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as, kvislingas,
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Grį žo H. E. Salisbuyis. 
Ką jis sako?
Poetas A. Drilinga. 
Vėl buvo suvažiavę.

Rašo R. Mizara

Vyksta judėjimas i 
kad būtų panaikintas kongre- ' 
sinis neamerikinis ragangau- 
džių komitetas.

Keturi kongresmanai—Frank 
nnunzio (iš III.), Augustus 
£ Hawkins (Cal.), Don Ed- • 

awards (Cal.) ir Leonard Farb- 
stein (N. Y.) pasmerkė 
menkinės veiklos tyrinėjimo” 
komitetą, reikalaudami, kad 
jis būtų panaikintas.

Už jo panaikinimą pasisakė

gali tarnauti policijoje. neutralę komisiją Sako Australijos darinėtis
Jungtinės Tautos. —Eti- kad Darbo partijos vadovy

bė taip aiškiai pasmerkė K y 
vizitą, žymiai padidino pro
testus.

New Yorkas. — Senato
rius Robertas Kennedy išė- 

i jo su naujovišku pasiūly- 
I mu: jauni vyrai, kurie 
! priešinasi karui Vietname 
1 ir nenori tarnauti karinėse 
' pajėgose, galėtų tarnauti... 
; policijoje.

Tas jo pasiūlymas sukėlė 
' nemažai nuostabos. Stebė
to jai sako, kad tas siūlymas 

! labai keistas ir net kvailas 
dėl įvairių sumetimų, bet 
vyriausiai dėl sekamo: 

t f ,
, Jaunieji vyrai, kurie ne- 
■ nori kariauti Vietname, 
1 daugumoje yra radikaliu, 
į pacifistinių arba religiniai- 
i pacifistinių įsitikinimų, ir 

elemen- 
ir | tas, kuriam labai patiktų 

kitos organizacijos. Prieš ko- ; tarnauti policijoje. O jeigu 
i ir norė

tu tapti policininkais, tai 
labai abejotina, ar polici
ja tokių norėtų.

Sakoma, kad skaičius jau- 
—::— i nu vyru. kurie atsisako tar-

Grjzo į Niujorką Harrison | nauti Vietname, vis. didėja. 
. Salisbury, dienraščio “New į Tikslus skaičius nežinomas, 
brk Times” redakcinio ko-; bet laik r a š t i S

tai

nea-

Yoik Timf's” kaip “Washing- i 
ton Post” ir “Saturday Eve- . 
ning Post”. Tai]) pat komite- ■ 
tą pasmerkė American Civil | 
Liberties Union, American i tai tikriausiai ne 
Jewish Congress, NAACP

mitetą nieko nesako tik tokie tokie jauni vvrai 
darbo unijų biurokratai, kaip 
Meany ir jo talkininkai.

Kongresinio neamerikinio 
komiteto palaikymas daro di- . 
džiausią gėdą mūsų kraštui!

aktyvo narys. Praėjusį tre
čiadienį teko matyti ir girdėti 
ji televizijoje.

šiaurės Vietname II. E. Sa- 
lisburis praleido porą savai
čių. Ten .jis matė amerikinių 
bombų paverstus i pelenus 
žmonių gyvenamuosius na
mus; matė net ir bažny
čią sutaškytą. Kalbėjosi jis 
su daugeliu šiaurės Vietnamo 
“didelių” ir “mažų” žmonių. 
Ir ką gi jis sugrįžęs sako ? .

Vietnamiečių p as ir y ž i m as 
ginti savo šalį labai didelis,— 
sako žurnalistas. — Seni ir 
jauni dirba, kovoja; pasiduo
ti nieks nemano.. Vietnamie
čiai turi įsitaisę geras nuo 
bombų slėptuves...

• H— Ar jie žino, kad Ameri- 
j^Koje daug žmonių kovoja už 
jPftai, kad Washingtonas baigtų 

karą Vietname?
— Taip, jie žino,— atsako I 

Salisburis,— bet gal ne viską 
tiksliai.

Na, o ką gi Salisburis 
voja apie ateitį: kada 
baigtas karas Vietname?

žurnalistas mano, jog grei
tu laiku ten įvyks kas tokio 
naujo: arba karas bus baig
tas, arba Amerika pradės jį 
smarkiai eskaluoti, plėsti, nau

ja visokias priemones 
s Vietnamui sunaikinti...

gal-
bus

menkoje vis daugiau ir 
iau tūkstančių žmonių 

aukia į kovą už tai, kad 
btltų sulaikytas mirtį nešančių 
bombų sėjimas ant šiaurės 
Vietnamo, už tai, kad būtų 
baigtas šis nelegalus, neteisė
tas, nežmoniškas karas.

Kova už kongresmano Po- 
wello grąžinimą Į JAV Kon
gresą tebesiplečia.

Lietuvoje šiuo metu 
is tempais kyla į 

ūnas, bet talentingas 
btanas Drilinga, andai lan- 

ęsis JAV. Jis jau išleido ke- 
<••>» lėtą savo eilėraščių rinkinių 

Lietuvoje. O vėliausios žinios 
sako, kąd jo eilėraščių knyga

sm ar- 
au kšt j 
poetas

Guardian” prieš kiek laiko 1 
sakė, kad tas skaičius jau ! opijos atstovas E. Makone-

mia Afrikos bloko nuosai
kesnės narės-valstybės. La-

Sydney, Australija.—Kuo
met čia lankėsi Pietų Viet-

siekia daugiau kaip 400, o į ; n^s pasiūlė, kad Jungtinės biau radikališkos Afrikos namo marionetinis diktato- 
jį neįeina tie, kurie dėl šių | Tautos sudarytų neutrališ- 
sumetimų apleido kraštą ir | ką komisiją, kuri pradėtų 
apsigyveno Kanadoje arba praktiškai darbuotis už pa-
Meksikoje.

Tokio. — Japonijos So-J 
cialistų partijos suvažiavi-1 
me buvo patiekta rezoliuci
ja pasmerkti Kinijos taip 
vadinamą Proletarinę kul-1 
tūrinę revoliuciją. Bet de
legatu dauguma rezoliuciją 
atmetė, o Socialistų jauni
mo sąjunga priėmė nutari
mą pasiųsti 100 jaunuo- 
i Kiniją, kad jie susipažin
tu su ten vykstančiais įvy
kiais. Japonijos valdžia at- ■ 
sisakė duoti tiems jaunuo
liams vizas.

baubas Vietname. Ta ko- 
• misija, sakė jis, turėtų su
sidaryti iš neutrališkų kraš
tu atstovu. V V

Kaip tik ta komisija su
sidarytų, sakė jis, abi pusi 
Vietname turėtų sulaikyti 
visus karinius vei k s m u s . 
Amerikiečiai turėtu sulai
kyti Šiaurinio Vi e t n a m o 
bombardavimą.

Makoneno pasiūlymą re

valstybės su tuo siūlymu 
nesutinka. Jos reikalauja, 
kad prieš visa ko Amerika 
sulaikytų bombardavimus. 
Etiopijos siūlymas maž-

kuriuos norėtų pravesti JT 
generalinis sekretorius U 
Th a n ta s.

rius premjeras Nguyen Cao 
Ky, Australijos Darbo par
tija protestavo prieš jo vi
zitą. Darbiečių lyderis Ar
thur A. Caldwell pareiškė:

“Aš sakiau, kad Ky yra 
fašistas. A: 
Jis žudikas,

tą kartoju.

gengsteriškas
kvislingas.”

Australijos darbo parti
ja, kaip žinoma, yra didelė 
ir vienu metu stovėjo prie 

lų ministro Maliko patari-1 valdžios vairo, 
mo ir nerezignuos.

Jakarta. — Prezidentas 
Sukamo pareiškė, k a d jis 
nepaklausys užsienio reika-

Kalbama apie į Indonezijos 
svarbų posūki prezidentas 
karo reikale pasitrauks?

Ky davė interviu spau
dos atstovams. Jis sakė, 
kad “Vietkongas galėtų bū
ti nugalėtas per trejus me- 

| tus, jeigu infil t r a c i j a iš 
! Šiaurės būtų sulaikyta. Jis 
sakė, kad jis sutiktų su su
tartimi, “kuri paliktų Šiau- 

I rėš Vietnamą komunisti- 
Džakarta. — Indonezijos niu”...

i Kur tik Ky pasijudino,

New Yorkas. — Iš Hong- 
Kongo pranešama, kad Ki
nijos raudongvardiečiai per- 

I ėmė Pekino policijos štabą. 
. Naningo mieste, prie Viet
namo pasienio. įvyko nera
mumai, raudongvardieč i a i 
ten susirėmė su Mao linijos 
priešininkais. Pekino ra-

• dijas sako, kad Mao min- 
i ties šalininkai laimi, bet tas 
I radijas prideda, kad “pric- 
I šas dar stiprus ir daugely- 
| je vietų Įsitvirtinęs.”

Diuseldorfas (Vak. Vo
kietija). — Rosemarie Ja-

eonas. — le ų omja • ^iew Yorkas.—New Yor- Džakarta. — Indonezijos į niu”...
sako, k a d Siaurės Koiėjos p0 rpjmes korespondentas i militaristiniai valdovai visj 
kariniai laivai paskandino Harrison E. Salisbury, ku-' atviriau ir atviriau veikia į australiečiai taikos šalinin- 
Pietų Korėjos patrulinį lai-1 ris lankėsi Šiaurės Vietna-

“National i va.

Unija gina
A. Powell’i

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (United Auto
mobile Workers) didžiau-, 
sias lokalas, 600-asis, kuris ‘ 
apima Fordo fabrikus, už
stojo kongresmaną Powelli. 
Lokalo egzekutyvinė tary
ba priėmė rezoliuciją, kuri 
pasiųsta Kongresui. Rezo
liucijoje prote s t u o j a m a
prieš Powellio pašalinimą Į nįos 
iš • Kongreso apšvietos ir; 
darbo komiteto pirmininko 
vietos, taipgi prieš atsisa- 
kymą patvirtinti jo vietą

J Kongrese bendrai.
Protestai dėl negro kon- 

gresmano Powellio pašali
nimą vis platėja. Negrų 
laikraštininkų sąjungos pir
mininkas Frank A. Stanley, 
CORE direktorius Floyd 
McKissick, senatorius Ro
bert Kennedy ir eilė kitų 
svarbių asmenų protestavo.

išėjo ir rusų kalba Maskvoje: 
77,000 egz. tiražu!

Girdėjome, kad A. Drilinga 
bus naujo žurnalo “Nemunas” 
vyr. redaktorius. “Nemunas” 
netrukus pasirodys Kaune.

Lietuviškieji “veiksniai” ir 
vėl buvo suvažiavę tartis, kaip 
laisvinti žmonių kišenes, kad 
jie patys galėtų pasivažinėti 
ir “pasižmonėti”, neliesdami 
savųjų.

Girdėjome, kad Argentinos 
valdžia uždarė pažangiųjų 
lietuvių laikraštį “Vagą”.

s O “Laisvės” kooperatyvo 
pajininkų suvažiavimas ne už 
kalnų. Ruoškimės, draugai ir 
draugės laisviečiai, jame da
lyvauti!

i

sa

Didžiausi 
nuostoliai 
savaitėje

Saigonas. — Praeitą
vaįtę amerikiečiai Vietna-j 
me prarado daugiau ka-1 
rių negu bet kada pra
eityje per vieną savaitę. 
Per j tą savaitę žuvo 144 
amerikiečiai, 1,044 buvo su- 

ir šeši dingo be. ži-

Sunkiausios kovos šiuo 
metu vyksta Mekongo del
toje, netoli Saigono. Opera
cijose dalyvauja apie 16,- 
000 amerikiečių. Jų tikslas 
yra “apvalyti” šią sritį, ku
ri jau seniai radosi tvirto
je liaudiečių kont rolė j e . 
Apart o p e r a cijų žemėje, 
amerikiečių aviacija siste
mingai bombarduoja dide
lius džiunglių plotus. Ame
rikiečiai tikisi, kad bom
ba r d u o d a m i kiekvie n ą 
kvadratini kilom e t r ą , jie 
pataikys ir į paslėptas 
džiunglėse bazes.

Kur tik amerikiečiai įžen
gia į vietnamiečių kaime
lius, jie suima visus gyven
tojus ir sunkvežimiais bei 
helikopteriais juos išveža į 
kitas sritis. Kaimeliai su
naikinami, “kad vietkongai 
jais nesinaudot.” Japonų 
laikraščio “Asahi” kores
pondentas sako, kad ameri
kiečiai faktinai stengiasi 
paversti Mekongo deltą 
tirka dykuma.

Beirutas.—Du dideli Ame
rikos transporto orlaiviai 
atskrišdino nemažus ginklų 
kiekius Jordanijon.

' K

•-už prezidento Sukamo pil-Į kai jį pikietavo. Faktas, 
! me ir dabar rašo iš Hong-' na pasitraukimą nuo val- 
Kongo, sako, kad karo ei- džios vairo. Kaip žinia, 
goję galima laukti svarbaus ' prezidentas Sukamo eina : 
posūkio. Jam atrodo, kad • savo pareigas tik forma-1 

| tas posūkis gali eiti viena ' liai, galima sakyti — tik iš .
! ar kita linkme: gal bus pa-; vardo, i 
, laipsniui pradėta eiti link i beveik neturi.
derybų, arba kaip tik at-; ano-Suharto klika, kaip ma- 
virkščiai, gal bus ' didesnis 
karo plėtimas.

Kaip žinia. Pentagonas 
praneša, kad ateinantį mė
nesį dar 10,000 Amerikos 
kareivių bus pasiųsta į Viet
namą.
Salisbury sako, kad Šiau

rės Vietnamo prem j eras 
Pham Van Dongas ji infor
mavęs, kad Vietnamo žmo
nės yra pasirengė viskam. 
Dongas jam sakes, jeigu 
Amerika žvmiai kara pra
plės, š. Vietnamas kreipsis 
i kitus socialistinius kraš
tus ir prašvs ju atsiusti sa
vanoriu, kurie ten iau lau
kia. Manoma, kad didžiau
sias savanoriu skaičius at
vyktu iš artimiausio geo
grafiniai krašto — Kinijos, 
sako Salisbury.

Jie gimė dviem mėnesiais 
prieš laiką ir netrukus mi
rė. Motina naudojo vaisin
gumo vaistus. Europoje vi
sa eilė moterų, kurios nau
dojo tuos vaistus, pagim
džiusios ketveriukus, pen
ketukus arba bent dvynius.

Čilės senato

Grey moti th, Naujoji Ze
landija. — 19 mainierių žu
vo kasyklos sprogime. 
Sprogimo priežastis: ang
lies dulkės.

Bausmė prieš
Jungtinės Tautos nubal

savo bausti Rodezijos bal
tuosius šovinistus, nepar
duodant jiems tūlų medžia
gų, o ypatingai naftos. Ta
rimas geras, bet vargiai 
įvykinamas.

Rodezija daugiausia tų 
medžiagų gauna per Portu
galijos koloniją Mozambi
ką1. Vargiai portugalai nuo
širdžiai vykins nutarimą, 
nes jie patys pavergę An
golos ir Mozambiko negrus.

Bet svarbiausias Rodezi-

zmgsms yra 
smūgis JAV 

tvti, dabar nori pilnai pa-1 .
šalinti Sukamą, užtikrinti, Santiago. čiles senato 
kad jis negrįš prie galios, i nutarimas neleisti . Plezl* 

m .. ‘ . . v . dentui Eduardo Frei Mon-lam jie panaudojo uzsie- tavja kti j jungtines 
mo reikalų ministrą Ada- i Valstjjas čia skaitomas di- 
mą Mahką.jJMalikas pada- f]e]iu smūgiu Washingtono 

Kaip žinia, pre- 
buvo pasiruošęs 
JAV. kur jis bu- 
prezidento John- 

sono kviestas. Bet prieš 
pat kelione senatas 23 bal
sais prieš 15 nubalsavo, 
kad prezidento kelionė turi 

; būti eliminuota. Septyni 
' senatoriai nebalsavo. Už 
kelione balsavo tik krikščio- 

, nys demokratai. Komunis
tai, socialistai ir radikalai 
balsavo prieš. Prieš balsa
vo ir dešinieji nacionalistai, 
kurie panašūs i Argentinos 
peronistus. Jie laikosi nuo
monės, kad Čilė turi būti 
labiau savistovi., kad ji tu
ri laikytis maždaug tokios 
politikos, kokios laikosi 
Prancūzijos Detrolis.

Prezidentas M o n t a v i a 
privalėio aplankyti Jungti
nes Valstijas vasariojnėne- 
sį.

ir tikros galios jis 
Bet Nasuti-

j ręs pareiškimą, kad prezi
dentas Sukamo turėtų sa
vavaliai pasitraukti, “kol 
dar nevėlu.” Malikas lyg i 
įspėjo Sukama, kad jeigu 
jis nepasitrauks, tai bus 
bloga.
Ar Sukamo trauksis, kol 

kas nežinia. Akvlūs stebė
tojai sako, kad -Sukamo 
dar turi nemažai šalininku 
armijoje, Nacionalistu par
tijoje ir studentijos dalyje, 
kad jis dar manevruoja už
kulisiuose ir vis d a r turi 
vilties “išlipti i viršų.” 
Taipgi sakoma, kad Indone
zijos Komunistu p a r t i j a 
(PKI), bent kiek jau atsi- 
gavusii nuo skerdynių ir 
masinių suėmimu, pradeda 
organizuoti pogrindinį vei
kimą, c

Rodeziją
jos susisiekimas su pasau
liu — tai per pietų Afri
kos Respubliką, su kuria 
turi ilgą sieną. Abidvi šalis 
jungia gele ž i n k e 1 i a i ir 
plentai. Pietų Afrikos Res
publiką valdo balti šovinis
tai.

• Per Italiją nusirito 
streikų banga : streikavo 
milijonas metalurgų, 40 
tūkstančių uostininkų, 
maisto pramonės darbuoto
jai.

politikai. 
zidentas

i kelionei į

Atlanta, Ga. — Rasistas 
Lester G. Maddox pradėjo 
eiti Georgia valstijos gu
bernatoriaus pareigas.

New Yorko žmonėse plinta 
mintis, kad kongresmanas 
Powell puolamas ne už ta
riamus savo nusikaltimus, 
bet už jo iškovotus darbo 
žmonėms naudingus daly
kus ir už tai, kad jis — 
negras.

Kongresmanai 
prieš H U A C

Washingtonas. — Keturi 
kongreso nariai pasisakė už 
kongresinio taip vadinamo 
Ne-amerikinio veikimo ty
rinėjimo komiteto (HUAC) 
eliminavimą. Tie kongres- 
so nariai yra Farbstein iš 
New Yorko, Edwards iš 
Kalifornijos, Annunzio iš 
Illinois ir Howkins iš Kali
fornijos.

Kiekvienas ju padarė pa
reiškimą individualiai, ne
susitarę, bet labai panašia 
prasme.

Annunzio pabrėžė kad 
HUAC veiklą pasmerkė 
New Yorko Times, Wa- 
shingtono Post, žurnalas 
Saturday Evening Post, Ci
viliniu laisvių sąjunga 
(ACLU), Amerikos žydų 
kongresas, NAACP ir eilė 
kitų Įtakingų leidinių bei 
organizacijų.

Nepiliečiai, 
registruokitės!

Visi nepiliečiai, nuolatos 
gyvenantieji Jun g t i n ė s e 
Amerikos Valstijose, priva
lo persiregistruoti, paduo
dami savo gyvenamųjų na
mu adresa. «. *•

Tam tikslui blankučius 
galima gauti JAV pašto 
įstaigose; nedaug ten rei
kia parašyti, bet kiekvie
nas nepilietis turi parašyti 
šavo dabartini adresą ir iš
pildytą blankutį įmesti Į 
pašto dėžutę.

Kurie to nepadarys, gali 
vėliau turėti “nesmagumų” 
su valdžia. v
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Ievai Simonaitytei - 70 metŲ
SAUSIO 23 DIENA lietuvių tautai reikšminga die

na. Tą dieną gimė viena talentingiausių mūsų rašytojų 
Ieva Simonaityte. -

Ji gimė 1897 metų sausio 23 dieną Vanagų 
kaime, Klaipėdos apskrityje. Gimė ir augo skurde, sun
kiomis sąlygomis, bet didelių pastangų ir nepaprasto ryž
to dėka ji tapo pati žymiausia lietuvių tautos rašytoja- 
beletristė.

»

Pramokusi skaityti ir truputį rašyti, Ievutė dar 
vaiku būdama jau pradėjo kai ką rašyti “ne tik sau.” 
I. Simonaitytė — savamokslė, bet šiandien jos raštai lei
džiami tomais; leidžiami ne tik lietuvių kalba, o ir 
kitomis. Simonaitytė rašo daugiausia apie nediduką 
Klaipėdos kraštą, bet jos raštuose tasai kraštas 
tampa visu pasauliu : nežiūrint, kur į tu gyven
si, skaitydamas Ievos Simonaitytės raštus jausi, kad 
ji rašo apie tave, tavo reikalus, ypatingai, jei tu esi darbo 
žmogus, kilęs iš liaudies.

MŪSŲ GJERAS BIČIULIS ii• bendradarbis, rašytojas 
Juozas Baltūsis, įsitraukęs į organizacinį darbą Ievai Si
monaitytei pagerbti, minint jos 70-ąsias gimimo metines, 
nepamiršta ir mūs. Jis rašo:

“O mes stojame vėl į darbą. O to darbo—per akis. 
Štai esu išrinktas Simonaitytės jubiliejinio komiteto pir
mininku. Mūsų įžymiajai Ievai sausio 23 dieną sukanka 
70 metų. Jubiliejus bus minimas Vilniuje, Klaipėdoje, 
Simonaitytės gimtinėje Vanaguose ir Priekulėje. Žmo
nės labai myli savo ršytoją, visi nori pagerbti.

Juk yra ir už ką. Jos raštai, realistini, gilūs, teisin
gai atspindintieji Klaipėdos krašto žmonių gyvenimą pra
eityje ir dabartyje, plačiai paplitę skaitytojų tarpe, la
bai mėgiami, atidžiai skaitomi, daro geros įtakos tūks
tančiams žmonių.

.1.4

O aš prisimenu ją dar kaip pradedančią rašytoją, 
išleidusią pirmąjį savo romaną “Aukštųjų Šimonių liki
mas.” Buvo tai 1936 metais, tai yra tuo metu, kai ir 
aš pats tik bandžiau plunksną. Artima ji man dar tuo, 
kad tokia pat savamokslė, nebaigusi jokių “klasių,” pati 
prasimušusi, kaip sakoma, į žmones. Tiesa, jai daug 
padėjo rašytojai Antanas Venclova ir Liudas Gira. Bet 
pagalba lieka pagalba, o žmogui iš esmės tenka muštis 
į gyvenimą, taigi ir į literatūrą, pačiam. Reikia pasa
kyti, kad Ieva Simonaitytė garbingai nuėjo savąjį gyve
nimo ir literatūros kelią. Išaugo juk gana skurdžioj ap
linkoj, niekieno nelepinama. Sunkiai slėgė ją ir bloga 
sveikata, bene šešis kartus lūžo jai koja, vadavosi širdis. 
O ji visuomet išliko optimistė, su humoru kalbėjo: “Vi
si rtiano kartos rašytojai giriasi, kad jie ganė kiaules; 
o aš kiaulių neganiau niekad, ganiau tiktai žąsis.’} Ste
bino mus visus didžiuliu savo darbštumu. Dažnai pri
kaustyta negalių prie lovos, ji parašė dvitomi romaną 
“Vilius Karalius,” romanus “Be tėvo,” “Pikčiurnienė,” 
dešimtis apysakų, trumpų apsakymėlių, autobiografinę 
trijų tomų epopėją: “,0 buvo taip,” “ne ta pastogė,” 
“Nebaigta J&iyga.” Ši epopėja labai ryškiai atskleidžia 
ano meto Klaipėdos krašto gyvenimą, žmonių likimus, 
buvusį germanizavimo pavojų.

Ievai pavyko sukurti daug įsimenančių personažų, 
ypač Pikčiurnienę. Reikia pasakyti, kad ji yra labai 
savita rašytoja, nepanaši į kitus, turinti savo stilių, sa
vo vaizdavimo priemones, savo matymo tašką ir savo 
nepakartojamą kaip žmogaus ir kaip rašytojos veidą. 
Daugelis jos kūrinių, konkrečiai romanas “Pikčiurnie
nė,” išversti į rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, is
panų kalbas, plačiai žinomi ne tiktai Tarybų Sąjungoje, 
bet ir toli už jos ribų.

O gyvenime Ieva Simonaitytė labai paprasta mote
ris, svetinga šeimininkė, gražaus charakterio, net kiek 
naivaus, vaikiško charakterio žmogysta. Bet tas jos vai
kiškumas pasireiškia tuo, kad ji karštai myli žmones, 
labai moka džiaugtis gyvenimu, labai pasitiki visais, 
mėgsta viską, kas gražu, tauru, šviesu. Ir ji labai kukli, 
mūsų Ieva. Kuro metais dirbdamas Maskvoje radijo 
lietuviškų laidų redakcijoje, aš pateikiau ištraukų iš jos 
romano “Vilius Karalius,” tai susitikus su ja po karo 
dėkojo ji man visa nušvitusi, tarytum būčiau padaręs jai 
kažką ypatingai gero ir išimtino.

Tesulaukia mūsų) Lietuva daugiau tokių žmonių, 
kaip Ieva, ir tegu klesti, darbščių rankų puoselėjama, 
mūsų literatūra, menas, kultūra!.”.

»— ■ ■■■ I*

“LAISVĖS” SKAITYTOJŲ ir visos Amerikos pa
žangiųjų lietuvių vardu mes taip pat sveikiname ta
lentingąją lietuvių tautos dukrą, rašytoją Ievą Simo
naitytę josios septyniasdešimt gimimo metinių proga!

IŠEIS NAUJAS 
LAIKRAŠTIS 
“GIMTASIS KRAŠTAS”

Kultūrinių Ryšių su už
sienio lietuviais komitetas 
ligi šiol Vilniuje leido įdo
mų, populiarų laikraštį 
“Tėvynės Balsą.” Šis sa
vaitraštis buvo plačiai pa
plitęs po visą pasaulį, kur 
tik gyvena lietuvišką žodį 
skaitančių žmonių.

Dabar “Tėvynės Balso
redakcija praneša, kad laik

raštis tuoj užsidarys, kad 
greitu laiku, gal «u vasario 
mėnesio pradžia, pasirodys 
naujas savaitraštis “Gimta
sis Kraštas”.

Tuo pačiu kartu “Gimto
jo. Krašto” redaktoriaus 
pavaduotojas Vytautas Ka
zakevičius praneša apie 
naująjį laikraštį, kaip jis j 
atrodys, apie ką jis rašys, i 
V. Kazakevičius rašo:

šių metų vasario pradžioje 
išeis naujo savaitraščio “Gim
tasis kraštas” pirmasis nume
ris. Kiekvienas gali jį užsaky
ti savo giminėms, artimiesiems ni kitų, 
ir pažįstamiems, gyvenantiems 
užsienyje. Priimama prenume
rata. “Gimtąjį kraštą” bus 
galima taip pat įsigyti respub
likos spaudos kioskuose. Laik
raštis išeis ketvirtadieniais, aš- 
tuonių puslapių. Numerio kai
na — 5 kapeikos.

Kodėl pasirodo “Gimtasis 
kraštas”?

Iki šiol eilę metų Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetas leido “Tėvynės balso”

ventojus — apie išeiviją.
“Gimtasis kraštas” rašys 

apie Lietuvos gyvenimą tary
binių tautų šeimoje, apie so
cializmo laimėjimus, ypač ry
škiai atskleidžiančius šiais, ju
biliejiniais, Spalio revoliucijos 
50-aisiais metais, apie šiuolai
kines visuomenines, ekonomi
nes ii1 kultūrines problemas. 
Kadangi savaitraštis — Kultū
rinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto organas, jis y- 
pač didelį dėmesį numato skir
ti įvairiai lituanistinei medžia
gai, rašydamas literatūros, 
meno, muzikos, teatro, kino, 
liaudies kūrybos, istorijos, et
nografijos ir kt. klausimais.

Bus rašoma apie kultūrinį- 
visuomeninį užsienio lietuvių 
gyvenimą.
numatoma skirti svečiams 
užsienio, Lietuvos žmonių 
lionėms į įvairius kraštus, 
šium su kitomis šalimis.

“Gimtajame krašte” 
skelbiami išeivių laiškai. Taip 
pat sistemingai spausdinsime 
paieškojimus : įvairūs šio šimt
mečio įvykiai daug išskyrė gi
minių, artimųjų, draugų, ir 
iki šiol žmonės tebeieško vie-

už.šienio
Daugiau dėmesio 

iš 
ke- 
ry-

bus

Laikraštis bus gausiai ilius
truojamas.

Gaila, kad čia nėra nuro
dyta, kokia bus “Gimtojo 
krašto” metinės prenume
ratos kaina.

tu per savaitę (keturių pusią- ' ‘ 
pių), o pernai — kartą per 
savaitę (astuonių puslapių).; lės 
Šio laikraščio paskirtis buvo 
informuoti užsienio lietuvius 
apie Tarybų Lietuvos gyveni
mą, drauge ugdant kultūrinio 
bendravimo tarp pasaulio lie
tuvių idėją, demaskuojant už
jūryje įsikūrusių nacionalistų 
pragaištingą veiklą, jų melą 
apie mūsų socialistinį kraštą.

Pastaraisiais metais, spar
čiai plečiantis kultūriniam 
bendravimui tarp mūsų kraš
to ir užsienio lietuvių, Tarybų 
Lietuvoje kilo didesnis susido
mėjimas teigiamomis kultūri- 
nėmis-visuomeninėmis pastan
gomis išeivijoje.

Gausėja socialistinę Lietuvą 
lankančių emigrantų, plačiau 
susipažįstama su jų kūrybine- 
kultūrine veikla ir 1.1.

Todėl Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitetas 
nusprendė pertvarkyti “Tėvy
nės balsą” į “Gimtojo krašto” 
savaitraštį, kurio paskirtis yra 
platesnė: ne tik informuoti už
sienio skaitytoją apie Tarybų 
Lietuvą, bet ir respublikos gy-

APIE BRIEDŽIUS IR 
ŠERNUS LIETUVOJE

Lietuvoje išleistame “Ka
lendoriuje” (1967 metams)

itdte'ie:
1384-1939 metų medžiok- 
sezonc’ buvo sumedžiotas

1 briedis, 679 stirnos, 57 šer
nai.

1965—1966 metų medžiok
lės sezone, t. y. po 25 metų, ■ 
respubilka eksportavo Į šve-: 
diją ir Prancūziją apie 200 ' 
briedžių, 1500 stirnų, daugiau 
kaip 500 šernų. Be to, apie 60 1 
tonų briedienos, stirnienos ir 
šernienos buvo paskirta visuo- į 
meniniam maitinimui, o dau- t 
giau kaip 300 tonų žvėrienos i 
ir paukštienos medžiotojai i 
parsivežė sau į namus. Iš viso Į 
per praėjusį medžioklės sezo- i 
na buvo sumedžiota 446 brie- j

APIE SPAUDĄ
V. Andrulis “Vilnyje” ra

šo:
Jei mano patarimas kiek 

paveiktų, sakyčiau :
“Vienybės” leidėjai ir re

daktorei dar biskutį daugiau 
sukti kultūrinio bendradarbia
vimo su Lietuva kryptim.

Išvietintiems neturintiems 
brolių kraujo ant rankų — at- 
sipalaidoti viešai kruvinųjų.

Kas mano, kad mes norėtu
me “Vienybės” tokios kaip 
“Laisvė”, klysta. Vienos “Lai
svės” Brooklyne užtenka pa
žangiesiems lietuviams.

“Vidurio laikraštis” galėtų 
geriau pasitarnauti nenoroms 
gimtinę apleidusių kultūri
niams ryšiams su gimtine, kas 
juos geriau supažindintų su 
naujuoju Lietuvos gyvenimu, 
labiau suartintų.

Mums nereikia antros “Vil
nies” Čikagoj. Bet būtų vie
tos laikraščiui, kuris stengtųsi 
rišti visus išeivius su gimtine, 
palaikytų lietuvybę, keltų tau
tos meną ir kultūrą.

Mes tai YTarome, bet 
vietos ir kitiems.

Mūsų laikraščiai pirmoj 
toj yra darbininkiški.

NESAUGU IR NAMIE

Advokatai prieš karą 
Vietname

Amerikinis advokatų ko
mitetas karo V i e t n a m e 
klausimu paskelbė savo 
programą, kuri susideda iš 
118 puslapių. Toje progra
moje išdėstoma, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybes 
vedamas Vietname karas 
yra nelegalus.

Advokatai reikalauja ma
tytis su valstybės sekreto
rium Dean Rusk ir senato
rium J. W. Fulbright, se- 
natinio užsienio reikalų ko
miteto pirmininku. Kartu 
jie reikalauja turėti Wash
ingtone apklau s i n ė j i m ą 
(hean.-j) Vietnamo karo 
legalumu klausimu. (

Vyriausybės pasiteisini
mas, kad jos vedamas Viet
name karas yra pilnai le
galus, neišlaiko kritikos, 
advokatų komi tetas nurodo. 
Jungtinių Valstijų inter
vencija Vietamne yra griež
tai priešinga tiek JAV 
Konstitucijai, tiek Jungti
nių Tautų čarteriui ir net 
Amerikos vyriausybės pa
stangomis sukurtam milita- 
riniam komitetui Azijoje 
(SEATO), kur nusakyta, 
kad militarinę jėgą galima 
naudoti tik apsigynimo at
veju. Kadangi iš Vietnamo 
pusės jokio pavojaus nėra 
JAV, tai įsikišimas į Viet- 

Bot namo reikalus buvo pada- 
tik rytas ne apsigynimo, bet 

užpuolimo sumetimu. To-

taipgi asmeniškai naudojasį 
valstybiniais fondais, dau- 
gelis važi nedarni net po 
įvairius pasaulio kraštus, 
tai jau per daug neteisin
ga, vienpusiška.

Kongrese pasakyta prez. 
Johnsono kalba užakcenta
vo, kad reikia visiems gin
ti civilines teises, o kon- - 
gresmanai nutaria jas pa-:., 
neigti. I

Kongrese reakcinė koali
cija todėl ir gązdina pilie-ra
čius, kad ši Kongreso se- j 
sija nesunaikintų liaudžiai 
naudingų įstatymų, kurie 
buvo iškovoti daugelio me
tų griežtose kovose.

Tad labai svarbu pilie
čiams budėti, savo išrink
tiems atstovams priminti, 
kad jie atstovauja ne save, 
bet plačias mases ir kad 
jie prieš rinkimus yra su
dėję pažadus rūpintis visu$, 
meniniais reikalais. Fa

yra

vie-

Kasdieną skaitant laikraš
čiuose apie apiplėšimus, va
gystes kitose miesto dalyse, 
jautėmės laimingi, kad mūsų 
apylinkę kažkaip vagys bei 
plėšikai diskriminuoja, 
štai prieš žiemos šventes 
vienam bloke (Emerald Ave., 
tarp 34-tos ir 35-tos) net ke- dėl yra nelegali JAV inter- i • • . • 1 _ _ _ 1.1   •• • -w ▼ • . ,turi namai buvo vagių atlan
kyti. Atrodo, kad pasirinkta 
biznierių namai, tai yra: kar- 
čiamų savininkų ir 1.1.

Nesaugu Čikagoje, nesau
gu Niujorke, nesaugu šian-

■ dien gyventi ir kituose A-
■ merikos miestuose.

Stumbrai 
Lietuvoje

Plačiakaklis, mažomis aky- 
i temis, tvirtu sprandu ra 
| guotis pamuistė galvą, tarsi 
! įspėdamas, Jog nedera jį 

džiai, 4060 stirnų, 1600 šernų, ' kiršinti, ir grįžo į tankynę, 
daugiau kaip 60 tūkst. kiškių. | Stambiausias Europos gy- 
Tai bene didžiausias laimikis i vulys—stumbras— nemėgS- 
per paskutiniuosius 50 metų, j ta daug pozuoti Belovežo 

Ar kartais toks didžiulis j rezervato lankytojams.
derlius, surinktas iš mūsų me- i Q senovėje jų būta ir mū- 
džioklės ūkio, nepakenkė bū-! sa krašte. Ir gana daug, 
simoms pjūtims?
daug išmedžiojome ?

1966 metų žvėrių ir paukš
čių apskaita rodo, jog medžio
klės ūkis buvo tvarkomas tei
singai.

Ar ne per p^ndama gerai išsilaikiusių

IEVA SIMONAITYTĖ

kaulų ir kaukolių. Istori
niuose raštuose ir dokumen
tuose yra stumbrų medžiok- 

■ lių aprašymų, išliko vietovar- 
I džiai, kilę nuo stumbro var
do. Nemažai šių žvėrių bu
vo Kazlų Rūdos miškuose. 
Tačiau pakitusios gamtinės 
sąlygos, miškų sunykimas, 
žvėrių baidymas, beatodai
riška 
šiuos 
metu 
sode
Belovežo stumbrus — pati
ną ir patelę.

Tačiau po kelerių metų 
šių žvėrių atsiras ir mūsų

medžioklė išnaikino 
galiūnus. Dabartiniu 
tik Kauno zoologijos 
galima pamatyti du

vencija į Vietnamo viduji
nius reikalus.

Cituojamas senatoriaus 
Mike Mansfieldo pareiški
mas, 1965 metais paskelb
tas, kad tuo metu Šiaurės 
Vietnamo kareiviu Pietų 
Vietname tebuvo nedaugiau 
400 prieš 140,000 amerikie
čių kareivių. O 1962 me
tais amerikiečių kareivių 
ten buvo 10,000, kuomet nei 
vieno Šiaurės Vietnamo ka
reivio ten nebuvo.

Advokatų komiteto reika
lavimas turėti apklausinė
jimą ir persvarstymą vy
riausybės programos Viet
namo klausimu yra svarbus 
ir visų taiką mylinčių žmo
nių remtinas žygis.

Automobilių pardavimas 
žymiai sumažėjo

Automobilių pardavimas, 
bendrai imant, 1966 metais 
sumažėjo 377,000. Tais pa
čiais metais, tačiau, iš už
sienio atvežtų automobilių 
pardavimas padidėjo iki 
600,000. Mat, jie gerokai 
pigesni, tai daugiau galėjo 
parduoti.

Fordo kompanijos auto
mobilių pardavimas smar
kiai nukentėjo, nes suma
žėjo apie 28,000. Bet dau
giausia nukentėjo General 
Motors korporacija, kurios 
automobilių pardavimas, su
mažėjo- net 317,000. ■ $

Automobilių gamyba 196d 
metais buvo beveik milijonu 
ajrftomobilių mažesnė kaip 
1966 m. Neparduotų au
tomobilių yra apie porą 
milijonų.

Iš to visko atrodytų, kad 
automobilių pramonė nega
lėjo ir pelno pasidaryti. Ta
čiau ji susižėrė 1955 ir 1966 
metais didelius pelnus, 1966 
metų pelnai vien tik di
džiųjų trijų korporacijų sie
kia, atmokėjus taksus, iki 
trijų bilijonų dolerių. Tai 
rekordinis pelnas.

Mažiau automobilių par
duoda, su mažesniu skaičiu
mi darbininkų juos pagami-

Reakcionierių vienybė 
' Kongreso Sesijoje

Kongresas jau pradėjo sa
vo darbą. Pirmieji kongres- 
manų žygiai mūs visai ne
džiugina, kuomet didžiulė 
dauguma respublikonų ir 
reakciniai demokratai, dau
giausia iš pietinių valstijų, 
susitarė vieningai veikti 
prieš visuomenei naudingus 
bilius - pasiūlymus, ypač ci
vilinių teisių klausimu.

Pirmas šūvis iš reakcinių 
kanuolių jau paleistas prieš 
negrų rasę. Harlemo ra
jono piliečių išrinktas ir 
keletą kartų perr i n k t a s 

i kongresmanas Adam Pow-

pasidaro.
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respublikos miškuose. Mask-1 eĮ1 buvo išmestas iš kongre- 
yoje įvykęs pasitarimas, pri-į sinio švietimo ir darbo ko- 
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miteto pirmininko vietos, 
taipgi uždarė jam Kongre- 

i so duris, iki jo reikalas bus 
i ištyrinėtas. Prim ėsdami 
j jam valstybinių fondų eik- 
i vojimą asmeniniams reika- 
i lams, kongresmanu daugu- i gatctux.be juu. u.uuztu- Rartu imojo suduoti 

•nepažeisdami motinines! , • j-.. . J _ .

ėmė sprendimą “įkurdinti' 
stumbrus ir Lietuvoje, nes 
gamtinės sąlygos jiems yra į 
tokios pat, kaip ir Belove- Į 
žo girioie.

Tarybų . Sąjungoje šiuo 
metu yra 231 stumbras, o; 
kad galėtume juos medžio- Į 
bandos, ių skaičius turi iš- ! ne^/ ui smūgį, 
augti .iki trijų tūkstančių.' Jeigu jau dėl valstybinių 
Vadinasi, netrukus šie išny- fondų naudojimo kaltinti 
ke mūsų girių gyventojai, tik negrą Adam Powell ir 
vėl pasirodys mišku tank-; jokių žygių nedaryti prieš 
mėse. A. Alionis I kitus kongresmanus, kurie

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

EŠERIO GYDYTOJAI
Viename akvariume augo 

pusantro metro ilgio, dvide
šimt penkių kilogr. svorio 
jūrų ešerys. Bet štai gro
buonis ėmė liesėti, nykti. 
Kilo pavojus jo gyvybei. 
Gerklėje ir žiaunose įsitai
sė kolonija mažyčių jūros 
žuvų-parazitų. Ešerys ne
galėjo nei kvėpuoti, nei su
sičiaupti. ;

Akvariumo prižiūrėtojai 
parsivežė iš Manilos kelęiL 
mažyčių žuvyčių - valy 
Įleido į akvariumą, bij 
mi, kad grobuonis b 
tąnt prarys. Bet jis pašilk 
dė esąs protingesnis, negu 
buvo laukt’a. Jis valytojas 
prisileido prie savęs, o pas
kui kiek begalėdamas at
vėrė savo didžiulę gerklę ir 
žiaunas. Žuvytės išrinko 
prilipusius parazitus ir iš
gelbėjo jo gyvybę.

Jūrų ešerio ir žuvų valy
tojų susitikimas, matyt* 
įvyko pirmą kartą žemės is> 
tori j oje. Jie gyvena vte® 
nuo kitų per 20,000 kilo-: 
metrų. Gal drąsios žuvytės 
mokėjo prikalbėti pacientą 
atlikti valymo operaciją?

______ J

gatctux.be
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Antradienis, sausio (January) 24, 1967 L A I S V f:

Mislinčius

Apie raganas ir inkviziciją
Kiek tūkstančių moterų 

į laužuose sudegino viduram
žiais “šventoji inkvizicija” 
ir kiek jų nukankino kaip 
“burtininkes” ar “raganas” 
popiežių ir teologų sukurs
tyta bejausmė ir beprotė 
tamsių tikybininkų gauja— 
niekas tikrai negali pasaky
ti. Tačiau tas skaičius ne
abejotinai yra labai dide
lis. Anglijoje ir Amerikoje 
sufanatizuoti puritonai, 
ypatingai Naujosios Angli
jos (JAV) išgamos, sudegi
no iu prigirdė jų didelius 

, kiekius. “Raganų” kankini
mas bei žudymas buvo 
praktikuojamas ir Lietuvo
je. Tik prieš 190 metų Džo
nas Veslis (Wesley), meto
distų sektos įkūrėjas, teigė, 
jog “Atsisakyti nuo ragan- 
gaudystės reikštų tiek pat,

kaip išgauti jų “prisipaži
nimą” ir kaip jas deginti, 
žodžiu — pilniausias tam 
darbui vadovėlis!

Ši knyga buvo platinama 
kaip katalikų bažnyčios 
sankcionuotas raganų per
sekiojimo ir baudimo ko
deksas. Ji buvo išversta i 
lenku kalba ir 1614 m. iš
spausdinta Vilniuje kaip 
“Mlot na charownice”. Tai 
buvo krikščioniškai feodali
nė kultūra”, atnešta lenkų 
dvasininkų į Lietuvą. Buvo 
deginamos ne tik motinos, 
bet ir nuo krūties dar nenu- 
junkti vaikai. Apie “raga
nų” procesus (teismus) Lie
tuvoje tikslių žinių turime Į 
tik nuo XVI amž. pabaigos; 
senesnių rekordų nesurasta, 
nors jų turėjo būti nemaža.
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kaip atsisakyti nuo Bibli- į “Pirmiausia ‘raganas’ per
ins”. Matote, koks tas “die-! sekioti Lietuvoje ėmėsi do- 
fro atstovas žemėje”, kuris 
jo (dievo) garbei net naują 
tikybą sukūrė, buvo krau- 
jagerys, siauraprotis, ob- 
sku rantas.

Vidurinių (tamsiųjų) am
žių pabaigoje “raganų” bei 

’“eretikų” kankinimas bei 
žudymas buvo praktikuojamas 
visoje Vakarų Europoje ir 
Amerikoje. Apskaitoma, jog

r.

i

i

Iš laiškų
3 pusi.

Kaunas. Vilijampolės kampelis. (Nuotrauka J. Juknevičiaus)

... Gruodžio gale buvau 
Druskininkuose. Tenai — 
švente. Visų Tarybų Są
jungos kurortų tarpe Drus
kininkai užėmė antrą vietą, 
laimėjo Raudonąją neišeina
mąją vėliavą ir 16,000 rub
liu premija. ^Užpernai Dru
skininkai buvo trečioj vie
toj.

Kaip matai, žengia mūsų 
kurortas. Esu tikras, kad 
jau šiais metais paims pir
mąją vieta. Druskininkai 
dabar labai išgarsėjo. žmo
nės važiuoja i čia iš Uralo, 
vidurines Azijos, Tolimųjų 
Rytų. Ir kurortas labai au
ga. štai atidarė naują sa
natoriją “Dzūkija”, vien 
stiklo ir plieno. Valgykloje 
— 500 vietų, žiūrovų salėje, 
kur demonstruojami ligo-į 
niams ’ bei poilsiautojams I 
filmai, ruošiami koncertai, 
irgi tiek pat vietų. Žiba, į 
tviska, viskas akį veria.

Pasidžiaugiau iš širdies,: 
o grįždamas negalėjau at
sigrožėti nuostabiais Dzū
kijos vaizdais. Merkio kran
tai apsnigti storu baltu; 
sniegu, vingiuoja, stūkso i 
nurimusiais medžiais, žilvi- j 
tvnais ir karklynais — joks ; 
dailininkas taip ryškiai ne- Į 
atspindėtu drobėj pasakiš- ; 
kosios Dainavos grožio!( 
Važiuoji, trauki, o iš abiejų Į 
kelio pusiu miškai ir miš
kai, pušvs linksta nuo snie
go. kadagynai pūpso lyg i 
baltos nuometuotos svo-: 
čios už vestuvių stalo, šuo
liuoja kiškis palaukėmis, 
straksi stirnos, skubėdamos 
prie ėdžių, kur rūnestingi 
girininkai jau padėjo kva- j 
nių dobilėlių ir motiejukų...1 
Gražu Lietuvoj, Rojau, va-; 
sara ir žiema gražu. Ir mie-1 
la, brangu’viskas, ir širdis ; 
džiaugiasi, kad gyvenimas' 
klostosi gera kryptim, ei- ; 
nam į šviesesnį ir šviesesnį 
rytojų... |

Jūsų —
J. Baltušis !

ipersekioji-

visuomenėje
išnaudojama

ganų” teismus, kankinimus 
bei žudymus. Popiežius Le
onas XIII savo gynytojiška- 

i me laiške 1884 m. dar kal
bėjo apie “žmones, priklau
sančius velnio karalystei bei 
pragaro valdžiai ir velnio 
apsėstus,” bet XVIII am
žiaus švietėjų veikla ir ki
lusios revoliucijos padarė 
galą “raganų” 
mams.

Klasinėje 
moteris yra
net labiau, negu vyras. Už 
tolygų darbą jai mokama 
mažiau, negu vyrui. Paly
ginti, (lar visai neseniai 
Anglijos ir Amerikos mote
rys išsikovojo sau teisę kar
tu su vyrais dalyvauti po
litinėje arenoje, balsuoti už 
renkamus valdininkus. Kai 
kuriose šalyse dar ir dabai1 
moterys tų teisių neturi. 
Tai skandališka nelygybe 
ir neteisybė! Tai vis baž
nytinės įtakos liekanos.

Reikia stebėtis, kaip bai
siai religinis kultas suža
lojo moterų sąmone ir savi- 

| garbą. Tačiau nežiūrint vi- 
I šokio niekinimo, žeminimo, 
diskriminacijos ir apgaulės 

i — moterys vistiek, kol kas, 
! sudaro daugumą tos nemąs- 

tamsuolių • minios,
kuri pripildo bažnyčias ir

lio ilgas gyvenimas yra pil
nas daugybe liaudžiai ver
tingų ypatybių ir užsipel
nęs pagarbos.

Be to, bus galima pamik
linti kojas ir kitaip sma
giai praleisti laiką. Pelnas, 
jei jo liks, eis spaudos pa
ramai.

Kviečia rengėjai

Binghamton, N. Y.
Frank žeboris

šeštadienį, sausio 7 d., 
8:50 vai. ryte, Wilson Me
morial Hospitaly mirė ilgai 
r sunkiai sirgęs LDS 6osios 
<uopos narys Frank Žebo- 
•is, 61 metų amžiaus. Gy
veno 61 Lake Avė. Gimė ii1 
jaunystės dienas praleido 
Setkūnų kaime, Lietuvoje. 
1930 metų rugsėjo 5 d. at
vyko i šią šalį, i Bingham- 
;oną, ir visa laiką čia iš
gyveno. Priklausė LDS 6- 
įjai kuopai, per kelerius 
netus buvo jos protokolų, 
o vėliau ir finansų sekre
toriumi, darbavosi įvairiose 
komisijose ir bendradarbia
vo su pažangiais lietuviais. 
Per 30 metu sunkiai dirbo 
Rndicott - Johnson korpora
cijos avalvnės gamykloje ir 
3uvo E. J. klubo nariu.

Liko nuliūdusi žmona Ag- 
aes, dvi dukros: Mrs. John 
(Mary Ann) Gilan, žentas 
John ir jų šeima, ir Miss 
Jean Žeboris, abi Bingham- 
:one; du sūnūs: Richard 
Binghamtone ir E d w a r d 
Kingstone, N. Y; viena še
rno. Mrs. Esther Woitach, 
Endicott, N. Y.; pertki anū
kai; dvi seserys ii’ du bro
kai, ir iu šeimos Tarybų 
Lietuvoje, ir daug kitų gi
miniu bei draugų.

Velionis buvo pašarvotas 
B. J. Bednarskio koplyčioje, 
16 Glenwood Ave. Prie ve
lionio karsto buvo daug 
gyvų geliu nuo šeimos ir 
nuo draugų.

Antradieni, sausio 10 d., 
10 vai. rvte, su bažnvtinė- 
mis apeigomis palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Lai būna jam rami am
žinybė, baigus vargus ir 
sunkia liga. Širdinga užuo
jauta jo šeimai ir artimie
siems.

mininkonai, bet jiems kaip 
reikiant nesisekė. Šioje sri
tyje didesnių sugebėjimų 
parodė jėzuitai, kurie žmo
nėms teologų prasimany
mus apie tariamųjų raganų 
piktus darbus, atliekamus 
padedant velniui, kalė į gal
vas. Jie fanatizavo žmones 
ir tramdė jų protą, tuomi 
parengė dirva raganų per- 

tik vienoje Vokietijoje ’ bu- sekiojimui. Jėzuitai buvo 
vo sudeginta apie 100,600 idėjiniai persekiojimo vado- 

'vai... Lietuvoje ir Lenkijo- 
I je šio darbo labai noriai 
ėmėsi dvarininkai. Jie, kar
tu su feolalizmą rėmusią 
bažnyčia, ‘raganų’ perse
kiojimo ir kovos su velniu 
dingstimi naikino nepaklu
snius baudžiauninkus ir lai
kė juos nuolatinėje baimė
je... Raganų persekiojimas 
Lietuvoje truko XVI-XVII 
amž. Per tą laiką įvairiose 
krašto vietose, patyrę bai
siausias kančias, laužų liep
snose žuvo daugybė žmo
nių”.*

Teisėjais būdavo bajorai: 
dvarininkai, generolai, o 
kartais dalyvaudavo ir vals
čiaus viršaitis. Visuose pro
cesuose neapsieidavo ir be 
kunigo. Nuteistai aukai ei
nant į degantį laužą, į vadi
namą “dievo teismą”, kuni
gas liepdavo atleisti teisė
jams ir kankintojams, jei 
nori, kad dievas jai atleis
tų! >

“Teismo” bute ant stalo 
stovėjo didelis kryžius ir 
teisės knyga; teisėjai sėdė
jo su kepurėmis. Išgėrę 
degtinės, ant “drąsos”, pra
dėdavo kvosti apskųstąjį. 
Pirmiausia reikalavo prisi
pažinti ir už tai žadėdavo 
nekankinti. Bet tik prisi
pažinus, kaltinamąjį tuoj 
vertė išduoti kitus savo' 
bendrus. Jei neišduodavo, 
tuomet nelaimingąjį paves
davo budeliams, kurie jau 
buvo pasiruošę su žiauraus 
kankinimo aparatais. Kan
kindavo visaip: degindavo 
įvairias kūno dalis žvakės 
liepsna, įkaitinta geležimi, 
verdančia derva ar siera, 
lupdavo odą, dėdavo į kala
dę, badydavo ylomis pana
ges, tempdavo virvėmis ant 
rato, laužydavo kaulus, etc. 
Kai kurie, tortūrų neišlai
kę, mirdavo vietoje. Nepri- 
sipažinančius plukdydavo 
(kryžium surišę rankas ir 
kojas) upėje ar prūde: jei 
žmogus neskęsta, tai kaltas, 
nes “velnias ji laiko van
dens paviršiuje”, o jei nu
skęsta ir prigeria, tai negy
vą paskenduoli vietoje su
degina. Reiškia — prisipa
žinsi ar ne,

žmonių, daugiausia moterų, i 
šį idiotinį persekiojimą or-! 
ganizavo ir Sinkc i o n a v o 
krikščionių bažnyčia bei jos 
tarnai. Ir jie visa tai darė 
ramia sąžine, jie pildė “die
vo žodį”, Biblijos įsakymą: 
“žyniams-burtininkams ne
leisi gyviems likti” (Biblijos 
Išėjimo knyga, XXII, 18). 
Toliau: “Vyriškis ir mote
riškė, /kuriuose būtų burti- 
ninkystės ar žyniavimo dva
sia,— turi mirti; juos išmuš 
akmenimis;
būna ant ju” 
gų

“Modernieji” ragangaud- 
žiai šiek tiek modifikavo 
biblijos dekretą: “žyniu” 
žudymui, vietoj akmenų, jie 
vartojo degantį laužą. Ar 
pastarasis žudvmo bei kan
kinimo būdas buvo “huma
niškesnis”, nesiimu spręsti!

Apie tariamas raganas bei 
raganavimus gana daug 
medžiagos surinko ir pa
skelbė Istorijos mokslų kan- 
aidatė P. Dundulienė*), tad

jų kraujas te- 
(Bibl. Kuni- 

:,27).
v

Kai kurie kankinami įvar
dindavo savo pažįstamus, 
su kuriais buvo susipykę, o 
tie, savo ruožtu, norėdami 
išvengti lankinimo,— įduo
davo kitus. Tuo būdu susi
darydavo didelis teisiamų
jų būrys. Pa v., 1696 m. 
Kražių benediktinų vienuo
lyno viršininkė, matoma, su
pykusi ant savo baudžiau
ninkų, įskundė juos, kaltin
dama “raganavimu”. Atva
žiavo į Dirvėnų dvarą teisė
jai su budeliais bei tortūrų 
įrankiais ir pradėjo “tardy
mą”. Ši byla užsitęsė il
gokai, o rezultatai buvo to
kie, kad sudegino 40 mote
rų ir du vyru.

Tokių barbariškų įvykių 
Lietuvoje buvo ir daugiau: 
1602 m. gegužės 23 d. Plun
gėje buvo sudeginta Ger
trūda Jakutienė, o jos jau- 
nametė dukrelė Marijona 
žiauriai rykštėmis išplakta; 
1634 m. gegužės 16 d. Padu
bysio Kaitulių dvare sude
ginta Elzbieta Mykolienė ir 
du vyrai; 1680 m. kovo 15 
d. Viduklėje pono Blinstru- 
bo dėka keliu dienu tarpe
“ištardyta” ir sudeginta ■ tančios 
dvi moterys ir trys vyrai 
1695 m. kovo kovo 18 d. Jo- iš kurios minta tūkstančiai 
niškio dvare sudeginta Mit-: pasaulio dykaduonių, veid- 
kūnų kaimo Jonas Ūbas su į mainių, tamsintoji! ir apga- 
žmona ir t.t.

Čia tai tik keli pavyz
džiai. Deginami buvo žmo
nės ir kitose Lietuvos vie
tose. “Nusikaltėliai" 
met buvo tik papt __  .....
tiečiai-baudžiauninkai; ba
jorai bajorų neteisdavo! Kai 
i didelę “raganavimo” bylą 
buvo įtraukta ir viena dva
rininkė Burbienė, tai jos 
teisėjai nesuėmė ir netardė, 
bet leido jai laisvai pabėgti 
su savo meilužiu į Vilnių ir 
jai nei plaukas nuo galvos 
nenukrito.

“Iš visų žinomų bylų Lie
tuvoje tik vieną kartą į 
laužą pateko asmuo, buvęs 
arčiau valdančiosios kla
sės. Tai buvo Varnių ka- 
naunink® venųsi
Luokės parapijoje. Ji 1702 j 
m. buvo apkaltinta ragana-i 
vimu ir sudeginta. Kanau
ninkas po šio įvykio 
parašė karaliui skundą. 
Augustas II raštu įsakė, 
kad nuo to laiko ‘raganas’ 
teistų tik kunigai; bajorai, 
drįstantieji tai daryti, būsią 
baudžiami pinigine bausme, 
o mužikai—pakorimu. Tuo 
parėdymu ‘raganų’ perse
kiojimas, kaip ir Vakaruo
se, buvo atiduotas grynai į 
kunigų rankas, bet nepa
naikintas”.*)

Nors ėjęs lėtesniu tempu, 
bet “raganų” deginimas 
Lietuvoje nesiliovė iki 1776 
m., kol “žeczpospolitos” 
(Lietuvos-Lenkijos valsty
bės) seimas panaikino “ra-

iai” visuo- 
rasti vals-

vikų! Kai kurios moterys 
senatvėje galutinai suda- 
vatkėja ir tampa aklais re
akcijos įrankiais bei bažny
čių ir išnaudotojų vergėmis.

s

(Daina)

Laivelį supo vėjas, 
Laivelis tyliai plaukė.
La i v e 1 y j e sė d ė j o m

Mergužėle

Elizabeth, N. J.
Benediktas Barkauskas
1966 metų pabaigoje čia 

mirė Benediktas Barkaus
kas. Jis buvo dagyvenęs 
iki 84 metų amžiaus ii1 bu
vo senas Elizabetho gyven
tojas.

Kuomet buvo platus lie
tuvių pašalpinių draugijų 
veikimas, tai jis buvo veik
lus, sugabus veikti jose ir 
visuomet užimdavo kokią 
nors vietą komitetuose.

Taip pat priklausė Lietu
vi Literatūros Draugijai ir 
čia nebuvo paskutinis. Bu
vo ilgametis “Laisvės” skai
tytojas.

Kuomet prasidėjo ameri
kiečiu lietuvių apsilanky
mas Lietuvoje, tai ir pas jį 
susidarė noras pamatyti sa
vo tėvynę, kurią jau seniai 
buvo apleidęs, ir, rodos, jis 
aplankė ja du sykiu. Par
važiavęs, jis džiaugėsi, kad 
dar radęs broliu ir seserų 
keletą ir nemažas jų šei
mas. Taip pat sakydavo, 
kad Lietuvoj didelė atmai
na, kad, girdi, kaikurių vie
tų pažinti negalima, kad 
žmonių gyvenimas daug 
sykių pagerėjęs.

Jo žmona ir brolis jau 
mirė prieš keletą metu. Li
ko sūnus ir dvi dukterys, 
kurjos turi savo šeimynas.

Mano užuojauta visiems, 
o jam ramybė Amerikos 
žemelėj.
Taraška atvyksta su filmais

Sausio 28 d., 5 vai. va
kare, 408 Court St., Eliza- 
bethe, įvyks pasikalbėjimas 
LDS reikalais. Tuo reikalu 
dabar iš Kalifornijos važi
nėja žymus LDS organiza
torius Taraška. Po pasi
kalbėjimo parodys filmus iš 
Lietuvos, Lenin g r a d o ir 
Kalifornijos. Įžanga nemo
kama.

Prašome visus dalyvauti 
ir nasikviesti jaunimo įsira
šyti Draugijom

Ignas

Ir šnarė.jo ajerai.
Tai gerai, tai gerai, 
Kad šnarėjo ajerai.
Bangeles taškeno vėjas, 
Net bangelės negirdėjo

fK^i,J&fernelis pakuždėjo. . . 
Taip gerai, taip gerai, 
Kad šnarėjo ajerai.

Krūmelyje kaip giją 
Lakštutė dainą traukė. 
Dangus žvaigždutėm lijo 
Ir man, ir šviesiaplaukei 
Mergužėlei
Audėjėlei.

Laivelį supo vėjas 
Ir nešė į palaukę, 
O mudu neskubėjom.— 
Nei aš, nei šviesiaplaukė 
Mergužėlė
Audėjėlė.

K rito ž va i gž d ės—ž i bu ri a i 
Ir šnarėjo ajerai.
Tai gerai, tai gerai, 
Kad šnarėjo ajerai... 
Bangeles taškeno vėjas, 
Net lakštutė negirdėjo 
Ką mergelė pakuždėjo.
Taip gerai, taip gerai, 
Kad šnarėjo ajerai.

Jonas Lapašinskas

Setauket, L. I, N. Y.
Jonas ir Ona Mastaus- 

kai. seni “Laisvės” skaity- 
I tojai. 1966 m. spalio 2 dieną 
; minėjo savo 50 metų vedy- 
i binę sukaktį. Ta proga su- 
' ruošė svetainėje banketą. 
| Buvo sukviesta d a u g i a u 
! kaip 200 jų artimu žmonių, 
i Buvo iškilmingai visi pavai- 
i šinti.

Jonas Mastauskas paeina 
nuo Veliuonos, Raudonių 
kaimo. Ona paeina nuo Ra- 

1 šeinių, Stakėnų kaimo.
Jie išaugino 2 sūnus (vie

nas miręs) ir 2 dukteris ir 
turi 12 anūkų.

Mastauskai Setaukete iš
gyveno jau 45 metus.

Linkiu jubiliatams geros 
sveikatos ir ilgo ir smagaus 
amžiaus.

F. Klastom

dictate r. Dunduliene -), tad 
Wjos darbu čia ir pasinaudo

sime.
Vyriausiu ragangaudžiu 

reikia Jaįkyti popiežių Ino
centą VTTTr kuris 1484 m. 
gruodžio 5 d. išleido vadina- 

f mąją “raganų baudimo” bu
le “Sumis dešiderantes”. 
Tai buvo pirmas dokumen
tas, oficialiai pripažįstąs 
raganų buvimą bei jų turė
jimą ryšių su velniais. Tuo 

hz dokumentu vaduodamas! 
bažnyčia tariamąsias raga- 

s atidavė i inkvizitorių 
as. Remdamiesi šia po

naus bule inkvizitoriai 
Rninkonai paruošė ‘ra- 

THKoms’ kankinti bei žudy
ti taisykles. Jie 1489 wi. 
išleido knyga ‘Malleus ma- 
leficarum’ (“Raganų kū
jis”). kuri preciziškai nuro
dė visas kankinimo detales. 
Žinoma, visas šis procesas 
buvo remtas šventraščiu ir 
žymiausių teologų raštais. 
Ten buvo išdėstyta ragana
vimo būdai, visokie raganų 

tykiai su demonais, nu
oma kaip vesti raganų 

las, kaip jas kankinti,

M

į

•) “Kelia* j laužą”, “Siaubinga 
praėiftiB: raganų deginimas“, "Moks
las Ir gyvenimas“, 1959 m., nr. 4. •) Ten pat.

vistiek žūsi'!

■ r

*). Ten pat.

VJeftnagėje Rokiškyje: Antanas Bimba, Valerija Gaslūnienė, Marytė 
Gasiūnaitė-Palioniepė, Jonas Gašlūnas, rajono pirmininkas Janulis, ne
pažįstamas, Pranas Gašlūnas, Laurynas Kapočius ir Bronius Gašlūnas.

(Nuotrauka E. Jurgaičio)

Los Angeles, Cal
Pasilinksminimas pietus
Vasario (Feb.) 5 d. įvyks 

sambūris su pietumis senoje 
Danish Hall, kuria danai 
vėl tvarko, 1359 West St.

Šiame parengime bus pa
gerbtas žymus humanistas 
Karolis Pečiulis, jo 90-ųjų 
gimimo metinių proga, am
žiumi gal seniausias iš lie
tuvių, tačiau jaunas dva
sioje, o fiziškai tiesus, kaip 
liepa ir tvirtas kaip ąžuo
las. v rF!

Jubiliato Karolio Pečiu-

Zarasų rajone Rakėnų 
kaime, kur kadaise stovėjo 
kompozitoriaus Juozo Gruo
džio gimtasis namelis, pa
statytas paminklinis akmuo 
su L. Žuklio iška]tu barel
jefu.

Sausio 1 dieną savo duk
ros Mrs. Raymon (Mariom) 
Grigor namuose, 182 Alba
ny Avenue, Johnson City, 
N. Y., ūmai mirė John 
Machis. Be šios dukros, liū
dintys liko 3 sūnūs, 3 bro
liai, 6 anūkai ir daugiau gi
minių ir draugų. Sausio 4 
d. su bažnytinėmis apeigo
mis palaidotas Spring Fo
rest kapinėse.

Amžinos ramybės. Šir
dinga užuojauta jo šeimai.

* * •• • •

P. Jasilionienė, pergyve
nusi sunkią operaciją ir il
gai trukusi Wilson Memori
al ligoninės globoje, su pa
gerėjusia sveikata grįžo 
namo. Ji dar vis serga ir 
gydosi namie. Linkiu Jums, 
Paulina, greitai pasveikti.

O. Welhis
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— =■

4

j Tarybų Lietuvos jaunuoliai apie save
<7 Tarybų Lietuvoje, kaip ir visame pa
saulyje, šiuo metu diskusuojamos jau
nimo problemos. Žemiau telpa pasisa
kymai yra paimti iš žurnalo “Mokslei
vis,” skiriamo daugiatisiai vidurinių 
mokykhi auklėtiniams. Susipažinkime 
su tuo. ką vieno Žemaitijos rajono vi
dujinės mokyklos moksleiviai pasakoja.

Redakcija
•_

L Ar nesijauti vienišas klasėje, ap
linkoje?

2. Ar moki bendrauti su draugais, 
v v įmaniaisiais?

3J Kokius matai trūkumus žmonių 
s a n t y k i uose, j p roč i u ose ?

i. Ar gąįi pasakyti: “Gyvenu už
kampų je, nubbodu”?

LEONAS
1. Taip, jaučiuosi vienišas. Vienišas 

todėl, kad prieš akis iškyla gyvenimo 
prasmės ii* gyvenimo kelio pasirinkimo 
klausimai, į kuriuos atsakyti nepajėgiu. 
Praėjusiais mokslo metais buvau išrink
tas mokyklos komjaunimo organizacijos 
sekretoriumi. Ėjau, began, atrodo, jau
čiau savo reikšmę. Tačiau kas iš to. Vi
sur sako: taip nurodyta iš viršaus, ir 
vykdyk. Jokios savo iniciatyvos, jokio 
savo entuziazmo.

2. Nemoku ir di'augii neturiu (Atro
do, kad visi mūsų mokyklos vyresniųjų 
klasių berniukui yra vieniši). Gal aš 
pesimistas! Ne! As myliu gyvenimą, 
žinau, kokia kaina uždirbama duona, 
kiek reikia jogui, ko! ką ;iors vertingo 
padarai. Tiesa, su vyresniaisiais randu 
bendrą kalbą: apie politiką, šalies ekono
mika ii- t. t.

3. Visi trūkumai atsiranda dėl to, 
kad jaunimo pasilinksminimo vakarai 
beveik visur nuobodūs, blogi, kad mes 
laisvalaikiu neturime ką veikti. Tada ii 
prasideda “posūkis” iš kelio, dairymasis 
į Vakarus.

4. Pas mus gyventi nuobodu. Mieste, 
žinoma, geresnės sąlygos ugdyti savo 
sugebėjimus. Pavyzdžiui, aš domiuosi 
teechnika, tačiau be vadovėlio labai ma
žai ką čia galiu gauti, nes nėra techni
nės bazės.

se gyvenantieji skundžiasi, kad , jiems 
niekas neįdomu, kad “miršta iš nuobodu
lio.”

NIJOLĖ
1. Vieniša būnu tik namuose, nes su 

mama neturiu apie ką kalbėti. Ji manęs 
nesupranta.

4 2. Su bendraamžiais — moku, su vy
resniaisiais—ne. Kaime žmonės mažai 
skaito knygų, ir jų pažiūros į viską ki
tokios, kažkokios keistos.

3. Žmonės grubūs, bet visada sako 
tiesą į akis. Tačiau klasės draugai sten
giasi pataikauti mokytojams, nori pasi
rodyti geresni, negu iš tikro yra. štai 
pernai mokyklos komjaunimo sekreto
riumi išrinkome klasės draugą vien dėl 
jo gražių kalbų. Skaudžiai apsirikome. 
Ir dar—komjaunimo susirinkimai labai 
nuobodūs. Išeina “oratorius,” paskaito 
iš popieriaus ir atsisėda. Dėl to mes pa
tys kalti, tačiau nieko kito nedarome, o 
tik patys tarp savęs padejuojame.

4. Kad visiškai nuobodu, negalima 
pasakyti. Tačiau kai]) norisi klausyti 
koncertų, pamatyti spektaklių, paskai
tyti gerų knygų. O to nėra.

ANTANAS
.1. Kartais būna, kad aš savo klasėje 

nematau nė vieno aidimo žmogaus, net
gi nesinori su draugais kalbėti.

2. Mano bendravimas su draugais nė
ra tikras, nes, norėdamas draugui įtikti, 
aš turiu prie jo prisitaikyti.

3. Blogiausia, kad dar yru žmonių, 
kurie dirba tik todėl, kad gautų algą.

4. Nuobodu. Mokykloje pasilinksmini
mai neįdomūs. Salėje sukasi keletas po
rų, o kiti pasieniais trainiojasi.

ROMAS
\ 1. Klasėje yra 21 mokinys, ir kiek
vieno skirtingus charakteris. Norint su 
Klase būti draugišku, reikia visus gerb
ti, stengtis draugus suprasti. Tada ir 
jie tave gerbs, ir tu niekada nesijausi 
vienišas.

2. Iš tiesų—reikia MOKĖTI bendrau
ti. Bet man ne visada sekasi.

3. Daugiau kultūringumo ir meiles 
žmonių santykiuose.

4. Ne.

LAISVE

radinė ar simfoninė, •— nepasakyčiau. 
Klausausi tokią, kokios “pareikalauja” 
mano nuotaika. Kiekviena diena pilna 
didelių ir mažų įvykių, ir vienišumui nė
ra vietos.

2. Moku.
3. Man labai nepatinka šių dienų 

“arkliai” (taip vienoje ■' karikatūroje 
buvo pavadinti chuliganai), kurie pasi
linksminimuose ar kitose vietose nieko 
daugiau nežino, kaip parodyti savo jė
gą, “vyriškumą.”

4. Ne, nes matau aplinkoje labai daug 
naujo, gražaus ii* gero, matau, kaip ma
no kaime gyvenimas metai iš metų švie
sėja, gerėja.

ALGIMANTAS
1. Klasėje gali būti vienišas tada, kai 

draugai vengia tavęs, nerandi su jais 
bendros kalbos.

2. Kaip mes dažniausiai bendraujame 
su draugais? Prisitaikome prie draugų, 
pritariame jų nuomonei, nors širdyje 
ir esame priešingi. Jei draugai blogai 
elgiasi, geria ar rūko, tai ir mes prita
riame jiems, nes priešingu atveju drau
gų akyse pasidarysi nevykėliu, bailiu, iš
daviku.

3. Didelė dalis mūsų mokyklos moki
nių turi bent po vieną iš suminėtų blogy
bių. Ir skaudžiausia tai, kad nemaža 
komjaunuolių, žinodami blogus draugų 
darbelius, ne tik kad jų neperspėja, bet 
dar juos gina prieš mokytojus, teisina.

4. Kaime—kaip kaime, nėra daug ko 
norėti.

KRISTINA
L Kartis. Bet tai priklauso nuo mano 

nuotaikos. Tiesiog dėl menki ausi o s 
smulkmenos pergyvenu, užsidarau ir,

Antradienis, sausio (January 24, 1967

atrodo, niekas nebemiela. Ir netgi tada 
galvoju, kad esu niekam nereikalinga, 
niekas manęs nesupranta. Teoriškai, ži
nau, — tai kvaila, bet praktikai... Man 
rodos, būtų kuo mažiausia to vienišumo, 
jeigu mergaitės neįsileistų į apkalbas, 
nešnibždėtų ir nekikentų už akių, nepa
vyduliautų, o berniukai būtų draugiš
kesni su mergaitėmis.

2. Visada stengiuosi iš draugų ir vy
resniųjų sužinoti ką nors naujo, pasi
savinti jų geras ypatybes.

3. Norėčiau matyti visus žmones be
sidominčius platesniu pasauliu, knyga, 
menu, o ne apsiribojusius savo daržo 
tvora, savo kambario sienomis. Labiau
siai nekenčiu veidmainių, padlaižių ir 
“pletkininkų.”

4. Ne. Kiekvienoje vietoje, kur tu 
begyventum, reikia mokėti surasti tai, 
kas tave domina, pamatyti tai, kas ge
ra. Ir manau, kad gyvenimas kaime nė 
kiek ne blogesnis, negu mieste. Žinoma, 
jeigu gyveni visa širdimi. Pas mus dau
gelis skndžiasi nuoboduliu, bet ai* ne 
jie patys kalti! Komjaunimo susirin
kimuose neįdomu, tai tiesa. Kodėl? Juk 
viskuo kaltas mūsų pasyvumas, abejin
gumas. Kartais pagalvoju, ar nenorė
čiau gyventi dideliame mieste? Deja, 
ne. Aš džiaugiuosi, kad užaugau kai
me. Kaimas man davė labai daug gero. 
Ir aš mieste gyvensiu tik tol, kol baig
siu studijas, o tada vėl grįšiu į kaimą.

Tokios Kretingos rajono Darbėnų Jo
no Šimkaus vardo vidurines mokyklos 
XI a klases moksleivių mintys.

Kuriems draugams Tu pritari, su ku
riais norėtum pasiginčyti?

O ką Tu galvoji, kaip Tu atsakytum 
i šiuos klausimus? c

Smarkiai dirba Kauno 
zibertiečiai 

amas.
ilko kombinatas, vienado š

stambiausių resp u b 1 i k o s 
tekst 
dirbt 
vimo 
n i m o 
30 p 
bilun 
tin in 
t v ta <'
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ilės įmonių, pradėjo

ir materialinio skati- 
sistemą. įmonė apie 

•ocentų padidins renta- 
ia. I materialinio ska- 
io fondus šiemet numa- 
priskaičiuoti vieną mi- 

i rubliu. 4.

? š pradėdamas naujai 
ninkauti, Įgyven d i n o 
a ž a organizacinių ir

šeini 
n e n 
ekonominių p r i e m o n i ų 
įmonė 
gas 
rubli 
tuose plotuose buvo sunion- 
tuot 
i rengimai 
lai. ‘ 
cent 
audi.
lijonu metrų daugiau išlęjl 
taur

pardavė nereikalin-

ų pajamų.

a u d i n i ų taurinimo 
marginimo sta- 

To dėka įmonė 20 pro- 
į padidins margintų 
lių gamybą, vienu mi-

n tų audinių.
INDIJOS BĖDOS

Iler metus Indijoje nuo

000 
gusi

I mik

vaikų. Miršta ii' suau- 
ų, bet mažiau.
ūdijai stoka maisto, o 

metais eilė provinci-

mtėjo nuo

IRENA
1. N>. Juk vieniša galima pasijusti 

tik tada, kai negali surasti sau draugo. 
Aš klasėje' jaučiu kolektyvą, nors jis, 
deja, labai dar nestiprus.

2. Su draugais—tai]). Bendrauti su 
vyresniaisiais—tai reiškia būti su jais ne 
tik mandagiu, bet tai]) pat pradėti ir 
palaikyti įdomų pokalbį ar ginčą, kur 
reikia—sakyti savo nuomonę, o ne pa
taikauti.

3. Visi labai mėgsta vieni kitus ap
gaudinėti ir nesijaučia blogai darą. Kai
me šalimais gyvena kaimynas, į kurį pa
sižiūrėjus man darosi pikta. Jis per 
dienas su žmona triūsia savo darže ir 
sode, o kai reikia eiti į kolūkį dirbti, ta
da jiems ir pirštus suka, ir plaučiai ne
sveiki. Brigadininką pavaišina obuolių 
vynu, tas ir numoja ranka. Jų vaikai 
taip pat tokie.

4. Tai]) pasakyti niekada negalėčiau. 
Yra klubas, biblioteka, būna gegužinės, 
pasilinksminimai. Be to, radijas, tele
vizija neleidžia nuobodžiauti. O nuobo
dulį, man rodos, susikuria pats žmogus. 
Juk pasitaiko, kad ir dideliuose niestuo-

STEPAS
1. Ne, nes visur mano draugai—ir 

mokykloje, ir už mokyklos.
2. Su draugais—taip, tačiau suaugu

siųjų aš vengiu, nes jie stengiasi tik 
mokyti ir moralizuoja, o man tai jau 
Įgriso.

3. Daugelis kaimo vyrų geria, ne
trūksta “krūminės.”

4. Taip, gyvenu užkampyje, nuobodu. 
Ypač šeštadieniais ir sekmadieniais. Va
karais mūsų į kiną neleidžia, o dieniniai 
seansai, skirti vaikams,—pasakėlės. Iš 
vaikų amžiaus mes jau išaugome, bet 
apie tai niekas negalvoja.

ROMAS
1. Negalima jaustis vienišam moks

leivio metais, kai daug ko nežinome, ne
žinome, nesuprantame, kai kasdien susi
tinkame su draugais ir pažįstamais. Aš 
gyvenu toli nuo mokyklos ir kasdien į 
pamokas važinėju autobusu. Ir štai jau 
autobuse prasideda įdomūs pokalbiai su 
draugais. Namuose mokausi, padedu 
tėvams, klausausi muzikos. Man labai 
patinka muzika, nors kokia labiau—est-

V'ilnHuis profesinių sų j tingų kultūros rūmų jaunosios šokėjos, (Nuotr, J. Juknevičiaus),

Senojo Vilniaus panoramai 
puošia ant aukšto kalno i 
stūksianti pilis. Jos neap
lenkia nė vienas Lietuvos 
sostinės svečias. Pilis — ver
tingas, vaizdžiai atspindin
tis senąją statybos techniką 
architektūros paminklas, 
glaudžiai susijęs su Viln
iaus ir visos Lietuvos isto
rija.

Vilniaus augimą lėmė la
bai patogi geografinė padė-I 
tis. Per Vilnių ėjo trum-j 
piausias kelias, jungiąs 
Dnepro upyną su Baltijos 
jūra. Tuo keliu dar akmens 
bei žalvario amžiais Lietu-i 
vą pasiekdavo dirbiniai nuo 
Juodosios jūros pakrančių. 
Gyvą prekybą su tolimais 
kraštais liudija IX—X am
žių arabu monetos, rastos i v v 7

Vilniaus apylinkėse.
Visi keliai, ėję iš Kroku

vos, Maskvos, Didžiojo Nau- 
gardo, Rygos ir nuo Nemu
no žiočių, kryžiavosi dabar
tinio Vilniaus senamiesčio 
teritorijoj (Muziejaus, jGor-1 
kio, Trakų, B. Sruogos gat- i 
vių rajone, beveik iš visųi 
pusių skalaujamoje Vilnelės i 
ir Kačergos upelių. Žemiau ! 
Vilnelės žiočių, dabartinio i 
tilto vietoje, Neryje’ buvo I 
patogi brasta. Čia ir kūrėsi i 
prekybinė gyvenvietė—Vii-1 
niaus miesto užuomazga. | 
Ją saugojo pilis, pastatyta 
ant aukšto kalno, Vilnelės 
ir Neries santakoje. Beje, 
archeologiniai tyrinėjimai 
rodo, jog Pilies kalne žmo
nių gyvenvietė su mediniais 
įtvirtinimais buvo jau gero
kai prieš 2000 m. Labai se
niai žmonių gyventa ir kal
no papėdėje bei į rytus 
stūksančiose kalvose.

XIII amžiuje Vilnius tik
riausiai buvo ne tik svar
biausias prekybinis-ekono- 
minis, bet ir politinis kraš
to centras, o kartu tvirto
vė, kurią šimtmečio vidu
ryje veltui bandė paimti 
Livonijos ordinas. Gedimi
nas, 1316 tapęs Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, per
kėlė savo rezidenciją iš Tra
kų į Vilnių. 1323 metais 
Gediminas laiške Vakarų 
Europos miestams pažymi, 
jog jis rašytas “mūsų Vil
niaus pilyje”. Tai pirmas

Vilniaus aukštutinė pilis i Aukštutinė pilis buvo jau 
! apg 'iuvusi, o jos rūsiuose 
kali lami teismo nuteisti

visiškai aiškus Vilniaus pa
minėjimas, nors kai kurie 
tyrinėtojai miesto vardą įs-
kaito ii' X a. istoriniuose 
šaltiniuose. XIV a. Vilnius 
išaugo į tiems laikams dide
lį miestą. Dar labiau išryš
kėjo jo, kaip ekonominio ir 
politinio Lietuvos centro, 
vaidmuo.

XIV a. šalia miesto, išsi- 
dėsčiusio dabartinėje sena
miesčio teritorijoje ir sau
gumo upelių bei pylimo su 
medine siena, stovėjo trys 
pilys: ant Pilies kalno — 
Aukštutinė, pakalnėje—Že
mutinė (užėmusi didelį plo
tį pietinėje, vakarinėje ir 
šiaurinėje kalno papėdėje 
su dabartine Gedimino aik
šte), o gretimajame Plika
jame kalne — Kreivoje, ku-

vėjo įgula, buvo laikomi 
.ginklai.
S Žemutinėje pilyje, šalia 
Didžiųjų kunigaikščių rū
mų, arsenalo ir apie 1390- 
uosius metus statytos Onos- * 
Barbo’ros bažnyčios, kurios 
pamatai atidengti šiaurinė-
je kalno papėdėje, buvo tan
kiai apgyvenamas rajonas.

Daugiau kaip du šimtus 
metų (nuo XIII a. pradžios 
iki 1410 m. Žalgirio mūšio) 
lietuviai sunkiai grūmėsi 
prieš Kryžiuočių ordiną. 
Tuo metu Vilnius buvo Lie
tuvos gyvybinis centras su 
vienu iš stipriausių Rytų 
Europos pilių kompleksų. 
1365—1402 m. kryžiuočiai 
ne sykį bandė paimti Vilnių. 
Miestas keletą kartų 'buvo 
smarkiai nuniokotas, tačiau

šlėktos.
Vilnius smarkiai iiuken-

per 1655—1661 m. k:

griauta, 
mut 
tus 
ti, a 
jaut 
a. p

kini

pastatus pradėjo ardy- 
\inenis ir plytas naudo-5 
miesto statyboms. XIX 
radžioje jos griūvėsiu 

. nebeliko. Panašus li- 
is laukė ir Aukštutinės

pilies. Nors 1816—1817 m. 
kabo pilies mūrus mėginta 
konservuoti, bet tai neišgel
bėjo netrukus nugriuvusių 
pietinio ir šiaurinio bokštų. 
Išliko tik vakarinis, ant ku
rio 1830 m. buvo pastatyta 
opti lio telegrafo stotis. 
Kiek didesni pilies tvarky
mo darbai pradėti 1930 m., 
tačiau juos nutraukė karas.

a

rią 1390 metais sudegino 
kryžiuočiai. Pirmąsias dvi 
iš visų pusių juosė Nėris ir 
Vilnelė, tada tekėjusi aplink 
dabartinę Gedimino aikštę.

Tyrinėjant Pilies kalno 
papėdę, atidengtas vilniečių 
amatininkų gyvenamasis ra
jonas.. Abipus rastais, o vė
liau ir akmenimis grįstos 
gatvės stovėjo nedideli iš 
rastų suręsti gyvenamieji 
ir ūkiniai pastatai. Rasta 
daug buityje vartotų daik
tų, liudijančių apie aukštą 
XIII—XIV ir ankstesniųjų 
amžių materialinę kultūrą. 
Panašūs pastatai atidengti 
ir Kreivosios pilies teritori
joje.

Aukštutinė ir Žemutine 
pilys buvo pastatytos labai 
tinkamoje strateginiu at
žvilgiu vietoje, dviejų upių 
santakoje; be to, kalne try
ško geriamojo vandens šal
tinis.

Jau XIII amžiuje Aukštu
tinė ir Žemutinė pilys turė
jo mūro įtvirtinimus. Gedi
minas pilis dar sustiprino 
ir išplėtė. XIV a. pabaigoje 
— XV a. pradžioje, valdant 
kunigaikščiui Vytautui, pi
lys buvo vėl atnaujintos. 
Aukštutinė pilis turėjo dvie
jų-trijų aukštų gyvena
muosius rūmus. Pilį saugo
jo aukšta mūrinė siena ir 
trys bokštai, kuriuose sto-

pilių mūrai atrėmė visus 
puolimus. Vilniaus pilys XV 
ir XVI a. keletą kartų per
statomos. Puošnūs renesan
sinio stiliaus rūmai Žemuti
nėje lėlyje statomi XVI a. 
Juose, be turtingų meno 
rinkinių, teatro, buvo ir Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto biblio
teka, kurios knygos davė 
pradžią 1579 m. įsteigtojo 
Vilniaus universiteto biblio-
tekai.

XV ir XVI amžiuose abi-

pam

dalie 
1.941 
vado 
kšto
specialaus 
forr 
nėję

tsibaigus karui, susirū- 
a šio vertingo istorinio 
inklo, neatskiriamos 
iaus miesto panoramą 
s, restauravimu. 1948- 
m., arch. E. Budreika 
vau j ant, apgriauto bo-

A

bokšto dalyje įrengta 
telė lankytojams.

Tarybų Sąjungos etno-
dvi pilys, kaip ir pats mies- grali jos muziejuje 
tas, pergyveno savo klėstė-' gnu 
jimo metą. Tačiau vėlesnio i Suvc J *1 - 1   - MA * /-> 1 1 !
sužlugdė miesto ekonomiką, i įai'o 
nusmukdė jo politinį vaid- tai, 
menį. XVII a. pradžioje sku

dvi pilys, kaip ir pats mies-

laikotarpio karai ir gaisrai ; pozicijoje—

Lenin- 
e atidarvta lietuviškų 
nyru paroda. Jos eks-

Lietuvos nusipelniusi meno veikėjbi Akademinio operos 
baleto teatro vyr. dailiuin K. Songailaitč.

gin- 
i, originalūs odiniai da* 
puikios medinės liau
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J. Petronis

BIZNIS —OKEI!
(Apsakymas)

Jeigu kaime ta pačia pavarde yra 
du ar daugiau valstiečiu, kaimynai, kad 
lengviau būtų galima kalboje juos vieną 
nuo kito atskirti, visada sugalvoja kiek
vienam atskirą pravardę. Antai, Lepšiš- 
kiuose buvo trys Šileikiai, ir kiekvienas

džia, tiesa, savo p a z a d ą tesėjo: uz 
sūnaus galvą Banaičiui davė dešimtį 
hektarų porceliuojamų dvarų žemės, tam 
tikrą kiekį miško trobesiams statytis, 
piniginę pašalpą. Kadangi Banaitis Lep- 
šiškiuose turėjo savo pusvalakį su visais

jų turėjo pravardę. Vieną vadino Ga
liniu (gyveno kaimo gale), antrą—Tri- 
pūriu (į jo lauką tetitilpdavo trys pūrai 
sėklos), trečią—Nuodėguliu (buvo tam
saus gymio).

Bet pasitaiko ir atvirkščiai, kai skir
tingoms pavardėms prikergiama ta pa
ti pravardė. Štai savajame kaime tu
rėjome du Lupikus: Marozą ir Banaitį. 
Su ta pravarde žmonėms buvo ir kai ku
rių keblumų: užsiminus apie vieną ar 
kitą Lupiką, tekdavo sakyti ir tikrąją 
pavardę. Kitaip nežinotum, apie kurį 
eina kalba. Kas ten trenkias per lau
kus? Lupikas—Marozas. O kas ten lo
do šunis? Gi Lupikas—Banaitis.

Marozą Lupiku kaimynai praminė už 
kad jis krizės metais, kai visa, kas 

pįkiška, buvo nežmoniškai atpigę, bemaž 
"dykai supirkinėdavo darbui nebetinka

mus arklius ir lupdavo jiems odas. Mė
są jis sušerdavo auginamiems bekonams, 
odas gi iškišdavo kažkokiems odminiams 
Panevėžyje. Nors dėl terlionės su ark
liena lepšiškiečiai Marozu ir šlykštėjosi, 
tačiau širdies gilumoje jo nesmerkė: 
kiekvienas verčiasi, kaip išmano.

Kas kita buvo Banaitis. Jis nesibiau- 
rojo, kaip Marozas, su stimpančiais kui
nais, nelupo jiems odų, o pasirinko 
švaresnį užsiėmimą—lupti žmones. Su
prantama, ne kailius jiems dyrė, o pa
lūkanas už paskolintus pinigus.

Liubartų smulkaus kredito draugija,— 
bankelis, kaip ją vadino valstiečiai,—ne 
visada turėdavo laisvų pinigų, tad ne vi
sada ir galėdavo norinčiam paskolinti. Be 

.to, skolintis iš draugijos, pirmiausia 
Kreikėjo stoti į ją nariu, turėti rekomen
dacijas, įnešti pajų, atlikti dar kai ku

priuos kitus formalumus. O viso to vals- 
f tiečiai kažkodėl baisiai nemėgo, todėl 

jie mieliau kreipdavosi į privačius “ban- 
kierius,” negu į kredito draugijos val
dybą.

Banaitis pinigų niekados nestokojo. 
Kad ir vidurnaktį pas jį ateisi, vis tiek 
gausi. Ir, žinoma, jis nereikalaudavo 
jokios narystės, neužsiimdavo formalu
mais, išskyrus parašą vekselyje. Beje, 
ne už ačiū skolindavo Banaitis, o už pa
lūkanas, už procentus. Palūkanas tas 
žmogus sugebėdavo imti didesnes, negu 
bet kuris kitas bankelis, negu bet kuri 
kredito draugija: nei mažiau, nei dau
giau, kaip trisdešimt nuo šimto. Skoli- 
niesi šimtą, o į rankas tegausi septynias
dešimt. Pasibaigus sutartam terminui 
neparnešei Banaičiui šimto, jis tavo pa- 

č^frašytą vekselį jau ir veža teisman už- 
ĮBprotestuoti. O po to, ilgai nelaukus,— 

anstolio raginimai. Neišsipirkai para
gintas vekselio, — varžytynės, nereika
lingos išlaidos, visoki kitoki nemalonu
mai.

Jokių nuolaidų Banaitis niekam nedary
davo nė dienai, mokėjimo terminų neati- 
dėdavo, su skolininkais elgėsi pavyzdin
gai griežtai. Ir nors ne vieno skolininko 
mantą, gyvulius, kartais net nenupiau- 
tus javus ar nenukąstas bulves jis pa
leido iš varžytynių, tačiau klijentų ne
stigo. Gyvuliui kritus, ligoms apnikus, 

iVkitam kokiam nelaimingam atsitikimui 
bėdai prispaudus, žmonės eidavo pas 

^H^aitį. Eidavo keikdamiesi, aimanuo- 
|WKį ir dūsaudami, tačiau eidavo, ir 
^^^pankiai melsdavo paskolinti šimtinę, 

tris, penkiais, dėdavo drebančia ran
ka parašą vekselyje, tvirtai pasižadėda
mas laiku grąžinti.

Banaitis kaimo bankierium tapo visai 
atsitiktinai, nė nepasapnavęs apie tai. 
Kai Lietuvos buržuazija devynioliktais 
metais pakėlė galvą prieš Tarybas, vie 
nas Banaičiukas, vidurinysis, susiviliojęs 
gražiais valdžios pažadais (žemė, pini
gai, ordinai, privilegijos), išėjo savano

riu į buržuazinę kariuomenę. Išėjo vai- 
bet nebesugrįžo—raudonarmiečio 

^Bllka pakirto jį kažkur apie Vilnių. 
|Kaip ir nepasidžiaugė šis savanoris nei 
Oadėtąja žeme (išskyrus tuos du metrus, 

kurie tenka ir be savanorystės), nei pini- 
z gaiš/nei ordinais ar privilegijomis. Vai-

i!

reikalingais trobesiais, tad gautąjį skly
pą (jis buvo toli nuo namų — priešinga
me valsčiaus pakraštyje) ir gautąjį miš
ką pardavė, o pinigus (jų, sako, iš viso 
gavęs netoli dešimties tūkstančių litų) 
susikimšo į antį ir pasiskelbė bankie
rium.

Pasiskelbė pačiu laiku, nes tuomet 
žmonėms baisiausiai reikėjo pinigų. Val
džia apkarpė dvarų pakraščius ir dalį 
tos žemės išdalino bežemiams ir maža
žemiams. Norint’ įsikurti gautame skly
pe, tiesiog plyname lauke, reikia pinigų. 
Savų nėra, tenka skolintis. Pradėjo val
džia skirstyti kaimus į vienkiemius. 
Reikia perkelti sodybą—reikia ir pinigų. 
Savų nėra, tenka skolintis. Kiti suma
nydavo vaikus leisti į mokslus, ūkį ge
rinti,—ir vis dažniausiai už skolintus. 
Taigi pinigų reikėjo visokiausiems rei
kalams. Banaitis to gero turėjo, todėl 
ir tapo bankierium.

Tapęs tokiu reikalingu žmogumi, Ba
naitis metė knysęs žemę ir pradėjo vai
dinti poną. Savo pusvalakį atidavė kai
mynui iš pusės, įsitaisė važiuojamą ark
lį ir ėmė per dienų dienas trankytis pa
gal skolininkus, teismus, anstolius, ad
vokatus, žodžiu, ėmė užsiiminėti grynai 
biznio reikalais.

Kadangi Banaitis įsigeidė vaizduoti po
ną, tad panorėjo ir poniškai atrodyti. 
Todėl parašė savo vyresniajam sūnui, 
dar prieš karą išėjusiam į Ameriką, laiš
ką, prašydamas atsiųsti kad ir panešio
tų drabužių bei apavų, nes “ne tik tu, 
bet ir tavo tėvas imasi biznio—pasida
riau bankierium.'’ Sūnus pritarė tėvo 
sumanymui ir neatsisakė paremti savo 
gimdytojo: Banaičiui iš Amerikos pra
dėjo ateiti siuntiniai, kartais laiškan 
įdėtas vienas kitas doleris. Bet kai Ba
naitis apsivilkdavo juodais amerikoniš
kais švarkais, kurių rankovės tesiekė 
alkūnes (nesvietiškai ilgas rankas tas 
žmogus turėjo), kai ant galvos užsi
maukšlindavo kietą katiliuką, apsiauda
vo smailanosius batus, atrodydavo pana
šesnis į kaliausę žvirbliams baidyti, ne
gu į bankierių. Pradėjo Banaitis pūs
tis, save labai vertinti, “įsivaizduoti,” 
kaip kad kaime sakydavo. Todėl ir brič
koje jis sėdėdavo ne bet kaip, o išdidžiai 
atsilošęs, pašiaušęs širmus aptriušusius 
ūsus, rūsčiai suraukęs kerotus antakius. 
Skolininkai jį nuolankiai vadino ponu 
Banaičiu.

Su reikalais važiuojantį bankierių 
dažnai, ypač rudens ir žiemos metu, ly
dėdavo sūnus, vienintelis belikęs na
muose iš trijų vaikų. Joks darbas jam 
nerūpėjo. Neišmanydamas ką veikti, 
jis įsirašė į šaulius (buvo tokia karinė 
organizacija). Ir įsirašė ne dėl to, kad 
ruoštųsi ginti tėvynę, o dėl to, kad gau
tų leidimą parabeliui laikyti. Lydėda
mas tėvą, jis visados įsigrūsdavo į ki
šenę tą siaubingą geležgalį. Jei, saky
sim, plėšikai sumanytų patikrinti, kas 
esama bankieriaus antyje, sūnus tuoj 
pykšt, pykšt! Deja, plėšikai nė karto 
nepastojo Banaičiui kelio ir Banaičiukui 
nebuvo progų papyškinti į žmones, nors 
jis to ir labai troško. Todėl šis nar
suolis savo pagiežą dažniausiai išliedavo, 
šaudydamas į varnas ar šunis.

(Bris daugiau}

Poetas Vytautas Rudokas—(A. Sutkaus nuotrauka)

“Laisves” bendroves dalininkų 
suvažiavimas ir banketas

1967 metų vasario 19-tą dieną įvyks “Laisvės” bend- | 
rovės dalininkų suvažiavimas ir po suvažiavimo sesijų į 
bus banketas. Suvažiavimo 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-1 
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 ir turėsite progą 
pasimatyti ir pasikalbėti su daugeliu svečių iš tolimų 
miestu.

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

MIAMI, FLA.
Mano nuoširdi padėka

Nuoširdžiai dėkoju visoms 
! ir visiems už jūsų užuojau
tas ir linkėjimus pasveikti, 
išreikštus atvirukais į ligo
ninę ir namus. Gražių lin
kėjimų gavau iš arti ir toli. 
Didelis ačiū Aido choro na
riams ir veikėjams už at
viruką, kuriame jūs savo 
parašais linkite man greitai 
sveikti ir stiprėti.

Dėkoju visiems, kurie as
meniškai lankėte su linkėji
mais ir gražiomis dovanė
lėmis. Visa tai teikia man 
daug vilčių pilnai pasveikti. 
Dabar jau esu namuose, bet 
dar vis po gydytojo prie-1 
žiūra. Tikiuosi, kad jūsų ■ 
linkėjimai man sveikti ne-i 
bus veltui. Gal greit ateis 
laikas, kada vėl galėsiu su 
jumis pasimatyti ir veikti. 
Ačiū!

p

Amelia Lack

Help Wanted Female
HOUSEWORK

Couple. German speaking, live in 
easant quarters, in Rydal, Pa.

Must drive car. Reference.
TU 4-2959

(98-112)

NURSES •
Registered, LPN’s or nurses aides. 

Top salary to right person. Call 345- 
5353. OCEANVIEW NURSING 
HOME, 301 Atlantic Ave., Atlantic 
City, N. J. (4-13)

Montevideo, Uruguay
Antanas Brelingas

1966 m. spalio 26 d. po 
sunkios ope r a c i j o s mirė 
Antanas Brelingas. __
nis buvo kilęs iš Lietuvos, 
Šiaulių miesto. Gimęs 1909 
m. lapkričio 19 dieną.

A. Brelingas, kaip ir dau
guma darbo žmonių vaikų, 
Lietuvoje nepasiekė moks
lo, bet suprato, kad žmogus 
gali turėti žmogaus teisę, 
jei tos teisės neapleis, ją 

! gins organizuotai veikda
mas.

Jau Lietuvoje duoną mė
gino užsidirbti kriaučiauda- 
mas. Bet nematė geresnės 
ateities prošvaistės, ir 1927 
m. su giminėmis emigravo į 
Braziliją. Ten jį, kaip ir 
kitus emigrantus, užklupo

“štormo” įgula aplanke 
U. L. Centrą

1966 m. lapkričio 22 d
Velio- Jau įrašyta Urugvajaus lie

tuvių istorijoje. Lietuviai

Brockton, Mass.
Jau tuoj bus ir vasario 

mėnuo, kurio pradžioje pra
sideda mūsų kuopų susirin
kimai.

LDS 67 kuopos mėnesi-1 
nis susirinkimas atsibus i 
ketvirtadinenį vasario 2.

Hyde Park, Mass.
Liūdnas ketv.eiių metų 

prisiminimas
Mano mylimas vyras John 

Žiulis netikėtai mirė 19 6 2 
metų gruodžio 14 dieną. Jau 
praėjo 4 metai, kaip liūdžiu 
viena, netekusi savo bran
gaus gyvenimo draugo, ir 
riekaip negaliu jo pamirš
ti. Jį pažinojo visi Bosto
no apylinkės progresyviai 
1 etuviai. Jis buvo “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
parengimų lankytojas.

Niekur negaudama ra
mybės, išvažiuoju į Kali
forniją gyventi pas duktėrį 

■ atsisveikinu su visais sa- 
o bičiuliais.

July Zuliene

1

jūreiviai laivu tiesiog iš mas įvyks vasario G d
Klaipedos atvyko į Urugva
jų

Laivo įgula — 84 žmonės. 
Jų tarpe 10 moterų. Vy-. 
riausias kapitono padėjėjas; 
Algis Gasiūnas, gydytojasI 
Juozas Valentinas, inžinie- • 
rius mechanikas Pranas' 
Vaitkus, radistas Gedimi-! 
nas Česaitis, Kazys Ramo-• 
nas, Eugenija Aleknaitė ir ; 
kiti. Dabartinės Lietuvos : 
jaunuoliai pademonstravo 
jų laisvalaikio muzikos me
na. 4

Dabartiniu laiku daugiau 
laivų iš Klaipėdos skrodžia

Abu susirinkimai bus L.
Pradžia 7 vai.T. Name.

j vakare.
Prašome narius ateiti į 

susirinkimus ir pasimokėti 
metines duokles, kad nerei
kėtų eiti pas jus į namus.

Žiema tuoj praeis. .. 
rėsime pakalbėti apie vasa
ros parengimus, “Laisvės”

Tu- 11

KODĖL PAUKŠČIAI 
SKRENDA Į PIETUS?
Kiekvieną rudenį ‘dauge- 

is paukščių išskrenda į pie- 
:is. Tūli iš jų atlieka apie 
i,000 mylių kelionę.

Mokslininkai sako, kad 
aukščius verčia skristi į 
ietus prapuolimas jų mais- 
9.

1930 metų ekonominė krize., Atlanto ir kitų vandenynų 
Tuomet bėdaibiu būdamas | jūru bangas, kaip “že- v-v i i I r I rv t T T ■» r V 4- X• persikėlė į Urugvajų.

Daugiau kaip 20 metų šen 
į ir ten mėgino pastovų dar- 
I bą surasti kriaučiaudamas, 
; bet nesisekė. Tik kai J. Le- 
chavičius 19 5 6 m. grįžo į 
Lietuvą, tuomet A . Brelin- 
gą rekomendavo į savo vie
tą kaip lygintoją moteriškų 
darbų įmonėje. Ten dirbo 
iki mirties.

Urugvajuje Antanas daly
vavo pažangių lietuvių or
ganizacijose. Buvo aktyvus 
ir nuolatinis “Darbo” pre
numeratorius. Aktyvus pa
ramos rinkėjas ir rėmėjas. 
A. Breliingas buvo vienas iš 
aktyviausių darb u o t o j ų. 
Kuomet A. Lapinskas grį
žo į Lietuvą, A. Brelingas 
buvo likęs atsakingu “Dar
bo” redaktorium.

Paskiausiu laiku, nors li
guistas, bet domėjosi U. L. 
Centro reikalais. Vėl stojo 
į aktyvių darbuotojų eiles 
su tikslu atremontuoti pa
talpas, kur lietuviai ir jau
nimas galėtų kultūrinę 
veiklą plėsti ir lietuviais bū
ti. Bet negailestinga mir
tis išplėšė iš paža n g i ų j ų 
Urugvajaus lietuvių draugą 
ir aktyvų kultūros veikėją.

A. Brelingo laidotuvėmis 
rūpinosi jo nuoširdūs drau
gai Viktoras Milaknis ir 
Elzbieta Matulienė. Gausus 
būrys lietuvių draugų 
mirusįjį palydėjo j Norte 
kapines.

Visi Brelingą pažinoju
sieji ilgai gerbs jo atmini
ma. 

*■ M

maitė,” “Eidukevičius” ir 
kiti, pastatyti Klaipėdos 
laivų statykloje. Lietuviš
kus laivus jau žino pasau
lis.

Lietuviai jūreiviai, “atra
dę” Montevidėjaus lietu
vius, pradėjo naują trasą. 
Galima tikėtis, kad tuo ruo
žu atvyks ir kitų lietuviškų 
tarybinių laivų jūreiviai 
pas mus pasisvečiuoti, su 
mumis ryšius užmegzti.

Tuo tarpu “Štormo” įgu
lai, už nepasididž i a v i m ą 
mus aplankyti, linkime ge
ros kelionės!

Korespondentas

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Mūsų draugysčių ir kuopų 
susirinkimai: St. Roko drau
gystės susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vasario 1 d., Liet. Pi
liečių Klube, 7 vai. vakarei

LDS 67 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, vasario 2 
d., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 vai. vak.

LLD 6 kuopos susirinkimas I 
įvyks pirmadienį, vasario 6 d., ■ 
Liet. Taut. Namo kambariuo-1 
se, 7 vai. vakare.

Liet. Taut. Namo Dr-jos su- j 
sirinkimas įvyks vasario 7 d., j 
savo namo kambariuose, 7 v.v. j

Prašome narius būti šiuose ; 
susirinkimuose ir pasimokėti . 
pradžioje metų savo duokles | 
ir , atlikti savo ir draugysčių 
pareigas.

George Shimaitis

Iš Harlemo ligoninės bu
vęs p 
Eisens 
darba

■tas dr. Morris 
tapo sugrąžintas i 
e 12-ai šimtų gy- 
rasinus streikuo-

Sunkiai susirgo laisvietė 
J. Skirmantienė.
“mumps.”

Liga — 
Serga namuose 

po daktaro priežiūra. Gy
vena 251 Eield St.

George Shiniaitis

APIE GARSINIMUS
Dabar komercinė spauda 

ii na visokių gars i n i m ų . 
’irmasis viešas garsinimas 
uvo Anglijoje 1666 metais, 
irželio mėnesį, kuris tilpo 
London Gazette” laidoje.

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žyn ių Autorių

Atsiminimai ir Dabartis
Parašė Leonas Pruseika

ir kovų, ši knyga yra 
nuo 1905 iki 1956 metų.

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio

Puslapių 303, Kaina $Ž.OO — Dabar $1.00

Kelias į Laimę
Parašė Rojus Mizara

Apysaka bei romanas iš lietuvio emigranto jaudinan
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

Kelias j Naują Gyvenimą
Paraše Antar as Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.

1.50 — Dabar 75cPuslapių 263, Kaina $

Prošvaistes
Paraše Jonas
(Dr. J. J. Kaš

Kaškaitis 
kiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys. 
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ė veikla.
Puslapių 311, Kaina $11,00 — Dabar $1.00

ir visu omen ir

Šios knygos gaunamos
102-02 Liberty Avė

“Laisvės” knygyne
Oaone Park 17, N. Y.
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Atsišaukimas į visus 
ALDLD narius

Dideliems darbams talka reikalinga

Baisi nelaimė P. ir N. 
Bukniy šeimoje

Sausio 19 d. “Laisvės” 
! administr a t o ri u s Pranas

Visuotinu Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros | Bwknys nuvyko į ligoninę 
Draugijos narių balsavimu išrinktas Centro Komitetas į ^ngvai operacijai. Operuos 
turėjo pirmąjį savo susirinkimą sausio 16 d. Šiame su- ■ šiandien, kai šie
sirinkime visi Komiteto nariai pasiskyrė darbu ir sudarė i žodžiai rašomi, sausio 23 d. 
ALDLD veiklai naujus planus. | Šeštadienį, sausio 21 d.,

; po pietų, Nastė Buknienė 
Komitetas nusitarė visais galimais budais daibuotis,, vyksta į ligoninę aplanky- 

kad mūsų Draugijos narių skaičių padindinti. Tam tiks-į savo vyra Galima saky- 
lui skelbiamas vajus, kuriame siekiamas! pašyti ma- ^į* žengiant per ligoninės 
žiauria 2o0 narių šiais 1967 metais. slenkstį, Nastės koja kaž-

Per pastaruosius keletą metų, nors narių mirtingu-; kajp paslysta, ji griūva že
mas padidėjo, mūsų Draugija narių skaičiumi nesiima- į m^n, nusilaužia dešinę *‘an- 
žėjo, o dar kiek paaugo. Tai džiugus mūsų visų pasie- i M voties riešu), susižeidžia 
kimas. Laimėjome todėl, kad daugelis kuopų ir narių gra 
žiai pasidarbavo įrašydami naujus narius.

Šiais metais taipgi galėsime žymiai pakelti narių Birooklyne (E. N e w York 
i rajone)!.. \

Ar ne baisus dalykas?!
Tai ką gi daugiau galima 

apie ligonius pasakyti?
Kaip šiandien dalykai at

rodo, Pranas Buknys bus 
paleistas iš ligoninės ant
radienį, sausio 24 d.

Jei viskas taip vyks, kaip 
Mes turime labai daug organizacinių ir visuomeninių! numatyta, tai kai tik Nas- 

darbų, kuriems reikia daugiau jėgų. Įrašydami naujus! tės ranka bus sugipsuota, 
narius, taip tik mes sutvirtinsime savo organzacines jė-1 ji taip pat bus paleista iš 
gas.

ALDLD per daugiau kaip 50 metų yra atlikusi mil
žiniškų visuomeninių darbų. Kasmet nariai buvo aprū
pinti knygomis.. Per daugelį metų visi nariai gauna sa
vo Draugijos organą “Šviesą.” Tą viską gauna nemoka
mai, pasimokėdami tik $2 į metus. / ’ - i*--- -

koją, galvą... ir šiandien ji 
■ guli toje pačioje ligoninėje, 
I —Linden General Hospital,

skaičių, jeigu visi vieningai darbuosimės, jeigu visos i 
apskritys ir kuopos kooperuos su Centro Komitetu, jei- į 
gu Draugijos nariai gražiai pasidarbuos.

Sėkmingai pravesti naujų narių vajų
Centro Komitetas prašo visas kuopas reguliariai lai

kyti susirinkimus. Sekamuose kuopų susirinkimuose 
reikėtų aptarti ir planus susidaryti, organizatorius iš-i 
rinkti naujiems nariams įrašyti. !

ligoninės — gal antradienį, 
o gal diena kita vėliau. 
Apie tai pranešime kitame 
“Laisvės” numeryje.

C šiuo tarpu linkime
Argi galima rasti abiem draugams Bukniams 

kitą tokią draugiją pasaulyje, kuri tiek daug galėtų; greit ir sėkmingai pasveik- 
" ti!nariams suteikti?

Suprantama, vien metiniais mokesčiais negalėtume 
to padaryti. Bet kai Draugija gauna iš kuopų ir narių 
finansinės paramos, tai galima padaryti. Anglų kalba 
knygos išleidimas finansiškai buvo nelengvas dalykas, 
daug iškaštingesnis, kaip lietuvių kalba leidžiamos kny
gos. Bet tai buvo padaryta, ir dabar galime tuo gražiu 
ir naudingu darbu pasidžiaugti. Ateityje taipgi bus tuo 
klausimu kas nors daroma. Manome, kad apskritys ir 
kuopos bei nariai ir vėl prisidės prie savo Draugijos iždo 
stiprinimo, kad Centro Komitetas galėtų daugiau visiems 
nariams naudingų knygų išleisti ir kitų svarbių visuo
meninių darbų atlikti.

Svarbieji visuomeniniai darbai
Kova prieš karą Vietname, už taikos išlaikymą, ci

vilinių teisių gynimas, reakciniai pasimojimai prieš de
mokratines teises—viskas mums apeina. Svarbu mums 
padėti pažangiajai spaudai “Laisvei” ir “Vilniai,” kad tie 
laikraščiai ir toliau galėtų vesti kovą su liaudės priešais, 
kovoti prieš karą, už taiką. į

Taigi, nuoširdžiai prašome visų talkos. Apvainikuo
kime gražiais darbais savo Draugiją. Įrašykime dau
giau naujų narių.

Mums džiugu, kad vis daugiau ir daugiau lietuvių 
aplanko savo tėvynę Lietuvą. Vien tik senesnės kartos 
vykimu j Lietuvą nereikia pasitenkinti. Raginkime taip 
pat ir jaunesnio amžiaus lietuvius vykti pamatyti da
bartinę Taiybų Lietuvą. Ypatingai būtų gerai, jeigu 
mūsų čia gimę vaikai — antra generacija—o taipgi ir 
jų vaikai—trečia generacija—susidomėtų savo tėvų ša
limi. Dėkime pastangas, kad kiekvienas doras lietuvis 
galėtų pamatyti, kaip gražiai auga mūsų tėvynė.

“Šviesos” redaktorius Antanas Bimba, išbuvęs apie 
penketą mėnesių Lietuvoje, dabar sutinka aplankyti 
didžiąsias lietuvių kolonijas su prakalbomis. Jis supa
žindins amerikiečius su Lietuva. Jis padės gauti naujų 
narių. Taipgi ir kiti veikėjai sutiktų apsilankyti ko
lonijose, kur būtų kas nors suruošta.

Didieji kultūriniai ir visuomeniniai darbai mūs visų 
laukia. Stenkimės juos tinkamai atlikti.

ALDLD CENTRO KOMITETAS
K. Petrikienė, pirmininkė
J. Gasiūnas, vice pirmininkas 
Ieva Mizarienė, sekr etorė 
P. Venta, iždininkas

A. Bimba
P. Buknys
J. Grybas

Po miestą pasidairius
Streiką laimėlio

New Yorko miesto Wel
fare tarnaut o j a i , atrodo, 
streiką laimėjo ir dabar 
grįžo darban. Miesto vir
šininkai ir unijos atstovai 
bando išlyginti tam tikrus 
sutarti darant skirtumus, 

c.

New Yorke dažnai pama
tysi taksikus zujant didžio
siomis ir net mažosiomis 
gatvėmis. Atrodo viskas 
sklandu. Bet policijos ir 
keleivių prieš taksikus ir 
taksių vairuotojų skundų 
prieš juos gaunama net po 
40 per dieną.

Kai kurie New Yorko 
kongresmanai norėjo dis
ciplinuoti savo kolegą kon- 
gresmaną Powell,, bet jiems 
tą ūpą gerokai atšaldė 
Kongreso atstovų buto va
dovo John W. McCormack 
pareiškimas, kad jis užmojo 
disciplinuoti P o w e 11 į ne
rems.

“New York Times” vie
nas redaktorių, James Res
ton, raporte savo laikraš
čiui anie Kongreso atidary
mo dieną rašo, kad Wa- 
shingtonas apimtas nepasi- 
t i k i n č io ūpo (“mood of 
mistrust”). Jis tokio ūpo 
nebuvęs matęs visame savo 
kaip korespondento buvime 
Washingtone.

KALĖJIMAS 
TURISTAMS

Pekilos kalėjimas Mexi- 
kos Mieste (Meksikoje) (pa
verstas viešbučiu, kuriame 
palikti kalėjimo atributai: 
languose grotai, duryse -- 
“akys”. Turistai, jeigu nori, 
gali jame patirti kalėjimo 
“malonumus”: juos kelia 5 
v. ryto, maitina skurdžiu 
valgiu ir liepia dirbti lauke, 
stebint prižiūrėtojams.

BUČINYS—LIGA

Londono gydytojai pripa
žino, kad dvidešimt dvejų 
metų amžiaus Timas Šefil- 
das negali būti perdaug 
jautrus savo sužadėtinei, 
nes jo organizmas nepaken
čia bučinių. Ta nepaprasta 
alergija pasireikia išbėri
mu visame kūne po kiekvie
no bučinio.

Valstijinis New Yorko 
švietimo departamentas su- 

I laikė skleidimą knygos, ku
rioje, greta pagyrų kaip 
tautai, kalbant apie italus 
buvo pasakyta: “mažas jų 
procentas tapo žymiais ra- 
ketieriais ir gembleriais.” 
Bus skleidžiama pataisyta 
laida.

Trys buvusios nuvykusios 
į Šiaurės Vietnamą ameri
kietės New Yorke turėjo 
spaudos konferenciją. Tūli 
didieji laikraščiai rašė apie 
jų žygį.

Rasistai sudeginę 
motiną ir du sūnus
Brooklyno gyventoja neg

rė Dorothy Fulmer, jos sū
nūs J o n at h a n 8 metų ir 
Douglas 6 metų sudegė savo 
namuose. Jos vyras ir vie
nas sūnus išliko gyvi. Na
mas supleškėjo.

Dabar eina tyrinėjimas, 
iš kur atsirado ugnis. Nu
žiūrima, kad tai bus rasis
tų darbas. Mat, Dorothy 
Fulmer buvo aktyvi kovoto
ja už civilines teises, prieš* 
negrų diskriminavimą mo-

te.
Laido t u v ė s e ir negrų 

bažnyčioje negrai ir baltie
ji kartu giedojo: “We shall 
overcome” — mes nugalė
sime. Pastorius Milton A. 
Galamison, civilinių teisių

Brangintina įstaiga, tik 
j y reikia daugiau

New Yorko dangoraižių j jančių į darbą spūstis. Veža 
šešėlyje netoli banguojan- i jie kažin į kurį kraštą mies- 
čio Hudsono prie 10th Avė. i to savo mažylius, gal pas ko- 
ir 26th St., stovi ypatingas I kią senutę, kad patys, su-
vienaaukštis pastatas, į ku
rį kasdien ateina būrys 
vaikų. Iš jo sklinda links
mas vaikų krykštavimas, 
protarpiais pakeičiamas ty-

Tai vaikų darželis, kurin 
atgabena savo vaikus dir
bantieji tėvai-motinos. Ten 
dienas praleidžia apie 80 
vaiku, 3 iki 5 metu amžiaus.

V ' V

Sugrupuoti pagal amžių ir 
polinkius, jie atl i k i n ė j a 
m a n k š t o s, meno, sporto 
darbelius ir kai ko pasimo
ko. Popiečiu paguldomi pus
antros valandos poilsiui.

Vaikų priežiūroje dirba- I V CU11U. Vii VJ V VAU

kovos vadas, pasakė kalbą, gp tam lavintu žmonių. Vie
ni juos moko, jiems vado

vauja, kiti aptarnauja. Jie 
. v i n n 'ten pat ir valgydinami 4kardinolą dpellmaną i kartus per dieną. Stengia- 

imasi, kad jie ten gautų yi- 
Prie Archdiocezijos (kar-isus pagrindinius mitybos 

dinolo Spellmano) raštinės, į elementus, nes darbe pavar- 
453 Madison Ave., N e w , tusios motinos ne visada ga- 
Yorke katalikų kunigai va-pį Dnno ]<urso maistą pa- 
dovavo pikietui, smerkiant i tiekti iš priežiūros parsi- 
kardinolą Spellmaną, pasi- i vestiems vaikams, 
sakiusį už karo laimėjimą!
Vietname.

Kunigai nešė didžiuli pla
katą, kuriame buvo įrašy
tas popiežiaus Povilo šūkis 
“No more war, war never 
again.” 

Pikietas buvo apstotas 
korespondentu, klausinėjan
čių, kodėl piketuojantieji 
kunigai priešinasi kardino
lui, kuris yra visų šios apy
linkės kunigu galva.

Kiti reiškė didžiausią 
nuostabą tokiu kunigų žy
giu. Vienas katalikas poli-1 
cistas, bežiūrėdamas į ku
nigus pikietini n k u s , išsi
reiškė: Prieš penketą me-i 
tų jeigu k a s būtų sakęs, 
kad kunigai pikietuos kar
dinolą, būčiau tik iš to pa
sijuokęs, o dabar jie pikie- 
tuoia. Atrodo, pasaulis mai
nosi.

Tarp pikietininku nesi
matė nei vieno lietuvio ku
nigo. Mat, jie su prelato 
Balkūno vadova ujamais 
veiksniais norėtu nėr Viet
namą “išvaduoti Lietuva.” 
Popiežiaus Povilo šauksmas 
už 
me, 
yra

Kunigai pikietavo

karo baip'ima Vietna- 
už taika žemėje jiems 
nepakenčiamas.

Rep.

Mirė June Gordon

Norintiems lankytis 
Lietuvoje

Jį
■i

plukę, išvargę per dieną at
liktų darbą už duoną.

Ar reikėtų jiems to dide
lio vargo, jei visuose daug- 
miilijoninių gyventojų mies
to rajonuose būtų įkurtos 
vaikams saugyklos? O jos 
turėtų būti ne vien tik 3-5 
metų vaikams, bet visiems 
—nuo gimimo bent iki 15 
metų. Viso to nėra. Tė
vai su savo šeimomis palie
kami !lyg kla j o k 1 i a i ant 
lūžtančio ledo. Paliekami 
iki kas nors atsimena, kad 
vaikai jau metuose išgrūsti 
juos į kieno nors raistus 
karui.

Kada nors, kai mes 
liausime rengti karus 
mūsų šalyje Amerikoje 
teks pinigų įrengti vaikų 
priežiūros centrus, tą kul- 

I turingoje visuomenėje ne
pavaduojamą pagalbą mū
sų ateities piliečių auklėji
mui. IS

Vienos dienos mitybai 
randame tokį meniu: ryt
metinis užkandis yra vaisių 
sunka, apgruzdinta duona, 
vitaminų lašai: vidurdienį— 
vištiena su ryžiais, morko
mis, žalia daržovė, pineap
ple, čielo kviečio duona ir 
pienas; popiečiu pienas su 
pyragaičiais: prie vakarį 
džiovinti vaisiai.

Raportuose randame, kad 
mieste dabar yra 40 pana
šiu cen trelių, kuriuose tė- 

i vų darbo metu pabuvoja 
japie 7,000 mažamečiu. Tai 
j tie centrai, kurių išlaiky- 
i mui prisideda ir valdžia iš 
valstybės bei valstijos fon
du. Bet to toli negana. Tik 
lašas didelio reikalo jūroje. 
Tūkstančiai yra laukiančių. 
Jų visas gyvenimas nušvis
tų, jei galėtų tokią globą 
savo vaikams gauti, iš savo 
uždarbio su šeima išsilaiky
ti.

Ir šiose įstaigose priežiū
rą ir maitinimą vaikams 
negauna visiškai nemoka
mai. Šeimos mokestis už 
vaika per savaite yra $2 iki 
25 dolerių, priklausant nuo 
šeimos padėties. Dauguma, 
sako, yra mokantieji tik po 
$2 ar nedaug daugiau, 
biednuomenė. Dėl to įstai
gos negali išsilaikyti nei su 
ribotu vyriausybės daviniu.

Sausio 7 d. netikėtai mi- ištaigu vedėjai priversti 
re June Gęrdon, turėdami rankioti paramą iš įvairių 
65 metus amžiaus.

Velionė buvo žmona Eu
gene Gordon, žurnal i s t o , 
artisto ir savaitraščio “Na
tional Gnuardian” bendra
darbio.

June Gordon jau nuo 1920 
metų buvo aktyvi veikėja 
darbininkų judėjime. Ji bu
vo organizatorė audėjų uni
jos, veikė civilinių teisių 
gynimo ir sveturgimių gy
nimo judėjime. Ji pati bu
vo persekiojama, kaltina
ma nelegaliu įvažiavimu iš 
Kanados į Jungtines Vals
tijas, grasinama deportavi
mu.

Liūdesyje liko jos vyras 
ir sūnus Eugene, pasižymė
jęs aktorius, dabar keliau
jantis po Europą.

Majoras Lindsay sako, 
kad jis ieškos pinigų išlai
kymui 20 c. fėro bent šie
met.

labdaros įstaigų.
Ankstyvą rytą važiuojant 

traukiniais į darbą New 
Yorke dažnai matysi jau
nus tėvus vieną vaiką ant 
rankos nešant, kitą už ran
kutės tempiant per keliau-
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LDS kuopos rengia 
sueigą “Laisvės” salėj 

sekantį sekmadienį
A. Taraška parodys įdomius 

filmus
LDS 1, 13 ir 46 kuopos ren

gia smagų parengimą sekantį 
sekmadienį, sausio 29 d. “Lai
svės” salėje . Pradžia 2 vai. 
popiet.

A. Taraška, LDS centro at
stovas, baigdamas savo ilgą 
maršrutą, atvyks pas mus ir 
parodys įdomius filmus. Taip
gi pasakys trumpą kalbą L. 
D.S. reikalais.

Po programos rengėjai pa
vaišins susirinkusius kava ir 
lengvais užkandžiai. Šį kar
tą viskas bus veltui.

Tai bus smagi, įdomi po-

Kviečiame visus atsilankyti. 
Ypatingai vietos LDS narius 
prašome atsivesti savo drau
gus ir pažįstamus. Atsiveskite 
savo vaikus bei anūkus.

Rengėjai

MOTERŲ PARENGIMAS 
BUVO PUIKUS

Praėjusį šeštadienį įvykęs 
Moterų Klubo pobūvis sep
tynioms savo narėms, su
laukusioms 80 metų pagerb
ti, buvo gražus, geras. Apie 
jį smulkiau parašys V. Bun- 
kienė, klubo korespondentė 
kitame “Laisvės” numeryje.

Nušovč du briedžius
Pranas Bručas medžioklė

je buvo laimingas — nušo
vė du briedžius ir parsive
žė į savo taverną Wood
haven, N. Y.

Anglų-Lietuvių Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

“LAISVĖ”

ii
I

Union Tours praneša, kadj 
1967 metais turės tris 

alias grupines ekskur- 
vykti į Lietuvą. Ke- 

s kaina numažinta.
Pifmoji grupė išvyks iš 

Yorko birželio 7 d. ir 
i New Yorką birželio v

šiais 
speci 
sijas 
lionė

&

New
grįš
28 d

Antroji grupė išvyks iš
New 
grįš New Yorką rugpjūčio

Ti 
New 
ir gi 
piūčii 
Nor 

voje 
jau 
pas 
ti. 
užtik

ečioji grupė išvyks iš 
Yorko rugpiūčio 2 d.

•įš į New Yorką rug-

intiems lankytis Lietu - 
šiais metais patartina 
dabar prie to ruoštis, 
įgentūrą užsiregistruo- 
'uomet tiems bus pilnai 
rinta kelionei vieta.
io reikalu rašykite 

Unkn Toours, 1 East 36th

Girna ir telefonu p-aCyi 
•macijų: OR 9-7878/ 
ie tų, kurie vvks ap- 
vti savo gimtinės, savo 
niu, patreidauiama ir 
trikoje gimusiųjų lietu- 
kuriems bus gera nro- 

p-a susipažinti su iu tėvu 
.tu. Kiek Amerikoje ei
ti jų buvo apsilankė Lie- 
ie. visi buvo labai pa- 
inti žavinga, viešnage.

J. G.

infoi
Pi 

lank 
odmi 
Ame 
viu, 

4. 7

kraš 
muši 
tuvo 
ten k

do r 
vo p 
tana

PATAISA
usio 20 d. laidoje, fon- 
pikale, aukų sąraše bu- 
raleista pavardė — An- 
s Meškys, Ozone Park, 
., $10. Atsiprašome.

“Laisvės” Adm-cija

Tr 
gusi

reju
savo

mis mėnesiais, pasibai- 
lis lapkričio 26 dieną, 

z P grosernių firma tu
si didžiausias pajamas 

108 metų istorijoje.

Parengimų kalendorius
Sausio 26 d.

lliam L. Pattersono 75 
metd gimimo sukakties mi: 
nėjimas Americana Hotel, 

Ave. ir 52nd St., New 
; City, 7 vai. vakare.

Bus vaišiu

w

7th
Yor
Įėjimas $3.00.
ir pr ograma.

Sausio 29 d.
LDS vietinės kuopos ru<fc 

“ilmų popietę A. Tarauji 
“Laisvės” salėje.

Vasario 19 d.
‘Laisvės” suvažiavimas ' 
ai. ryto ir banketas 
vai. vakare, “Laisvės”

e. Įėjimas $3.50.
Kovo 5 d.

Moters Dienos minėjimas, 
rengia 
Moterų

šia f 
kai,

10 v 
5:30 
salė

Niujorko Lietuvių 
klubas.
Kovo 12 d.
Workerio” jubilie-“The 

jaus minėjimas. Town Hall, 
43rč St. prie 6th Ave., New

sio

tart
nar:

PRANEŠIMA
1D Los KUOPOS ” 

NARIAMS
Susirinkimas įvyks sau- 

30 d., 7:30 vai. Laisvės 
je. Turime būtinų ap- 
i reikalų. Visus kuopos 
us prašome dalyvauti.

Valdyba

JOHN JAKAITIS 
yra ju 
Lietu 

iš Kaun5

“Laisvės 
atsiųstas laiškas iš 
nuo 
Prašome pasiimti.

antrašu

Vinco Gudiškio

“Laisvės”
(5-6)

Adm




