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• 50 metų!,.

Spalis ir mes.
Kaip atžymėsime?
Vajus buvo sėkmingas.
Suvažiavimas vas. 17 d.

Rašo R. Mizara

Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetas pa
skelbė atsišaukimą “Dėl pasi- ! 
ruošimo didžiosios Spalio so- ' 
cialistinės revoliucijos pen- ' 

iasdešimtosioms -metinėms.” 1 
^Atsišaukimas ilgas, gražiaf’basados tarnautojai.

orotas, smulkiai nųsakas, " . , , . • .... , . , Ambasadorius prisipazi-; ir kaip reikia daryti, Kad, n . 1
visais atžvil- no spaudos koresponden- 

tąms, kad jis atvežė Tarybų 
i prezi- 

____ _ . laišką, bet 
kas tame laiške parašyta, 
Thompsonas nesutiko paša-

Ambasadorius L. Thompson 
nuvežė Johnsono laišką

Maskva. — Į Tarybų Są- Tie, kurie : 
jungą lėktuvu atlėkė nau- kad tuomet 
jasis JAV ambasad orius iChruščiovo 
Llewellyn E. Thompson su vyriausybės santykiai buvę i 

Šeremetjevo aero- labai geri.

žino, pasakoja, 
tarp jo ir 
vadovaujamos

zmona.
i drome ambasadorių sutiko
i nemaža grupė žmonių, tarp ! kuriais
! kurių buvo tarybiniai par- pinsis?
Ilgūnai ir amerikinės am-

Kokie vyriausi dalykai, I 
ambasadorius rūj

“LAISVES” VAJUS Pagalba kovot
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prailgintas iki sausio 15, 1967 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
7560

jams tebeina,

Jubiliejus būtų
giais tinkamai ..... '■> ----- — ----

Paduosime kojis pačius pir- sąjungos vyriausybei 
mutinius atsišaukimo saki-^dento Johnsono laišl- 
uitis:

“1967 metų lapkričio 7 d.
sukanka 50 metų nuo Didžio
sios Spalio socialistinės revo- Ambasadorius Thompso- 

Tarybinė liaudis, o kartu su !nas Profesinis diploma- 
visų šalių darbo žmonės j metų amžiai^, 11

{ūminiai pažymės ški pa-1 kiisvai vartoja lusų kalbą.
Beje, Thompsonas nėra

Maskvai nepažįstamas, ne. sybė išvarė 
Jis čia tarnavo JAV am- Izraelio darbuotoją — Toną 
basadorium jau seniau — Šubovą — už tai, kaį jis 
nuo 1957 iki 1 9 62 metų. Maskvoje šnipinėjęs. i

Sakoma, kad jis dės visas i 
pastangas, kad tarpt Tary
bų Sąjungos ir Amerikos 
prekyba padidėtų, taip pat, 
kad sutvirtėtų tarp šių I 
dviejų šalių kultūriniai ry
šiai arba mainai.

Korespondentams ambasa
dorius pasakė:

—Aš manau, kad man čia 
gyventi nebus nuobodu, nes 
yra daug svarbių dalykų, 
kuriais teks rūpintis.

Brooklyno vajininkai ....................
Connecticut valstijos vajininkai .. 
Miami, Fla...................... ................
New Jersey valstijos valininkai . 
V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla 
George Shimaitis, Brockton] Mass. 
So. Boston, Mass................... ..........
Philadelphia, Pa...............................
M. Uždą vinis, Norwood, Mass. . . . 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. . .

Valstijas grįžta kapitalisti- 1 
i nio laikraščio “New York k 
Times” bendradarbis Har-'

"36 iason E- Salisbury. Mr. Sa-^ 
lisbury dvi savaites išbuvo p

Great Neck, N. Y....................
LLD Moterų 20 kp., Bing

hamton. N. Y............
LLD 87 kp., Pittsburgh. Pa.
L. Tilwick, Easton, Pa............
L. Bekis, Rochester, N. Y......
Chester, Pa..........

man I inę istorinę pirmosios pa- ■ 
šaulyje socialistinės valstybės 
gimimo datą. Spalio penkias
dešimtmetis — tai marksiz
mo-leninizmo, darbininkų ju
dėjimo idealų, proletarinio in
ternacionalizmo ir tautų drau- 

^gystės idėjų pergalė...’’
Didžioji Spalio socialistinė 

H^Bjoliucija atvėrė ‘naują pa- 
^rsaulinės istorijos epochą’ (V.

Luinas), kapitalizmo žlugimo į 
erą, nukreipė žmonijos likimą 
į socializmą. Per praėjusią 1$ 
pusę šimtmečio žmonija vys-I kad 
tesi, veikiama Spalio revoliu- buvo praėjusią savaitę su- 
cijos idėjų pergalės, didžiau-( žeisti ant Sirijos-Izraelio
siu revoliucinių žygių, kurie rubežiaus. Susirėmimuose, 
iš pagrindų pakeitė socialinį, sakoma, buvo sunaikintas
ir protinį pasaulio vaizdą... ( vienas Sirijos tankas palei

-------  ’ ’------- I XT X _ • -f r- 1 • •

Maskva.—Tarybų vyriau- 
iš TSRS tūla v

Ten vis nėra Meksikoje

iff

Kaip Amerikos" 
atžymės šią su-

revoliucija su

Klausimas: 
darbo žmonės 
kaktj ?

Juk Spalio
vaidino didžiulę rolę, netiesio
giai, padėdama Amerikos ir 
kitų bUržuazinių kraštų dar-

algas, sutrumpinti darbd*įba
landas, pagerinti savo būvį.
.^Tarybų Sąjunga šiandien 
lyra taikos tvirtove—jei rie ji, 
Tai galimas daiktas, imperia
listai jau būtų pasaulį uždegę 
treciojo pasaulinio karo ugni
mi.

Lietuvoje ši sukaktis bus at
žymėta labai plačiai ir iškil
mingai.

Spalio revoliucija padėjo 
tautoms kovoti už savo tauti
nį išsilaisvinimą.

Spalio revoliucija padėjo 
milijonams darbo žmonių gi
liau suprasti savo reikalus ir 

juos kovoti.
h&gnalio revoliucija pakeitė 
Hjįįonu pasaulio žnĮUyjiii gal- 
NKęną ir elgseną.

vajwsh-eina 
pa- 
Per 
va- 
su-

tachenį. “Laisvės 
prie pabaigos. Jis, tenka 
sakyti, buvo geras vajus. 

ML/eilę pastarųjų metų mes, 
jaus laiku, prašydavome
kelti $5,000 atsargos fondą; 

įk* ir jis būdavo sukeltas su kau
pu. v

Kai pradėjome šį vajų, ^ra- 
> JKffinte mūsų draugų ir bičiulių, 

stotų didžiulėn talkon, 
į^^Mįdangi dabar reikia sukelti 
Lq^B®&>000 į atsargos fondą.

Ir, nežiūrint į visus sunku- 
SgF mus, faktinai tiek būsime su-

k§lęl Tai 
mėjimas!

didelis didelis lai- 
Už visa tai didžiu-

ja to, kad jis gauna tai- 
ds iš savo brolių, gyvenan
ti Šiaurės Vietname.
Bet ar amerikonai pasie- 

ia savo tikslą? Ar jie su- i 
ako teikiamą Vietkongui 
agalbą?
Ne, atsako Šalis buris, 

i Šiauriečiai tą pagalbą siun- 
a ir siunčia be sustojimo, 
moma, naktimis. Bombų 
įgriautus geležinkelius bei 
Itus, šiauriečiai greit at- 
;ato, ir viskas eina “savu 
:eliu.” Bet tai sudaro daug

■ Šiaurės Vietname, k u r jis 
keliavo, stebėjo ir kalbėjosi I

n J? ! su vietnamiečiais — su “di-1
! deliais” ir su “mažais.” i 3144: j

2604 ; Salisburis jau nemaža sa-i 
2420 i vo laikraščiui parašė apie | 
2381 tai, ką jis matė ir girdėjo

Amerikos užpultoje š;
į Čia pat jis turėjo pasikalJC 
ko-iii-no nil unrlilA i 1« f-nl avi' n 1 , -išlaidų.

z
S’.

u Lieju i į 
alyje. |s

2172 1 S. Penkauskienė, 
Lawrence, Mass................

C. K. Urban, Hudson, Mass.
Los Angeles, Calif....................
A. Račkauskienė—M. Kazlaus

skienė, Haverhill, Mass. .
Chicago, Ill .......... ................
M.
V.

1754 
1672 
1648 
1404 
1284

Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 1184 
B. Sutkus—V. Taraškienė, 

San Francisco, Calif.v
Kralikauskas, 
Lawrence, Mass................

Stanienė, Baltimore, Md.

1090
V.

j.
Kanada ....................... ............
Ig. Klevinskas, Scranton. Pa.

1068
1068
1034

984

Žiedelis, Nashua. N. II.......
Kvetkas. Arlington, Mass 
Žebrys, Cleveland. Ohio ....  380 .
Žilinskienė, Plymouth, Pa. .. 336 Io.

M. Aranuk, Detroit, Mich. .....
J. K. Alvinas, Yucaipa. Calif.
K. Naravas, Shenandoah. Pa. .. 244 ■

t ibėjimą su radijo ir televizi- 
*64 i jos korespondentais. Iš jo 
660 ; patyrimų galima daryti to- 
KO, :kias išvadas: Doo 
r?' 1. JAV bombonešiai sė-515 
492 ja bombas ant Šiaurės Viet

namo tam, kad sulaikytų 
324' teikiamą pagalbą — žmo- 
?^inėmis ir medžiagomis —, 

Pietų Vietnamo patrio-1 
tams, kovojantiems už savo I 
sallies laisvę ir nepriklau- |S1 
somybę. Vietkongas negin- u

2. Į klausimą, ar JAV 
sėjamos bombos tik ant 

riilitariškai svarbių tai- 
iklių”? Ir taip ir ne tain, 
t s a k o Salisburis. Dalis 
imbų krenta ant “milita- 
nių taikinių,” bet kita da- 
s — ant gyvenamųjų vie- 

|tų, neturinčių nieko bendra 
i karo reikalais. Ir čia 
žmušami nękalti žmonės.

a

Mūsų vajininkai smarkiai darbuojasi. Naują pre
numeratą ir geroką skaičių atnaujinimų prisiuntė L. 
Žemaitienė, hardfordietė. Sekanti vajininkai prisiuntė 
atnaujinimų: J. J. Mockaitis, bridgeportietis; M. Va- 
linčienė, newhaveniete, ir J. Strižauskas, bridgeportietis.

Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet mūsų ge
rasis spaudos rėmėjas Jonas Smalenskas’, iš Miami, Fla., 
prisiuntė geroką sumą pinigų. Jis atnaujino dvi preųu-

ramybės
Jeruzolimo pranešama, | Mexico City. — Per pas
du Izraelio kareiviai taruosius 26 metus Meksi-; nieratas Amerikoje ir 82 prenumeratas Lietuvoje. Savo

sniegas
R. G. Bakeris i

teisiamas
Washingtonas. — Buvęs j

žudytojas
Cambridge, Mass.—Middle

N o t e r ą ,. apie 15 mvlių į 
šiaurę nuo Galilėjaus jūros.

Na, o iš Beiruto sirai 
skelbia, kad lėktuvai, tan
kai ir sunkioji artilerija bu
vo naudojama mūšyje, įvy
kusiame sausio 11 d. neto
li Galilėjaus jūros. Sirai 
neprisipažįsta turėję nuo
stoliu.

Jungtinių Tautu stebėto
jai, tačiau, sako, kad tokię 
“susirėmimai” veda prie 
kažko baisaus, ir kad reikia 
neleisti Jiems kartotis.

lė padėka mūsų goriausiems 
draugams, bičiuliams, vajinin- 
kams —visiems skaitytojams?

žmonės, kurie rašys JAV 
lietuvių judėjimo istoriją, nie
kad “nepražiūrės” to dosnu
mo, to savo reikalų supratimo, 
to savęs pasiaukojimo, kokį 
parodo JAV pažangioji lietu
vių bendruomenė, spaudos rė
mėjai !

Prezidentas Johnsonas dar 
^artą pasisakė už tai, kad Se
natas užgirtų sutartį, pagal 
kurią JAV ir TSRS galėtų ap
sikeisti konsulatais.

x Prezidento žodis bus iešmas 
į FBI Hooverio ir “Naujienų” 
Pijaus pašonę?

Būtinai reikėtų Tarybų Są
jungai turėti savo konsulatą 
Niujorke, o Amerikai—Mask
voje arba Leningrade.

Sėkmingai baigę vajų, da
bar, draugai ir draugės lais- 
viečiai, uoliai ruoškimės “Lai
svės” bendrovės pajininkų-šė- 
rininkų suvažiavimui vasario 
19 dieną.

kos sostinė nebuvo mačiusi miesto vajininkei M. Valilionienei skiria punktus. Esa- 
Yį&ne labai dėkingi Jonui už tokią stambią paramą laik- 

rašičui. ,
New Jersey valstijos vajininkas, K. Račiūnas, eliza- 

bethietis, prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir pluoštą ; 
atnaujinimų, taipgi atnaujinimų prisiuntė A. Bukaitis 
bayonnietis.

sniego. Bet šiemet, praėjusį 
šią savaitę, kad pradės krį§- 
ti sniegas!

Kilo aštri audra ir pra
dėjo vis daugiau snigti. Vi
sa tai maišė dangų su že
me. * Prisnigo anie 3 colius' 
sniego — tai niekad nebuvo 
matyta šio miesto istorijo
je! Tain buvo sostinėje. O 
šiaurinėje Meksikos dalyje 
sniego privertė, sakoma, 
apie tris pėdas.

Važiuotė, susisiekimai bu- ■ 
vo suparalyžiuoti. Kai kur ■ 
audra pakenkė maisto pri-: , t.,.,. T2>. , _ L ta „ „ . negru vadovas Philip Ran-statymui. Daug žmonių . , , , . . .
snciro-A nno 5-iHčio Kplias-idolPh £alv0Ja aPle šaukimą 
t v. , v . . _ ;didžiules negru konferenci-desimt žmonių mirė. i. . . . ,Įjos, kurioje butų aptartas

Associated Press skelbia,'Adam Clayton Powellio 
kad mirė daugiausia bied- (gal tik laikinas) pašalini
ui žmonės, neturi savo pa- mas iš JAV Kongreso ir 

(stogės, gyveną daugiausia Į išmetimas iš svarbaus kon- 
tik gatvėse.” Igresinio komiteto pirminin

ko vietos.
Tokia konferencija būtų 

“pati vyriausia negrų kon
ferencija,” kuriai tektų ap
tarti visus svarbiuosius rei
kalus dėl kovos už negrų 
teises, ypatingai negrų-bal- 
tųjų santykius.

Randolphas sako 
pastarieji įvykiai JAV 

sako, kad jie prie Galilėjos Kongrese Powellio klausi- 
juros sunaikino 2 sirijiecių mu atspindi didžiausią kri- 
tankus. Sirijiečiai sako, kad Zę negrų-baltųjų santykiuo- 
jie sunaikino vieną izrae-|se< 
liečiu tanką.

Tel Avivas. — Izraelio 
premjeras Eškolas padarė 
karingą pareiškimą prieš 
Siriją. Jis sakė, kad Izra
elis pasirengęs “pamokyti 
Siriją.” Kaip žinia, per pas
kutines kelias dienas Siri- 
jos-Izraelio pasienyje įvyko 
susirėmimai. Izraelie č i a i

. Paryžius? — Šiaurės Viet
namo diplomatinis atstovas 
Prancūzijoje Mai Van Bao 
pareiškė, kad jeigu Ameri
ka besąlyginiai ir pilnai su
laikytų bombardavimą, prie 
derybų galima būtų eiti 
trumpu laiku.

JAV Senato tarnautojas R.,'sex Superior teisme vyksta
G. Baker šiuo metu Wash-|į( 
ingtono federaliniame teis-1 ai 

I me teisiamas, sakoma 
.visokias ten suktybes. j n 
■ Kadaise jis tarnavo JAV 
Senate demokratų pusei ir 

Gerai darbuojasi vajininkas V. Vilkauskas (LLD i dėl to turėjo daug pažin- 
(Tęsinys 6 pusi.) ! Jiu, kurios padėjo .jam gan-

i ti visokių kyšių is tų, ku- 
!rie norėjo “prieiti” prie se- 
I natoriu. | v

Gavęs kyšius, neva sena- 
; toriams, sako kaltinimo ak
tas, Bakeris juos naudojo 
savo asmeniškam bizniui, ir 
jis greitu laiku labai pralo
bo.

Už tuos šimtus tūkstan
čių dolerių, kuriuos jis ga
vo, sakoma, nemokėjo vai

zdžiai mokesčių. Na, ir už 
i visą tai šiandien jis yra tei 
siamas. Jei už kiekvieną jo 
tariamą nusikaltimą teis
mas Bakeri baustų sulyg 

Jersey City, N. J. — Čia įstatymo raide, tai jam tek- 
veikia Juozapo v. mokykla, tų sėdėti apie šimtą metų 
skiriama nėr e g i a m s vai- kalėjime, 
kams auklėti. Praėjusią'

JAV negrai galvoja šaukti 
didžiulę konferenciją

New York. — Įžymusis negrams, kad už tuos asme
nis nebalsuotų.

Negrai labai pyksta ant 
niujorkiškio kongresmano 
Emanuelio Cellerio (iš 10- 
ojo distrikto). Pyksta už 
tai, kad Celleris neužtenka
mai energingai Kongrese 
gynė Powellio reikalus.

kad

Tokioje konferencijoje tu
rėtų būti išsiaiškinta, kurie, 
būtent, baltieji kongresma- 
nai balsavo už Powellio 
šalinimą iš Kongreso, 
sužinojus, reikėtų, sako 
grų politikai, sudaryti
rašą visų balsavusiųjų prieš 
Powellą. Kai ateis kiti rin
kimai, tai reikėsią įsakyti

pa- 
Tai 
ne

lomus procesas. Teisiamas 
smuo, kuris nuo 1962 me- 

už!tu birželio mėn. iki 1964 m.
ižudė apie trylika moterų, 
ąip sako teisiamojo ad- 
okatas F. Lee Bailey, o 
augybę kitų tik “šiaip sau 
žpuolė,” išpriev a r t a v o ,

Bakeri gina garsus advo- 
savaitę šitos mokyklos pa- katas Edward Bennett 
state iškilo gaisras. Galima Į yvniiams.
suprasti, koks vargas buvo j 
ugniagesiams ir mokyto-;
jams pasiryžusiems išgel-’ Haga. — Kuomet 
bėti vaikus. 30 aklų vai-Į karališkos vestuvės 
kų buvo surankioti ir iš-1 karalaitės Irenos ir jos jau- 
vesti iš mokyklos. Nei vie 
nas neapdegė.

įvyko

a
Teisiamas Albert H. De- 

Salvo, 35 metų amžiaus, ka
daise buvęs proto ligoninė- 

. Bet jis teisiamas ne už 
moterų nužudymą; val- 

jo teisti už
užudymus, nes bijosi, kad 

neturės užtenkamai įrody
mų, kad jis tai padarė! 
Apie tuos nužudymus žino- 

a tik tiek, kiek

K 
tl 
dpa nedrįsta 
n

m

•oto asmuo gali 
kb prisipažinti. •
P

teisiama- 
nesveiko 
prie bet

n'
P

DeSalvo teisiamas už va
gystes, — už didesnes ir už 

ažesnes, ir už moterų iš- 
•ievartavima.
Praėjusį trečiadienį net
?turios moterys teisme 
jdijo, kad šis asmuo jas 
ivo užpuolęs. Šios ketu
os liudininkės gyvena ne 
įčiame Bostone, bet Mel

rose, Wakefield, Arlingtone 
Cambridge.

r:
P

ii

Jakarta.—Reakciniai stu
dentai čia surengė masinį 
mitingą, kuriame griežtai 
kalbėta prieš Sukamo. Vie
nas kalbėtojas net reikala
vo, kad Sukamo būtų nu
teistas mirti ir pakartas. 
Valdžia padėjo tą mitingą 
surengti ir minioje matėsi 
nemažai karininkų.

.nikio, studentų ir jau- 
! nų bohemų grupės išsprog
dino kelias dūmu bombas 
gatvėse procesijai prava
žiuojant.

San Diego, Cal.—Čia mį- 
rė gen. Holland M. Smith, 
sulaukęs 84 metų amžiaus. 
Smith buvo gerai pasižymė
jęs antrajame pasaulinia
me kare mūšiuose prieš ja
ponus.

Washingtonas. — Sena
torius Dirksenas ir vėl pa
siryžo įteikti Kongresui su
manymą, kad būtų “patai
syta” JAV konstit u c i j a , 
pridedant prie jos skirsnį, 
leidžianti mokytojams rei
kalauti, kad mokyklose vai
kai melstųsi. 99-ajame Kon
grese Dirksenas buvo pa
našų “pataisymą” pasiūlęs, 
b?t jis nepraėjo.
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Prezidepto kalba apie 
padėtį mūsŲ šalyje

JAV KONGRESO RŪMAI Washingtone pilni žmo
nių. Čia sėdi atstbvų buto deputatai, senatoriai, Aukš
čiausiojo teismo nariai, ginkluotųjų jėgų—karo vadovai, 
generalinis štabas, rinktiniai svečiai ir viešnios. Įvykis 
nepaprastas: JAV 90-asis Kongresas pradėjo savo 1967 

.metų pirfnąją sesiją.
Įeina šalies prezidentas Johnsonas, truputėlį šyp

sodamasis, gal dirbtinai, gal natūraliai. Salėje sėdin
tieji sustoja, paploja katutes, kol prezidentas atsistoja 
tribūnoje ir pradeda kalbą.

Tokia'jau amerikinė tradicija: kai Kongresas pra
deda savo darbą, šalies prezidentas pasako kalbą, pa
brėždamas, kas buvo nuveikta praėjusiais metais ir kas 
reikią veikti einamaisiais. Prezidentas lyg nustato Kon-^ 
gresui ir viso krašto žmonėms gaires, ko turime siektis. 
Aišku, Kongresas gali neklausyti prezidento siūlymų, 
bet čia jau kitas dalykas.

Šiemet pirmoji sesijos diena, kai prezidentas kal
bėjo, buvo televizuota, kad milijonai šalies piliečių ma
tytų ir girdėtų, ką daro vadovai, sėdėdami minkštose 
kėdėse sostinėje.

Prezidentas kalbėjo ilgokai, daugiau kaip vieną va
landą. Jo kalba buvo paprasta, rašyta ne retoriškumui 
iškelti, o tik pasakyti, ką jis, Johnsonas, galvojąs apie 
gyvybinius šalies reikalus.

A. BIMBOS ATSISVEIKI
NIMO SU LIETUVA 
ŽODIS

Kaip žinia, Ant. Bimba 
jau grįžta namo, praleidęs 
Tarybų Lietuvoje apie pen
kis mėnesius. Kai šiuos žo
džius skaitytojai skaitys,- 
Antanas jau bus Niujorke.

Iš Vilniaus jis išvyko sau
sio 6 d . Prieš išvykdamas 
parašė atsisveikinimo su 
Lietuva žodį, kuris tilpo tos 
pačios dienos Vilniaus “Tie
soje”. Prašome paskaityti:

Mano beveik penkis mėne
sius trukusi viešnagė Tarybų 
Lietuvoje baigėsi ir tenka skir
tis. O tai labai labai sunku...

Neapsakomai džiaugiuosi, 
turėjęs progą po dvidešimties 
metų čia vėl paviešėti ir savo 
akimis vėl pamatyti 
gimtąjį kraštą, jau ne tik di
dingai prisikėlusį iš karo griu
vėsių, bet ir gražiai suklestė- 
jusį. šimtai atnaujintų senų 
pažinčių ir šimtai įgytų naujų 
mane giliausiai jaudina. Visur, 
kur tik lankiausi, buvau sutik
tas šiltai, draugiškai.

Visiems nuoširdžiausiai dė
koju.

Parsivežu didžiuli glėbį gra-

judėjimas. Kaip pažymi už
sienio spauda, Gvatemaloje 
dabar kovoja apie 20 tūkstan
čių partizanų.

Visaip JAV remiama, val
dančioji klika šalyje įvedė te
roro režimą. Bet nei Gvate
malos armija, nei policija ne
pajėgia susidoroti su augančiu 
liaudies pasipriešinimu, ir 
Gvatemaloje goriloms į pagal
bą atskubėjo Jungtinės Vals
tijos. Jos čia išlaipino tūkstan
tį savo jūros pėstininkų.

Baisus JAV nusikaltimų per 
pastaruosius metus sąrašas 
Vakarų pusrutulyje. Amerikos 
jūrų pėstininkai su žaliomis 
beretėmis kraujyje paskandi
no revoliuciją Dominikos res
publikoje ruošia provokacijas 
prieš Kubą, jie šaudė ir žudė 
Nikaragvoje, Panamoje. O da
bar štai vėl reiškiasi Gvate-

mielą maloje. Taip JAV monopolijos
supranta sau laisvę...

LIETUVIAI
JUGOSLAVIJOJE

Elta praneša įdomią 
nia:

ži-

pra-
res-

fare of our country. Nothing 
in his record can justify the i 
crude and wholesale attack 
made against him. The ex
cellence of hisr; service to the 
American people as demon
strated by his dedications tot? 
the achievement of first class 
citizenship for the Negro 
American is an important 
chapter in the life of our 
country. All democratic Am
ericans must not only protest , 
but also have now the task i skersti.
of initiating and conducting j Negrų tarpe taipgi vys- . 
a campaign to overcome this i tosi platus judėjimas prieš 
dastardly deed and to re- ; militarinę tarnybą. Jie nu- 
store Congressman Powell to i rodo, kad palyginamai ne- 
his well-earned role of po- grų kareivių didesnį nuo-

Jam

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLA
Kas daugiau priešinasi ’akcija prieš jį atsuko 

militarinei tarnybai 1 aštrius nagus. Im’
Valdžios duomenimis, jau Iir natūralizacijos 

daugiau kaip 450 jaunuolių !1“<>jo .JI deportudti.
griežtai atsisakė stoti mili-Į atv/kus J N.ew Yor^ 1959 
tarinėn tarnybon. Vyriau- metais jau buvo sudalytas 
šia priežastis — nelegalus -suokalbis jį apkaltinti pia- 
karas Vietname, todėl jie; sizengusiu įstatymams ir 
atsisako imti ginklą į savo i deportuoti. Pora šnipelių jį 
rankas. Geriau kalėjime bandė inkriminuoti. Po ke- 
pūti, jie sako, negu niekuo ' metų kovos teismuose, 
nekaltus žmones Vietname Pa£aĮiau, J1S laimėjo 

daugiau jam nebegręse de
portavimas.
-r Kova su reakcija buvo 

, sunki. Nors ji buvo laimėta, 
bet jo sveikata buvo pažeis
ta ir jo gyvenimas sutrum- 

litical leadership m our Con-: šimtį siunčia Vietnaman, Pin^s- 
gress* ! kaip Wtuju ir Vietname'

negrai statomi į pavojin-;
i giausias vietas.
I Kariauti Vietname neg
rams suteikiama pirmeny
bė, o savajame krašte skai
tomi 
čiais, 
siu su baltaisiais piliečiais

KAS GI TIE DO REIKALAI? T|urėdamas galvoje 
kad reikės prašyti pinigų, prezidentas Johnsonas iš anks
to, aplinkiniais keliais, kalbėjo apie “didžiąją draugiją,” 
jau seniai jo puoselėtą. Reikia, sakė jis, gerinti biednuo- 
menės buitį, reikia kovoti su skurdu, reikia pakelti se- 

ma'tvės pensijas 23,000,000 žmonių, kurie pensijas, pagal 
Social Security įstatymą, gauna. Pakelti jas reikia bent 
15 procentų, nurodė jis. Reikia gražinti mūsų šalį — 
pakeles, kaimus, miestelius ir miestus. Visa tai juk įei
na į “didžiosios draugijos” programą. Reikia kovoti su 
kriminalystėmis, kurios ’mūsų šalyje auga su kiekviena 
diena. . Reikia policiją auklėti ir jai geriau už tarnybą 
apmokėti.

Užsieninėje politikoje, sakė prezidentas, Amerika 
norinti gražiausiai sugyventi su visomis šalimis, su ka
pitalistinėmis, su socialistinėmis, ypatingai su Tarybų 
Sąjunga. Reikia “šildyti” šaltąjį karą, varyti jį šalin. 
Su Tarybų Sąjunga Amerika turinti apsikeisti konsu
latais. Net ir su Kinija reikią ieškoti būdų susitari
mams, ypatingai ginklavimosi lenktyniavimui sulaikyti.

Visam tam reikia daug pinigų, o kadangi JAV veda 
pragaištingą ir iškaštingą karą Vietname, tai preziden
tas ir atidengė savo kortas: reikia pakelti mokesčius. 
Pakelti juos apie šešiais procentais. Su mažomis išiim- 
timis, pakelti eiliniams piliečiams ir korporacijoms, — 
mat, reikią padaryti “lygybę.”

Ir čia pasirodė,.kad prezidento kalba yra ne juokas!
Prezidentas “sulygino” karo pelnagrobius, milijo

nierius kurie gauna iš karo milžiniškus pelnus, su darbo 
žmonėmis,Jkurie dėl karo kenčia!

Reikia pažymėti, kad net ir1 tūli kapitalistai, kurie 
iš karo tunka, priešinasi Johnsono sumanymui mokes
čius pakelti!

žiausiu įspūdžių. Plačiai pava
žinėjęs po Lietuvą ir susipaži
nęs su jos nūdieniu gyvenimu, 
grįžtu dar giliau įsitikinęs, jog 
lietuviu tautos pasirinktas ta
rybinis socialistinis kelias yra 
vienintelis teisingas kelias į 
gražu, šviesu, laimingą ryto
ju. Jau išaušęs rytas apšvie- 
toje, moksle, žemės ūkyje, 
pramonėje, literatūroje, mene 
ir visose kitose gyvenimo sri
tyse, dar aukščiau pakėlė ma
nyje pasitikėjimą jiųnis, jog 
jūs galėsite gan greitoje atei
tyje įveikti -ir pašalinti 
vis pasitaikančius kelyje 
kumus bei trūkumus.

Mane labai džiugina
šviesios, viltingos nuotaikos, 
jūsų sveikas optimizmas 
tvirtas ryžtas šiais. 1967 me
tais, pasiekti nauju, dideliu 
laimėjimų. Kaip tik to aš ir 
linkiu jums iš širdies.

Taipogi linkiu kuo daugiau
sia saulės ir laimės jums 
meniškame gyvenime!

ti a r 
sun-

jūsų

“at-
cf ’

vie-
“Ar

O KAI PREZIDENTAS pradėjo aiškinti nesekmes 
kare, kurį jis su MacNamara ir Pentagonu veda prieš 
mažą vietnamiečiu tautą, tai jo klausovai visiškai 
šalo.”

“Kada prezidentas baigs karą Vietname?” ne 
nąs prezidento kalbos klausytojas savęs klausėsi. 

, jis pasakys—‘kada’?”
Johnsonas tegalėjo tiek atsakyti, jog* karas Viet

name tęsis dar gal per visus šiuos metus, o gal dar ir 
ilgiau. O tai reiškė, kad kara^ su skurdu, kova už žmo
nių būvio gerinimą namie, darbas už miestų, miestelių 
ir pakelių dailinimą namie, darbas už miestų, miestelių 
si prezidento geri žodžiai, pasakyti pirmesnėje jo kalbos 
dalyje, nubluko jam kalbant apie karą Vietname; jis 
nepažadėjo žmonėms taikos—brangiausio dalyko!

Bloga, bloga! <
BLOGAI PASIELGĖ demokratų partijos lyderiai 

JAV Kongrese, nutardami išmesti Adam Clayton Powel- 
flą iš Kongreso! Mes su daugeliu nerimtų dalykų, ku
riuos Powell atlieka, nesutinkame, bet pasakysime: jis 
buvo iš Kongreso “suspenduotas” vyriausiai dėl to, kad 
jis—negras!

Tūli baltieji Kongreso komitetų pirmininkai atlieka 
visokihusių nusidėjimų, bet- Kongresas nieko jiems dėl 
to nedaro. O čia susijungė respublikonai 'su rasistinio 

. polinkio demokratais ir štai ką atliko!..

sidėjo Pabaltijo tarybinių 
publikų dienos, skirtos Did
žiosios Spalio socialistinės re
voliucijos 50-mečiui. Jomis 
pradedamas visų tarybinių res
publikų dienų ciklas, kurį 
rengia Tarybinių draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijų sąjungas kul
tūros namai Jligosią; 
metu Belgrado darb 
klausysis paskaitų jį 
binių respublikų
ekonomikos ir kultūros srity
se. Bus rengiami koncertai, 
veiks parodos.

Tarybų Lietuvai šioje drau
gystės šventėje savo darbais 
atstovaus respublikos dailinin
kai ir fotomeistrai. Į Belgra
dą išsiųsta didelė lietuvių gra
fikos darbų paroda. Tarp šim-

$6.1 e. Jų 
žmonės 

pi e ta ry
la imė j i mus

OPTIMISTAI
Vokietijoje išeinantis lie

tuvių kalba žurnalas “Ne
muno kraštas” praėjusių 
metų 6-ajame numeryje ši
taip kreipiasi į skaitytojus:
Mielas skaitytojau!

“Koks mažas pasaulis!”— 
dažnai galvojame, netikėtai 
susitikę su mielu pažįstamu 
kur tai tolimame pasaulio 
užkampyje. Taigi, mūsų am
žiuje lyg ir sumažėjo žemės 
rutulys. Galingas oro lini
jų tinklas tiek sutrumpino 
visas distancijas, kad dabar 
jau nebesunku įsivaizduoti 
erdvėje plevenantį gaublį.

Suartėjo kontinentai, o 
kartu suartėjo visuose kra
štuose ir žemynuose išbars
tyti. mūsiškiai, užsienio lie
tuviai, kuriuos riša bendros 
mintys apie bendrąją tėvy
nę.

Greitasis susisiekimas su
teikia ne tik palengvinimus

žemesnės klasės pilie- 
neturinčiais pilnų tei

Venerinės ligos
Jungtinėse Valstijose 

nėrinės (lytinės) ligos 
siekė gana aukštą laipsnį. 
Apskaičiuojama šiuo 
apie 1,250,000 serganči 
filiu ar gonorėja. Tai

ve- 
pa-

> Jūsų Į t0 kūrinių, kuriuos pateikė mū-

as-

ČILĖS KOMUNISTŲ 
PARTIJAI 45 METAI

Iš Santiago pranešama, 
kad Čilėje, vienoje Pietų 
Respublikų, vyksta didelis 
sąjūdis tarp darbininkų.1

Mat, šiuo metu Čilės Ko
munistų partija švenčia sa
vo 45 metų gyvavimo su
kaktį, tai darbininkai, tarp 
kurių ši partija turi didžiulę 
įtaką, savo mitinguose aiš
kina partijos istoriją, reiš
kia džiaugsmą spektakliais.

Čilė—viena iš pramonin- 
giausių Pietų Amerikos 
respublikų.?

APIE GVATEMALĄ
Vilniaus “Tiesos” kolum- 

nistas S. B. rašo:
Gvatemala — viena iš skur

džiausių Centrinės Amerikos 
šalių. Labai liūdnai atrodo 
šios šalies statistika. Iš dešim
ties gvatemaliečių astuoni lie
ka neraštingi. Iš šešių vaikų 
keturi, miršta vos gimę, šaly
je, kur puikios klimato sąly
gos, tik kas trečias žmogus 
normaliai pavalgo. Gvatema
los ekonomika ne tik nekyla, 
priešingai — visą laiką smun
ka. Užtat kas metai čia vis 
labiau lobsta United Fruit Co., 
“International of Central A- 
merica” ir kitos JAV kompa
nijos, kurioms priklauso be
veik visos kavos ir bananų 
plantacijos, geležinkeliai, el
ektros tinklai, ryšių, priemonės.

žinoma, visa tai kelia did
žiulį liaudies nepasitenkinimą, 
šalyje prasidėjo partizaninis

OlLl OU UdlbCUiJlCUd UlHUViaiO. • • •

Kam jiems kariauti, kuomet £iaHsia PiasiP e.^sl.moji liga Amerikoje.
Venerinių ligų tyrimo 

bo rato rijos viršininkas d 
L. C. Norins teigia, kad kas
dien apie 3000 žmonių vene
rinėmis ligomis apsikrečia, 
daugiausia paaugę jaunuo
liai.

Po antrojo pasaulinio 
i ši epidemija buvo

negrai neturi pilnų pilieti
nių teisių, kuomet jiems tai-, 
komos kolonialės teisės?

Du negrai jaunuoliai pa
sinio j o išbandyti teismą, 
reikalaujant uždrausti jų 
šaukimą į militarinę tarny
bą. Norman Earl Rich
mond ir Karl Von Key t karo 
kreipėsi į federalinį teismą ■ kiek sustojus plėstis, bet 
Los Angeles, Calif. Jų ad-; nuo 1955 metų ir vėl ji pa- 

! vokatas Geo. T. Altman tei- sirodė pavojinga daugeliui 
žmonių. Patariama gana 
rimtai prieš ją kovoti.

Daktarai bando laborato
rijose išrasti naujus būdus, 
kaip geriau nuo šių ligų 
apsisaugoti. Išbandyti n 
skiepai neprastai

_ j gia, kad abudu jaunuoliai 
griežtai atsisako tarnauti 
militarinėje tarn y b o j e ir 
kariauti Vietname, pasi
remdami tuo, kad negrai 

savoneskaitomi
krašto piliečiais,"kad jiems
neleidžiama naudoti tomis

ir patogumus, bet ir be i kalP naud°Ja"

su dailininkai, — J. Kuzmins- 
kio, S. Krasausko, K. Gibavi- 
čiaus, A. Skirut.vtes, A. Makū
naitės ir kitų grafikų darbai.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugija 
išsiuntė ir antrąją parodą, pa
vadintą “Tarybų Lietuva — 
nuotraukose’’. Ji supažindins 
belgradiečius su respublikos 
laimėjimais, pasiektais Tarybų 
valdžios metais, jos naujosio
mis statybomis, gamyklomis, 
kultūriniu gyvenimu.

KOMUNISTAI SMERKIA 
POWELLO IŠMETIMĄ

Po to, kai JAV Kongre
sas pašalino iš savo tarpo 
negrų vadovą ir kongres- 
maną Adam Clayton Po
well, JAV Komunistų par
tijos pirmininkas, Henry 
Winston, padarė griežtą pa
reiškimą ir jį .išsiuntinėjo 
spaudai. Winstono žodis 
tokis:

Congress today has cast the 
Constitution aside disfranch
ised the Negro people of Har
lem and insulted all Negro 
Americans. Yesterday’s act 
of betrayal by his collegues 
and the Democratic Party 
paved the way for today’s 
foul deed. It is part of an un
holy conspiracy of bigots, ra
cists and so-called liberals. 
This political lynching can be 
political suicide for all who 
participated in it.

This criminal act is omin
ous for the 90fh Congress and 
for the needs of the Ameri
can people. This is an effort 
to scuttle the programs which 
Congressman Powell vigorous
ly advanced for civil rights 
and democracy, for pro-labor 
legislation, and for the needs 
of our schools and the wel-

galo svarbią galimybę gy
viau bendrauti, sueiti, išlai
kyti kas mums brangiausia 
— tautini savitumą.

Džiugu ir malonu, kad pa- vaitaujantis Jungt. Vals- 
staruoju metu lyg ir suma- tiju Konstitucija ir Jung- 
zejo nuotoliai skiria mus. tinių Tautų eal‘.terįj kuris 
nuo Nemuno klasto. Šiais. c]raudžia Jungtinių Tautų 
metais šimtai užsienio lie-: nariaras naudoti igg4 prieš 
tuvių niwyko j Lietuvą; ne . kjtas tautas> išskyrus tik 
tik į Vilnių ai Kauną, o tu- ( apsigynimo atveju, 
rėjo galimybę pabuvoti sa-i Juk visiems žįnoma, kad 
vo tėviškėje lankyti ginu- jungtinių Valstijų niekas 
nes ir bičiulius. Neseniai neužpuoig ir todėl gintis 
n?is pasiekė žinia,'kad Vii-■nei.eikia Vietname Jungti- 
muje jvyko dailininko Vik-1 ngs Valstijos agresoriaus 
toro Vizgirdos paveikslų vaidmenį vaidina. 
paroda ir susilaukė šilto ( 
priėmimo. V. Vizgirda, 1941 į 
metais vadovavęs Vilniaus 
dailės akademijai, dabar 
gyvena Bostone. Jo nuomo
ne, ši paroda neliks pasku
tinė; ji yra tik pirmoji 
kregždė, pasirodžiusi seno
je sostinėje.

Jau kalbama apie kitas,, 
platesnes užsienio lietuvių' ... .
dailininkų paveikslų paro- policijos persekiojamas, 
das Vilniaus Dailės muzie
juje. Vis daugiau rašoma inin- 
Lietuvos spaudoje apie už- j Minneapolis mieste,. jis 
sienio lietuvių rašytojus,! susirado darbą baldų taisy- 
menininkus, muzikos mėgė- i mo. dirbtuvėje. Matydamas, 
jus, spausdinama jų kury-! kaip darbininkai baisiai iš- 

! naudojami ir neturi savo
Visi šie reiškiniai rodo, organizacijos, Maurice su- 

kad musu viltys turi rimtą dare savp dirbtuvėje Ra- 
pagrindą. Mes ne vieninteli kandų darbininkų unijos 
optimistai, kurie galvoja, lokalą ir tuomet, strei- 
kad kultūriniai ryšiai su k an darbininkus ^išvedė, 
gimtuoju kraštu pamažu Tuo pačiu metu jis pri
stine rmalės. Po ’’
krenta uždangos ir kliūtys.. m o Amalgameitų

Ar tai utopinė svajonė, 
kad nepertoliausioje ateity
je kris ir kiti barjerai? 
Mūsų įsitikinimu, laipsniš
kas apribojimų išnykimas

—tai dėsningas, nesulaiko- Y . ------
mas procesas, kurį sveiki- J°Le’ .. . ,
name iš visos širdies. . ! Savo veikla Maurice Paul 

užsitarnavo darbo zmonese 
Leidykla ir redakcija | simpatiją ir pagarbą, o re-

Kita labai svarbi priežas
tis, kodėl jiedu atsisako ka- 

' riauti Vietname, kad šis 
. karas yra nelegalus, prie-

) Maurice Paul
Naujųjų Metų dieną New 

Yorke mirė Maurice Paul, 
išgyvenęs 68 metus am
žiaus, visą gražųjį gyveni
mą pašventęs darbo žmonių 
reikalams.

Ukrainoje gimęs, caristi-

Maurice Paul išvyko užsie-
1921 metais apsigyve-

prie suorganizavi- 
rūbsiu- 

sių darbininkų uni
jos lokalo. Didžiosios eko
nominės krizės metu jis or
ganizavo bedarbių tarybas 
ir veikė farmerių darbo ju
dėjime Minnes o t o s valsti-

>• ik

Kita priemonė — su
1 mas žmonėms daugiau
i nių apie venerinių ligų 
vojingumą ir kaip nuo 
apsisaugoti.

Iš Lietuvos

v • 
Zl-

pa- 
jų

NAUJI “MINTIES” 
LEIDINIAI

K. Marksas, F. Engelsas, 
V. Leninas. “APIE MOKS
LINĮ KOMUNIZMĄ”—tai 
marksizmo klasikų pasisa
kymų apie mokslinį ko
munizmą rinkinys. Chres- 
tom a t i j o j e atsižve
mokslinio komunizmo 
tymo programą.

Autorių kolektyvo 
nys “Į PAGALBĄ ŽE 
ŪKIO MECHANIZATO
RIUI” skirtas racionaliza
toriams ir išradėjams. 
Skaitytojas čia ras įvairių 
mechanizmų aprašymų, ži
nių iš matematikos, techni
kos ir mechanikos.

L. K o i n e š o v o 
“APIE GARBĘ IŠ 
NUMĖS, PIRMĄJĄ
LĘ IR ŠIMTĄ ‘KODĖ 
tai pasakojimas apie 
jaunuolius, vyresniųjų 
šių .moksleivius, 
rūpi daug klausimų 
kyklų komjaunimo 
zacjjų darbas, ro
ir meilės problema ir t. t.

Gyd. D. Piareigytė knygu
tėje “MOTERS FIZIOLO 
GIJA IR HIGIENA” popu 
liariai pasakoja apie mer
gaitės ir moters organizmo 
savybes ir moters higieną.

knyga
JAU'r

knygutėje “ KŪD. 
PRIEŽIŪRA” 
motinas, kaip reikia 
rėti kūdikį, kad jis 
vystytųsi ir augtų
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Mislinčius

IŠ KRIKŠČIONYBĖS ISTORIJOS
•Inkvizicija krikščionybės tai apgaudinėjimas tikin-

^tfcvarbų vaidmenį. Tai buvo šinyje rasi du tryniu, tai 
tuomet, kai Romos popie- vistiek bus tik vienas kiau- 

. žiai'turėjo neribotą pašau- šinis, o ne du! Ausinę išpa- 
lietinę galią, kai katalikų žintį kunigai palenkė savo 
bažnyčia buvo nekontestuo-- naudai: iš tikinčiųjų išklau- 
jamas pasaulio valdovas,1 sinėdavo visokių nereikš- 
kai ji nebrangino nei žmo-'mingų mažmožių ir už tai 
nių laisvės, nei gyvybės; juos sunkiai bausdavo, daž- 

« kai ji laužuose degino pi r- niausiai turto bausmėmis, 
maeilius mokslininkus, ku- Pav., vienas valstietis kuni- 
rie tik nesutiko su bibline gui prisipažino, kad jis tu- 
nesąmone, teigiančia, jog ‘Tėjo lytinius santykius su 
saulė sukasi apie žemę ar savo žmona gavėnios metu, 
kad dievas sukūrė žemę per Už tą “baisią nuodėmę” ku- 
šešias dienas.

Inkvizicija ne visuomet 
buvo vienodos įtampos, vie
nodai žiauri; ji turėjo savo 
gradacijas. Iki vidurinių 
tamsiųjų) amžių pradžios, 
ji buvo, galima sakyti, ne
labai reikšminga. Tačiau 
nuo 12 amžiaus galo, kai 

ščtoniškoji bažnyčia ta- 
visagalingiausia pasau- 
koji institucija — ma- 
inkvizicija pražydo vi

gais žiedais. Apie U-jo 
amž. vidurį buvo atgaivin
tas celibato klausimas ir, 
nežiūrint energingo kunigų 
protesto, — igyvendin tas. 
įvesta ausinė, išpažintis. 
Kunigai buvo atskirti nuo 
pasauliečių: vietoj legitimi
nių žmonų, kurias jie se
niau turėjo, jiems teko pa
sikliauti užkulisinėm sugu
lovėm.

munikavo savo tėvynės ka
ralių' Pilypą I už daugpa
tystę. Tokie įvykiai kėlė 
dvasininkų prestižą; plebė
jus autėsi stovįs aukščiau 
už phtricijų!'* į

Skaitytojų balsai
Susidomėjęs jau prieš 

kiek laiko A. Šilėno parašy
ta recenzija, tilpusią “Lais
vėje,” apie A. Laurinčiuko 
knygą “Trečioji dolerio pu
sė,” užsigeidžiau pats per
skaityti tą*knygą, ir papra
šiau savo Sesutę, gyvenan
čią Lietuvoje, prisiųsti man 
tą knygą. Gavęs ją, pradė
jau skaityti su dideliu įdo- 

i mumu. Gėrėjausi ir di-

įvykius sekant
f INTIČ Amdditz a o _i i. • t~> i

Iš Jugoslavijos

nigas jam įsakė užpirkti 18 
mišių. O kitas atgailauto-

vyskūpų turėjo savo ka
riuomenę. Jie užpuldinėda
vo dvarus, silpnesnes vys- 
kūpi; as bei vienuolynus iNdžla? vtrtinau tos knygos
juos pavergdavo. Tie ka
ringai nusiteikę

autorių kaip akylų asmenį, 
, pastebėti to-vyskupai kuris ;ugeba

Pu'”avo kunigaiks- k;as smu|knienas, kurių pa-
-- .. ' i.... y_

toksi vyskupas, popiežiaus stebdtu
čių bei grafų valdas. O jei prastas asmuo visai nepa-

favoritas, patekdavo bėdon, 
tuomet popiežius siųsdavo 
palaikius dvasininkus ar 
pasatiliečius tokiam vysku
pui padėti. Vormso (Worms)

Dovana Lazarui Ivkovui
Tai buvo neseniai Staparo 
ime, kuris yra dęrlingo- 

Vojevodinos lygumose, 
edrą rudens dieną kaimo 

alstiečiai susirinko prie 
etos kooperatyvo valdy- 
:s. Čia stovėjo naujutėlis, 
zgantis automobilis “Za- 

ava-750.” Karštai plojant 
susirinkus i e m s , vienas iš 

AFL-QIO prezidentas G. kooperatyvo vadovų įteikė 
Meany pagrasino, k a d to- Lazarui Ivkovui ąutomaši- 
kių rezoliucijų čia daugiau nds raktus, 
nebūtų, kad jų niekas ne- ’ 

sisekimo be paskolos iš ban- į ^ūlytų, ir jii čia niekas ne
ko. To pasekmė: Ameriko-, ^s’ ^va^^aN
je retas perka namą, auto- j 
mašiną, T V , radi j a, kūdi-1 
kiui vygutę-lopšelį be pa-. 
skolos. Visos krautuvės tu- ■ 
ri paskolos-išmokėjimo nla- i 
na. Perki šiandien, mokėsi | 
dalimis vėliau, o kiek tu da- Į 
limis mokėdamas išmokėsi 
tai gal visą trečdalį dau

KUR LINK AMERIKA?
Amerikos turčių klasė 

valdo s p a u d ą ir mokslo 
įstaigas. Ir tos įstaigos jai 
tarnauja. Tuo stambusis 
kapitalas sugeba užvaldyti I Vietname, buvo 
žmonių sąmonę ir ją pa_ | r^oliucija pape 
jungti savo naudai, išnau-Į^en^° a]<cB*4 reikalauta ■ bl 
įjoti. ištraukti JAV kariuomenę 1 st

Paimkim banku trusta. Vietnamo.
Jis taip sumaniai publiką 
priveda prie tokio protavi
mo, kad, rodos, niekas ir 
negali gyventi ir turėti pa-,

akcininkai. Rodosi, praei
tą pavasarį ši organizacija 
turėjo konferenciją Miami, 
Fla. Čia įvyko protesto de- j Gi 
mon s t r a c i j a prieš karą | vi 

pasiūlyta ; vi

—Tu vienbalsiai pripa
žintas lenktyniavimo nuga
lėtoju. Priimk dovaną!

Staparo kaimas nuo se
no garsėja kukurūzų augi
nimo meistrais. Praėjusiais 
ūkiniais metais čia buvo mi

rta organizuoti lenkty- 
avimą dėl geriausio ku

kurūzų augintojo vardo. 
Nuėmus derlių, speciali ko- 

j misija susumavo lenktynia- 
'vimo rezultatus. Nustaty
ta, jog geriausiai padirbė
ję Lazaras Ivkovas. Jo pri- 
žiūrimame sklype buvo 
gauta 115 centnerių kuku- 

i rūzų grūdų iš hektaro. Tai 
iriausias rezultatas ne tik 
taparo laukuose, bet ir vi

soje Jugoslavijoje!
Iš viso lenktyniavime da- 

1 lyvavo 320 valstiečiu—vie- 
i tos kooperatyvo, vadinamo 
! zadruga, narių.

Jugoslavijos televizijai—.
10 metų

“Eksperimentine progra- 
a.” Dešimt metų šie žo- 
uai kasdien pasirodydavo 
igoslavijos tel e v i z o r i ų 

kranuose, primindami žiū-

' r- “O jūs, kvailiai, 
i važiuokite namo ir dirbkite’ 
'viršlaiki, ir turėkite gerus 
! laikus!”

Mat, kariškos įmonės vis
ką gamina karui Vietname, 

: dirba viršlaiki ir prideda- 
i mai moka dirbantiems. Bet 
i ar tik tiek darbininkų vadas 
I nrivalo suprasti apie karą 
! Vietname?

Turėdami nesusipratusią | 
publika. JAV savanaudžiai 
jaučia, kad ių egzistavimas 
dar ilgas; jie dar gali ka- į 
riauti. nes tvirti namie. Ari 
tain.bus ilgai?! Viskas kei-j 
čiasi. Gal pasikeis ir vidų-1 
tinio piliečio protavimas.

Dzūkelis

A. Laurinčiukui, kaip ta
rybiniam žurnalistui, teko 
plačiai važinėti po mūsų šą
li Ameriką ii’ įsigauti į to
kias vietas, kur paprastam 
asmeniui nėra galimybių. 
Ta viską jis akylai tėmijo ir 
užsirašė savo ruo š i a m a i 
knvgai, kad suteikti daug giau. 
žinių anie Amerikos gam
ta ir kasdieninius žmonių 
gyvenime įvykius.

Nors, kain “Laisvėje” bu- 
I vo minėta, “Trečioji dolerio 
’ nusė” nėra Amerikos isto- 
viia. bet ii yra kaip veid
rodis. kuris atspindi dahar- 
Tni amerikiečiu gyvenimą. 
Tiesa, ne visu amerikiečių 
vra toks gvvenimas. kain 

: autoriui anrašn savo knv- 
o-nip. Bet kad tokio dalv- 
kai Amorikoie vvksta. tai 
nnnuo'inčiiamas faktas. Pla- 

i čiai i P"vvprrima žiūrinHs 
nsmiio turi su tilo sutikti 
noat.sivvpicriant i tai, ar jam 
tai patinka ar np.

.. ........ ...... i1- Man tą knygų beskaitant 
gų nepaisanti ir plėšikau-: aplanko mane vienas drau- 
iantį arkivyskupą buvo la-1 kurį galima, priskaity- 
bai sunku, nes popiežius; ti prie pirmaeilių progre- 
dažniausiai palaikydavo jo

i pusę. Pav., 1198 m. Besan- 
kono vyskupą Gerardą de

“pasninkavo” ir gavėnios 
metu susilaikė nuo lytinių 
santykių su savo žmona. 
Tą irgi kunigas nubaudė 
18-kos mišių užpirkimu už 
susilaikymą. Jam buvo pa
sakyta, jog gero kataliko 
priedermė esanti turėti ko- 
daugiausia vaikų, o jis tiks
liai vengė savo pareigu, vi
są reikalą sabotavo! Vadi
nasi ■— eisi per dvarą ar 
neisi, vistiek gausi mušt!

Arraso mieste, šiaurinėje 
Prancūzijoje, 1459 m. mirė 
80-ties metų kanauninkas ir 
tos apylinkės domininkonų 
ordino prioras Nicaise le 
Vasseur. Jis turėjo ne tik • 
keletą dukterų, bet ir anūk- 
kę, jo prigyventą su viena charflas pasiuntę popiežiui 
jų. Jis intymiai gyveno ne

a'reta imperatoriaus Pilypo. 
Kai jo kariai kartais neno
rėdavo plėšti bažnyčių ar 
vienuolynų, vyskupas įsaky
davo palikti tiktai “šventų
jų” kaulus, o gyvųjų nesi-

nigai ar vienuoliai. Kai 
Bovėjo (Beauwais) vysku
pas (Prancūzijos) bekariau
damas prieš anglus pateko 
Anglijos karaliaus Richar
do nelaisvėn, popiežius Ce- 
lestinas ITT pareiškė, jog tai 
“dvasininkų stono varžy
mas’! ir grasino karaliui 
ekskomunika. Tuomet Ri-

Visuomenėje klasinė dife-1su .savo dukterimis, bet
renciacija iškilo visu griež
tumu. Aristokratų luomą 
sudarė kunigaikščiai gra
fai, bajorai, vyskupai, pra- 

i, pirkliai, dvarinm^ai- 
i, fabrikantai ir ki- 

didikai. Gi liaudis bu- 
.^rgai, baudžiauninkai’ 

ir šiaip nuskuręs lumpen 
proletariatas. Liaudis bu
vo tamsi, neraštinga. Ap- 
švietą monopolizavo aristo
kratija. Grafas, dvarinin
kas ir vyskupas valdė pro
vincija. Kunigija stovėjo 
aukščiau nualintos liaudies, 
ji turėjo privilegijų. Nusi- 
.kaltusį kunigą civilinis teis
mas teisti negalėjo; jį ga
lėjo teisti tik vyskūpo skir
tas tribunolas, kuris retai 
kada kunigą nuteisdavo net 
ir už žmogžudystę. Pralo
tai ir kiti aukštesnieji dva
sininkai su vyskupo teismu 
nesiskaitė. Jie galėjo ape- 

neį j pOpiežiu, o 
reikalą išspręsdavo daž

ai naudai to, kuris 
jam davė daugiau aukso. 
Korupcija, parapijų . bei 
vyskupijų pardavinėjimas, 
simonija, — ėjo plačiu baru. 
Moralybė, be pinigo, netu
rėjo jokios vertės. Kunigai 
lupo iš varguomenės pasku
tinius grašius, kuriais dali
josi su klebonais, pralotais 
ir vyskupais. Pagaliau da- 
eita iki to, kad žmogus mir- 

negalėjo daryti tes- 
be kunigo, kuris 
o didesniąją pali- 

dali bažnyčiai, oš šei- 
tekdavo tik liktai, 
skurdino visuomenę.

kuris notaras išdrįso 
parašyti testamenta be ku
nigo žinios, ta ekskomuni- 
kuodavo (atskirdavo nuo 
katalikišikosios bendruome
nes).

Kunigai kartais laikydavo 
18, mišių kasdien, kad 
daugiau pinigų susi- 

O kai kurie jų 
dar gudriau: 

mišiij laiku jie pa- 
Įvadą (Introi- 

šešis kartus ir laikė tai 
mišiomis. Jie ži
lai neteisinga, jog

ir su jo paties prigyventa 
anūke-dukterėčia. Jis vado
vavo visoms bažnytinėms 
procesijoms, atlai dams ir 
šiaip kulto iškilmėms. Ir, 
sakoma, paraniečiai ji mė
gę, viską atlikdavęs “labai 
elegantiškai.” Regimai, jis 
buvo geras “aktorius” ir la
bai gajus senis!

Šitokios ir joms panašios

vyskūpo kardą ir kareiviš
ką jp mundurą kaip įrody
mą, kad vyskupas pateko 
nelaisvėn bekariauda m a s . 
Tokiu incidentu tuo metu 
būdavo, gana daug.

Nubausti toki savo narei-

privilegijos skatino netur- Rougemonta jo kurijos 
ku_ dai apskundė popiežiuitingų tėvų vaikus eiti į 

nigus, nes kitokia karjera 
jiems buvo neprieinama. 
Tai buvo vienintelė proga 
patekti į “respektabilizma

centui III už tai, kad jų 
dvasios šefas laužo kunigo 

I priesaiką, papirkinėja, ky- 
šįninkauja, sukčiauja bei 

ir galimybę kam nors kailį vaSiliauja ir gyvena su sa- 
lupti! Parapijas ir vyskū- vo.artlrtl« Kinunaite ka.p
pijąs, kaip asmeninę savastį, 
vyskupai ir pralotai, jei tik

vyras sff žmona. Tačiau 
popiežius iš skundėjų tik
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neparduodavo, — palikdavo Pasltycioio ir liepe gręžti

damas r 
ttoiento

nojo, jog

savo vaikams ar giminėms, 
kartais net dešimties metų 
berniukams. Kun i g a m s , 
ypač aukštesniojo rango, 
buvo atviros du Pys į turčių 
salonus ir ponių buduarus 
(miegamuosius). Gabus ku
nigas, geras demagogas ir 
apsukrus komersantas, kar
tais dasivarydavo iki gana 
aukšto dvasininko ir dide
lių pajamų šaltinio. Iš to
kių, “žemo gimimo” kunigų 
yra buvę net keli popiežiai. 
Jeigu jau kuris jaunuolis 
negalėjo pasiekti kunigo 
sutanos, tai stengėsi įlįsti 
bent į vienuolio sermėgą. 
Nors moterų vienuolynai 
dažniausiai buvo vien pa
prasti kekšynai, bet ir pa
traukė į save gana daug 
gyvenimu nusivy lūšių ar 
patvirkusių meYginų. Kle
bonijos ir vienuolynai buvo 
didžiausi ištvirkimo liz
dai, dėlto liaudis jiems jo
kios pagarbos nerodė. Vie
nuolynai, kaip ir turtingų 
feodalų dvarai, operavo 
vergų baudžiauninkų dar
bu. Kad ir prasčiokų tė
vų vaikas kunigas, pasi
naudodamas ausinės išpa
žinties prerogatyva, galėjo 
duoti įsakymus aukščiau už 
save stovinčiam pasaulie
čiui. Pav., popiežius Urbo
nas II, paprasto Prancūzi
jos valstiečio sūnus, eksko- ♦

šyvių žmonių. Man jį už
klausus, ar jam teko skai
tyti A. Laurinčiuko knygą, 
jis atsakė: “Skaičiau. Bet 
teko kalbėtis su vienu drau
gu, kuris labai tą knygą 
i *4.: ”

Kur vra kita tokia ša
lis. kur viskas perkama ant 
išmokesčio, ant paskolos? 
Kas pu tas naskolas išmo
ka, iei ne toks pirkėjas. iš 
ko bankai ir tokie pinigu 
trustai tunka, jei ne iš to
kiu. neansisvarsčiusiii pir
kėju. perkančiu be pinigu!

Bet nesunraskit mane 
klaidingai, n e s a k a u. kad 
kas tik nori, tai ir eali nirk- 
ti ant paskolos, 
nirkėias privalo 
kokias paiamas 
Arba, ar gauna 
nlo-n? Ar turi santannu. in- 
riplin-inveątmentu.kurie ne
ša nuolatinius niiošimėnię 
ant ko būtu o-alima Uždėti 
niršta, iei. atsitikime, nega
lėtum sumokėti sutartos su
mos? Ot. bankas ir turi 
iy/(lėioq virve ant tavo kak
lo. Tu manai kad tu turi I 
daug geru daiktų, bet ban-

Ne! Toks 
narodvti.

nuolatine

kad nežiū- 
knyga. pa- 
įdomi. Ji

Man atrodo, 
rint, kaip toji 
vadinta, ji yra 
atkreipė ir amer i k i e č i ų 
žurnalistų dėmesį. Jie pla
čiai ją aprašė įtakingiausia- 
siame Amerikos laikrašty
je “New York Times.” A. 
Laurinčiuko knyga susilau
kė tokio išgarsinimo, ko
kio nė vieno kito Tarybi
nėje Lietuvoje gimusio lie
tuvio knyga nebuvo susi
laukusi.

Linkiu A. Laurinčiukui.

namo. Gi vyskupas elgėsi 
dar įžūliau: pasiėmė dau
giau sugulovių, kurių vie
na buvo vienuolė, o kita 
pažįstamo kunigo dukra. 
Nėpakęsdami tokio skanda
lingo savo dvasios vado gy
venimo, jo valdiniai dar 
kartą kreipėsi į popiežių su 
skundais, reikalaudami jį 
pašalinti, bet ir tai nieko 
nepadėjū. Tuomet 1214 m. 
žmonės sukilo ir patys išvi
jo savo ištvirkusį arkivys
kupą. Išvytasis užsidarė 
vienuolyne ir ten ištvirka
vo kaip ir anksčiau, kol 
1225 m. ten mirė.

(Tęsinys 5 pusi.) ‘Ramsey, N. J.

Įžymusis prancūzu 
skulptorius

Pasaulinio masto šedevrų i 
tarpe Ermitaže yra viena I n 
statula, pro kurią žiūrovas | 
niekada nepraeina abejin- j 
gai. Jį sulaiko pilnos gy
vybės akys 
veide, pašaipi šypsena su- ; cjar ]abaj jauna.

.v. e
senatviškame , rkVams, kad šalies televizija

čiauptose lūpose, kurios,; 
atrodo, tuoj prasivers ir iš- 

j tars pilna humoro ir aštrios 
i ironijos žodi. Tai Volterio— 
į šviesiausio XVIII a. Euro
pos proto—statula. Ją su- 

i kūrė įžymus prancūzų 
| skulptorius Žanas Antua- 
! nas Hudonas. Volteras jam 

M i pozavo keletą dienų prieš 
We“ i mirti.

Sakoma, kad Hudonas su
yra 1 kūręs 250 Voltero biustų 
kad : įvairiose medžiagose. Šimt- 
rū- mečiu už Hudoną vėliau gy- 

I pjūtis tik savimi, tai kam venęs kitas genialus pran- 
jnors yra didelė proga na- cūzų skulptorius Rodenas 
! gauti toki nelaimingaii i yra pasakęs: “Kiekvienas

Jni nn vi^i p-.anna daiktui . 
nnf nn«knln.q. tai 
tinka SU tais, k" 
n i n in'll ir neturi irodvrmi. j 
Vnd o’nlės išmokėti? 
klauskite manęs.

Kada -visuomenėie 
i teks n a s i d a 1 inimas, 
.Vi’nVvienns priverstas

i savo užtvara. Tokie nelai
mingi kartais nriversti yra 

i d a įleisti nn’e žem i a u s i u 
dalvkn. Individualizmas vi
sus klupdo ant keliu prieš 

ikanitala, o kanitalas dar 
Tvirčiau snaudžia varžtus.

: "Kiekvienas 
Hudono sukurta# biustas 
vertas kokių nors memuarų 
ištiso skyriaus: epocha, ra
sė, luomas, individualus 
charakteris — viskas jame 
atsispindi.”

Hudono gabumai pasi-
nepasite n k i n 11 viena šia , flaj. naui.aig g 9 g reiškg labai anksti. Dvyli.

nyga> e 11 raugiau J1?;,.nrnsgja;Q tvirtina individu- kos metų jis jau Dailės 
paiasy i. iab’zmo filosofija: kuri vra akademijos mokinys. Ket

verius metus, kaip Akade-
parašyti.

Manau, kad ši knyga tik-; vadinama “demokratija.
. „ , 1 . . Tiesa, mes turime ne tiki1™?08 stipendininkas, stu-
je, kad skaitytojai geriau bankus j "
tų perspausdinti “Laisvė-

suprastų kasdienį amerikie
čių gyvenimą.

Motiejus Klimas

____  ir jų trustus, tu
rime ir darbo unijas. Pa- 

' vyzdžiui, didžiulė AFL-CIO 
■turi 16,000,000 narių; jos 
I viršininkai yra žiaurūs re-

Anykščiuose prie Puntu ko. (Nuotr. E. Jurgaičio)

dijavo Romoje. Jis turėjo 
didelį įgimtą monumenta- 
listo talentą. Dvidešimtme
tis jaunuolis sukūrė dvi di
deles skulptūras, o neturė
damas net trisdešimties me
tų, Hudonas jau buvo gar
sus Europos dailininkas, 
nesuspėjantis įvykdyti visų 
užsakymų Prancūzijoje ir 
užsienyje.

Tarybų Sąjungos muzie
juose yra nemažai Hudono 
darbų: tai Didro, Dalambe- 
ro ir kitų žymių prancū
zu švietėju biustai, du me
niški antkapiniai pamink
lai.

Bet štai 
eseniai šie žodžiai dingo iš 
ydrųjų ekranų.

Per 10 metų Jugoslavijo
je pastatyta ir įrengta 11 
televizijos centrų, jų tarpe 
stambūs Belgrado, Zagre
bo, Liublianos centrai. Te
levizijos laidos matomos 
beveik dviejuose trečdaliuo
se šalies teritorijos. Čia 
•yvena 90 procentų šalies 
;yventojų. Jugoslav! joje 
augiau kaip 600 tūkstan- 
ių žmonių turi televizo- 
ius, tai yra, vienas televi- 
orius tenka 30-čiai gyven
tų.
Broliškos pagalbos vaisiai

Ant sienos — didelė, 
ruopščiai nubraižyta sche- 

Žydros kanaĮų linijos 
erta geltoną dykūmą.

— Prieš jus—naujos me- 
oracinės sistemos projek

tas, — sako Josipas Chva- 
j is, vienos iš stambiausių 
Belgrado projektavimo fir
mų “Energoprojekt” gene
tinio direktoriaus pava

duotojas. — Ši sistema bus 
irenffta viename iš sausrin
gų Maroko rajonų. •

Melioracinės sistemos Ma
ckui projektavimas — tai 
: k vienas iš daugelio pana
gų užsakymų, kuriuos Ju- 
oslavijos proje k t a v i m o 

įmonės atlieka naujai susi
kūrusioms valstybėms. Ju
goslavija teikia ekonominę 
ir techninę pagalbą dešim
tims Azijos, Afrikos, Loty
nų Amerikos šalių. Jugo-

i n| 
ž

c
r
z

k
ma. 
ki

r

r

s
S

Z. Žemaityte

Kentucky drafto taryba 
atsisakė sunkiasvorį bokso 
čempioną Clay Cassius per
kelti į “conscientious ob
jector,” jį palaiko 1-A kla
sėje.

avijai padedant, tose šaly- 
stj? pastatyta apie 60 elekt- 

niu. daug jūrų uostų, 
tekstilės fabrikų, vaisių 

erdirbimo gamvklų, tiltų, 
elių ir kitų objektų.

n 
k

Valdinė sveikatos įstaiga 
skelbia, jog padidėjo rūko
rių mirtingumas nuo chro
niško bronchito.
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O. Kapse

SUNKI RANKA
(Apsakymas)

Boksininko pirštinių aš niekad ne
nešiojau, prieš tėvą ar motiną rankos 
taip pat nepakėliau, o šiandien aš savo
sios rankos nebepakeliu.

Prašau nemanyti, kad aš ją išsisu
kau.

Vakar mūsų komanda krepšinio var
žybose turėjo susitikimą su užsienie
čiais. Radioreporteris tik ir linksniavo 
mano pavardę: “Virkutis, Virkutis!..”

(Valiu jums ir prisista’tyti: Ipolitas 
Virkutis. Statybininkas.)
j Visi (taip pat ir aš) įsitikino, kad ma
no dalyvavimas šiose varžybose atnešė 
pergalę. Žinoma, pergalę reikėjo tin
kamai atžymėti, na, ir tos pergalės svar
biausią ašį (mane) atitinkamai pagerb
ti. Lakoniškai tariant—išgėrėme.

NUO “ypatingosios” ar kokio ten bie- 
so, vėl atsigaivino mano refleksai.

Grįždamas iš Kauno pakeliui užsukau 
pas brolį. Kaime buvo vėlus žiemos va
karas ir piktas šuo, nakčiai nuo gran
dinės paleistas, sukiojosi kieme. Puolė 
jis mane netikėtai. Taikliai ir aš jam 
daviau nokautą sportišku, dargi netuš
čių, krepšiu. Paskui vėl ta pačia ran
ka, kuria perstačiau komandos kapito
ną, pagriebęs gaurilą už sprando, kaip 
sudėvėtą kaliošą, išsviedžiau per aukš
tą tvorą.

Kai broliui ir brolienei pasipasakojau 
apie savo sportiškus pasiekimus, jiedvi, 
vienas balsu, o kitas m i n t i m i s savo 
džiaugsmą reiškė vienodai.
'—Jeigu šitaip, tai tu, žinoma, patek

si į šalies rinktinę, o paskui, aišku, teks 
ir po užsieni }xivažinut!, — pranašavo 
brolis.

—Kad i Ameriką galėtum nuvažiuo
ti...—su nedrąsiu lūkesčiu pridėjo bro
lienė. (Ji turi Amerikoj seserį.)

—Galimas daiktas, gedimas. Į Kana
dą, Pietų ar šiaurės Ameriką, tas pat. 
Tik, žinoma, j tą miestą. . . Nežinau, 
kaip ten, — liūliuojamas šviesių per
spektyvų, atsakiau aš.— Pamatysit per 
televizorių, — lyg užmiršęs garbiausią, 
pridėjau po valandėlės.

Brolis ir brolienė žvilgterėjo vienas į 
kitą Šiltai šypsodamies.

Išsimiegojęs patogioje lovoje, ryte 
pakilau žvalus. Tiesa, vėlokai.

Sekmadieniais neskubama. Svarbiau
sia parsiristi į namus, nors ir vėlai. 
Neduok dieve, jeigu svečiuose užklumpa 
pirmadienis. Lėk paskui išsižiojęs, už
miegotomis akimis į darbovietę.

Pastaroji bėda man negrėsė: pasku
tinis autobusas pro šio kaimo stotelę 
praeina Šešioliktą valandą. Prieš akis 
marios laiko. Svarbu jį maloniai pra
leisti.

Išeiginėmis dienomis kolūkiečiai irgi 
turi savo programą: kas į miestą su rei
kalais, o daugiausia vienas pas kitą. Vie
nur renkasi televizoriaus žiūrėt, kitur 
samagono išmėginti ar kortomis pa
pliaukšėti. Į kultūros namus, jeigu so
dyba ne gyvenvietėj,—kur ten klamposi 
per sniegą. Ten nekurta ir, sako, langas 
išmuštas. Jaunimas, žinoma, vakare 
susirinks. Kurta-nekurta, jiems visaip

gerai. Svarbu, kad tik kapela ateitų.
Apie dvyliktą valandą jau ir pradėjo 

rinktis pas brolį kaimynai prie to televi
zoriaus. Bet ką čia “sausas” žiūrėjimas. 
Tokio žymaus svečio garbei, kuris, sa
ko, taip pat bus matyti per televizorių, 
brolienė pasistengė. Kas šiandien čia 
atėjo—jaunas ar senas—nė vienas nesi
gailėjo: stalas buvo paruoštas, gali sa
kyti, šventiškai.

Prie tokio stalo gerai apšilę (televi
zijos programa jau mums pasidarė ne
beįdomi) pradėjome mėginti jėgas: kas 
įsikandęs dantimis" pakels taburetę, kas 
ant vienos rankos.pasisodinęs, iškels iki 
lubų merginą, kas ką, susikibę pirštais, 
paklupdys ant kelių, ir t. t.

Aš visur išėjau nugalėtoju, išskyrus 
tą taburetės nešimą.

Kai Straksiu Vytas atkišo su išskės
tais pirštais abi rankas, jam tiesiog pa
sakiau :

—Kam čia abiejų? Užtenka ir vie
nos.— Ir aš jį su, savo dešiniąja taip 
spustelėjau, kad jis, nespėjęs nė atsi
klaupti, tik susvirduliavo ir nuvirto ant 
grindų.

Tai pats stipriausias, o kiti...
Baigę rungtynes už visas pergales dar 

išgėrėme po butelį alaus ir aš, užmetęs 
savo pilką papachą1 ant pakaušio, su 
draugais dainuodami, išėjome į stotelę 
laukti autobuso. Tačiau laukti nereikė
jo: autobusas atvyko pralenkęs grafiką, 
ir aš net nespėjau su draugais atsi
sveikinti.

Įšokau į mašiną žėrėdamas pergale, 
svaidžiau kvailus sąmojus ir merginoms 
komplimentus. Manęs vieno buvo pil
nas autobusas.

Nusipirkęs bilietą, atsitiesiau visu 
ūgiu ir dar kilstelėjau galvą, ieškoda
mas laisvos vietos. Tuo tarpu koja už
kliudė kažkieno lagaminą, o mano ant 
šono pakreipta papacha užkliuvo už lu
bų ir nukrito, kaip man atrodė, dešinėn.

Nevisai blaivios smegenys davė de
šinei rankai neteisingą komandą. Ši at
galia palietė kažką minkštą. Kepure! 
Aš greitai sulenkiau pirštus, įtempiau 
juos per krumplius, panašiai, kaip va
nagas, pasiruošęs čiupti savo grobį — 
kepurę. Tačiau mano grubūs ir neklus
nūs pirštai griebė* tik už lygaus švel
naus veido ir lėtai atsitiesė.

—Akį! Vaje gi akį... Taip skaudžiai. 
Oi, oi! —sudejavo ant pirmos sėdynės 
sėdinti moteris.—Ar gi aš jums tą kepu
rę numečiau? Ko gi jūs...—labai di
delis kažkas pastebėjo puse lūpų.

—Kaip čia, ką aš...—mikčiojau nesu
sigaudydamas.-Ar aš...

Mašina jau burzgė.
—Vairuotojau, palaukite. Atidarykite 

duris. Aš paimsiu truputį sniego. A-a-a, 
kaip skauda...—ir moteris atsistojo. Ji 
buvo nėščia.

—Aš atnešiu,—pošoko iš gretimos sė
dynės mokinukė.

Moteris įvyniojo sniegą į baltą nosi
nukę ir, pridėjusi prie akies, tarė:

—Galite važiuoti. Neblaiviu keleiviu 
nereikėtų priimti.

Vairuotojas sunerimo. Dar ko gero...

Apie s
Ilgą laiką žmonės sapnų 

prigimties nesuprato ir 
juos laikė paslaptingais, 
antgamtišk a i s . Pirmykš
tis žmogus, pavyzdžiui, ti
kėjo, kad miegant nuo žmo
gaus atsiskirianti siela, ku
rios išgyvenimus žmogus 
sapnuodamas mato.

T’agonystės ir stabmeldy
stės laikais žmonės tikėjo, 
kad sapnų metu dievai iš
reiškia žmonėms savo valią. 
Kadangi sapnai dažnai bū
na neaiškūs ir nesupranta- 

! mi, atsirado “specialistų”, 
dažniausiai žynių, kurie 
bandė sapnus aiškinti, o 
kartu stiprinti žmonėse re- 

| Ilginius prietarus. Jau Ba- 
! bilonijoje, senovės Graiki- 
1 joje bei Egipte buvo suda
ryti sapnininkai. Krikščio- 

Į nių tikėjimas, kaip ir kitos 
i religijos, irgi teikia sap- 
• nams pranašiškos reikšmės.

Šalia mistinio, nemoksliš
ko sapnų esmės supratimo 
jau senovėje buvo moksli
ninkų, bandžiusių sapnus 
aiškinti žmogaus prigimti
mi. Aštuonioliktame amžiu
je buvo nurodoma, kad sap
nai yra nepilno miego re
zultatas.

, Kad ir kokie fantastiški 
bebūtų sapnai, žmogus ne
gali prisapnuoti nieko, ko 
nebūtų matęs, girdėjęs, 
jautęs ar įsivaizdavęs. La- 

i bai dažnai sapnuose išsipil
do arba neišsipildo įvairūs 

i siekimai. R e t a i, bet pasi- 
! taiko, kad sapne išspren- 
i džiami uždaviniai, kurių 
i nepavyko išspręsti iš vaka- 
| ro.

įžymus rusų mokslininkas 
i Pavlovas išaiškino, kad 
; miego metu galvos smege- 
I nų žievės veikla užslopina
ma. Užslopinimui apėmus 
smegenų žievę, daugiau ar 
mažiau išsilaisvina požievio 
centrai, turį ryšio su jaus
mais ir vaizdiniais. Pati 
smegenų žievė ar atskiros 

' jos dalys negilaus miego 
i metu irgi nebūna vienodai 
užslopinamos. Todėl sme
genų ląstelėse atgimsta ma
tyti ar skaityti vaizdai, į 
paviršių iškyla seniai už
miršti dalykai. Kadangi 
šios smegenų veiklos miego 
metu smegenų žievė beveik 
nekontroliuoja, atgimsta 
vaizdai gali pintis įvairio
mis kombinacijomis.

Galvos smegenų žievė ir 
požievis gauna signalus ne 
tik per regos, klausos bei 
odoje esančius jutimo or
ganus. Centrinės nervų sis
temos dalys nuolat infor
muojamos apie vidaus or
ganų ir visų kūno audinių

būklę. Visos šios žinios rei
kalingos tam, kad centrinė 
nervų sistema galėtų regu
liuoti organizmo1 ar atskirų 
jo organų veiklą pagal po
reikius. Šis reguliavimas 
vyksta automatiškai ir nuo 
mūsų valios nepriklauso. 
Miego metu organai veikia, 
o žinios apie jų būklę nuo
lat pasiekia galvos smege
nis. Labai dažnai smarkiai 
veikiančių ar sunegalavu
sių organų darbas atsispin
di sapnuose, juos nuspal
vindamas tam tikromis 
nuotaikomis. Gerai žinoma, 
kad po labai gausios vaka
rienės galima susapnuoti 
baisių ;sapnų.

Pasitaiko, kad žmogus 
dar nepastebi sergąs kokia 
nors liga. Tačiau miegant, 
kada galvos smegenų žievė 
nebeveikiama aplinkos įs
pūdžių, silpni susirgusio or
gano signalai išryškėja ir 
sukelia keistus * sapnus. 
Mokslinėje literatūroje yra 
aprašytas toks atsitikimas. 
Žmogui dažnai prisisapnuo
davę, kad jį kas už gerklės 
smaugia, kad jis springsta. 
Pasitikrinus pas gydytoją, 
paaiškėjo, kad tas žmogus 
iš tikrųjų serga rimta, bet 
dar ryškiau nespėjusią pa- 
pasireikšti gerklės liga.

Tokie reiškiniai, reikia 
manyti, pasitaiko ne taip 
jau retai ir sukelia pasako
jimus apie pranašiškus sap
nus. Sapnai tikrai gali būti 
pranašiški, bet juose nėra 
nieko antgamtiško. Jais tik 
pasireiškia nesąmoningi, 
neryškūs vidiniai pojūčiai.

Antra vertus, sapnus su
kelia įvairūs išorės dirgi
kliai. Užmiegant ar pabun
dant galvos smegenų žievė 
pereina tam tikras slopini
mo pakopas. Iš jų viena pa
sižymi tuo, kad silpni dir
gikliai sukelia didesnį sme
genų sujaudinimą, negu 
stiprūs. Būdamas tokioje 
būklėje, miegantis negirdi 
aiškių garsų, bet pajunta 
nežymų šlamesį, šviesos ar 
šilumos stiprumo kitimą. 
Tokie palyginti menki dir
gikliai gali sukelti sapnus 
apie audrą, perkūniją ir t.t.

Kartais sapnai padeda 
nuspėti oro atmainas. Čia 
irgi nėra niekį) stebuklingo. 
Visiems, pavyzdžiui, gerai 
žinoma, kad, sergant reti
ni a t u , prieš lietų “su
ka” kaulus. Miegant 
tų “suka” kaulus. Miegant 
tokie ar panašūs jutimai 
jautresniems ar negaluo
jantiems žmonėms gali su
tapti su kokiu atsitiktiniu 
sapnu. Pavyzdžiui, susap

navo žmogus gaisrą. Po to 
užėjo šalčiai. Žmogus tą įsi
dėmėjo, ir, organizmui vėl 
pajutus orų atmainą, turin
čią ryšį su atšalimu, vėl 
gali prisisapnuoti sapnas, 
turįs bendro su ugnimi. 
Taip susiformuoja pranaši
škas sapnas. Tai yra gerai 
ištirtas reiškinys, vadina
mas sąlyginiu refleksu.

Moksliškai sapnus tyrinė
ti padeda bandymai su už
hipnotizuotaisiais. Užhip
notizuotam asmeniui gali
ma įkalbėti atitinkamo tu
rinio sapną arba jį sukelti, 
panaudojus kokį nors kitą, 
ne žodinį dirgiklį.

Sergant kai kuriomis psi
chinėmis ligomis, sapnų 
analizė kai kada padeda nu
statyti susirgimo pobūdį.

Taigi sapnai yra natūra
lus, o kai kas mano, būtinas 
centrinės nervų sistemos 
veiklos bruožas, turįs ryšį 
su tais smegenų mechaniz
mais, kurių dėka sugebama 
svajoti ir mąstyti vaizdais.

Gyd. G. Ruibys
(Iš “Vaisi, laikraščio”)

PRIGIMIMAS AR 4
PRIPRATIMAS? 1

Nuo senų senovės žiįįįg Jį 
nija yra įpratusi sueigo]®^ 
— vestuvėse bei banketiio- | 
se — vartoti svaiginančius į 
gėrimus, ar tai būtų namų 
darbo .alus, “samogonka,” 

i “moon shine,” arba valsty- 
į bine. Aš nesu priešingas 
I tani, kuris vartoja su sai- 
i ku, bet koks tas saikas ga- \ 
Ji būti?

Man teko tėmyti tuos,.;^ 
i kurie draugiškose sueigo-'^f 
' se pradeda po 4 r u pūtį 
! s v a i g a 1 u s vartoti, o Jr 
laikui bėgant p r a d e d a 
užeigas lankyti bei namuo- 
se turėti ir kasdien po tru- 
pūtį daugiau gurkšnoti, kol 

'svaigalas pilnai pasigauna, s?

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

O. Silks iš Rocky Hill 
sausio 9 d. turėjo operaciją, 
gerai pavyko. Onytė, rodo
si, gerame ūpe. Kiek ilgai 
reikės būti ligoninėje, šiuos 
žodžius rašant dar nežinojo.

Gediminas, Laisves cho
ro narys, gavo “shock,” bū
na ligoninėje, sunkiai ser
ga.

Abiem linkiu kuo greičiau 
sustiprėti.

Po poros savaičių poil
sio, choras vėl pradėjo pa^ 
mokas su naujomis dainelė
mis. Tik nebuvo kelių na
rių, dėl svarbių priežasčių. 
Būtų labai miela matyti vi
sus sekamose pamokose.

Po pamokos J. Lukštas 
turėjo gimimo dienos minė
jimą. Visi linksmai jam 
pada in iv o m e “Ilgiausių 
metų! Linkime drūtam bū
ti ilgai ilgai. V. K.

Rumford, Me.
Mirė Stasė Raulinaitienė, 

80 metu. Palaidota sausio v
4 d., su bažnytinėmis apei
gomis. Jis pats yra laisvas 
žmogus, bet žmoną palai
dojo taip, kaip ji prašė.

Palydovai buvo užprašy
ti pietų į šv. Roko salę.

Buvo kilus iš UpinoS kai
mo, Raudėnų parapijos.

J. K.

Kuomet žmogų pasigau- 
na alkoholis, jo kūnas vi- jsi 

;siškai persimaino; krūtinė 
išsipučia, kepenys pradeda 
gesti, veidas parausta, kal
ba apsimaino, skiriasi nuo 
žmogaus, kuris alkohgBfc^. 
nevartoja.

Žmogus, alkoholio Pa^HH| 
tas, nežiūrint, ar tai bu^?^ 
profesionalas, ar paprastas 
darbininkas, palieka valka
ta ir už degtinės stiklelį jis 

'bet kokį darbą atliks.
Man teko pažinti vieną 

įžymų daktarą, kuris turė- 
| jo didelę praktiką savo pro
fesijoje, bet, neapsižiūrė
jęs, kasdien po keletą stik
lų išgerdavo namie daryto 
vyno, ir nepasijuto, kaip 

1 paliko alkoholio auka. Ga
vo kepenų ligą, turėjo pa
sitraukti iš savo profesijos 
ir gulti į ligoninę.

Vieną man gerai pažįsta
mą daktara klausiau; “Žmo
nės, kurie v a r t o j a daug

gimimas, 
imas?”

į pratimas,

tik pripnuS

! ko, gali laikas nuo laiko ge
rai pasigerti, — išsimiego
si ir vėl būsi sveikas, svei
katai mažai ken 
vartojant kasdien 
nančius gėrimus,
prie *to pripranta ir reika
lą uja, o su laiku 
šią žmogų nugali.

Degtinė, alus ir

Bet

k u n a s

drūčiau-

narkoti

sv
da
pa:

,s. Skirtumas tik tas, kad 
aiginantieji gėrimai ima 
ugiau laiko, kol žmogų 
sigauna, negu nar

ta
m<

Žinojau vieną jauną, 
, smagų vyruką, kuris** < 
ego pagerti. Negana to, 
d gerdavo po mažą stik-

Vilnelė skuba į Viliją—(A. Sutkaus nuoti j

Autobuse buvo taip tylu, tarsi čia va
žiuotų tik nukentėjusioji ir aš. Niekas 
nė žodžio: nei už, nei prieš. Tylėjimo 
demonstracija. Cha, cha, cha... Na, 
pasakytų kas ką nors, aš bent riebiai 
nusikeikčiau, o dabar tyli visi lyg būtų 
vandens į burnas paėmę. Arba, rodos, 
būtų skaitę M. Šolochovą: “Jeigu ne
gali apię žmogų nieko gero pasakyti, ge
riau patylėk.” Juk ta susikaupusi tul
žis, kai nėra kur išsikrauti, gali nu
trenkti. “Kaip čia šilta,”—pagalvojau 
garsiai. Suglebęs stovėjau vidury auto
buso, kaip tingus dramblys ir nerangiai 
galvojau, ką man daryti? Atsiprašyti— 
tu r būt neatleis, — ar iššokti sekančioj 
stoty? Dešinėje rankoje laikiau jau su
siradęs kepurę, tačiau ranka buvo tarsi 
švininė ir uždėti ją ant galvos nekilo.

—Dovanokite... — sušnibždėjau, pa
linkęs prie nelaimingosios peties. — Aš 
tą... netyčia.

—Sėskit ir ramiai sėdėkit,—skausmin
gu balsu įsakė moteris ir dar žemiau 
nulenkė galvą. Girdėjau, kaip ji tyliai 
aimanuoja.

Klusniai atsisėdau autobuso gale ir, 
pastatęs rankos alkūnę ant kelies, į jos

delną, kaip į padėklą, pasidėjau galvą. 
Dešinioji kabojo šalia, atsirėmusi į spor
tinį krepšį. Aš jos nepajėgiau padėti 
nei ant suolo, nei ant kelių. “Atlėkė 
kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas,” ■— 
liaudies išmintimi apibendrinau savo 
poelgį. “Kodėl ji manęs nekolioja? Ga
li ir skundą rašyti,”—visą'kelią, nuste
bęs galvojau aš.

Atvažiavome į miestą P. Keleiviai 
nekantraudami šoko prie durų, o aš vis 
tebesėdėjau: laukiau kol išlips toji mo
teris. Geriau tegul ji manęs nemato. Ta
čiau keleivė, kuriai aš įžūliai užgavau 
veidą, nesiskubino: išsitraukė veidrodėlį 
ir apžiūrinėjo akį. Paskui patvarkė 
plaukus, skarą ir jau ruošėsi kelti gana 
didelį lagaminą.

Aš pašokau, kaip šokama gelbėti 
skęstantį.

—Gal leisite...—nedrąsiai pasisiūliau.
—Nereikia,—nuskambėjo metalinis žor 

dis.—čia manęs laukia. — Ji pažiūrėjo 
pro langą, paskui pro duris, tačiau to, 
kas turėjo laukti, nebuvo.

Aš, atsiprašęs, glausdamasis prie tu
rėklo, praslinkau pro ją ir lėtai išlipau

iš mašinos. Man pasirodė, kad aš ry
mau prie nebaigto brėžimo ir niekaip 
nesurandu trūkstamos detalės.

Kairia akia pastebėjau, kaip ant au
tobuso pakopos pakibo didžiulis laga
minas.

Mano dešinė staiga atgijo: griebiau 
jį nachališkai, gal būt prieš keleivės no
rą, ir atsargiai pastačiau ant žemės. 
Lagaminas tikrai buvo ne pagal moters 
jėgas.

—Ačiū,—tarė ji lyg atsainiai ir, lip- 
darpa iš mašinos, pakėlė į mane žvilgs
nį. Užgautoji akis buvo labai paraudu
si ir primerkta, tačiau sveikosios žvilgs
nis buvo atlaidus ir ieškantis paramos.

“Atleido,” — švystelėjo mano galvoje 
mintis.

“Atleido,” — sutvinksėjo širdis. '
—Aš panėšėsiu, — pasakiau, kai ji vėl 

norėjo pakelti nuo žemės lagamina. — 
Toli?

—Birštono gatvė.
Lagaminas atrodė daug lengvesnis už 

mano kepurę. Jį nunešiau nepakeitęs 
rankos.
Kapsukas \

liuką, bet kai kada pavar
to
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davo ir vandenį stiklą 
>'ėręs tokį“stiklą degtinės 
glostydavo sau krūtinę 
sidžiaugdavo.
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enos pusės ar iš kitos 
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Visų svaiginamų gėrimų 
šaulyje niekas neišgėrė • 1 
neišgers, bet sveikatą, 

lotą ir gyvybę tai tikrai 
•m laiko pragers,

Bronius S.

Tarptautinė lėktuvųv 
spekcija esanti nepatenk 

greitesnių už garsą lėk4 
vų statybos planu, bet 
įstabų nepaskelbė.

ta 
tu



Antradienis, sausio (January) 17, 1967

Iš Krikščionybės istorijos Mirė S. Van Veeir 
ilgametė kovotoja

Sausio 9 New Yorke mi
rė Sadie Van Veen, ilga- 
etė kovotoja už darbo žmo
nių kasdieninius reikalus 
ir už skaistesnę ateitį. Mi
rė išgyvenus 85 metus. Lai
dotuvės buvo privatiškos. 
Liko sūnus Donald New 
Yorke, duktė Nell Cattonar 
Trieste mieste Italijoj, ke
li anūkai.

, ma — tol ji skelbė toleran
ciją, ji reikalavo savo kul- 

i tui laisvės, smerkė prievar- 
vo atleistos! Pop. Jonas tavimą, smurtą. Bažnyčios 
XXII suteikė indulgencijas į tėvai, kaip Tertuli j a n a s , 
ir tiems savo kariams, ku-; tuomet skelbė, jog “religi
ne malšino prieš jį išstoju- ja nedera platinti jėga, nes 
siu romiečių sukilimus. Vė-: jf turi būti priimta laisva 
hau mdulgen c i j a s galėjo valia> () ne pavartos ke- 
pirktis kiekvienas, kas tik ! iiu;> Origenas, vienas pir- 
turėjo pinigų ir be bai- > muju krikščionybės kūrėju, 
mės. nuodėmiauti. Eiliniai I jog -religiją galima 

dėl skundėsi, kad i priimti, o ne jai pasijungti, 
turi rinktis tiky- 

laisvai; persekiotojas

(Tąsa iš 3-člo pusi.)

S f Kur vyskupas jau buvo 
aąionėms tiek įsipykęs, kad 
!P?jam buvo pavojinga pa

čiam savo diecezijoje gy
venti, jis galėjo ramiai sė
dėti Romoje ar kitoje sau
gioje vietoje, o vyskupiją 
jo vardu valde įgaliotinis.

1182 m. turtingą šv. Tro- 
no vienuolyną (Belgijoje) 
susitarę užpuolė Liežo ir 
Metzo vyskupai ir jį sude
gino. Tuo patim kartu ag
resoriai sugriovė ir vienuo
lyno miestą,. o gyventojus 
išžudė. Tai buvo keršto žy
gis.

Popiežių įgaliotiniai ir 
indulgencijos

Parapijose, vienuolijose į kijos viešų orgijų — bažny-' Dievotumui ,b ū d i n g a ne 
ir vyskupijose buvo didžiau-1 čios autoritetas labai nu-1 
šia netvarka*, kurią didino smuko, demoralizacija buvo

, o

didžiausi nuodėmininkai, iš-! žmogus
tvirkėliai, žudeikos ir plė-; pa į *

šikai, kurie tik turi^ indui-; tik sukelia savo dievui ne- 
gencijas, neina išpažin- i apykantą; persek i o t o j a s 
ties ir i 1 1 ---- -- •
Kam jiems išpažintis ir i tas krikščionybės pradinin- 
bažnyčios, kad jiems iš i pas An ta n a z a s rašė:

nelanko bažnyčių. I savo tikyba teršia,
i V 7 etc. Ki-

-  <7---- ~ ’ ----- i Mb S V. 2AI1UI II čl A cl b 1 člbU . 
anksto visos esamos ir bū-1 «mus perse k jodami, jie 
simos nuodėmės atleistos? I (pagonys) tuo pačiu paro- 

| Dėl tokios lupikiškos po- i do, kad juose nėra nei die- 
į piežių politikos ir dvasiniu- | votumo, nei dievo baimės.

prievarta, bet įsitikinimas..; 
Tiktai velnias, kuriam sve
tima tiesa, nešasi su sa
vim bardišių, ir brūklį.”

Tačiau kai tik krikščio
nys įsigijo politinę galią, 
jie elgėsi su nepriimančiais 
jų dogmų aršiau, nei pago
nes su pirmaisiais krikščio
nimis. Jie tapo aršiausiais 
prievartautojais bei žudyto
jais, jie žmones gyvus spir
gino inkvizicijos laužuose! 
Jie greitai pamiršo ne tik 
savo ankstyvuosius moky
mus bei toleranciją, bet ir 
visokį žmoniškumo bei pa
dorumo jausmą. Ne įtiki
nėjimu, bet kardu ir ugni
mi jie plėtė savo kultą. 
Lietuviai labai gerai savo 
kailiu patyrė katalikiškųjų 
kryžiuočių “toleranciją” 12- 
14 amžiuose!

Drauge Mizara:
Siunčiu $20. Tai bus 

“Laisvei” dovana. Man sma
gu, kad galiu paaukoti dar
bininkiškam laikraščiui!

Draugiškai sudie,
A. A. Buddy

Los Angeles, Cal.

Help Wanted Female
HOUSEWORK

Couple. German speaking, live in 
pleasant quarters,' in Rydal, Pa.

Must drive car. Reference.
TU 4-2959

(98-112)

pačių popiežių gobšumas. 
Jie pardavinėjo visokiem 
besąžiniam sukčiam ir plė- 

Mpęam įgaliojimus, kurių pa- 
Wlba (popiežiaus vardu) 

terorizavo ne tik eili- 
ĮFnnis parapiečius, bet ir že

mojo rango kunigus. Gm- 
sidami ekskomunika, jie lu
po nuo valstiečių bei mies
tiečių devynis kailius. To 
dar negana: tuos “įgalioji
mus 
patys bjauriausi 
Tuomet sukčius suko suk
čių — gyvatė rijo gyvate!

Pralotai pelnėsi iš 
bato: jei kunigas i 
laikyti sau sugulovę, jis nu
sipirkdavo oficialų leidimą, 
vadinam ą “cullagium,” ir 
tuomet niekas jam nekliu
dė.

Tačiau bjauriausia dėmė 
jjfcatalikų bažnyčios 
*%juvo pardavinėjimas indul- 
v^rencijų (atlaidų). Kuris to- 
" /Kią indulgenciją nusipirko, 

tam buvo atleistos 
nuodėmės, net ir užmiršto- j 

. sios, ne tik išpažintos. Iš I 
indulgencijos, kurią jam iš- i 
davė 1223 m. popiežius Ho-1 
norijus III, daug naudosi 
turėjo šv. Pranciškus Asy
žietis. Tai buvo išgarsėju
si t. v. “porcinkulio” (Por- 
tiuncula) indulgencija,‘ pri
taikyta Marijos bažnyčiai 
Asyžiuje (Italijoje). Kas 
tik minėtąją bažnyčią at
lankė mišparų metu rugp. 
mėn. 1 ir 2 d. (ir, žinoma, 
neužmiršo palikti ’Stambios 
aujps), tas gavo pilnutinį 
vfų nuodėmių atleidimą.

A Aia pranciškonų privilegija 
WKivo labai patenkinti domi

ninkonai — jie pranciško
nams pavydui i a v o . Pop. 
Bonifacas VIII atrado dar 
pelningesnę priemonę — ju
biliejų, kurį pavedė globoti 
Petro ir Pauliaus katedrai' 
Romoje. Tai buvo neapsa
komai pelningas mostas; buvo 
“petrapinigiai” plaukia Ro- ■ -

visuotinė ir pilnutinė. Tokis 
indulgencij o m i s pVekiavi- 
mas ėjo iki tol, kol Marti- į 
nas Liuteris iškėlė j— 
macijos šūk| (1517 m.). Ku-1 
nigų, pralotų ir vyskupų iš- ^5 d. J. ii 
tvirkavimas pasiekė tokioj gi

San Francisco, Cal.
švenčių proga reda Williamai gruodžio 
mūsų sėkmingi pabaigoj grįžo į Kaliforni- 

pirmas gruodžio į ją iš Clevelando, atlikę te- 
Ks. Karosų jau- Inaitinius savo reikalus.

kioj sodyboj; antras sausio Mildreda džiaugiasi, kad 
' ‘ \ Ne-

Žiemos
refor- Įvyko du

laipsnio, jog 121b m. puvo/ d. Suomių salėj, Berkeley, jų kelione buvo puiki, 
sušauktas Laterane bažny-jMūsiškiai pokyliai dažniau-įpaišant, ji sakė, kad gąsdi- 

; šiai ruošiami su vaišėmis 
įpie padary- geį pietumis.

čios tėvų susirinkimas, ku
riame tartasi a

: mą įsigyvenu s i o m s orgi-1 
išmoko pasidaryti ir joms kokio nors galo. Pasi-; 

sukčiai, rodė, jog supuvimas buvo i 
neapsakomas ir jokios eg- 
zortacijos nieko nepadėjo: j 

. i- padėtis ne gerėjo, bet blo- ma dalyvavo, 
norėjo I Bo keturių metų be- bergų 

J viltingu pastangų, pop. Ho
nor i jus III savo encikli-pey universitete. Jis ne vien 
koje, adresuotoje visiems j ten mokosi, bet jau esąs 

- 1 ’ ' ' lapie
Taip dažnai mūsų spauda 
perpildyta, aprašymais apie 
sergančius žmones. Daug 
maloniau kalbėti apie svei
kus, veiklius žmones. Deja, 
ta mūsų mieloji gamta taip 
sutvarkė žmonijos padėtį, 

j užkraudama žmonėms ligas, 
i Dabartiniai mūsų ligo- 

Abiejų kuopų val-iniai: Spaudos vajininkas

_..is no juos šaltasis gruodis au
tomašina keliauti apie 25 
šimtus myliu, visa kelia tik_iose u-i i.- • f ,,n.(i i kai kur, ypatingai anksty-

-jvais rytais, teko susidurti!
Z ie m i n i 11 o sc p o bū v i u o se 

! turėjome malonią viešnią | 
iš Čikagos, vilnietę Mildred I vai° ouohaui l.i -r v . su nemaloniomis miglomis.F riberg, visa r.ribergų sei-: 

Gabusis Fri-1
i sūnus Karolis tęsia1 

mokslą Kalifornijos Berke-| I , \ . y .

,veide

tiesiems pareigūnams, sake, 
jog altoriaus tarnai yra 
bjauresni, nei gyvuliai, ku
rie voliojasi savo išmatose, i sėkmes, 
didžiuojasi nuo d ė m ė m ir 
gyvena kaip tikri Sodomos ;
nilioMM- jog vienuoliai ir Sausio

J profesoriaus asistentas -pa- 
t'vaduotojas, pirba ir mo- 
i kosi, siekiasi aukštų mokslo 
. laipsnių.

■ sėkmės.
Linkime jam daug

i Beje, užsibaigus posė
džiui, Sutkai patiekė skanių 
vaisių visiems. Ačiū jiems.

Ligoniai
Labai nemalonu rašyti 

sergančius draugus.

Posedis
8 d. įvyko pavė- 

j savo prie-Ju°tas metinis LLD ir LDS !
I saiką V tampa taip niekių- Į kuopų posėdis pas B. ir V. Į 
i gaiš kaip mėšlas; jog dva- 'Sutkus. 1.... -- --1 x .
j sininkai savo gyvenimo bū/dybos pasiliko tos pačios. ’Benis Sutkus, Adomas Da
iriu nuodija visą žemę; jog j Primintimų kad valdybų 'gis randasi Mount Zion li- 
jie yra antikristai—velniai, 'nariams veik tiems patiems Įgonbuty jau apie pora sa- 

; jog jie tenka 
pavertė maldos namus į va- valdybose.

• IJaIaVJ^JL C v 1 y | v/ tC, '
\ ISOS I vjenuolės ]auž0

v a i d i n ą angelus; jog jie

gių bei plėšikų urvus ir t. t.
Tai labai prastas “dvasios 

tėvams” atestatas, tai 
skaudus kaltinimas! Tokia 
padėtis padarė kiekvieną 
padoresnį ir teisingesnį pi
lietį bažnyčios bei kunigijos 
priešu, skatino kovoti prieš 
legalistinių vagiu šaiką. 
Taip gimė pirmieji “ereti
kai” ir protestantai. Žmo
nės tokio ištv ir k a v i m o , 
priespaudos ir piktnaudoji- 
mo ilgiau negalėjo pakęsti.

Kol krikščionybė dar ne
buvo valstybės tarėja, tik 

• jos valios vykdytoja; kol ji 
pagonių persekioja-

mon iš viso pasaulio!
Pop. Urbonas II ir kiti! 

b; popiežiai, kai jie organiza- 
kryžiaus karus prieš mu- 

^■bnonus, ir vėliau prieš 
J?HHįvius, kryžininkams ža- 
įtgfy pilną nuodėmių atlei-1 
P^ęfmą. Jeigu Mahometai ' 

galėjo žadėti savo adorato- i 
riams, kovoj a n t i e m s už 
pusmėnulį, nuodėmių atlei-

I dimą ir amžiną gyvenimą I 
p devintajame danguje, tai ir j 

katalikų vadai negalėjo bū-1 
ti šykštesni su savo paža-' 

B įais! Tuo naudodamiesi! 
kryžiuočiai vogė, plėšė ir; 
žagino be jokios atodairos; i 

Sttjuk nuodėmės atleistos, tai 
paisyti? Indulgenciją 

WWBarė dar patrauklesnę 
^pop. Inocentas IV, pridėda- 

įr mas prie jos ir kryžiuočių 
tėvus; ir jų nuodėmės bu-

HE*'
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valdybų įgis randasi Mount Zion li-

tenka kas metai pasilikti i vaičių. Jonas Beikeris šiuo 
. Kiti nariai kra-;metu gyvena Santa Cruz, 

tosi ir nuo mažos atsa-’Cal. Jau tūlas laikas, kai 
komybes. Pav., abiejų mū- j0 sveikata sušlubavusi, 
sų kuopų užrašų sekretorės Veronika Kiselienė, gyve- 
pareigas eina Marytė Gi—nanti Sonoma, Cal., drūčiai 
naĮtiene, Vale Sutkienė —:serga. Taipgi abu Karosie- 
abiejų kuopų finansų sek- įneš tėveliai Balčiūnai, San 
retorė, T e 1 d a K i n g jau Leandro, Cal., seniai serga, 
daug metų eina LDS kuo- širdingai linkime visiems 
pos pirmininkės pareigas, ligoniams atgauti brangią 
jj. Ginaitis abiejų kuopų iž- .sveikatą!
dus tvarko, M. Baltuliony-1 Beje, mūsų LLD 153 kilo
te— LLD kuopos pirminin- pa nutarė sumokėti meti
ke. nes duokles už tris sergan-

Džiugu, kad su pradžia Ičius narius: A. Dagį, J. 
naujų.metų mūsų IJLD na-'Beikerį ir V. Kiselienę.
rių šeima paaugo vienu na- Į Lakiame grįžtant A. Ta
riu. Buvusis clevelandietis ,raškos iš ilgos, svarbios ke- 
Petras Williamas įstojo į dionės LDS reikalais.
musų kuopą. Petras ir Mild- ‘

Brockton, Mass.
Sausio 3 d. sustreikavo 

šešių avalynės gaminimo 
dirbtuvių 1,500 darbininkų, 
vadovybėje Brotherhood of 
Shoe and Allied Craftsmen 
unijos. Streikavo 5 dienas, 
laimėjo pakėlimą algų ir 
kitus reikalavimus. Darbi
ninkai sugrįžo į darbą. 
Darbai eina gerai.

Čia yra U/nited States 
Employmeht Service rašti
nė prię White Ave. Bedar
bis Xen nuėjęs registruotis 
privalo turėti daug kantry
bės. Kol tave išklausinėja, 
trunka keletą v a 1 a n d ų . 
Sausio 3 ten vienas bedar
bis, netekęs kantrybės, ap
kūlė deskos rasti n i n k ą . 
Pribuvus policija mušeiką i 
areštavo. Po to visų deskų I 
raštininkai, išsigandę, pra-; 
dėjo greitai dirbti, atleidi-; 
nėti bedarbius.

Buvau porą sykių nuė->1926-1929, abu darbavosi 
jęs į Lietuvių Piliečių Klubo Tarp angliakasių, tarp plie- 
direktorių susirinkimą dėl nininkų, automobilių darbi- 
atnaujinimo “Laisvės” pre-minkų, o vėliau, nedarbui 
numerates. Jie man pata- didėjant, ir tarp bedarbių, 
rė palaukti ligi klubo mė- Organizuodama bedarbius 
nesinio susirinkimo'. Dabar elektristus Schenectady ji 
jis jau atsibuvo sausio 5, jų buvo areštuota ir keliskart 
salėje, jie svarstė tą klau- teista. Greta, veiklos mo
simą. Dabar man pranešė/siniame judėjime, jinai pa- 
kad ligonių sekretorius J. įdėjo organizuoti apsigyni- 
Petkūnas patarė “Laisvę” :mo organizacijas: Int. La- 
suspenduoti. Tas klausimas bor Defense, Civilinių tei- 
bus pakeltas kitame mitin- siu tarybą, Ab. Lincolno 
ge vasario 2 d.

Mirė lietuviai
Stanislovas Bagdonas, bu

vęs broektonietis, mirė 1966 
m. gruodžio 26 d. Gyveno 
Plainville, Mass. Buvo pa
šarvotas Attleboro, ’

Yorko mieste. Vėliau jos 
šeima persikėlė i Denveri, 
kur ji susipažino Israel Am*

cialistų partiją; ten susi
tuokė 1903 metais. Seka
mus apie 10 metų Amteriai 
praleido Vokietijoje, mokė
si paišybos ir muzikos, da
lyvavo Vokietijos socialisti
niame judėjime.

Sugrįžę į JAV, Amteriai 
sugrįžo į Socialistų partiją, 
joje veikė; 1919 m. jie dar
bavosi Komunistų partijos 
įkūrime, tapo jos pirmai
siais nariais. Ir visuomet 
tebepasiliko ryžtingais ir 
veikliais, siunčiamais ten, 
kur daugiausia reikia.

Amteriui esant KR orga
nizatoriumi C 1 e v e 1 a n d e

brigadą, Svetaurgimių gy- 
Inimą. Rašė spaudoje gyve
namojo momento reikalais,

Veikli, principinga, su 
Idraugais švelni, ji buvo ger- 

Mass. įhiama ir mylima tu, ku- 
Liko jo žmona, broliai ir ki-Įiaems teko su ja darbuo

kis.ti giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Clement Shackman, 79 m., 
mirė sausio 7 d. Buvo pa
šarvotas Yakavonio šerme
ninėj. Paliko žmoną Alice 
(Mitkus), du sūnus, 1 duk
terį, 8 anūkus.

Montelloj buvo žinomas 
kaip drūtuolis, eidavo imtis. 
Dirbo 
j u.

automobilių taisyto-

George Shimaitis

Studentai diskusavo 
drafto sistemą

Brooklyno kolegijos stu
dentai diskusavo ir balsa
vo studentų klasifikavimo 
drafto tikslams metodą. Iš 
virš 3,000 balsavusių tik 76 
balsavo už klasifikavimą
visų vaikinų studentų, 1954 
balsavo nustatyti kvalifika
ciją tik tuomet, jei studen
tas pats to reikalauja, o 
1508 balsavo, kad neturi bū
ti kolegijose daroma jokių 
klasifikacijų drafto tiks
lams.

NURSES
Registered. LPN’s or nurses aides. 

Top salary to right person. Cal] .345- 
585.3. OCEANVIEW NURSING 
HOME. 301 Atlantic Ave., Atlantic 
City, N. .). (4-1.3)

Male and Female

1 lAIR-'STYLI STS. Must bo exper
ienced. With or without following 
for exclusive Broomall salon.

Call 35.3-2775/EL 6-9771. Replies 
confidential

SALON RENDEZVOUS.
(100-0

am

Peace Dove -
Looking over my Holiday 

cards I see mūre cards with 
a Peace Dove on them than 
ever before. I 
happy about it.
me feel that the beautiful 
peace bird has found its 
way to hearts and minds 
of more people.

While most of commer
cial Christmas cards are re
ligious or without any spe
cial meaning, the Peace 
Dove is on its way up. You 
don’t have to go to a spe-

that. You get them almost 
in any store now. The 
thought of peace is in peo
ple’s minds deep and more 
sincere than ever before. 
More artists design cards 
like that. They need the 
need for it. They feel the 
people’s need for it.

Mav this beautiful </
. Dove fly higher and 
er, bringing closer to 
life it

Peace 
farth- 
us the 

symbolizes — life 
j without wars, destructions,
■suffering, life in peace, use-

Use

I TYLUSIS LAIVAS
Atlanto vandenyno gelmė

se, šiltojoje Golfo srovėje, 
plūduriuoja keistas povan
deninis laivas. Nesigaili nei 
variklių ūžesio, nei laivo 
sraigto šniokštimo, nei ki
tokių kiekvienam povande
niniam laivui būdingų gar
sų. Atrodo, kad jis pasken
dęs ir jame nėra nė gyvos 
dvasios.

Bet tai tik iliuzija. Laivo

jie dirba įtemptą mokslinį 
darbą. Jie stebi jūrą, jos 
gyvūnus natūraliose sąly
gose. Laivas su išjungtais 
varikliais dreifuoja vieno
du greičiu su Golfo srove I 
ir povandeninis gyvenimas 
slenka pro stebėtojų akis.
Jie įvairiuose gyliuose ma-, 
tuoja jūros sūrumą, šviesos 
intensyvumą, klausosi žuvų i 
ir kitų jūros gyvūnų “po-, 
kalbių.” Tylusis laivas ža-1 
da nemaža vertingos me- ■ 
džiagos mokslui ir prameni- i 
nei žvejybai.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS B-VĖS 
METINIO SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMAS

Šiuo Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės Direktorių j 
Taryba šaukiame metinį Bendrovės dalininkų suvažia- ' 
vimą 1967 metų vasario mėnesio 19 dieną, “Laisvės” < 
salėje, 1.02-02 Liberty Avenue, Ozone Parke, N. Y. Se- : 
sijos pradžia 10 vai. ryte. Visi Bendrovės dalininkai— . 
pavieniai ir organizacijos—kviečiami dalyvauti. Kiek-: 
vienas pavienis dalininkas ir kiekviena dalininkė org-, 
nizacija, neatsižvelgiant į turimų sūrų skaičių, suvažia- i 
vime turi tik vieną balsą. Pageidaujama, kad kiekvienas , 
pavienis šėrininkas su savimi turėtų savo šėro certifi- i 
katą, o organizacijos šėrininkės atstovas—įgaliojimą.

Stephen Vetchl^is, Sekretorius i

Į DRAUGYSTĖS MEDIS
i Juodosios jūros pakrantė
je, amžinai žaliuojančiame 

, botanikos sode auga nepa- 
; prastas medis. Kiekviena jo 
i šakutė veda .kitokius vai- 
i sius. Čia ir japoniški man- 
■ darinai, ir itališkos citri
nos, ir amerikiniai obuoliai.

i ir didžiuliai apelsinai. Be- 
i veik 40 rūšių citrusiniu, v c

Įdomiausia, kad kiekvie
na šakute, kiekvienas dai
gelis paskiepytas kito žmo
gaus. Tai draugystės medis. 
Įžymūs pasaulio mokslinin
kai, menininkai, rašytojai, 
pažangūs politiniai veikėjai 
palieka jame savo autogra
fus, įskiepydami naujas ša
kutes. Čia yra akademiko 
Šmidto. pirmojo kosmonau-
to Jurijaus Gagarino, Viet
namo prezidento H o ši Mi
no, pianisto Van Kleiburūo 
ir daugelio kitų įžymybių 
šakutės. Kai kurie skiepai 
skirti įžymių'žmonių atmi
nimui—Luji Pasterui, Dar
vinui, Dimitrovui, Vilhel
mui Pikui, Levui Tolstojui
ir kitiem*

Sočyje pradėta ruošti iš
tisa draugystės medžių alė
ja. Joje 125 šalių atsto
vai paskiepijo apie 1,000 ša
kučių. /**

• Venezųęlos patri o t a i 
neseniai išsp y o g d i no du 
Ameri k o s k o m p a n i j o s 
‘Kreol petrbleum” naftotie
kius. Šios kompanijos naf
totiekiai sprogdinami j a u 
penktą kartą.
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LAISVES' VAJUSI

(Atkelta iš 1-mo psl.)

A Bimba patenkintas 
Viešnage Lietuvoje

“Laisves” bendroves dalininkų 
suvažiavimas ir,banketas

45 kp.), St. Petersburg, Fla., jis prisiuntė tri naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

George Shimąičiui, Brockton, MasjS., jo bendradar- | 
biai vajininkai padaugino jo punktus, tai S. Puidokas, i 
Rumford, Me., su atnaujinimais, o L. Bagdonas, Pitts- , 
field, Mass., su dviem naujom prenumeratom ir atnau
jinimais.

So. Bostono vajininkė E. Repšienė prisiuntė dvi ■ 
nauj. prenumerata ir atnaujinimų, o R. Merkis—atnau- ! 
jini'mų.

Philadelphijos vajininkai P. Walantiene prisiuntė • 
naują prenumeratą ir atnaujinimų, o R. Merkis—atnau- į 
jinimų. j

M. Uždavinis, Norwood, Mass., su kiekvienu laišku 1
prisiunčia naują prenumeratą, ši syki vieną naują ir 
atnaujinimą.

LLD moterų kuopos, Binghamton, N. Y., kreditui 
H. Zukienė prisiuntė vienį naują prenumeratą ir at
naujinimų.

Atnaujinimų prisiuntė P. Beeis, Great Neck, N. Y.; 
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa.; J. Stanley ir L. Bekešienė, 
Rochester, N. Y.; J. Stanienė, Baltimore, Md.; Ig. Kle- 
vinskas, Scranton, Pa.; S. Penkauskienė, Lawrence, 
Mass.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; Geo. Žebrys, Cleve
land, Ohio; J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif., ir K. Naravas, 
Shenandoah, Pa.

; Sausio 13 d. d i d ž i u 1 i u 
ėktuvu iš Londono grižo 
namo Antanas Bimba. Lėk
tuvų stotyje draugų ir 
'1 raugių būrelis ji pasitiko. 
Užklaustas kaip pavyko ke
lionė, Antanas pasitenkinu

siai pasakė;
■—Lėktuvu kelionė buvo 

maloni, visai nevarginanti. 
Jaučiuos labai gerai.

Apie savo viešnagę Lietu- 
zoje ir kitur, jis prisiminė;

1967 metu vasario 19-tą dieną įvyks “Laisvės” bend
rovės dalininkų suvažiavimas ir po suvažiavimo sesijų 
bus banketas. Suvažiavhho pradžia 10-tą vai. ryto. Po 
suvažiavimo, apie 4-tą valandą popiet, prasidės banketas.

Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai yra prašomi da
lyvauti’ suvažiavime, nes yra daug svarbių dalykų apta
rimui laikraščio išlaikymo reikalu. Labai yra reikalinga 
dalininkų iniciatyva laikraščio ekonomikos ir jo turinio 
atžvilgiais. Daugiau minčių, daugiau sumanymų su
teiks naudingesnių suplanavimų laikraščio išlaikymui.

Suvažiavimas yra šaukiamas kiek vėliau negu anks
čiau įvykdavo,—jis bus vasario 19 d. Taikomas, kad bū
tų ilgesnė diena, kai patogiau žmonėms važinėti. Nori
me, kad daugiau dalininkų atvyktų iš toliau.

Prašome organizacijų, kurios yra “Laisvės” bend
rovės dalininkės, atsiųsti savo atstovus į suvažiavimą. 
Labai laukiame organizacijų ir paskirų asmenų pasvei
kinimų suvažiavimui ir finansinės paramos “Laisvei” 
šiąja proga.

Kviečiame plačiąją visuomenę atsilankyti į banketą. 
Įėjimas tik $3.50. Bus gera vakarienė i)' turėsite progą 
pasimatyti ir pasikalbėti su daugeliu svečių iš tolimų 
miestų.

Suvažiavimas ir banketas bus “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

, “Laisvės” Administracija

Laiškutis iš Kauno Sausio 21 d.—banketas
Prie g^bingų 80-mečių • 

ių dįf: prisideda 
rdas-^Marytelį; JaniMF

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Motiejus Klimas, Ramsey, N. J
E. Tureikiai, Philadelphia, Pa.
J. A. ir E. Bekampiai, Cherry Hill, N. J..........

—Pilnai esu viešnage pa
sitenkinęs. Tiek Lietuvoje, 
siek ir kitur, kur tik teko 
-ankytis, buvo labai Įdomu. 
Beveik ketvertą mėnesiu

John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ...

LDP Dr-ja (per J. Žebrį), Cleveland, Ohio
I. Klevinskas, Scranton, Pa.........................
J. Ambrose, New Britain, Conn...................
Peter Narus, St. Petersburg, Fla......................
J. Sabanskis, Sudbury, Mass. .*........................
John.Shagas, Oakdale, Pa. ..............................
F. čižauskas, Shenandoah, Pa...........................
M. Arison, Bridgeport, Conn.............................
Anna Miswick. Los Angeles, Calif....................
A. Selvestravičienė, Freeland, Pa.......................
J. Kasper, Baltimore, Md....................................
Frances Jordan, M. Wassel, Chicago, Ill..........
A. Sartanavich, Montreal, Canada ................
J. Chichinskas, Montreal, Canada ....................
Emilija Račienė, Toronto, Canada ................
J. G., Brooklyn, N. Y................ -.......................
Ona Raskevich, Bellevue, Canada .................

$100.00
50.00
25.00 : beveik ketvertą ______Y
11.00 Lietuvoje pabuvojęs, galiu 
H-P0 pasakyti, kad ten teko pla- 

ėiai pavažinėti, lankytis 
10.00 daugelyje miestų ir mieste- 
10-00 j iių, kolūkiuose ir tarybi-
10.00 duose ūkiuose. Visur bu-

6-50 mau maloniai sutiktas, pri- 
6.00 ' mtas, visur buvo sudary- 
6-00 :os geriausios sąlygos viską 
6.00 . matyti. Kalbų reikėjo pa- 
6-00 i sakyti labai daug, kai kada 
6.00 qeį p0 trejetą į dieną. Lan- 
6-00 vydamasis Lenkijoje 
6.00

| JCUJlJlUU OLt J1VUUVLU <5.V

6.00 |mi ir veikla plačioje Seinų 
5.00 j apylinkėje ir kitur. Gruzi- 
5.00|;oje ir Armėnijoje irgi bu- 
5.00 • - K .v
5.00

susi
lažinau su lietuviu gyveni

Sėkmingai užbaigėme $10,000 
fondo sukėlimo vajų

L. Bagdonas, Pittsfield, Mass............................. 5.00
R. Braus, Rochester, N. Y................................. 5.00

^/-Ursula Paich, Bridgeville, Pa.......................... 5.00
C. Kaliošas, So. Boston, Mass. ...................... 5.00
M. Paužienė, Toronto, Canada ........................ 5.00
Mary Thomas, Wyoming, Pa............................. 4.00
F. Skier is, St. Petersburg, Fla................................ 3.00
A. Zaruba, Norwood, Mass..................................  3.00
R. Kirk, Seattle, Wash......................................  3.00
J. Pocuskas, Lost Creek, Pa............................... 3.00
J. Urbonas, Philadelphia, Pa............................... 3.00
J. S. Gilbert, Grand Rapids, Mich.................... 3.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y.......................  3.00
J. Strižauskas, Bridgeport, Conn.......................  3.00
S. Seronas, Lynn, Mass...........................................3.00

. M. Niaurienė, Verdun, Canada ........................ 2.00
M. Gudas, Verdun, Canada ...........................  2.00
F. Bendzaitis, Montreal, Canada .................. 2.00
A. Tamulonis, St. Petersburg, Fla..................... 2.00
Antosė Sholunas, St. Petersburg, Fla..............  2.00
John Krist, Brockton, Mass................................  2.00
P. Walant, Philadelphia, Pa...................................2.00
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y...........................2.00
Charles Starisky, Oak Hill, W. Va.................. 2.00

mo idomu pamatyti tenykš
tę kultūra, kuri siekia net 
prieš mūsų era. Buvau
hrumnai sustojęs Paryžiuje 
ir Londone.

Užklaustas, kokius grįžęs 
danus turi, Antanas pasa
kė:

—Kiek pasilsėjęs turėsiu 
mtvarkvti parsivežtą savo 
viešnagės Įsimdžiu medžia
ga, kuria ateityje perduo
du norintiems plačiau su 
Lietuva susimažini i — per- 
luošiu raštu ir kolba.

Antanas ot’vvin pilnas 
energijos tuoj mestis i dar
bą. J. G.

Po $1; J. Stanley, Rochester, N. Y.; John Chappel, 
Hamden, Conn.; Anna Markūnas, Hudson, Mass.; J. P. 
Miller, St. Petersburg, Fla.; J. M. Judzent. Gulfport, Fla.; 
F. Preibis, Walpole, Mass.; P. Baron, J. Kiaunis, Brock
ton, Mass.; Julia Druzas, Dorchester, Mass.; J. Gillgut, 
Athol, Mass.; A. Arbačiauskienė, Minersville, Pa.; P. 
Lupsev^čius, Lawrence, Mass.; A. Motuzas, Mexico, Me.; 
K. Mažeika, Jersey City, N. J.; L. Tureikis, M. Vana- 
gaitienė, Scranton, Pa.; A. Skairus, Elizabeth, N. J.; 
J. Šcebeda, New Britain, Conn., ir J. K. Alvinas, Yucai
pa, Calif.

Kilo ginčai dėl 
elektros kainų

New Yorke valdžios pa
samdytas ekspertas tikrino 
miestui elektrą tiekiančios 
Con Edison firmos biznio 
knygas. Raporte (kuris 
dar oficialiai vyriausybės 
nepaskelbtas) esą sakoma, 
kad firma savo dalinin
kams sumokėjo už buvu
siais fėrais investmentus 
I padidintus dividendus, kad 
|dėl to pakėlė elektros kai
ną.

Kompanija sako, jog tas 
i ir kiti jai kaltinimai netei
singi. Ginčas tęsiasi

Aukų šį sykį gauta $410.50. Iš anksčiau gauta 
$9,091.79. Viso gauta $9,502.29. Dar reikia $494.71.

Prašome įsidėmėti! Čia ne paskutiniai rezultatai. 
Nors vajus oficialiai baigėsi sausio 15 d., bet dar atėjo 
laiškų, kuomet sis raportas jau ėjo į presą. Laiškai, 
kurie ateis šią savaitę, bus priskaitomi prie vajaus, o 
po šios savaitės bus jau per vėlu. Vajus oficialiai užsi
baigė sausio 15 d. Paskutiniai rezultatai bus paskelbti, 
kai viskas bus sutvarkyta.

Dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų dosnias 
aukas, ir vajininkams už pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

“New York Times” iš
spausdino paveikslus, ku
riuose parodo JAV lėktu
vais subombarduotas civili
nes įstaigas ir suž a 1 o t u s 
žmones. Paveikslus parve
žė ir tai a p r aš o serijoje 
straipsnių H. E. Salisbury, 
vienas redaktorių.z
• Švedijos visuomenė 

Vietnamo patriotams remti 
jau surinko 627 tūkstančius 
kronų.

Dalis Niujorko laisviečių 
(buvo ir iš Great Necko bū
relis) praėjusį sekmadienį 
suvyko į “Laisvės” salę pa
sitarti apie mūsų laikraščio 
tebaigiamąjį vajų ir apie 
$10,000 fondo sukėlimo bai
gimą.

Pirmininkaujant P. Ven
tai, kalbėjo mūsų vajinin
kai — Valys Bunkus ir P. 
Bėčis, taip pat žodį tarė 
rengimo komisijos narys J. 
Lazauskas; kalbėjo Pr. Bu- 
knys, taip pat tik ką iš Lie
tuvos grįžęs Antanas Bim
ba. Pastarasis kalbėjo apie 
tai, kaip Lietuvos žmonės 
vertina mūsų spaudą, ypa
tingai “Laisvę”.

Draugai laisviečiai čia

įdėjo savo donį į $10,000 
“Laisvės” fondą. Stambiau
si aukotojai buvo south-j 
brooklyniečiai draugai Mi- 
linkevičiai, davę $100, ki
ti mažiau. Iš viso buvo su
dėta daugiau kaip penki 
šimtai doleriu! Pilna ata
skaitą paskelbs administra
cija.

Didelis ačiū visiems.
Po to buvo svečiai pavai

šinti karštais užkandžiais, 
kuriuos pagamino K. Čei
kauskienė ir J. Lazauskie
nė.

Šis susirinkimas nebuvo 
didelis, bet, kaip matome, 
labai vaisingas!

Ns.

Gerbiamas ir malonus 
drg. Venta!

Su dideliu pavėlavimu1 
siunčiu Tamstai dvi nuo
traukėles, padarytas Drus
kininkuose, prisiminsite 
Lietuvą ir puikų kurortą 
Druskininkus. Mane truk
do mano sveikata, kuri be
nori taisytis taip, kaip tai- 
sydavosi kadaise, kai tek
davo persišaldyti ar šiaip 
kuo nors sirguliuoti. Dabar 
jau nebe tie laikai, organiz
mas nebeturi to atsparumo, 
kokį turi jaunystės dieno
mis. O man — reikia ne
pamiršti — jau įpusėtas de
vintas kryželis, 85-ieji...

Mano, knyga apie kun. 
Vladą Dembskį atiduota 
spaustuvei, išeis apie kovą- 
balandį. Dabar baigiu ruoš
ti spaudai stamboką kny
gą, tai bus “Dr. Jonas Šliu
pas”, turiu padaru apie 
300 psl., manau, kad dar 
Irus apie 200 psl. Juodraštis 
beveik baigtas.

Jei sveikata nesušlubuos 
per stipriai, po vasaros ato
stogų manau paruošti ir 
savo atsiminimu tomeli ki
ta.

Ar prisimenate dar Lie
tuvą, pernai aplankytą? 
Gal ir šiais metais apsilan
kysite? Aš kartą mačiausi 
su drg. Bimba. Šiaip jis, 
matyt labai užimtas, kar-

Ijubiliač
Inas va:
i.evičier es, ilgametės Mote
rų klu 
Dar tu

Kita
Antands 
Danket?. 
pasikalbėti 
taipgi,

do narės. Taigi, da- 
•ime 7 jubiliates.
gera žinia, tai kad 

Bimba dalyvaus 
Bus galima su juo 

asmeniškai ir,
manome, jis mums 

sars žlodį kitą apie savo 
spūdžius, įgytus kelionėje 

tuvą ir Europą.do Lie
Todėl būkime visi šešta- 

lienį, s
Dietų, “Laisvės 
iorko 
)O ban

ausio 21 d., 5 vai. po
” salėje, Niu-' 

lietuviu Moterų klū
kėte. Komitetas

Klubietėms
Treęiadienį, -sausio 18 d., 

įvyks 
Moter 
7:30 v 
name.

Vaišes duos klubo val$

Niujorko Lietuvių 
į klubo susirinkimas, 
ai. vakare, Laisvės

bus pa 
tai iš 
los.

Bais

Džiugiai dėkoju Parengimų kalendorius
Pergyvenęs sunkią ope

raciją, sveikdamas ir turė
damas viltį pilnai pasveikti, 
prašau geruosius draugus 
ir pažįstamus priimti šir
dingą mano padėką už gi
lų sąjausmą, išreikštą laiš
kais ir atvirukais, ir už lan
kymą manęs ' ligoninėje ir 
namie. Tik sunkioje ligoje 
pilnai supranti, kiek daug 
reiškia draugų užuojauta.

Ypatingai dėkoju drau
gams broo klyniečiams 
d-rui Antanui ir Margare- 
tai Petrikams, Walteriui ir 
Bronei Keršuliams, bing- 
hamtoniečiams Mr. ir Mrs. 
Stroliams ir U. Šimoliūnie- 
nei už išreiškimą užuojau
tos gėlėmis.

Taipgi širdingai dė
kojame gerajai mūsų kai
mynei Elenai Siaurienei už 
patarnavimą automobiliu.

Džiaugda m i e s i geromis 
oasėkomis, nrisimename ir 
‘Laisvės” finansini vajų, 
pastiprindami jį $15.

Mikolas Liepus 
ir žmona Emilija

Turėsim imti nesūdytą 1
Amerikiečių priežodis sa

ko : “Politikierių kalbas 
reikia imti su žiupsniu 
druskos.” Dieną po prezi
dento Johnsono kalbos Mor
ton Salt Co. paskelbė, kad 
ji turės pakelti druskos 
kainą.

Federalinės vyriausybės 
pareigūnai teigia, kad New 
Yorko ir New Jersey vals
tijoms reikia griežtesnio 
įstatymo prieš oro teršėjus.

Įvedame naują lentelę, 
kurioje manoma turėti bė
gamų įvyksiančių parengi
mu saraša. čia manome 
(Jėti ir tuos parengimus, 
kurie mūsų manymu būtini 
lankyti, nors ir nelietuviški.

Sausio 21 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo banketas pagerbi
mui 80-mečių narių. “Lais
vės” salėje, 5 vai. vakare. 
Įėjimas $3.50.

Sausio 26 d.
William L. Pattersono 75 

metų gimimo sukakties mi
nėjimas. Americana Hotel, 
7th Ave. ir 52nd St., New 
York City, 7 vai. vakare, 
įėjimas $3.00. Bus vaišių 
ir programa.

Sausio 29 d.
LDS vietinės kuopos ruo

šia filmų popietę A. Taraš- 
kai, “Laisvės” salėje.

Vasario 19 d.
“Laisvės” suvažiavimas 

10 vai. ryto ir banketas 
5:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje. Įėjimas $3.50.

Kovo 5 d.
Moters Dienos minėji

mas—rengia Niujorko Lie
tuvių Moterų klubas.

Kovo 12 d.
“The Workerio” jubilie

jaus minėjimas. Town Hall, 
43rd St. prie 6th Ave., New 
York City.

Antru kartu bėgiu 7 mė
nesių vagys įsi'laužė į paš
to skyrių Fresh Meadows 
rajone, atplėšė duris, išvogė 
$400 pinigais, $3,600 stam- 
pomis, 39 registruotus laiš
kus ir užtaisytą revolverį.

rėš. Žinoma, pirrilj| 
teikti valdybos rapq 
praėjusių metų veil

Komitetas

is gaisras, kilęs 
is ekspliozijos

VisiiidL.yc idUd! umiui^, inui- ąonė-e 
tais iš spaudos sužinau, kur Y •
ir kaip jam tenka dalyvau
ti visuomenės gyvenime.

Šia proga pasinaudoda
mas, siunčiu Jums Nauja
metinius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus, sveiki
nimai drg. Miząrai..

Jūsų :—
K. V. Račkauskas 

. i-'.: ,. .

Valgyklų darbininkų 
nauia sutartis

• f

i arti, “Laisvės” pa- 
Jamaica rajone, pra-

ėjusį penktadienį ryte įvy
ko bai

šankiu
po žeme trūko “paipa
ria ei

| dujos.
trenks

sus gaisras.
jin St. ir 101-st Avė. 
žoje, Jamaica, N. Y., 

ku- 
la natūralus gazas-

Ekspliozija buvo 
;minga ir grėsminga, 
u persimetė į žmoniųd 

namus. <3 
nei viepa^l 
nežuvo: po- 
isiveržti į 
ir įsakyti,

Bickford ir Schaft’s ka- 
feterijų - valgyklų darbi
ninkai gavo naują sutartį. 
Joje numatyta algos priedo 
po $6 savaitei padavėjoms 
į stalus ir po $9 kitiems, 
kurie tipsų negauna.

Viršininkai sako, kad vei- 
terkų algos buvusios po 
$36 savaitei ir tipsai. Kitų 
darbininkų — nuo $55 iki 
$100.

Samdytojai sutiko mokė
ti po $7 per savaitę į uni
jos pensijų ir gerovės fon
dą, leisti dviem savaitėm 
atostogų po išdirbtų 1 me
tų, ilgiau išdirbusiems pa
ilginti atostogas.

Naujovė šioje sutartyje 
yra ta, kad sutartyje Įra
šyta pažadas nestreikuoti, o 
iš bosų pasisakymas ne
skelbti “lockoutų.”

Darbininkus (apie 4,500) 
atstovavo Hotel and Res
taurant unijos 11-asis lo
kalus.

gyvenamuosius
Bet 

žmogų 
licija 
žmoni 
kad k 
laukar 
ką, žn

Sudegė daug gyvenamų.fų 
namų, 
ninkai, 
—liko 
nieko.

Tai: 
didelės 
nos, k 
tūkstančius dolerių.

Sak 
laika 
gazo Smarvę 
buvo 
lefona 
jai, įs 
pavoji 
ko, ne

laimei, 
s gaisre
suspėjo

i namus
uo greičiausiai bėgtų 
, į gatvę. Palikę vis- 
onės taip ir padarė.

Gyventojai — darhi- 
daugiausiai negrai, 

be pastogės, i be nič

)gi sudegė ir dvi 
gaisrininkų maši-

urios kainavo po 36

jma, jau prieš kurį 
gyventojai suuodė 

vadinasi, 
prakiurusi ryna. Į 
vo jie gazo komp 
pėdama, kad artini 
is, bet kompanija, sa 
kreipė į tai dėmesio.

Pranešimas
0ZONE PARK. N. V-

zių Namo Bendroves (Lith.Lietu
Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, sausio 21 d., sava
me name. Pradžia 3 vai. popiet.

Svarbu
lyvauti

visiems direktoriams da- 
r išklausyti metinį raportą.

J. G.
(4-5)

JUBILIEJINIS BANKETASj
Pagerbti nares, sulaukusi 

ruošia
NIUJORKO LIETUVIŲ MO1

as 80-mečio

TRŲ KLUBAS 
an.) 21 d. 
>3.50 asmeniui

LAISVĖS SALĖJE
Ozone Park, N. Y. 
metę klubietę ir niu

rnėtu amžiaus šiais

šeštadienį, Sausio (J;
5-tą vai. Vakare. — Įėjimas $

102-02 Liberty Avenue,
Pagerbsime Marytę Kalvaitienę, ilga 
sų tarpe darbuotoją, kuriai sueis 8( 
metais. Taipgi bus pagerbtos sekamos darbščios nares, 
kurios jau pasiekusios 80 metų : Ona Walmusiene, Omų 
Philipsė, Ona Skirgailienė, Bronė Ž 
Tamelienė.

Vaišės bus puikios!

ilinskienč ir Marytėli

<viečiame visus.




