku buvo skaito
mas “paslaptinga” vieta.

Nuo 1520 m., kai Magela
no sąsiauris buvo atrastas, 
pro jį iš rytų į vakarus p ra-

siskverbe vos keli ispanų 
laivai. Visi bandymai pra
plaukti jį iš vakarų į ry
tus arba iš Ramiojo vande
nyno būdavo nesėkmingi. 
Po paskutinio nevykusio 
bandymo 1557 metais są
siauris buvo apskritai laiko
mas nepraplaukiamu. Tai
gi, per pastaruosius dvide
šimt metų niekas neplau
kiojo šiose vietose.

Dreiko ekspedicijai buvo 
paruošti penki laivai, po 
100 tonų talpos. Suverbavęs 
162 žmones, Dreikas 1577 
m. gruodžio 13 d. išplaukė 
iš Plymuto. Siekiant su
klaidinti Pilypo II šnipus, 
knibždėjusius kiekviename 
Anglijos uoste, buvo pa
skleisti gandai, kad eskadra 
išvyksta .į Aleksandriją. Ta
čiau po mėnesio ji jau pa
siekė La Platos upę Pietų 
Amerikoje, kur paprastai 
sustodavo Anglijos piratai. 
Ten jie visada apsirūpinda
vo geriamu vandeniu ir mal
komis.

1578 m. sausio 27 d. Drei- 
kp laivai pakėlė inkarus, 
tuo pradėdami pirat i n i u s 
veiksmus dabartinės Argen
tinos pakrantėse. O rug- 
piūčio 20 d. trys laivai iš
plaukė forsuoti Magelano 
sąsiaurį. Likusieji du laivai 
buvo su grobiu išsiųsti at
gal į Angliją.

Nepaisant rūsčios Pietų 
pusrutulio žiemos, oras pa
sitaikė puikus. Dreikas įsa
kė plaukti į pirmąją są
siaurio dalį ir rugpjūčio 24 
d. sustojo ties sala, kurią 
pakrikštijo karalienės var
du. Paskui nebesustodamas 
praplaukė sąsiaurį ir rugsė
jo 6 d. pasiekė Ramųjį van
denyną. Tuo metu netikė
tas baisus uraganas, pasi
taikęs tik šiose vietose, pa
skandino vieną laivą, o ant
rą nubloškė atgal į Atlan
to vandenyną. Dreikui li
ko tik vienas laivas — “Pe
likanas.” Nuo tol jūreivys
tės knygose jis buvo vadi
namas “Auksinis elnias.”

Imdamasis visų atsargu
mo priemonių, Dreikas pa
suko prie dabartinės Čilės 
archipelago. Jis norėjo pa
pildyti ištuštėjusius triu
mus maisto atsargomis ir 
išsilaipino Močos saloje.

Jis buvo įsitikinęs, kad 
salos gyventojai atpažins 
anglus, aršius Čilės viešpa
čių ispanų priešus, ir supras, 
jog jie — salos gyventojų 
sąjungininkai. Bet Močos 
salos gyventojai ne ką tesu- 
sigaudė europiečių naciona
liniu klausimu ir neskyrė 
vienų baltveidžių užkariau
tojų nuo kitų. Pamanę, kad 
baltieji atvyko plėšimo 
tikslais, sutiko ateivius strė
lių kruša ir padarė jiems 
nuostolių. Dreikas buvo su
žeistas į veidą.

5 d. pasiekė Valparaisą. 
Žaibo greitumu jie užpuo- < 
uoste stovėjusį Ernando La^, < 
mero laivą, o po to, pasi
naudodami kilusia panika, 
visiškai apiplėšė miestą. 
Svarbiausiąją grobio dali 
sudarė aukso smėlis 25,000 
pezetų suma ir daug kitų j 
brangenybių. Auksas buvo 
paruoštas išsiųsti Pilypui II.

Už Valparaiso jie pasiekė 
Sereną ir pabandė padidinti 
savo grobį, bet buvo atmuš
ti ryžtingų gyventoj, ku
riuos jau pasiekė žinia, ko
kie čia svečiai.

Pei u sostinėje
1579 m .vasario 15 d. nak

tį Peru sostinėje Limoje, 
kurioje gyvena Ispanas 
vicekaralius, kilo sąmyšis. 
Apie vidurnaktį mieste pa
sigirdo siaubingi riksmai ir 
šauksmai, skambino varpai, 
kariškiai puolė prie ginklų, 
tarp gyventojų sklido fan-

vicekaraliui Franciskui do 
Toledui buvo pranešta, kad 
sostinės uostą Kaljao už
puolė nežinomas laivas. Is
panai, įsitikinę, kad iš At
lanto negalima laivais pa- 
patekti į Pietų jūrą, nė ne
galvojo, jog tai galėtų būti 
jų aršiausi priešai anglai. 
Todėl staigiai juos užklupęs • 
nežinomas užpuolikas atro
dė ypač baisus ir paslaptin
gas. Jie net buvo li/ąkę 
galvoti, kad čia vaiduoklei, 
sukurti persigandusių gy
ventojų fantazijos.

Bet žinios buvo tikros. 
Kaljao uoste išsilaipinę sve
čiai buvo anglų p i r a t a i. 
Dreikas be jokios baimes 
užpuolė ant inkaro stovėju
sį laivą, laisvai šeimininku 
vo mieste ir jį visiškai api
plėšė. Jam į rankas pateko 
daugiau kaip 200,000 pezetų 
sidabro ir nemaža aukso. 
Prityrusių piratų komanda 
veikė labai vikriai ir grei
tai. Kai pagaliau vicekara- 
lius sutelkė savo būrius ir 
atskubėjo į uostą, buvo per 
vėlu. Anglai suspėjo netruk
domi sugrįžti į savo laivą įfr 
dingti nakties tamsoje.

Ispanai negalėjo atsikvo
šėti ir buvo linkęs greičiau 
patikėti, jog tai šėtono iš
daigos, negu jų aršiausios 
priešininkės, eretikės Elž
bietos, pavaldiniai. Liaudo
je sklido prietaringi pasa
kojimai, Dreiko asmenybė 
buvo apgaubta naujomis le
gendomis.

Su baime apie Dreiką ra
šė ir anų laiku metraštinin
kai, rašytojai, memuarų au
toriai. Vienuolis Redžinal- 
das de Licaraga pasakojo: 
“77 metais Ispanijos ir visos 
Europos danguje pasirodė 
garsioji kometa, kurios uo
dega rėmėsi į Magelano są-

Tąsa' 5-tame pusi.

gruodžio

Antrad., vasario (Feb.) 18, 1964

31 d. Kalba respublikos sveika-Gedulo mitingas kapinėse 1963 m.
tos ministro pavaduotojas M. Zaikaus kas (antras iš dešinės priekiniame plane).

4 pusi. Laisvė (Libert
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YUCAIPOS NAUJIENOS
Apie LLD kuopos veikimą

Rodos, dar neseniai bai- 
^ėm senus metus, o jau 
greit baigsim antrą šių me
tų mėnesį. Vasario pra
džioje įvyko LLD 78 kuopos 
metinis susirinkimas. Buvo 
plačiai kalbama apie kuo
pos ir abelnai apie LLD ge
rovę. Mūsų kuopos pirmi
ninkė, nors dar neseniai 
pakilo iš sunkios ligos, bet 
jau įrašė vieną naują narį. 
Žinoma, už tai pagirtina, 
nes ji rūpinasi LLD gerove.

Metiniai raportai rodė, 
kad praeitais metais kuo
pa turėjo 27 narius. Meti
nių įeigų turėjo $402.23. iš
mokėta $370.29, ižde su me- 
tų^radžia buvo $31.94. Pa
girta valdyba, kad viską 
praeitų metų veikloje atli- ir $5 “Vilnies 
ko gerai, tinkamai. Nors 
parengimų buvo tik trys, 
bet visi buvo pasekmingi.

Skaitytas ir aptartas “Vil
kes” bazaro komiteto atsi
šaukimas. Tūli nariai jau 
turi surinkę žiupsnelį aukų, 
bet platesniam sužinojimui 
apie rankdarbius palikta 
rūpintis valdybai.

Tuo pačiu sykiu nariai 
nepamiršo ir “Laisvės” su
važiavimo pasveikinti nors 
su maža auka.

Narių didžiuma jau už
simokėjo 1964 metų duok
les. Tikimės, kad šiais me
tais Yucaipos LLD kuopa

Calimesa Community salė
je.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. popiet 
pas Demenčius Redlanduo- 
se. Nariai pyašomi dalyvau
ti.

Šis susirinkimas įvyko Ju
lijos Paulauskienės stuboje. 
Už tai labai ačiū Paulaus
kienei — už susirinkimą ir 
puikias vaišes.

Mūsų ligoniai
Jau ilgas laikas sirginė- 

ja Nina Sedgwick - Segevi- 
čienė Riverside j. Turėjo 
sunkią operaciją ant akies; 
dabar ją vargina antra 
akis. Ji yra LLD narė ir 
labai nuoširdi visuomeninių 
reikalų rėmėja aukomis? Ji 
atiko j o $5 ateivių gynimui 

” bazarui. 
Kam laikas leidžią, aplan
kykime ją. Adresas: 2655 
Main St., Riverside.

Sunkiai sirginėja Jonas 
Žėkas. Jį prižiūri Pūkiai. 
Gaila gero draugo; jis dėl 
silpnos sveikatos nedaly
vauja lietuvių ^ueigose, nei 
susirinkimuose.

Mirė John Radę
Sausio mėnesio pabaigoje 

jis važiavo į San Francisco 
ligoninę patikrinti sveika
tos. Jis priklausė prie ge
ležinkeliečių unijos ir turė
jo apdraudą iš Southern 
Pacific geležinkelių kompa
nijos. Todėl jis turėdavo 
važiuoti į San Francisco 
SP ligoninę, kad daktarai 
patikrintų jo sveikatą. 
Prieš keletą metų jis buvo 
sunkiai užgautas SP dirb
tuvėje prie vagonų taisymo. 
Nuo tada jis neteko darbo 
ir buvo po tos kompanijos 
apdrauda, gyveno Yucaipo- 
je-

Nuvykęs į San Francisco j 
sveikatos patikrinti ir ten j 

(pabuvęs tik porą dienų mi-1 
mui. Jis įvyks kovo 22 d. j re sausio 29 d, Palaidotas

vasario 1 d. Oaklande. Liū
desyje liko jo žmona Mari
jona ir sūnus Albertas So- 
balis, gyvenąs Oaklande. 
Jonas buvo 64 metų am
žiaus, slavų tautybės. Gili 
mūsų užuojauta Marytei 
Radęs ir jos sūnui Albertui.

Svečiai
1963 metų pabaigoje at

vyko į Los Angeles prie
miestį Tujungą detroitietė 
Elzbieta Chipley - Čiplienė. 
Visi daviniai rodo, kad jis 
rengiasi čia pastoviai apsi
gyventi. Ji buvo atvykus į 
Yucaipą patikti Naujuosius 
metus. Tai buvo pirma pro
ga susipažinti su ja. Elž
bietėlė linksmo būdo, lanko 
lietuvių sueigas. Būtų sma
gu, kad ji apsigyventų Yu- 
caipos aylinkėje.

Malonu buvo praleisti lai
ką su svečiais Jonu ir Mar- 
gareta Milleriais. Jie čia

džiai—parengimuose ir ki
tokiuose reik$UQ$e. Pavyz
džiui, Los Angeles kuopa 
turėjo du darbščius laik
raščių v a j i n i nkus, o mes, 
yucaipiečiai, tik pagelbejonr 
jiems atnaujihti prenume
ratas, ir jeigu būtumėm ga
vę1 naujų skaitytojų,; būtu- 
niėm kreditaVįbjiems.

Vasario 9 d. Los Angeles 
LLD kuopa turėjo Šaunų 
parengimą su pietumis, pro
grama ir šokiais. • Žmonių 
dalyvavo labai daug, ir ga
lima tikėtis gražaus pelno.

Mes ten dalyvaudami ga
vom progą aplankyti įžy
mią veikėją Elzbietą Slesa- 
riūnienę, 1211 N. Beach
wood Dr. Ši draugė pergy
veno sunkias operacijas; ir 
dar vis jos sveikata labai 
silpna. Labai gaila jos.

losahgeliečių lietuvių — Na- 
išbuvo apie mėnesį laiko, ir | talija Petrulienė, gyvenanti • V 1 • V 1 • T — I • 1 T • • '-4 A -k v A i 1 A rT-1iš laiškų girdėti, kad jiems 
Yucaipa ir jos lietuviai bu
vo arti prie širdies.

Apsilankius Los Angeles
Nors Los Angeles yra 

virš 70 mylių nuo Yucai- 
pos, bet dažnai vieni su ki
tais draugaujam labai glau-| la geros draugės.

1834 N. Alexander Ave.. Tą 
visų mylimą draugę jau 
kelinti metai vargina liga, 
ir dabar ji nepajėgia nėper 
stubą pereit, visada būna 
po daktaro priežiūra. Jos 
vyras Petras ir duktė labai 
rūpestingai prižiūri ją. Gai-

METHUEN, MASS.

\Liūdnai prisimenu savo mylimą vyrą

Pakeltas klausimas apie 
Ks. Karosienės knygą, ko
dėl 1963 m. nebuvo atspaus
dinta, 
prieš 
dieną 
dinti. 
išdėjo pirkti,

Tikimės, kad šiemet 
Tarptautinę moterų 
bus užbaigta spaus- 
Keletas narių pasi- 

*, kuomet bus 
gatava. Nutarta parsi
traukti 10 knygų kuopos 
vardu platinti.

Nutarta ir išrinkta komi
sija pavasariniam parengi-

Karaliai ir piratai
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

šiaurį.” Ką tai turėję reikš
ti! Vienuolis aiškino: “...per 
Magei ano sąsiaurį prasi- 
skerbs kažkokia baismė, pa
siųsta mums dievo už mūsų 
nuodėmes.” “Taip ir buvo,” 
taigė brolis Redžinaldas. 
“Maždaug po dvejų metų 
Peru uostuose pasirodė prie
šiškas anglų laivas su kapi
tonu vardu Franciskas Drei
kas.” Ir toliau pilasi pra
keikimai Anglijos karalienei, 
visų blogiausiai ir žiauriau
siai pasaulio moteriai, ere
tike!.

Gandai vis sklido
O tuo tarpu per ispanų 

užkariautas valdas sklido 
panikiški gandai apie pira
tą. Visi ramiojo vandeny
no uostai nuo Peru iki Mek
sikos šiaurės dabar buvo at
viri Dreikui. Jis drąsiai iš 

nęilęs puldavo juos, plėšė tur
tus įr, kur tik galėjo, nai
kino savo priešininkus ispa
nus.

Klyksmai, kilę po šių ant- 
. puolių, pasiekė Ispaniją ir 

kitus Europos kraštus. Il
gus mėnesius karališkuose 
Europos dvaruose pastovi 
pokalbių tema buvo Dreiko 
atakos ispanų valdose. Apie 
jį daug ginčitasi; pagaliau 
Dreiką ir čia ėmė gaubti 
romantiškų legendų aureo
lė.

O Anglijos valdantieji 
^rlupksniai buvo patenkinti, 

/Ufrtę šitokį smūgį galingą-* 
j-ąi jūrų valstybei Ispanijai.

F. Dreikas buvo geras jū
rininkas ir nebijojo su savo 
nedideliu lauvu plaukti per 
vandenyno platybes. J i s 
jgipe ieškai vietos yąkarjpė-

H

se Amerikos pakrantėse, 
žemyną apiplaukti .iš šiau
rės taip, kaip jį apiplau
kė iš pietų pro Magelano 
sąsiaurį. Šitaip beieškoda
mas sąsiaurio, jis atrado ir 
San Francisko įlanką. Iš čia 
jis pasuko į vakarus, pra
plaukė Molukų salas, Indi
jos vandenyną, aplenkė Ge
rosios Vilties iškyšulį Afri
koje ir 1580 m. sugrįžo į 
Angliją. Taigi, F. Dreikas 
buvo kartu ir antrasis jū
rų keliautojas, apiplaukęs 
aplink pasaulį. Pirmasis bu
vo Magelanas.

Tuo metu Anglija ir Ispa
nija, dvi jūrų valstybės, ruo
šėsi lemiamam susidūrimui. 
Pagaliau 1588 m. Pilypo II 
laivynas išplaukė j mūšį 
prieš anglus. Anglų pusėje 
kovojo ir karališkasis pira
tas F. Dreikas. Kaip žino
ma, ispanų ‘‘Nenugalimoji 
armada” buvo tame kare 
sutriuškinta. Nuo šiol Ang
lijos jūrų galybė sparčiai 
augo.

O F. Dreikas vėl grįžo 
prie savo, pirato amato. Po 
kelerių metų jis išplaukė į

KASTANTĄ KAUPINĮ

Įdomus dalykas
Prieš kelerius metus labai ’ 

sunkiai sirgo Kazys Lewis- 
Levišauskas, 956 Everest 
St. Net ir daktarai abejo
jo, ar galės išgelbėti jo gy
vybę. Vėlesniu laiku jo 
sveikata sustiprėjo. Praeitą 
vasarą buvo atvykęs į lie
tuvių piknjką< taipgi vasa
rio 9 d. buvo atvykęs į pa
rengimą Danų svetainėje.

Feliksas Shalingi^š irgi 
buvo arti mirties, o praei
tam parengime dalyvavo, ir 
teko gražiai su juo pasikal
bėti.

Tai tikrai įdomūs dalykai 
su tokiais ligoniais. Malo
nu buvo matyti juos. Ge
ros sveikatos jums, drau
gai.
, Naujametinė viešnagė

Tikėjausi, kad kas iš nau
jametinės viešnagės dalyvių 
parašys į spaudą, tai nesi
stengiau anksčiau parašyti.

Gruodžio 31 d. viešnagę 
surengė Marytė' ir Juozas 
Demenčiai, sų^organizaci- 
jų narių pritąrinp. Todėl 
sakom, kad 
priklauso Demenčiams, nes 
jie rūpinosi surengimu ir 
patys apmokėjo visas pa
rengimo lėšas. To parengi
mo pelnas buvo skirtas Chi- 
cagos Mildos namo palaiky
mui, rodos $80 nuo Red- 
landų ir Yucaipos pažan- 
jų lietuvių.

idęsnė garbe

Alvinas

ir jauJ. Kripas sveiksta 
grįžo iš ligoninėe.

Parengimas
Meno choras ruošia vaka

rienę, kuri įvyks sekmadie
nį, kovo 29 dieną. LDS klu
be, 9305 St. Glair Ave. Du
rys bus atdaros nuo 5-tos 
vai., o vakarienė prasidės 6 
vai. vakare. iv. >

Šeimininkės pagamins ska
naus maisto. Choras kvie
čia visus ir visas skaitlin
gai atsilankyti.

jog Antanas augo ir mokė
si Baisogalos miestelyje, 
Kėdainių apskrity, Kauno 
srity.

Velionio Antano K. Gaį- 
liūno palaikai sukremuoti

Gailimės netekę draugo! 
Siunčiame užuo j a u t ą jo 
žmonai Marcelei, netekusiai 
mylimo, tauraus vyro.

mirusį 1924 m. vasario 16, ir neužmiršiu jo niekados. 
Ilsėkis ramiai, mano mielas.

Jį apgailestaujantieji: žmona Juzė Kaupinienė, 
po antruoju vyru Šleivienė; sūnus Albinas Kau
pinis su žmona, anūkas" Richardas su žmona, 
anūkė Petrisė ir proanūkis Todd, Švogeris Ig. 
Chulada ir žmona, švogeris Teofilius. Tartonis '• \ ■ 

ir visi giminės. ’

BROCKTON, MASS.

Mirus

Dr. Jonui Kaškiaučiui
Reiškiame gailestingą užuojautą jo sūnui, 

dukrai ir jo broliui Tadui Kaškiaučiui.
F. ir K. Čereškai K. Ustupas
A. ir J. Skirmontai K. Sireikienė
Geo. Shimaitis ' A. Sikorskis
K. Kalvelienė M. Gutauskienė
F. Markevičia J. Waitekunas
A. Kukaitienė M. Valant
E. Zaleckaitė A. Chestnut
P. Baronas

/

BALTIMORE, MB.

Mirus

Kazimierui Lopattui
Vasario 5 d.

Karibų jūrą, kurios pąkran- j 
tęsė jį viliojo turtingos is- t
pąnų kolonijos. įet šį kar
tą Jaimė nusisuko puo nar
siojo pirato. Bebąndant už
grobti Panamos sąsmauką, 
jį sumušė ispanų guberna
torius, o pats piratų kapito
nas susirgo di^ęnterįja ir 
mirė savo ląivę. 1596 m. 
vasario 7 d. laivo koman
da nuleido jo cinkuotą kars
tą į Puęrtobelo įlankos dug
ną, kur jis guli iki šiol.

A. Vasilevskis 
Ą. yyteikis

Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmo
nai Veronikai, broliui, seserims ir artimiems 
giminėms. Palaidotas laisvai, 2 vai. dieūą, Lan
dau Park kapinėse. Mielas drauge, ilsėkis am
žinai, lai būna žemelė lengva.

L. M. Antanaičiai
H. Antanaitienę
Ą. Medelienė
J. Stanys
A. O. Žemaičiai
J. Kvedarą
J. Pivariūnienė
J. F. Deltuvai

J. H. Balsys
O. Kučiauskaite
J. J. Svetavičiai
P. O. Paserškiai -
J. K. Deltuvai
P. K. Kupriai
A. M. Braziai
J. Kasiau

HM k

at-

St. Petersburg, Fla
Netikėta mirtis

Iš Cleveland^ Ohio, prieš 
virš penkis meths atsikėlęs 
į šį miestą, Antanas K. Gai- 
liūnas nei dienos nesirgęs 
staiga mirė vasario 6 dienų,

Paliko žmoną, po tėvais 
Marcelę Karažiūtę, gimines 
ir daug draugų. Skaitė “Lai
svę”, “Vilnį” ir buvo LLD 
45 kuopos pavyzdingas na
rys. Niekuomet neapleisda- 
vo kuopos susirinkimų, nei 
parengimų. Malonus buvo 
draugas, su linksma šypsą 
veide dalindavosi mintimis 
su draugais. Iš išyaįzdos 
atrodė, kad galėjb ilgai gy
venti, dar nebuvo senas, vos 
sulaukęs 70 metų amžiaus, 
tvirtas, žvalus. Tačiau šir
dies sutrikimo smūgis pa
kirto Antano gyvybę.

Vasario 10 d. Baird šer
meninė prisipildė pilnutėlė 
žmonėmis suteikti velioniui 
Antanui paskutinį patarna
vimą, atsisveikinta su mie
lu draugu. Maząi randasi

Cambridge, Mass.
širdinga padėka

Mums buvo netikėtas
sitikimas, kai buvo sureng
tas mūsų 50-metinės vedybų 
sukakties minėjimas. Mo
nika Aitutienė ir Nelė Gri
galiūnienė buvo tos sueigos ; 
sumanytojos..

Širdingai dėkojame toms 
draugėmis, taipgi Onai, Gri
cienei, kuri mums jau buvo 
tris kartu pamergė. Taip
gi dėkojame S. Rainardui 
už pabroliu pabuvimą ir ge
rus linkėjimus, savo dukte
rims, žentui, ir anūkams už 
dovanas. Taipgi dėkojame 
visiems, kurie sueigoje bu
vo ir už jų dovanas, ir 
tiems, kurie darbu prisidė
jo. Dėkui klubo gaspado- 
riui už muziką ir pagalbą.

Nešitikėjome, kad mes, 
seni būdami, dar turime 
tiek daug draugų. Skiria
me $50 “Laisvei.” Tai bus 
po dolerį nuo kiekvienerių 

, vedybinio gyvenimo metų. 
Linkime “Laisvei” ilgiausių 
metų.

Už .malonius linkėjimus 
visiems ačiū.

Vladas ir Marijona 
Stašiai

Cleveland, Ohio
Prašymas

Kreipiuosi į visas drau
ges ir spaudos simpatikes, 
jeigu kurios turite „ rank
darbių, kuriuos galite pa
aukoti, tai prašau man pri
duoti. Gavau Jaišką iš “Vil
nies”, praneša, kad bazaras 
įvyks kovo 21-22 dienomis. 
Prašo bazarui dovanų. Lai
ko mažai, tai prašau pasku
bėti.
/ Anna Salin

Mūsų ligoniai
M. Mačiutienė sergą ir 

yra Mount' Sinai ligoninėje, 
1800 E. 105th St.

Serga O. Eitutienė, kuri 
yra toje pąčįoję Jigppinėje. 
Jos sveikata jau gerėja.

V. Lubik guli University 
ligoninėje, 2065 Adelbert 
Rd. '

O. Petruškięnė yra Cle
veland Clinic ligoninėje, 
2Q50 E. 93rd Rd. Visos ligo- 
pinęs yra Clęyelanęle.

Vasario 8 d. LLD kuopos 
pietūs įvyko pasipuošę su 
meniška programa. Kadan
gi tarpe daugelio svečių ra- f 
dosi iš Worcester, Mass., 
meno tvirtas. narys solistas 
J. Sabaliauskas, tai ir iš
kviestas padainuoti solo. 
Pianu palydėjo jauna mer
gytė Judi Shaivo. Dainos 
išėjo sėkmingai, gražiai. 
Pilnutėlė salė žmonių svei
kino dainininką, nenorėda- į 
mi jį paleisti. Programai 
pasibaigus daugelis pagei- 

Idavo, kad kuopa vykdytų 
daugiau tokių meniškų pro
gramų kuopos parengimuo
se.

Po šaunaus ‘ parengimo 
išvyko į Miamės miestą Sa
baliauskai, Salavei č i k a i, 
Plečkaičiai ir Elena Žilins
kienė.

Vikutis

ATSISAKĖ SOSTO
Haga. — Olandijos prin- 

cesa Irena, 24 mėtų am
žiaus, atsisako nuo sosto, 
jeigu jinai būtų link jo eilė
je, kad apsivesti su sena 
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princu Qa(rlos Hugo.

New Yokkas.
sveikatos

— Miesto 
---- ----  ----------- .... įsijonierius 

davinių apie A. K. Gailiūno I G. James sako, ..ad jiems 
jaunų dienų gyvenimą, dar- ' žinomi 14,345 narkotikai, 
buotę, juo mažiau, kur jis Per metus jie buvo 206,248 
gimęs. Kai kurie pasakoja, kartus areštuoti.

Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos I

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai? .
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą? x
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacijos.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus., savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos ijd $2,000 gūnios.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedinė apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

. Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pąšąlpą Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.
Pažvelgkite į

Laipsnis
* .• r ■ •

sekamus mėnesinius 
savaitinę pašalpą:

Mėnesiniai 
Mokesčiai 
.35 
65 
.95 
1.20

mokesčius ir

Savaitinė
* > > ’ 1 I t * i ■Pašalpa

$6.00
9.00

12.00
15.00

II
iii
iv

Dabar LDS moka an£ 30 procentų aukštesnę pašal
pą, negu viršuje pažymėta.

Už 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužęidi- 
anp ar li^os narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 

l ir pusę pašalpos už 72 dįenas. Pavyzdžiui, kaįp dabar 
pašalpą mokama, tai. narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsny j ę, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa- 
kolonijoje arba į LDS centrą:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
.......... 104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417

vo
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IŠ LAIŠKŲ Suvažiavimui sveikinimai
Jau seniai mane graužia 

sąžinė, kad iki šiol dar ne
atsakiau į Jūsų net per
nykštį laišką. Vis norėjosi 
sugriebti ramesnę valandė
lę ir parašyti išsamiau, at
sidėjus. o ne vien priešo
kiu. Tačiau paskutiniosios 
1963-ųjų ir pirmosios Nau
jų metų dienos buvo tokios 
įtemptos, taip perkrautos 
Donelaičio jubiliejaus rū
pesčiais bei ataskaitiniais 
tarnybiniais reikalais, jog 
mano ruošimasis atsakyti“ 
Jums užtruko net iki sau
sio pabaigos. Supraskit ir 
atleiskit.

Apie Donelaičio jubilie
jaus iškilmes Vilniuje Jums 
plačiau nerašysiu, nes ir 
taip apie tai gerai viską ži
note iš spaudos. Tepridur- j biliejiniam numeriui, 
siu tik tiek, jog minėjimas] 
buvo tikrai įspūdingas, gal 
net įspūdingesnis, negu tai 
galima pajusti iš aprašymo 
laikraščiuose.

Džiaugiuosi, kad mums 
pavyko Donelaičio jubiliejų 
išvesti į visasąju n g i n e ir 
net tarptautinę plotmę. Da
bar, kai rašau šį laišką. 
Kristijono vardas plačiai 
skamba Maskvoje, o po ke- 
lių dienų skambės ir Lenin
grade — apie tai taip pat 
plačiau patirsite iš spaudos.

Aš pats, itin pervargęs 
bevadovaudamas respubli
kiniam minėjimui ir susi
telkus daugybei neatidėtinų 
tarnybinių reikalu, tose vi
sasąjunginėse iškilmėse ne
bepajėgiau dalyvauti. Ten 
vadovavimo vairą perėmė 
kiti draugai, kurie taip pat 
šauniai pagerbia mūsų didį
jį Poetą.

O kaip Vyksta Kristijono 
Donelaičio minėjimas JAV 
lietuvių tarpe? Kol kas te
nykštėje spaudoje labai ma
ža kas .teteko,apie tai Šnai

mas. Dabar, berods, JAV 
tėra tik vienas toks leidinys 
“Li t u a n u s, ’ ’ bėt aiškiai 
mdms priešiškas. O tokia
me pažangiame angliškame 
žurnale galima būtų jnema- 
ža populiarinti ir lietuvių 
literatūros, meno bei moks
lo įžymesnius laimėjimus. 
Manau, jog tokį žurnalą, 
jeigu būtų reikalo, savo 
raštais paremtų ir “kra- 
jaus” literatai.

skutiniuosius kelerius me
tus visiškai nebematau, tai 
nė nežinau, ką jam galė
čiau parašyti. Atsiųskite, 
prašom, vieną kitą numerį 
—tai arčiau susipažinęs su 
jo dabartiniu turiniu mielai 
parašysiu ką nors bent ju-

Waterbury, Conn. Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą 
ir linkime, gerų tarimų, ir kad jie būtų vykdyyi ateityje. 
Viso garo, LLD 28 kp. čia randate $10. Klein Yenkelunas.

— 0 —
C^fitralbrooklyniečiai sveikina “Laisvės” suvažiavi

mą ir linkėja ilgai, ilgai gyvuoti. Čia randate $10. Senas 
Juozas, N. Y.

— o —
Mastic Beach, N. Y. Sveikinu “Laisvės” B-vės dali

ninkų suvažiavimą. Linkiu ilgiausių metų. Mano auka— 
$10. K. Depsas.

— o —
Detroit, Mich. Sveikinu “Laisvės” Administraciją ir 

Šviesos” žurnalo aš pa- Redakciją, ir suvažiavusius konvencijoje. Svarstykite ge-

Korsakienė siunčia Jums 
abiems nuoširdžius savo 
sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus, prie kurių ir aš 
visa širdimi prisidedu.

Draugiškai Jūsų 
Kostas Korsakas

Vilnius, 1964. I. 29

rai mūsų mylimo laikraščio “Laisvės” turini ir finansinę 
padėtį. Čia randate mano auką $2. Jurgis Urbonas.

— o —
Grand Rapids, Mich. Sveikinu “Laisvės” dalininkų 

suvažiavimą, linkiu visiems geros sveikatos, laimingai 
dirbti už taiką. Čia randate $5. P. V. Gasparienė.

— o —
Detroit, Mich, šie draugai sveikina “Laisvės” šėri

ninkų, suvažiavimą. Po $5: J. A. Daukus. Natalija As
trauskienė. P. J. $2, ir J. Bubliauskas, $1. Viso $13.00. 
N. Astrauskienė. x

NESENSTAME, IR TIEK!
aš apsiimu į direktorių ta
rybos alternatus, ir paglos
to mane kain berniuką, sa
kydamas: “Man tavęs gai
la!” O aš žinau, kad jei 
nebūčiau aš arba kas kitas 
tos vietos užpildęs, tai jis 
tikru tikriausiai būtu pats 
ja užpildęs. Toks pasišven
timas nas laisviečius savo 
spaudai.

Nuostabu, kad ir pripras
tame suvažiavimo bankiete 
nuotaika buvo pas visus da
lyvius veikli ir primenanti 
jaunesniąją praeitį. Maistu 
ir gėrimu pasinaudojo visi 
labai gerai. O po valgio — 
ir vėl, kaip ir anksčiau, 
kalbėtoju netrūko. Kalbėjo 
bent keli ir dar liko tu. ku
rie būtų ir daugiau kalbėję. 
Stebėtina, kaip visi gali 
reikšti geras mintis savo --- - . v

Svarbu visiems būti 
demonstracijoje

New Yorke įvyksta įvai
rių tautų pastangomis ruo
šiama masinė demonstraci
ja prieš hitlerinius karo kri
minalistus. Demonstracija 
įvyks vasario 27 d., Hotel 
Diplomat, 108 W. 43 St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Europoje jau ne vienas 
karo kriminalistas buvo at
pažintas ir teismui atiduo
tas. Net Vakarų Vokietijo
je, kur jų buvo nemažai pa
sislėpusių, daugelis papuo
la į teismo rankas. Bet*. 
Jungtinėse ’ Valstijose kol, 

| kas iš Europos atbėgę kri-! 
Nepamirškite bent jūs rninalistaf saugiai gyvena.1

I Tokių ir tarp lietuvių kele
tas maišosi.

Tam, kad 
vyriausybės, 
kriminalistai 
ti ten, kur jie papildė kri- 
minalystę, šaukiama ši de
monstracija. Demokrati
niams lietuviams taipgi 
svarbu joje dalyvąuti.

Lietuvių Komitetas prieš 
karo kriminalistus kviečia 
visus ir visas demonstraci
joje dalyvauti.

didžiojo būrų poeto!
K. Donelaičio minėjimas 

truks visus šiuos metus, 
taigi dar yra laiko įsibėgė
jimui. Pavasariop bus dar 
vienos iškilmės poeto gy
ventose vietose. Reikėtų 
Jums plačiau pasirengti 
bent tai datai. Jeigu trūks
ta medžiagos šiam reikalui. ; 
— praneškite, atsiųsime 
įvairių jubiliejiniu leidinių 
bei straipsnių, kuriuos leng
vai galėsite panaudoti.
.. šiomis dienomis mes pas 

save plačiai parni nėjome 
draugo Antano Bimbos sep
tyniasdešimtmetį. Nors aš 
su Halina jau ir pasiuntė
me jubiliatui sveikinimą, 
bėt šia proga prašau per
duoti dar kartą jam ge
riausius mūsų abiejų linkė
jimus, ypač ištvermės ir 
sėkmės kovojant su reakci
jos užmačiomis.

Jūsų prezidento Kenedžio 
žuvimą mes išgvėnome kaip 
savo pačių skaudžią nelai
mę. Paskui buvo ypač kok
tu skaityti kleri kalinė j e 
(kad ir “Drauge”) bei di- 
pukinėje spaudoje įvairias 
insinuacijas kairiųjų ameri
kiečių adresu, juo labiau, 
jog ir 'vaikui aišku, kieno 
iš tikrųjų čia darbas. Da-< 
bar nekantriai laukiame au
toritetingo oficialaus pra
nešimo apie tikruosius 
šios tragedijos kaltininkus. 
Bet ar ilgai dar teks jo 
laukti?!

Jūsų laiške keliami keli 
įdomūs klausimai, dėl kurių 
vieno-kito norėčiau, baig
damas, pasakyti porą žo
džiu.

Labai pritariu Jūsų suma
nymui pradėti leisti pąžan- 
gų ’ lietuviško turinio žur
nalą anglų kalba. Jeigu tai 
pavyktų organizuoti, būtų 
mūšų visų didelis laimėji-

pareikalauti 
kad naciniai 
būtų grąžin-

Rep.

Elizabeth. N. J.
Trumpos žinios

Juozas Kirslis buvo ligo
ninėj. Jam padarė operaci
ją ant apendiko. Šiūomi lai
ku randasi namie, 935 El- 
mora Avė.

i

Mirė Antanas Gurskis, 68 
metų amžiaus. Buvo pavie
nis, mirė ligoninėj. Kadan
gi neturėjo giminių, tai 
niekas nenorėjo paimti iš li
goninės ir laidoti. Betgi at
sirado geradėjas, kuris pa
siėmė ir palaidojo. Vėliau 
surado ir turto, bet testa
mento velionis neturėjo, tai 
bloga.^

mirę ir palikę daug santau
pų be testamentų.

LDP Klubas rengia ban
ketą balandžio 11 d., 408 
Court St. Bus pagerbti He
lena Kudirkiene ir Ignas 
Beeis.

Skairių šeima—jaunieji, 
Raymondas ir Anne Skai- 
riai, susilaukė sūnaus. Sū
nus auga sveikas ir tėvai 
linksmi pirmo sūnaus susi
laukę.

A. tikrinąs

— o — X
Nuo pavienių gauta sekamai:
Peter Gudelis, Miami, Fla.........................
Motiejus Klimas, Ramsey. N. J.................
Jonas, Jr., Brooklyn, N. Y.........................
A. Lipčius, Eddystone, Pa.........................
Ona iš Richmond Hill, N. Y......................
S. Sasna, Brooklyn, N. Y..........................
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y.................

s S. ir K. Radušiai, Bayonne, N. J...............
J. Bondžinskaitė, New York City, N. Y. .
Mr. A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y. ..
LLD 1 kp., Ozone Park. N. Y....................
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y..........
A. Gilman, Springfield Gardens, N. Y. ..
K. Motejunienė, Fairlawn, N. J....... . . . .
Aido choras, Ozone Park, N. Y.................
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.............

/J. ir A. Daukai, Detroit, Mich...................
■G. ir S. Stasiukaičiai, Cliffside. N. J........

M. ir O. Stakovai, Brooklyn, N. Y........ . .
Maspethietė ............................................. .
K. ir i. Levanai. Brooklyn. N. Y.............
Sofija Petkus, Brooklyn. N. Y.................
LDLD 6 Apskr., Philadelphia. Pa.............
Maksimiškis. Ozone Park, N. Y.................
A. J, Pranaitis, Camden, N. J. ...............  .
Navalinskai, Atlantic City, N., J. ........
A. Sapiega. Troy, N. Y. ........................
Alekas Deikus, Masneth, N. Y...................
Monica Daunis, Brighton. Mass......................... 5.50 i
K. Nečiunskas.. Brooklvn, N. Y.............................5.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa.................................... 5.00
V. Gizauskas, Chester, Pa. ................................. 5.00
S. Biiavičius, Arno1 d. Pa....................................  5.00
Julius Neumanrj^Mi-Kvaukee, Wis..................    5.00
V. Vasys. Chicago, Ill.........................................  5.00
J. irK. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y.........5.00
LDLD 136kp. (perF. Šimkiene),Harrison. N.J. 5.00 
LLD 78 kn. (per T. Alviną), Yucaipa, Calif. ... 5.00 
George Wareson, Brooklyn, N. Y............. ...........5.00
V. ir O Čepuliai, Brooklyn, N. Y........ . .............. 5.00
Jonas Patkus New Haven, Conn......................... 5.00
Mr. ir Mvs. Kalvaičiai, Maspeth. N. Y. ...
V. ir B. Kereliai, Brooklyn, N. Y.............
Brooklvno Muzikantas ........ ...........
V. ir V. Bunkai. Jamaica. N. Y. ...............
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y..........
J. Bimba. Hawthorne, N. J. ............... .
George Bernotą. Woodhaven, N. Y...........
P. Babafskas. Hollis, N. Y.........................
D. Galinauskienė. Queens Village, N. Y. .

■ Mary Tamelis. Flushing. N. Y................
Anna Kazlauskienė, Flushing. N. Y. ..... 
Sue Kazokaitė, Jamaica. N. Y...................
W. ir O. Baltrušaičiai, Brooklvn, N. Y. .

, Mary Kreivėnienė. Brooklyn, N. Y. .
M. ir-E. Liepai. Woodhaven. N. Y.
LDLD 185 kp.. Richmond Hill, N. Y.
Ignas Beeis, Union, N. J...................
Mary Zeikus. Ainnapolis Jct., Md. . . 
Julia Yovis, Pittsfield, Mass............
C. Thomas, New Kensington. Pa. .. 
Vera Lisaius, Brooklvn. N. Y..........
J. ir A. Bakūnai, Cliffside, N. J........
Albinas Bepirštis, Brooklvn, N. Y. . 
Po $1: Frank Zvis, Bethlehem, Pa.

Catskills, N. Y.

$100.00 
.. 50.00 
.. 25.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... s:oo 
... 6.00 
... 6.00

.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

... 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 5.00
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

... 5.00 

... 5.00 
.. 5.00 
.. 4.00 

... 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 

2.00 
A. Bloznelis,

— o —
Suvažiavimui viso auku suplaukė $2,131. Tai didelis 

ačiū visiems tiems, kurie taip gražiai prisidėjo prie laik< 
raščio paramos. '

“Laisvės” Administracija

“Russky Golos” 
minėjo sukaktį

New. Yorkas. — Progre
syvių rusų savaitraštis, ku
ris pirmiau buvo dienraš
tis, “Russky Golos”, minėjo 
47-ių metų sukaktį. Sukakę

Jau per kokią penkiolika 
metu man vis minty kas tai 
kužda, kai dalyvauiu “Lais
vės” metiniame šėrininkų 
suvažiavime, kad būk da
bar, arba nuo dabar, mūsų 
progresyvios spaudos rėmė
ju e n t u z i a z mas remti ir 
platinti savo spauda vis 
žymiau silpnės ir silpnės. 
Bet kiekvieneriais metais 
vis suklystu. Atvyksti i su
važiavimą, ir vėl pastebi tą 
per ilgus metus įprastą pas 
laisviečius entuziazmą kaip 
to laikraščio platinimo, taip 
ir jo rėmime.

Už tokios minties skverbi
mąsi mano galvon nedaug 
kas gali mane kaltinti. 
Mat, prieš penkioliką metų 
daugelis laisviečių buvojau 
apie šešiasdešimt metų. O 
nuo to metų skaičiaus pas 
daugeli visame ; 
pasireiškia n e b e p aisymas, 
kas dedasi, arba kas bus to
liau. Pas daugelį pradeda 
įsigyventi mintis, būk aš 
jau atgyvenau savo dienas, 
o nuo dabar lai prieauglis 
ateitimi rūpinasi. Bet pas 
laisviečius toks jausmas ne- 
prigyja, ir tiek.

Pavyzdžiui. “Laisvės” va
lininkas Povilas Beeis kal
ba apie nuotykius, patirtus į 
prenumeratų rinkimo laiku. 
Pas jį irgi panaši mintis, 
matyt, yra buvusi. Jis sa
ko, kai vėlesniais laikais ei
na prenumeratų rinkti, tai 
tiesiog netiki pats sau, kad 
ką begaus skaityti “Laisvę”

pasaulyje \albomis ir sudomina klau'
sytojus.

Tokie entuziastingi 
šėrininkų suvažiavimai su
kelia noro kiekvienam daly
viui dalyvauti ir ateities su
važiavimuose.

Visai neperdedant, ir šia
me “L” šėrininkų suvažia
vime ir bankete buvo labai 
daug gražios publikos.

A. Gilman-

Padėka “Laisvės”

ties proga buvo suruošta 
parengimai New Yorke, 
Chicagoje, Bbstone, 
delphijoje ir kitur.

“Russky Golos”

Phila-

dabar

MIRE
Prieš savaitę Fjoridoj mi

rė Pijus šalinskūs-Shallins, 
sulaukęs apie 76 metų am*^ 
žiaus. Velionis buvo senas 
niujorkietis. Jis įsteigė lai
dojimo įstaigą Woodhave- 
ne, kuria daloar valdo jo sū
nus. Palaidotas vasario 17 
d. šv. Jono kapinėse Brook- 
lyne.

SVARBUS MITINGAS 
GARBINGAM TIKSLUI
Vasario 23-čios 8:30 vai. 

vakaro Carnegie Hall įvyks 
masinis mitingas su nepa
prasta programa; Ruošia
masi pagerbti įžymųjį Ame
rikos istoriką, kovotoją už 
žmogiškas teises nergrams 
ir visiems žmonėms, Dr. Du 
Bois. Rengia specialus neiks
iu ir visuomenės organiza
cijų atstovų komitetas.

Daktaro DuBois gyveni
mas ir darbai bus pavaiz- 

į duoti dramoje, kurios akto
riais dalyvauja — taria žo
dį ir dainuoja — buvusieji 
istoriko bendrininkai dar
buose ir kovose. Tarp jų 
yra keli garsūs aktoriai, 
operos solistė, choras, moks • 

i liniukai, darbininkų atsto
vai. J

Lietuviai turime gerą pro
gą ten dalyvauti, nes savų 
masinių sueigų šį sekmadie- 

j nį neturėsime. Įdomu to
kiuose mitinguose būti irI I 11**1 AlUVOC 1111 UU0L MUU IIbanketo darbininkams svarbu juos paremti saie 
yra 57th St. prie 7th Aye., 

Įžanga
Rep.

“Laisvės” konvenciiinis
banketas, įvykęs vasario 9 Manhattane.
1 -k 1 • • i V • 1 Id. N'ewyorke, visais atžvil
giais gerai pavyko. D.aug

arba ją kiek paremti atski- įuvo svečių ir daugelis iš jų
rai pinigu. Na, nueina pas- 
pirmąjį. Tai, ot. gal vėl už-' 
sirašyti. “Laisvę” ir gal pri
mes! kokią porą dolerių 
ekstra jos paramai? Jis 
nustemba. Vietoj poros do
lerių jis gauna keturis eks
tra jos, paramai. O jeigu 
kur paprašo penkinės, tai 
gauna dešimkę! Jis, nusi

braukęs kaktą,, sau netiki, 
, kad tokie dalykai galėtų 
būti pas senus “Laisvės” 
skaitytojus ir jos rėmėjus.

Na ir aš pats nustebau 
šiame 1964 metų “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime New 
Yorke. Pavyzdžiui, anks
čiau aš laikiausi nuomonės 
apie tuos, kuriuos šiaurės 
vejai išneša i Florida apsi
gyventi, kad jie ten dings ne 
tik kūnu, bet ir dvasia, kiek 
tai liečia mūsų pažangų ju
dėjimą ir mūsų spaudos rė
mimą. Bet tai būta ma
no suklysta.

Štai Lilija Kavaliauskaitė 
skaito sveikinimus “Lais
vei” nuo gerųjų skaitytojų 
ir rėmėjų, kur sykiu skam
ba ir sveikintojų parama 
“Laisvei” ir dar kokia pa
rama! Iš St. Petersburgo— 
$300! Ot, tie žmonės atsisa
ko senti ir dingti be žinios, 
ir ką tu jieips padarysi. Tai 
puiku! . , ■

Irf reikia stebėtis iš lais- 
viečių rūpestingumo ir dos
numo savo mylimajam laik
raščiui. Mums čia Lilija 
praneša, jog net arti dviejų 
tūkstančių dolerių tokiomis 
ir panašiomis dovanomis 
suplaukė “Laisvei” su jai 
geriausiais linkėjimais iš vi
sos Amerikos. Ot, toks 
skaitytojų ir rėmėjų entu
ziazmas verčia ir patį “L” 
kolektyvą nesenti, kaip ir 
jūs, skaitytojai, o dirbti ir 
dirbti — spausdinant “L” 
ilgiau ir ilgiau.

Kai kurie “Laisvės” entu
ziastai kiek ir pajuokauja 
vienas iš kito, kad jie neno
ri pasiduoti senatvei, ban
dydami palaikyti savo spau
dą visais galimais būdais.

dėkojo rengėjams už skanų 
maistą ir gražų aptarnavi
mą.

Banketo surengimas, sve-

Motery Klubo nariy 
Susirinkimas

Trečiadienį, vasario 19 d
čių sukvietimas ir jų paten-1 įvyks Moterų Klubo st^i- 
kinimas buvo pastangos rinkimas, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” direktorių tary- “Laisvės” salėje.

Reikalų turime daug. Vie- 
iš svarbiausių darbų, 

tai prisiruošimas minėji
mui Kovo Aštuntosios.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir vaišiu.

Valdyba

RĖKIA IR ALPSTA +
New Yorkas. — Prieš sa

vaitę iš Anglijos atvyko ke
turi ilgais plaukais, kurie 
tik kartą per metus juos 
pasikerpa, dainininkai — 
“Beatles”. Tai jaunų mar
gaičių parinktiniai. Mergai
tės sveikindamos anglų 
“Rock-n-roll” kvartetą iste
riškai rėkia, o kaip kurios 
net alpsta. Vasario 12 dieną t 
tas įvyko ir prie Carnegie 
Hall. ’

bos. O maisto paruošimas 
ir svečių aptarnavimas — . nas 
tai sumanumas, gabumas ir j 
darbštumas banketo darbi
ninkų. 1 ’

Banketo gaspadinės buvo 
Marcelė Jakštienė, Kazė 
Čeikauskienė ir Viola Venc
kūnienė. Jų pagalbininkais 
buvo Vincas Venckūnas, G. 
Waresonas ir Wm. Baltru
šaitis. Baro darbininkai, 
kurie gėrimus pristatė į 
stalus, buvo Povilas Venta 
ir Alekas Nevinskas. Sta
lus maistu aptarnavo Vera 
Bunkienė, Nelė Ventiene, 
Ieva Mizarienė, Helena Fei- 
ferienė, Ona Čepulienė, Ilsė 
Bimbienė ir Nastė Bunkie
nė. Bilietus pardavinėjo M. 
Stakovas.

Dėkojame gaspadinėms, 
kurios net per dvi dienas 
sunkiai dirbo maistą su- 
pirkdamos ir paruošdamos, 
ir dėkojame visiems kitiems 
darbininkams už puikiai 
atliktą darbą banketui. Vi
si svečių komplimentai už 
gerą banketą priklauso ban
keto darbininkams, nes jie 
to užsitarnavo savo suma
numu ir triūsu.

, Banketo Komisija

New Yorkas. — “New 
YorkTimese” tilpo Helen’os 
Mears laiškas. Ji reikalau
ja, kad JAV pasitrauktų iš 
Pietų Vietnamo, o jo reika
lus sutvarkyti paliktų Jung
tinėms Tautoms.

New Yorkas. — Požemi
nių traukinių tvarkytojai 
mašinomis išvalė 440 myŪį 
tarp bėgių kelių ir surinko 
224,300 svarų popiergalių 
ir kitokių atliekanų.

veda kampaniją už sukeli-, Pavyzdžiui, Juozas Kunca, 
mą $35,000 fondo. Iki vasa- kuris šiam suvažiavimui 
rio vidu$d jau sukėlė virš pirmininkavo, atsigrįžta 
$16,000. *■ link manęs, kai išgirdo, kad

SERGA
Brooklyn ietis Kazys Ne

čiunskas praneša, kad besi
rengiant į “Laisvės” metinį 
suvažiavimą, pasilenkęs au
tis batais, tai rodos, kad 
kas peiliu dūrė į strėnas, ir 
negalėjo pasijudinti. Sako, 
gerai, kad arti buvo telefo
nas, galėjo pasišaukti pa
galbos. Dabar jau gali bis- 
kutį paeiti už ko nors pri
silaikydamas.

Bet Nečiunskas visvien 
nepamiršo suvažiavimo, au
kojo $5.

Linkime K. Nečiunskui 
sustiprėti. L. K.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Menišką parengimą rengia Mon- 
tellos Vyrų Dailės Grupė šeštadieni, 
vasario 22 d., Lietuvių Taut. Namo 
viršutinėje salėje, 668 No. Main St., 
Montelloje. Pradžia 7 vai. vakare, 
įėjimas tik 50 centų. Dainuos 
Vyrų Grupė vadovybėje Al. Potsaus. 
Bus šokių muzika, namie gamint- 
tų valgių ir šitų ir šaltų gėrimų. 
Prašomi visi vietiniai ir iš apylin
kės dalyvauti ir smagiai praleist i 
laiką. Rengimo Komitetas. (14-15)

ST. PETERSBURG, FLA
Sekantis LLD 45 kuopos ban< 

j vyks šeštadieni, vasario (Feb.V^ 22. 
Vieta 314 15th Ave. So., St. Peters
burg©. Pradžia 12 vai. vidudieni. 
Bus patiekti labai geri pietūs už 
žemą kainą. Kviečiame visus at
silankyti. Rengimo Komietas

(14-15)

$16,000. > 6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., vasario (Feb.) 18£ 1964




