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KRISLAI
— Rašo R. Mizara —

Neeilinis žmogus.
Sako: jis pasitenkinęs.
Apie “The N. Y. Timesą.” 
Pagaliau pasitraukė.

Asmuo, kuris paleido šūvi j 
žiauraus Pietų Afrikos rasisto 
galvą, nėra eilinis žmogus.

David Pratt yra lankęs Cam- 
ridge universitetą Anglijoje; 

iis pasiturinčiai gyvena—turi 
didelę galvijų farmą Pietų 
Afrikoje, netoli Johannesbur- 
go; jis beveik milijonierius.

Kodėl David Pratt pašovė 
Pietų Afrikos ministrų pirmi
ninką Hendriką Verwoerdą? 
Kodėl jis kėsinosi jį užmušti?

Matyt, dėl to, kad tikėjosi, 
iog tai priartins galą apar- 
theidui — santvarkai, pagal 
kurią milijonai negrų yra pa- 
ikti be jokių pilietinių tei
nu. šovėjas žinojo, kad, jei 
o šūvis nukirs rasisto minist- 
•ų pirmininko gyvybę, jis pats 
aipgi mirs.

Po to, kai David Pratt,pa- 
■ido į Verwoerdą porą šū- 
ių, gauja jį užpuolė, žiauriai 
įmušė ir šiuo metu jis kalė
me laukia teismo.
Individualiniam terorui mes 

epritariame; tuo būdu visuo- 
leninės problemos nespren- 
žiamos. Tačiau šiuo atžvil
gi, kada Pietų Afrikoje mili- 

ū negrų pradėjo griežtą 
' už savo teises, gal Prat- 
_.viai ir pagreitins negrų 

įlaisvinimo valandą^ 
d —:______ •• ■

D. Pratto dukra Su z an a 
aplankė savo tėvą kalėjime. 
Po to ji sakė:

—Tėvas jaučiasi gerai ir 
nesigaili padaręs tai, ką pa
darė.

Neseniai vienas stambiausių 
kapitalistinių laikraščių Ame
rikoje, “The N. York Times,” 
paskelbė žinių apie save.

Pasirodo, kad ‘Timesas” turi 
5,700 darbininkų ir tarnauto
jų. Tik redakcijoje, įskaitant 
korespondentus ir korekto
rius, dirba apie 900 žmonių.

Praėjusiais metais laikraštis 
pajamų turėjo 103 milijonus 
dolerių, algomis išmokėjo 39 
milijonus dolerių.

Popieriaus praėjusiais me
tais šis laikraštis sunaudo
jo 235,000 tonų. Kasdien 
‘Times’’ spausdina po 644,881 
egzempliorių, o sekmadieniais 
—po 1,303,600 egz.

^Pajamų šis monopolistinis 
laikraštis daugiausiai gauna, 
aišku, už skelbimus.
v, laikraštis leidžiamas biz
niui ir jis daro gerą biznį. Ar 
galima taditikėtis, kad jis tar
tų gerą žodį už socialistinę 
santvarką ?

“The New York Times”' yra 
stambi kapitalistinė įstaiga ir 
kapitalistinę santvarką jis vi
somis keturiomis gina.

Tarybų Lietuvos žmonės la
bai stebisi, kad JAV darbo 
unijos neturi savo dienraščio.

Stebėtis yra kuo.
AFL-CIO, man rodosi, ga

lėtų ir turėtų leisti kasdieninį 
savo laikraštį. Darbo unijos 
pinigų turi, tinkamų žmonių 
užtenka. Bet dienraščio ne
turi; vadovai sako darbinin
kams: skaitykite kapitalistinę 
spaudą. O Ši spauda ir nuo
dija milijonams darbo žmonių 
protus.

Pagaliau pasitraukė iš Va
karų Vokietijos ministro vie
tos Theodoras Oberlaenderis. 
■IĮ privertė tai padaryti žmo
gių protestai užsienyje ir 
pačioje Vokietijoje.

Oberlaenderis — uolus na
cis, būdelis, karo metu žiau
riai žudęs Tarybų Sąjungos 
ir Lenkijos gyventojus.

• - .
i .

Kovo mėnesį musų šalyje 
nedarbas žymiai padidėjo

Kuri link eina Pietų 
Afrikos valstybė?

Jungtinės Valstijos ir vėl 
kaltina Kubos vyriausybę

Washingtonas. — Nepai
sant pavasarinių darbų 
mūsų šalyje, kovo mėnesį, 
nedirbančiųjų buvo 4,206,- 
000, tai yra, penkiais ir pu
se procento daugiau, kaip 
buvo vasario mėnesį.

Valdiškuose rateliu o s e 
yra pasidalinimas minčių. 
Vieni mano, kad bedarbių 
300,000 paaugimas paeina 
iš to, kad kovo m. buvo labai 
nepastovus — oras prastas, 
tai sutrukdė pavasarinius 
darbus. Bet kiti, o ypatin
gai ekonomistai, sako, kad 
tai mūsų santvarkos ir už
sienio prekybos varžymo 
rezultatai.

Kaip žinoma, socialisti
nės šalys nori pirkti reik
menų, ypatingai mašineri
jos, bet Valstybės departa
mentas yra uždėjęs draudi
mą ant šimtų mašinų ir ki
tokių prekių. To pasekmės 
yra tokios: apsunkina so
cialistiniu šalių ekonomi- 

C v

Kubos prezidentas 
peikė JAV politiką

Havana. — Kubos prezi
dentas Osvaldo Dotricos 
Torrado atmetė visus pre
zidento Eisenhowerio kal
tinimus Castro vyriausybei 
ir pareiškė, kad Eisenho- 
weris kišas į Kubos vidaus 
reikalus, tartum Kuba ne
būtų nepriklausoma šalis.

Torrado sakė, kad Eisen- 
howeris gerai žino, jog 
prieš Kubą yra suokolbiau- 
jama užsienyje, daromi ant 
jos puolimai, bet vietoje pa
smerkti tuos, tai JAV pre
zidentas užsipuola ant Ku
bos.

Kubos Darbo Konfedera
cijos vadai pasmerkė JAV 
imperialistų suokalbi avi
mus ir sakė, kad jie apgink
luos 1,500,000 unijistų savo 
šalies apgynimui.

THOREZ APIE STALINĄ
Paryžius. — Francūzijos 

Komunistų partijos vadas 
Maurice Thorez par a š ė 
knygą apie Staliną, kurią 
užvardino-: “Fils du Peuple” 
(Liaudies sūnus). Knygoje 
aprašo Stalino gyvenimą. 
Jis įvertina jo rolę, kaip di
delio kovotojo ir marksis
to, kad jam stovint prieša
kyje TSRS laimėjo karą. 
Atžymi ir tą, kad pastarai
siais gyvenimo metais. Sta
linas padarė ir klaidų.

Adenauerio valdžia šį gai
valą laikė ministerijoje kaip 
“didelį demokratą.”

Bet Oberlaenderis neba
daus: Adenaueris aprūpins jį 
riebia pensija.

Akylesni stebėtojai sako: 
Vakarų Vokietijos valdinėse 
vietose tokių kaip Oberlaen
deris yra daug.

Ar tenka stebėtis, kodėl 
Vakarų Vokietijoje Komunis
tų partija yra pavaryta palė- 
pin ? / 

nius reikalus, bet tuo pat 
kartu mūsų šalyje sulaiko 
tų mašinų gamybą ir didina 
nedarbą.

Korespondentai klausė L. 
S. Wolfbeno, Darbo sekre
toriaus pagalbininko, ką 
jis mano: ar tai ir vėl pra
sidėjo nedarbo augimas? 
Wolfbeinas atsakė:

“Aš norėčiau ir pats tai 
žinoti... O gal tik rezultatai 
blogo oro”.

Darbo unijų vadai mano, 
kad mūsų šalyje nedirban
čių yra ddug daugiau, kaip 
5,000,000. Darbo departa
mentas remiasi tuo kiekiu, 
kiek ima nedarbo apdrau- 
dą. Tuo gi kartu gerai ži
noma, kad labai daug ne
dirbančių jau yra visą ap- 
draudą iškolektavę ir jie į 
tą skaitlinę neįeina. Kita, 
daug darbininkų, ir netekę 
darbo, dar nesiskubina už
sisakyti nedarbo apdraudą, 
nes pasitiki greitai gauti 
darbo.

Kuboje JAV randavoja 
žemės plotą už $2,600

Guantanamo, Kuba. — 
Šioje gražioje prieplaukoj^ 
Jungtinės Valstijos yra įsi
taisę karo laivyno bėzę. Ba
zė apima 19,000 akrų sau
sumos ir 9,200 akrų užla
jos vandens.

11934 m. buvę Kubos dik
tatoriai “parandavojo” tą 
plotą Jungtinėms Valsti
joms už $2,000 aukso dole
rių metams. Doleriams ne
tekus aukso pagrindo, tai 
dabar moka $2,600 pipieri- 
niais pinigais per metus.

Tai tokią “randą” moka 
JAV už karo bazę. Nuoma 
savo dydžiu yra tik tokia, 
kaip New Yorko mieste vi
dutinio gyvenamojo namo.

Visose 
negrų

Pietuose negrą 
boikotas plečiasi

Jackson, Miss. — 
pietinėse valstijose 
boikotavimas baltųjų krau
tuvių jaučiamas. Kai kurių 
miestų, krautuvėse pirkimai 
nupuolė 70 procentų.

Ne tik “sitdown” strei
kas., bet ir pikietavimas 
krautuvių ir valdiškų įstai
gų padidėjo.

Rasistų teroras ir baltųjų 
grąsinimai paleisti negrus 
iš darbo, kurie eina pikie- 
tuoti arba praktikuoja“sit- 
down” treiką, nedavė rezul
tatų, nes negrai žino, kad 
be jų darbo baltieji negali 
apsieiti.

Washingtonas. — Valsty
bės departamento spaudos 
viršininkas Lincoln White 
pasakojo, kad “Kinija kiša
si į Japnijos vidaus reika
lus”. Bet faktas yra, kad nė 
Kinijos, o JAV armija, or- 
laivynas ir karo laivynas 
yra Japonijoje.

f i

Johannesburgas. — Kur 
link eina Pietų Afrikos val
stybė?/ statę klausimą ko
respondentai; jų tarpe ir L. 
Ingalls.

Jungtinėje Pietų Afrikos 
valstybėje iš 14,000,000 gy
ventojų tik apie du milijo
nai yra baltųjų, o kiti sako, 
kad tik vienas baltas iš de
šimt gyventojų. Ir ta sau
jelė baltųjų, su H. Vervo- 
erdu, premjeru, ryžtasi žvė
riško teroro pagalba už
karti savo viešpatavimą 
vietos gyventojams neg
rams.

Net kapitalistinės spau
dos korespondentai stebisi 
iš tokio siauro protavimo. 
Matyti, Afrikos baltieji ne
pasimokė nei iš Vietnamo, 
nei Alžyro, nei kitų buvusių 
imperialistų kolonijų Afri
koje.

Net ir baltieji kai kurie 
permato, kad Vervoerdo
politika veda prie katastro
fos — prie generalinio neg
rų sukilimo. To sėkmėje 
turtingas farmerys Pratt ir 
suvarė -dvi’/kulkas. Verwo- 
erdui į galvą. Premjeras 1L 
goninėje; manoma,- sugys; 
bet neteks proto. Tačiau jo 
šalininkai tęsia jo teroro 
politiką.

Tūkstančiai, ? j eigų ne de- 
sėtkai tūkstančių, negrų 
suimta, suvaryta į kalėji
mus ir koncentracijos lage
rius. Jų organizacijos pa
skelbtos nelegališk o m i s. 
Vadai suimti, spauda kon
fiskuota. Verwoerdo šali-

Vėliausios žinios
Havana. — Viešbutyje 

suėmė du amerikiečius M. 
Menger ir M. Silverman, 
abu iš New Yorko, pas juos 
rado 50,000 pesų falsifikuo
tų pinigų.

Washingtonas. — Kubos 
valdžia atmetė JAV val
džios reikalavimą paliuo- 
suoti lakūnus* H. Rundquis- 
tą ir W. Schergalesą.

Augusta, Ga. — Eisen- 
howeris grįždamas iš TSRS 
lankysis Japonijoje ir Pie
tinėje Korėjoje.

Kaliningradas. — Didelis 
TSRS žvejų laivynas iš
plaukė žvejoti linkui New
foundland©.

Johannesburgas. — Jung
tinės Pietų Afrikos valdžia 
stengsis įgabenti „ daugiau 
baltų žmonių į savo valsty
bę.

Maskva. — Liepos mėne
sį Turkijos premjeras Ad
nan Menderes atvyks į 
TSRS, o vėliau Chruščio
vas apsilankys Turkijoje.

New Yorkes. — Mirė G. 
Metzman, buvęs New York 
centrai geležinkelio prezi
dentas.

k

ninkai areštavo apie 200 
ir baltųjų, kuriuos paskel
bė “komunistais” arba “ko
munistų simpatikais”.

Pimville kaimelį, netoli 
Johannesburg©, užpuolė 300 
policininkų, ginkluotų šau
tuvais, kulkosvaidžiais ir 
tankais. Areštavo šimtus 
vyrų, moterų ir vaikų. Kai 
kurių namus padegė. Neg
rus areštavo už tai, kad jie 
pasportus sudegino, naujus 
atsisako išsiimti ir neina į 
darbą. Panašiai elgiasi vi
soje valstybėje.

Bet net policijos viršinin
kas pulkininkas Terblanche 
pripažįsta, kad visoje šaly
je padėtis labai pavojinga, 
kad masinis sukilimas gali 
iškilti bile dieną.

Teroras sujudino ne tik 
Afrikos, bet ir kitusx lais
ves trokštančius žmones. 
Šiomis dienomis Kanakrio
(Canakry) mieste, Ganos 
sostinėje, prasidėjo konfe
rencija, kurioje dalyvauja 
virš 300 dejęgatų, iš 50-ties 
Afrikos ir Azijos šalių, jų 
Urpę TaryĮbų Sąjungos ir 
Kinijos.1 ; \ '

Konferencija pasmer k ė 
Pietų Afrikoje terorą, priė
mė rezoliuciją, kad visos 
kolonijos Afrikoje gautų 
nepriklausomybę iki 1962 
metų. Nutarė 1961 metais 
sušaukti plačiausią konfe
renciją Afrikos, Azijos ir 
Lotynų Amerikos tautų ko
vai prieš. imperialistinį ko
lonializmą.

[ Maskva. — Balerina Ga
lina Ulanova gaus pensijos 
po 4,000 rublių kiekvieną 
mėnesį. Taipgi ji dar ir ba
lete pasirodys, tai už kiek
vieną dalyvavimą gaus po 
2,500 rublių priedo prie 
pensijos.

Singapūras. — Pietinės 
Azijos Karo Sąjunga laiko 
manevrus. Dalyvauja 60 
karo laivų, daug lėktuvų ir 
pėstijos.

Roma. — Ir vėl sugriuvo 
Italijos ministrų kabinetas. 
Šalis jau pusantro mėne
sio, kai negali sudaryti pa
stovaus ministrų kabineto.

Roma. — Negras kardi
nolas Rugambwa pasidavė 
į ligoninę.

Edin, Okla. — Iš karinio 
lėktuvo iškrito kubilas su 
gazolinu ant farmerio na
mo.

Newton, Mass. — Sulau
kęs 87-ių metų amžiaus mi
rė industrialistas Eld. Ray 
Speare.

Maskva. — Mirė Jurgis 
I. Rassadinas, buvęs “Prav- 
dos” užsienio žinių redak
torius.

Washingtonas. — JAV 
ambasadorius Bonsalis įtei
kė Kubos vyriausybei atsa
kymą į tris Kubos, pareiški
mus. Kubos vyriausybė' 
kvietė Jungtines Valstijas 
paskirti žmones, kurie ben
drai su Kubos komisija su
rastų galimybę pašalinimui 
nesutikimu.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė pareiškė Kubos 
valdžiai, kad būk tai “ji su
daro taikai pavojų Karib- 
bejo (Caribbean) jūrų sri
tyje... Kuba siekia apsigink
luoti, nors jai to bereikia... 
Castro išdavė tas idėjas, 
kuriomis buvo įvykinta re
voliucija”. Bendrai JAV 
pareiškimas yra labai kie- 

: tas, visą kaičią verčia ant
Kubos.

Kubos vyriausybė duos 
atsakymą. Jos žmonės sakė 
spaudos atstovams, kad 
JAV piktas nusistatymas 
prieš Kubą paeina iš to, jog

Alžyras organizuos 
tarptautinę brigadą

Tunis. — Alžyro liaudies 
laikinoji vyriausybė pareiš
kė, kad ji organizuos tarp
tautinę brigadą kovai prieš 
Francūzijos imperializmą. 
Jau šeštieji metai Alžyro 
liaudis kovoja už savo lais
vę. Francūzija yra sutrau
kus į Alžyrą apie 500,000 
armijos, tūkstančius lėktu
vų ir pakraščiais veikia jos 
karo laivynas.

Alžyro liaudies vyriausy
bė kelis kartus siūlė Fran- 
cūzijai pasitraukti, bet to 
nepasiekė. Dabar ji priims 
liuosnorius iš visų šalių, 
kurios ateis alžyriečiams 
talkon.

Vakarai traukiasi 
nuo nusiginklavimo

Geneva. — Darosi aišku, 
kad nusiginklavimo konfe
rencijoje, kurioje dalyvau
ja 10 valstybių delegatai, 
nebus prieita prie susitari
mo. Matomai, kad tas rei
kalas teks apsvarstyti vir
šūnių konferencijai.

Konferencijoje abi pusės 
pateikė savo planus ir viena 
kitos atmetė. Tada Rytų 
delegacija pasiūlė, kad kon
ferencija svarstytų Jungti
nių Tautų rezoliuciją, kurią 
1959 m. Asamblėja priėmė, 
ir kuri pamatiniai artima 
TSRS pasiūlymui, bet Va
karų delegatai atsisakė ir 
ją svarstyti.

Hyde Park, N. Y. — Ba
landžio 12 d. paminėta F. 
D. Roosevelto mirties 15 
metų sukaktis. Jo našlė ir 
buvęs N. Y. gubernatorius 
A. Harrimanas padėjo vai
nikus ant velionio kapo.

Bostonas. — Mirė ekono
mistas Ūr. J. D. Black.

dabartinė Kubos vyriausy
bė siekia atsikratyti Wall 
stryto kapitalistų viešpata
vimo, išnaudojimo Kubos 
žmonių ir gamtinių turtų.

Havanoje pasibaigė jau
nųjų žmonių suvažiavimas, 
kuriame apart Kubos Jau
nimo Sąjungos delegatų, 
dalyvavo broliški delegatai 
iš Argentinos, Čilės, Brazi
lijos, Nikaragvos, Domini
kos, Kanados, Jungtinių 
Valstijų, Ispanijos, Rumu
nijos, Čekoslovakijos, 'Fran
cūzijos. Vokiečių Demokra
tinės Respublikos, Venezu- 
elos, Kinijos ir Tarybų Są
jungos.

Delegatai pasisakė i\ž 
“kovą dėl paliuosavimo Lo
tynų Amerikos iš jankių 
imperializmo”. Lotynų A- 
merikos delegatai sakė, kad 
jeigu bus padarytas ant 
Kubos užpuolimas, tai jų 
šalyse rasis dešetkai tūks
tančių liuosnorių, kurie 
vyks Kubai į pagalbą^ • , ;

ilčių”, - “Izvestija”
Maskva. — Dienraštis 

“Izvestija” rašo, kad Tary
bų Sąjungos vyriausybė 
griežtai atmetė Vakarų Vo
kietijos protestą, k ai p*o 
šiurkščios propag a n d o s 
įrankį.

“Izvestija” nurodo, kad 
Vakarų Vokietijos Kancle
ris Adenaueris netui pama
to pykti, nes jo kalbos yra 
keršto kalbos, grąsinimai ir 
atsiduoda Hitlerio kalbo
mis.

Dienraštis taipgi nurodo, 
kad Vakarų Vokietijoje 
svarbias vietas užima hitle
rininkai, o tuos žmogžu-' 
džius negalės paslėpti taip, . , 
kaip tigro arba leopardo ii- x 
čių.

Ekstra
Cameron, Mo. — Susi

daužė JAV bombinis lėktu
vas “B-47” ir žuvo 2 lakū
nai.

Havana. — Sierra Maes
trą kalnuose susispietė gru
pė kenkėjų. Valdžios ka
riams į pagalbą stojo dar
bininkų ir farmerių milici
ja. Manoma, kad kenkėjų 
yra apie 100, kai kurie at
vykę iš užsienio.

Washingtonas. — Vaka
rų valdininkai suka galvą 
Berlyno reikalais. Kai ku
rie siūlo viršūnių kon
ferencijoje reikalauti vaka
rinio ir rytinio Berlyno 
vienybės ir bendrųjų balsa
vimų.

Taipei — Netoli Formo- 
za salos nukrito Amerikos 
lėktuvas ir žuvo 17 žmonių.

New Delhi. — Nasseris 
palaiko Indijos neutrališku- 
m6 politiką.
r-......
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Alžyre karas žada būti ilgas
LAIKINOJI ALŽYRO valdžia paskelbė, kad ji ža

da kviesti į Alžyrą iš kitų šalių sau talkininkus karui 
už krašto išlaisvinimą.

Taigi karas, pradėtas prieš penketą metų* Alžyre 
gali tęstis dar ilgai, jei Francūzijos valdžia dar vis ne
atsisakys nuo laikymo tos šalies savo kolonija. Gi de 
Gaulle valdžia atsisako gražiuoju trauktis, paliekant to 
krašto žmonėms savo likimu rūpintis, nepriklausomai 
gyventi.

Alžyriečiams labai reikalingi talkininkai tokie, ku
rie yra prasilavinę karinėje technikoje. Kai kurie politi
kai spėja, kad Alžyro valdžia tikisi gauti talkininkų iš 
Kinijos Liaudies Respublikos.

Jei Francūzijos viešpačiai gerai pagalvotų, tai liau
tųsi kariavę, nes anksčiau ar vėliau visvien jiems reikės 
iš Alžyro trauktis. Tai kam lieti žmonių kraują? Kam 
eikvoti turtus?

Afrikos tautos pasiryžo gyventi nepriklausomu gy
venimu ir jos dėl to kovoja ir kovos.

Ne taip jau lengvai!
ADLAI E. STEVENSONAS, grįžęs iš kelionės po 

Lotynų Ameriką, pasikalbėjime su spaudos korespon
dentais (Niujorke) pasakė, kad jei respublikonai savo 
kandidatu prezidento vietai statys R. Niksoną, tai de
mokratų partijos kandidatas, nežiūrint, kas juo bus, la
bai lengvai rinkimus laimės. Pats Stevensonas nesąs kol 
kas kandidatu, tačiau, jei demokratų partija “užsispirs 
jrstatyti”, tai jis nuo tų pareigų neatsisakysiąs.

Mes nemanome, kad jau taip bus lengva respubli
konus “supliekti”, kaip mano Stevensonas. Kai kapita
listai pasiryš, paleis milijonus dolerių propagandai, tai 
ir iš velnio padarys, angelą (mažai politiniai apsišvietu
sių žmonių akysą).,. ’’ o

I ,
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Del medicinines
pagalboss^Hieąįėms...

MES ESAME “LAISVĖJE” rašę, kad JAV Kong- 
rese yra įneštas bilius, pagal kurį senatvės sulaukę žmo
nės, gauną pensijas, jiems susirgus, būtų kiek tiek aprū
pinti medicinine pagalba. Tas bilius yra Forahdo bilius.

Už šį bilių pasisakė darbo unijos, už šį bilių kovoja 
pensininkai ir visokios darbo žmonių organizacijos. Bet 
Eisenhowerio valdžia griežtai pasisakė prieš šį bilių. 
Girdi, jei šis bilius būtų priimtas, jei jis būtų padarytas 
įstatymu, tai reikštų “medicinos susocializavimąB.

Prieš šį bilių griežtai pasisakė ir American Medi
cal Associacijos vadovybė, kuri kovoja prieš kiekvieną 
pažangesnį žingsnį, nukreiptą už medicininę pagalbą 
darbo žmonėms. Prieš šį bilių kovoja ir apdraudos kom
panijos, valdančios bilijonus dolerių.

Darbo žmonės, tačiau, ryžtasi kovą tęsti toliau. Bū
simų prezidentinių rinkimų metu teks reikalauti, kad 
kandidatai prezidento vietai ir į Kongresą aiškiai pasi
sakytų, kur jie stovi tuo klausimu.

JUBililEJlNiS
“VILNIES^ NUMERIS

Balandžio 8 d; čikagiučių 
““Vilnis” išėjo padidlhta- 

hėt 24 puslapių. Tai 40- 
Ošioms metinėms atžymėti 
numeris, pilnas sveikinimų 
ir straipsnių apie laikraš
čio nueitą kelią.

Daug sveikinimų buvo 
prisiųsta iš Lietuvos.' Svei
kina visuomenininkai, svei
kina mokslininkai, rašyto
jai, švietėjai —- vieni tele
gramomis, kiti laiškais, šis 
“Vilnies” numeris (69-as), 
reikia pasakyti, labai įdo
mus.

V. Andrulis savo kolum- 
noj rašo:

Šiandien minime “Vilnies” 
40 metų sukaktį išleidimu žy
miai padidintos laidos. Jei 
technikinės mūsų jėgos būtų 
hesukliudę, būtume išleidę 
kur kas didesnę kaip 24 pus
lapių.

Džiugu! Tiek daug širdin-į 
gų sveikinimų! Tiek daug 
paramos dienraščio stiprini
mui !

Per ttioš 40 metų teko daug 
ką pergyventi. Kiek pamenu, 
turėjome gintis:

K. Jurgelionio vardu prie
šai buvo užvedę bylą reika
laudami $50,000.

Dr. Montvido vardu — rei
kalavo $100,000.

Ewaldo vardu užvesta byla 
kaltino mus bankų griovimu.

Tai buvo užmojai ne pasi
pinigauti, nes visiems žinotna, 
kad tiek pinigų “Vilnis” netu
rėjo ir neturi.

Tom bylom siektasi duoti 
“Vilniai” mirtini srhūgiai.

Redaktoriai ir administrato
riai? būvo persekiojami kelioli
ka sykių. Man, teko pergyyėn- 
ti paskutinį areštąvimą; L’- ’ 

Vėlesniu laiku L. Prbseika 
ir aš buvome areštuoti depor
tavimui. , Man bąvo day ir ki
ta byla iškęltaf kaltinant 
*'subvėršyVumu,” bet neįrody
ta.

Mums suvaržė keliaviiną, 
bet negali mus sulaikyti nuo 
darbo.

L; Prūseika 
sRko :

Pralaužusi tiek 
kuriuos priešai ir 
sukūrė, “Vilnis”
pirmyn srauna tėkme į širdį ir 
protą daugelio tūkstančių lie
tuvių. “Vilnis” yra jiems kaip 
oras, kuriuo jie kvėpuoja kas
dien. ‘Vilhiš” jiems kaip 
kompasas laikytis gyvenimo 
audrose to išmėginto kelib, 
kelio, kurian “Vilnį” pastatė 
jos kūrėjai. Daugelis jų jau 
pražilo sunkaus gyvenimo ke
lionėj, bet metų sūkuritibsė jų 
idealizmas nežuvo.

Visi; kurie dalyvavo toj di
džioj talkoj, plečiant kibirkš
tį - žarijas į tą švyturį, ko- 
kiuo dabar yra “Vilnis,” širdin
gai gali pasidžiaugti mūsų vi
sų kolektyvio darbo pasekmė
mis. Ji buvo kibirkštis, dabar 
jinai liepsnojanti “Vilniš;” la- 
bidū negu kada nors yra su
sirišus. su mūsų išeivijos liau
dimi. Mes labiau negu kada 
nors suširišame šu Lietuvos 
švietimo, kultūrinimo ir meni
nėm organizacijom, taip ir 
pavieniais darbuotojais.

Toliau:
' Eidama klasių kovos keliu, 

“Vilnis’’ yra liaudies dienraš
tis tikriausia to žodžio plūs
me, nes “Vilnis” yra kūnas 
nUo kūno, kraujas nuo kraūjo 
viso mūūsų darbininkiško, tik
rai progfesyvio liaudiško ju
dėjimo. “Vilnį” jokiu būdu 
negalima atskirti nuo visų di
delių ik mažų sąjūdžių, ko
kiuose tik dalyvavo mūsų 
žmonės. Klasių kovos, bedar
bių judėjimas, CIO veikimas; 
ispanų respublikos rėmimas, 
kova už demųkratiją Lietuvo
je, kova už ahtifašistinių ka
limą išlaisvinimtis, kova už ci
vilis teisės — Visa tai, diena 
iš dienos, ..skardžiu atgarsiu 
aidėjo “Vilnyje.”

Mes teisingai ir teigiamai 
vertinom ir vertinam Tarybų 
sąjungoj laimėjimus, o taip 
pat ir Tarybą LiėttiVos. šian
dien jau ir dalis mūsų . Opu

editoriale

tvenkinių, 
sąlygos jai 

prasimušė

ra-

Birminghame
NEW YORK “TIMES” pasiuntė į Birminghamą, 

Alabama valstijoje, savo korespondentą H. E. Salisbu
ry, kad jis aprašytų dabartinę ten padėtį. Salisbury
šo, kad tame mieste tikimasi “ko nors nepaprasto . O 

- tuo “nepaprastu dalyku” gali būti prasidėjimas tarp 
baltų ir negrų aštrių kovų.

Birminghamas yra pramoningas miestas, jame gy
vena daug negrų, bet ten segregacija žiauresnė negu 
kokiame kitame mieste.

Parkai segreguoti, taksiai segreguoti, bibliotekos se- 
greguotos. Apie valgyklas bei restoranus nėra ko hei 
sakyti—griežtai segreguoti. Rasistai, bijodami, kad neg
rai nepradėtų organizuotai kovoti pries sėghegaCiią, 
saugo juos kiekviename žingsnyje. Net ir laiškūs ritplė- 
šinėja, cenzūruoja; slaptai klauso telefonu pasikalbėji
mus.

Rasistai nujaučia, kad negrai anksčiau ar vėliau ir 
ten pradės judėti, pradės vienokia ar kitokia forma ko- 

’• voti už pilietines teises, už teisę būti žmonėmis.
Korespondentas rašo, kad Birminghame padėtis to

kia, kaip Pietų Afrikoje, tik su tuo skirtumu, kad čia 
baltieji dar nepradėjo rieghų šaudyti.

Rasistai Birminghame teVorižUdja ne tik negrus,— 
jie puola ir žydus. JaU kelėtą kartų rasistai buvo pasi- 
moję jšdinamituoti žydų sinagogas. Negrų bažnyčios 
nuolat yra saugojamos, kad rasistai jų rteišdinamitUotų.

, , MASKVA PASIPUOŠĖ
Pavasariniai

—'4 • • r

' Maskva: — žiema pasi
baigė, Tarybų Sąjungos 

’j^pstinė pasipuošė pavasari
niai. Žmonių pilnos gatvės

ir parkai. Krautuvėse visur 
matosi pavasarinių prekių.

Donna: — Vakarų Vokie
tijos vadai tikisi susitaiky
ti su NATO dėl bazių Ispa
nijoje.

/i

iifentų pripažįšilb kad “Vilttiš”’ 
teisybę rišė. Meš užėfo^iii 
griežtą pbziėiją prieš kai’U 
konspiratbriliš; Šiandien net 
daugelis thūsą bponentų prb 
paįsta; kad “Vilnis” teisybę 
rašė...

“Vilnis;
išsiauklėjo ir 
j e prbtaviftlo 
še tradicijose, 
maiiškai, bet 
derina vardai

VU pasportųs, tuomet jau 
leidžia eiti tolų kūr eina 
baltieji — į restoranus, į 
teatrus, į Viešbučius. Ko
rėjietis k a P i ii ibkašj lavi
namas amerikinėje arrtiijo- 
je> turi daugiau teisių Už 
negrą karininką, gimusį ir 
mokslus ėjusį JAV L,

Straipsnio autorius sako:

kaip ir “Laisvė,” 
tiždugo tO- 
Šistemoje, to- 
kūr rie sche- 
istoHniai susi1- 
tokių asmeny- visa tai pila aliejų ant tos 

bių, Marksas ir Engelsas, Ugnies, kuri šiuo metu pie- 
Jeffersonas ir Lincolnas, Le- tinėse valstijose plečiasi se
ninas ir Liebknėchtas, Foste- g-regacijos klausimu.

Taip, didelė, garbė pri
klauso tiems, kurie pasiau
kojusiai rėmė ir teberemia 
paažngiąją mūsų spaudą! 
Jei ne darbštieji mūsų va- 
jininkai, jei ne spaudai au
kotojai, tai “Laisvė” nebū
tų įžengusi į 50-uosius, o 
“Vilnis” — į 41-uosiUs me
tus ! 'z' i

Iš KO JIE JUOKIASI!
Vienas “labai razumnas” 

s m e t o n Įninkąs '‘Dirvoje” 
džiaugiasi, kad “čionykščių 
lietuvių komunistų jaunąją 
kartą sudaro 60 metų jau
nuoliai...M

O kas sudaro “veiksnių” 
“jaunąją kartą”? Kas su
daro, sakysime, vadovybę? 
Seneliai, vos kojas bepavel- 
ką, —• jau viena koja stovį 
grabe.

Niekas n e u ž g į n čys to 
fakto, kad JAV lietuvių 
pirhioji karta sensta. Pas 
pažangiuosius lietuvius, ta
čiau, dar yra daugiau jau
nesnio antžiatūs: žmonių ne
gu ’pas “vadudtojUs.” Tie-

SMALKIAI KRITIKUOJA
Amerikietis armėnų kil

mės rašytojas William Sa
royan parašė pjesę, kuri 
praėjusią savaitę buvo 
pradėta vaidinti Londono 
Stratford teatre. Pjesė pa
vadinta: “Už visus aukš
čiausiai prašomas Samas.”

Po premjeros Londono 
spaudos kritikai smarkiai 
užpuolė šią pjesę, kaip 
menkavertę. Vienas laik
raštis sako: tokią pjesę ga
lėjo parašyti devynerių me
tų amžiaus vaikas; ji esanti 
be intrigos, be jokios gys
lelės, kuri stebėtoją suįdo
mintų.

Pats autorius, sako pra
nešimai, į savo pjesę įdėjęs 
nei šį, nei tą. Vienas jo 
aktorių kalbąs į publiką: 
“Tikimės, kad jūs, po vel
niais, žinote, apie ką ši pje
sė byloja; mes tai ištikimų
jų nieko nežinome.”

Autorius W. Sorayan ža
da greit bėgti iš Londono. 
Jis gyvens Paryžiuje.

APIE MŪSŲ SPAUDOS
są, p4š p^štąYŪUsiUš šen ir PALAIKYTOJUS 
ten yną ppįšišjįėjgs vienas 
kitas dipukas,. }bet “vaduo
tojai” ir dipulęąi nusenę.. 
Paimkite tik tokius, kaip 
St. Kaitys (Kaminskas), 
kaip Sielinis.,..^ O jaunes- 
hieji p a d o P u š; dipukai į 
“veiksnius” SĮdą,udo.

KLAUSIA: “įfeNĖ 
Valdžia 
SUKVAILAVOIO?”

Savaitrašty “Nat i o n a 1 
Guardian” telpa vieno bal
to žmogaus iš pietinių vals
tijų raštas: savo pavardės 
autorius nepaduoda — dėl 
baimės būti užpultam. Jis 
klausia: “Bene valdžia su- 
kvailavojo?”

Kodėl toks klausimas? 
Pažiūrėkime.

Straipsnio autorius kal
tina Valdžią dėl to, kam 
ji siunčia į pietines Vals
tijas, kuriose yra mili- 
tarinės bazės> kariudme- 
menes dalinius, kuriuose 
yra negrų. JvA V kariuo
menėj, mat, negrai jaučia
si laisviau, bet kai jie siun
čiami į pietines valstijas, 
kai jie pasirodo kuriame 
mieste ir bando naudotis 
privilegijomis, ’ ko k i o m i s 
naudojasi baltieji; j Uos tuo
jau atskiria, sęgreguoja!

Įsivaizduokime hegtą, 
aUgušį ir mokslus ėjusį, sa
kysime, Niujorke, Bostone 
ar kuriamę kitame šiaūi’ty- 
tinių valstijų mieste. Jis 
čia jaučiasi laisvas, tlėše- 
grėgUotas, Bet, paimtas 
k a P iUOmehėn, pasiustas į 
pietines valstijas, tuojau 
jis, kaip ir vietos negrai, 
tampa segreguotas, paže
mintas!

JAV lavink hiuštro ir 
kai kūrinos kotejiečius. ir 
vietnamiečius karininkus, 
kurie taipgi atrado juodi. 
Kada šitie kariai nuvyksta 
į mieštą ir bando eiti ten, 
kUt eiha baltieji, tai juOs 
tuojau rasištąjcbahdo sulai
kyti. Bet kai jie parodu sa-

S. ,J ,Jokubkaį “Vilnies” 
jubilįb jatts' Išv^krfrės^ rašė T

Štai, šeštadieni ir sekma
dienį švęsime didžiąją laikraš
čio “Vilnies” sukaktuvių atžy- 
mėjimtii šventę. Tai įvykis, 
kuris Įeis ilgiems laikams į 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
istorijos puslapius.

Dėl šios šventės kas-ne-kas, 
bet laikraščio įkūrėjai, jb bu- 
davbtojai ir per ilgus ilgus 
metus skaitytojai tui’ės kuo 
pasididžiuoti. Nes tik jų mei
lė laikraščiui ir per keturias
dešimt mėtų nuolatinis laik
raščio rėmiitlas dešimkėmis, 
dvidešimkėrtiis ir kartais šim
tinėmis, pagimdė šią šventę.

Garbė jiems, ir didele gar
bė !

Nėra žodžių aprašymui pa- 
siaUkOjitiio tų laikraščio dar
buotojų j kurie pdr keturiasde
šimt metų taip uoliai laikraš-! 
tį augino, tobulino. O kas ga
li aprašyti vajįninku ir vaji- 
ninkiti įdėtą darbą laikraščio 
paskleidimui visuomenės tar
pe! Arba laikraščio rėmėjų 
širdingumą!

šimtai rėmėjų per keturias
dešimt metų laikraščiui yra 
sudėję ne po šimtinę kitą do
lerių, bet po tūkstantį kitą 
ii’ daugiau. Kapitalizmo sąly
gose darbo 
čiui be J 
buvę gklima 
metų.

► žmonių laikraš- 
be jų paramos nebūtų 

išsilaikyti tiek

______—> .—_

R. Mizaros
prakalbos

R. Mizara dajysR. Mizara datys prane
šimus apie Lietuvą seka
mose vietose:

Balandžio 22 d Detroite;
BribtiUlžio 23 d; Čikagoje* 
Balandžiu 24 d. Rockfot- 

dė, Ilk

Geneva. —Tarybų Sąjun
gos .delegatas Zurinąs pa
siūlė, kad hūšigihklavitno 
kohfehencija svarstytų re- 
ž b J i U c i j ą, kurią ptiėihė 
Jūiigtihių Tautų Asamblė
ja.

Rid de JanėiiU. Brazi
lijoje vis flaiigiąu Žfnohių 
pritaria Kubus liaudžiai.

siją delegatams nakvynių 
parūpinti. Jos sutiko, Kfid 
jeigu bus koks darbas ren
gime seimo, jos pilnai koo
peruos su komisija. Tas ge
rai.

Well, bus darbo prirengi- 
me seimų, bus darbo ir pra
ėjus seimams. Ir būtų gra
žus dalykas, kad daugiau 
narių lankytų susirinki
mus. Susirinkimai padaro 
tarimus veikimui, o po su
sirinkimų reikia juos gyve
nime vykinti. Tie, kurie 
lanko susirinkimus, nėra 
jauni amžiumi, kaip ir tie, 
kurie nelanko susirinkimų. 
Pagalvokite ir padarykite 
savo nuosprendį. Prisimin
kime ir tą, kad draugės mo
terys, suplovusios lėkštes, 
nepatingi eiti į susirinki
mą. Tai kuomi jūs, draugai 
Vyrai, būdami pensijonie- 
riai, turėdami liuoso laiku, 
galite save pateisinti nelar * 
kydami susirinkimų?

Pilietis

Balandžio 8-tą įvyko Li
teratūros Draugijos 10-tos 
kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai, ir ga
lima pasakyti, tai buvo kuo
pos veikliųjų draugų būrys, 
kūrie organizacijos ir kuo
pos veikimą giliai Vertina. 
KUopOS šėkr. drg. Kazlaus
kas vis dar tebeserga. Žal- 
hieraitiėhė taip pat. Ir bū
tu malonu, kad jie greitai 
pasveiktų ir dalyvautų su
sirinkimuose, būdami veik
lūs, kaip buvo praeityje.

Iš 19-tą kovo rodytų pa
veikslų raportas buvo džiu
ginantis. Apmokėjus išlai
das, liko keli doleriai ir 
kuopai. Kuopos iždas tvir
tas, mažai kuopų turi to
kius iždus, kaip 10-ta kuo
pa. Raportą suteikė drg. 
Merkis. Drg. Puodis prida
vė du naujus narius, kuo
pa narių skaičiumi kyla. 
Gražu, linksma, kad kuopa 
auklėjama.

Nusitarta gegužės 21-mą 
vėl turėti filmus iš LLietu- 
vos. Bus parodytas filmas 
“Julius Janonis”, šis filmas 
pavaizduoja poeto Janonio 
gyvenimą.'Apie jį yra įspū
dingų vaizdų. Apie jauną
mirusį poetą ir rašytoją tai, nes šių metų vasaris 
mes esame daug skaitę, j turėjo 29 dienas. Tas pa- 
Lietuvos žmonės, valdžia ir j sikartoja kas ketvirti m^ 
dailės mylėtojai, pagamino 
šią dramą iš Janonio gyve
nimo, ir čia bus gera pro
ga mums, filadelfiečiams, 
susipažinti su jo nuveiktais 
darbo žmonėms darbais. 
Taigi, skaitytojau, pasižy
mėkite gegužės. 21-mą, da
lyvaukite pktys ir pasaky
kite savo artimiems, 
jie dalyvautų.

Kodėl ne visi kasmet 
turi savo gimtadieni?
Šiemet yra keliamieji’ me-

kad

Na, ir kuomet Baltimore- sai
iii: '■ B-te;
“Laisyeg’* hiudai piknlKaš, 
tai filadelfiečiai atvyks pil
nu dideliu busu. Komisija 
įgalinta paimti didelį mo
dernišką busą. Važiuosime 
bendrai visi dainuodami, ir 
jūs baltimoriečiai būkite 
tikri, kad mes jūsų darbą 
gražiai paremsiine savo 
skaitlingu ritsila h k y m u. 
“Laisvė” mūsų rytinių vals
tijų kelrodys, mokytojas, ir 
jai reikalinga mūsų visų 
parama.

tai. ( /
Įdomu būtų, jei kas ą/j 

žinotų, kiek kiekviena: i 
Jungt. Valstijų didmiesty/ 
yra žmonių, gimusių vasa 
rio 29 d., nes jie tik į ket 
verius metus turi savo gim 
tadienį. Ė

Kauno mieste, Tar. Lit 
tuvoje, iš 200,000 gyvento 
jų šiemet buVo surasta* tl 
12 piliečių, kurie •' švent 

inatadieųips po k
Juos 

anfiATaikrašČių 
porteriai, klausė jų nuom»Z 
nės apie ■ pasikeitimus po 
ketverių metų laikotarpio 
šalies gyvenime. Kai kU* 
rie sako, kad labai didelis 
progresas padarytas žmo
nių gerovei.

Pradžioje balandžio mi
rė Thamas Poškus. Jis bu
vo Muzikalės svetai nės 
gaspadorius ir sukalbamas 
žmogus, vidutinio amžiaus. 
Buvo giminaitis daugeliui 
New Jersey ir New Yorko 
lietuvių gerai žinomo Wal- 
kio, kuris irgi neseniai mi
rė.

Liepos 1 ir 2 d.d. įvyks 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 14-tas Seimas. 
Ė roadwood vieš b u t y j e, 
Broad ir Wood gatvių kam
pas. Komisija paėmimui 
viešbučio sako, kad Visos 
sąlygos laikyiiiui posėdžių 
geros.' Vasaros karščių be
reikia bijoti; Yra šaldymo 
sistema, koncertui ir vaka
rienei svetainės. Kambariu 
kainos prieinamos. Rengė
jai sako, kad jie ruošia va
karienę ir koncertą.

Na, ir laipioti aukštyn 
ar žemyn nereikės, viskas 

' įvyks tanie pačiame aukšte.
Literatūros Draugi j p s 

suvažiavimui vieta dar ne- 
t 

paimta. Laukiame iš cefit- 
ralinės raštinės pranešimo, 
ir kuumėt iš jų pusės bus 
IhstrukdijOs, tai bus ir vie
ta paimta.

Linksma, kad draugės 
moterys pereitame susirin
kime būvu gėrai riusiteiku
sius; Jos sUtikb įėiti į kutui

nriCHI Wit H hU JHIillilli
2 p.-Laisvč (Liberty)— F^rtkt., ba

Laivas iš sekciją
Staligrado laivų statyk

loje pastatytas pirmasis ša^ 
lyje sekcijinis laivas. Šis 
laivas, atplaukęs į uostą,** 
suskyla į tris dalis—prieki
nę, vidurinę ir galinį. Vi
sas šias dalis—sekcijas buk
syras nustumia į pakrovi
mo vietas, o pakrautas vėl 
pargabena į tą pačią viėtį, 
kur sekcijos sujungiamos į 
ištisinį laivą. ’Naujasis lai
vas primena prekinį trau
kinį, kurio vagonus atstoja a 
laivo sekcijos, o garvežį O ■ 
buksyras. Skirtumas tik 
tas, kad garvežys vagUilUŠ 
traukia, o buksyras sekei- M 
jas stumia. . j

Laivo ilgis kartu SU. • 
syru sudaro 273 m. (88Š pė
das), tai yra maždaug; 3 
kartus daugiau negu pa
prasto krovininiošilurpei- 
gio ilgis. Keliamoji sekciji- - ; 
hio laivo gėJia 8,600 tolių, 
tokios didelės keliamosios 
galios laivai retai sutinka
mi net ir jūrų transporte; 
Nepaisant to, sekcijinio lai- • k 
vo pastatymas kainuoja 1 
mil. rublių pigiau," o metalu 
sunaudojama vos ne treč
daliu mažiau negu įren
giant baržas, turinčias ke- 7 
liamąją galią, lygią seriji
nio laivo kelikmajai galiai. 
Pervežimo savikaina tokiu 
laivu 20—25 proe. mažės- , / 
nė. Be to, laivo sekcijas gaA 
Įima statyti bet kurioje lai-< 
vų statykloje, nes, statĄftį ų 
sekcijinį laivą, hėreikalin- * 
gi Stambūs stapeliai. '

A



Senojo Vilniaus gyventoja
APSAKYMAS

Karui praūžus, aš atvykau į Vilnių. 
Pirmasis rūpestis, kuris užgriuvo ma
ne—gauti kambarį. Deja, tai man ne
sisekė. Pažįstamų mieste neturėjau, o 
laikraščiai panašių skelbimų nespausdi
no. Liko viena išeitis: slampinėti, dar
bui pasibaigus, po gatves ir laukti, kol 
paskirs valdišką butą, o miegoti įstai
goje.

Tą dieną aš atsidūriau prie Domini
konų bažnyčios. Pro praviras duris 
dvelkė šaltis. Jis tartum sukaustė ma
ne ir privertė valandėlei stabtelėti. Aš 
jau ne kartą buvau girdėjęs apie šiur
pius ir paslaptingus bažnyčios požemius. 
Laiko turėjau. Kodėl neaplankius? 
Prie įėjimo į bažnyčią akimis suradau 
nedidelį skelbimėlį. “Tikriausiai, kada 
požemiai lankomi,” — pagalvojau ir ke
liais žingsniais atsidūriau prie jo.

Jūs galite įsivaizduoti, kaip as nudžiu
gau, perskaitęs raštelį. Pagaliau sura
dau! Vienoj-e senoje V ilniaus gatvių bu
vo išnuomojamas kambarys. Perskaičiau 
dar kartą, ir tik dabar pastebėjau, kad 
raštelis, matyt, jau seniai kabo, nes rai
dės buvo saulės išblukintos, sunkiai ma
tomos. Vis dėlto tiksliai nusirašiau ad
resą ir nedelsdamas nuskubėjau pas 
skelbimo savininką.

Graudu buvo žiūrėti į Vilniaus gatves. 
Visur karas paliko savo pėdsakus. Puoš- 

I nūs, šimtmečius laiką ant savo pečių pa
statai sukniubę gulėjo prie praeivių ko- 
jų. Bombų išraustos duobės, apkapotos 
medžių šakos, degėsių ir pelenų krūvos.

Šiame chaose aš ieškojau reikalingo ad
reso. Sustojau prie skliautuotų, vidur
amžius primenančių vartų. Pro juos 
įsmukau į kiemą. Penkiolikto ar šešio
likto šimtmečio statybos dviejų aukštų 
namas, paremtas aptrupėjusiais kontra
forsais, buvo pusiau sugriautas. Kiemas 
užverstas plytų nuolaužomis, kalkių tru
piniais. Čia pat ant griuvėsių mėtėsi iš
kaba su užrašu: “Sankt Peterburg, 1856 
m.” Iš kur ji? Kieno? Atsakyti neleng- 

A va, juk Vilniuje kryžiavosi kelių tautų 
kultūra, interesai.

Siauru takučiu prasiskverbiau pro 
griuvėsius iki durų. Aplūžusiais medi

umais laiptais užkopiau į antrą aukštą. 
‘Reikiamas numeris buvo prieš akis. Čia 
pat kabojo ir senoviško skambučio ran- 

; kana. Patraukiau kartą, antrą. Už du
rų dusliai skambtelėjo, tačiau žingsnių 

<Į nesigirdėjo. Kiek palaukęs vėl paskam
binau.

Tyla . . .
—Tušti namai,—pagalvojau ir dėl vi

sa ko dar kelis kartus stipriai timptelė- 
( jau rankeną.
1 - —Einu, einu, — išgirdau moterišką

balsą.
Lėtai atsidarė durys. Prieš mane 

stovėjo juodai apsirengusi moteris. Ne
žiūrint senyvo amžiaus, atrodė tiesi, net
gi liekna, o juoda jos suknelė tartum 
gimnazistės buvo papuošta balta apy
kakle. Žili plaukai lygiai sušukuoti ir 
sumegzti į kasą.

Aš jau buvau besižiojąs sakyti, ko atė
jau, bet ji prabilo pirmoji:

—Žinau, žinau... Tamstai reikalingas 
kambarys. Prašau į vidų.

Visiškoje tamsoje prasistūmėme siau
ru koridoriumi.

—Su elektra vis dar bėda. Žinote, 
karas,—teisinosi ji.

Įėjome į nediduką kambarėlį. Mote
ris pastūmė man kėdę, atsisėdo pati.

—Štai čia mudu gyvensime,—pasakė 
maloniai ir nusišypsojo.

• Aš tylėdamas atidžiai apsidairiau. 
Kambarys buvo prigriozdintas senoviš
kų baldų. Senas juodo ąžuolo stalas, ža
liu apsitrynusiu aksomu apmuštas 
minkštasuolis, kelios kėdės su aukštomis 
atramomis, sunki storomis kojomis lova. 
Nuo sienos žvelgė Bethoveno galva. 
Skulptūra buvo apdaužyta. Genijus at
rodė piktas ir niūrus.

—Vadinasi, jūs čia gyvenate? — pa
klausiau.

—Taip, o kas?—ji, tartum nieko ne
suprasdama, pasislinko arčiau manęs ir 
šiltu žvilgsniu glostė man veidą.

—Tai kur mane dėsite?
' —Ir tamsta čia . . .
—Chmm . . .
—Aš jums netrukdysiu. Jeigu norė

site, pastatysime širmą. Kelsiuosi visa- 
) da tyliai. Ar jūs anksti keliatės?

—Septintą.
- —Puiku. Vadinasi, ir aš prieš septin

tą atsikelsiu. Susitarsime taip. Rytais 
aš pakursiu krosnelę, išvirsiu arbatą, 
valgysime kartu. O vakarais jūs. O 

gal atvirkščiai norite?
—Dėl to susitarsime. Tik . . .
—Kas tokio?—ji sunerimusi žiūrėjo 

į mane.
—Vietos mažoka...
Ji ūmai atsistojo ir, nuėjusi prie vie

nintelio lango, įsmeigė žvilgsnį kažkur į 
tolį. *

—Tamsta nekalbėk apie tai,—pasakė 
tyliai. ■ — tirt

Aš pasijutau nejaukiai. Kuo galėjau 
ją įžeisti?

Juk iš tikrųjų kambarėlyje vos apsi
sukti galima. Geriausiu atveju tik lai
kinai apsigyventi sutikčiau.

—O kiek jūs imtumėte nuomos?—pa
klausiau.

—Kaina jūsų nenugąšdins.
—Kada galėčiau kraustytis?
— Kad ir šiandieną. Aš išplausiu 

grindis, dulkes nušluostysiu, langą išva
lysiu, — kalbėjo ji vėl pagyvėjusi, spin
dinčiomis akimis.—Prieikit, prašau, ar
čiau. Jūs pamatysit, kaip gražu žiūrėti 
pro mūsų langą.

Ji pasitraukė kiek į šalį, kad aš gerai 
priglusčiau prie lango. Mano žvilgsnis 
atsirėmė į bokštų mišką. Šalia grakš
čios, šaunančios į dangų gotikos, tartum 
išsirėdžiusios gražuolės, puikavosi baro
kas, o atokiau žibėjo auksu gaubti cerk
vės kupolai. Būrys balandžių skraidė 
aplinkui ir vienas paskui kitą tūpė ant 
rankų šventiesiems, kurių skulptūros 
stovėjo pastatų nišose.

—Saulėtą dieną dar puikiau atrodo,— 
džiaugsmingai pasakė moteris.

Palikęs bokštus, užklydau akimis ir 
čia pat prie lango. Laukinės vynuogės 
lipo siena į viršų ir staiga lūžo, lyg van
dens banga, krisdamos atgal.

—Mina sprogo kieme, Tai skeveldros 
jas taip nukirto,—aiškino kambario sa
vininkė.—Kai nukris lapai, mes pakelsi
me jas. Juk jūs padėsite man, tiesa?

Aš linktelėjau galva ir ruošiausi iš
eiti. Kai moteris lydėjo mane laiptais, 
sprendžiau mintyse, kuo gi galėjau jai 
taip patikti. Naujoji mano šeimininkė 
vis kalbėjo, kaip mudu gyvensime, kur 
eisime, ką nuveiksime. Visa tai negalė
jo nekelti nuostabos. Man ne kartą teko 
nuomotis kambarius ir žinojau, akd visi 
šeimininkai kažkuo vienas į kitą pana
šūs. Visų pirma juos domina pinigai, 
paskui užimama vieta, šeimos padėtis. 
O ši? Nė vieno panašaus klausimo. O 
gal?.. Kvaila. Juk ji galėtų man būti 
motina. ;

—Bomba pataikė kaip tik į mūsų bu
tą,—kai išėjome į kiemą pasakė mote
ris.—Mes turėjome visą pirmą aukštą. 
Artimieji žuvo, o aš atsitiktinai gyva li
kau. Nebuvau namuose, — ir valandėlę 
patylėjusi pridėjo: — Karas ne tik mir
ti sėja. Jis neša vienumą ... O, bū
davo, susėdame visi prieangyje — paro
dė ranka į griuvėsių krūvą, — toje vie
toje jis stovėjo. Kalbamės, geriam ar
batą . . . Nieko neliko. Tik baldai, ku
riuos matėte, ir sužeistas Bethovenas. 
Žinoma, galėčiau išvažiuoti iš čia. Bet 
noriu Vilniuje mirti. Myliu jį.

—Jūs nelydėkite toliau. Peršalsite.
—Iki vartų. Sakoma, kad tada grei

čiau sulaukti.
Prie vartų ji sustojo ir kažko su

nerimo.
—Nepykite, bet, jeigu galite, palikite 

rankpinigių.
Aš išpildžiau jos prašymą.
—Matote, jau ne vienas ir ne viena 

buvo atėję. Susitarėme, o paskui. Na, 
bet jūs . . . Lauksiu . . .

Aš pasisukau ir buvau beeinąs, bet ji 
vėl mane pašaukė.

—Ar jūs mėgstate paukštelius? Sa
kote, patinka. Man taip pat. Ypač ka
narėlės. Jos tokios mažulėlės, o kaip 
čiulba. Mes nusipirksime vieną ir klau
sysimės. Gerai?

Mano atsakymu ji liko patenkinta. 
Vikriai, lyg jauna mergaitė, nubėgo te
kina į namus, o aš nuėjau atsinešti daik
tų.

Tačiau pas ją tą vakarą nepersikraus- 
čiau. O kitą dieną nuėjęs į darbą suži
nojau, jog man miesto centre paskirtas 
valdiškas kambarys. Nuskubėjau ten. 
Kambarys buvo didelis,,jaukus, su visais 
patogumais.

Turint gerą darbą, patogų kambarį, 
dienos nepastebimai bėga. Juo labiau, 
kad, baigęs tarnybą, žygiuodavau su vi
sais statyti Vilniaus. Mes ligi sutemų 
triūsėme, valydami griuvėsius, lyginda
mi aikštes. Vilnius turėjo atsikelti, ir 
tam negailėjome nei laiko, nei jėgų.

Bėgo laikas. Senojo Vilniaus gyven

toją aŠ buvau Beveik užmiršęs. Sutikau 
ją visai atsitiktinai, Naujųjų metų išva
karėse. Aš skubėjau pas draugą. Mies
tas puošėsi šviesomis. Linksmai žmonės 
kažkur skubėjo, gyvai šnekučiuodami. 
Jautėsi švenčių nuotaika. Snigo lengvai, 
be vėjo, dideliais kąsniais.

Praeidamas Dominikonų bažnyčią, 
lengvai krūptelėjau. Prie bažnyčios du
rų stovėjo mano pažįstama. Ji buvo 
apsivilkusi tamsiu ilgu paltu, galvą ap
gaubusi juodu šydu. Nepajutau, kaip 
priėjau prie jos.

—Su artėjančiom šventėm, su Nau
jaisiais, — pasakiau sveikindamas.

Ji lėtai ištiesė pirštinėtą ranką, įdė
miai pro šydą stebėdama mane. Iš 
žvilgsnio, supratau, kad nepažino.

—Atsiprašau. Aš suklydau, — ūmai 
susigriebęs pasakiau.

—Nieko, nieko. Man labai malonu.
Aš tuo metu pažvelgiau į sieną. Ant 

jos vietoje seno skelbimo kabojo naujas. 
Didelės raidės iš toli krito į akis. Ji, tur 
būt, sugavo mano žvilgsnį, nes paaiški
no:

—Kambarį išnuomoja. Gal tamstai 
reikia?

—Ne, aš turiu.
—Na, matote, jūs visi kažkur, su kaž

kuo gyvenate . . .
Gal man tik taip pasigirdo, gal aš ap

sirikau?.. O ne. Jos balsas tikrai virp
telėjo, lyg nutrūkusi styga. Aitriai, 
skaudžiai.

Nesmagumas užgulė krūtinę. Nežino
damas, kuo jai padėti, kaip dažniausiai 
būna tokiais atvejais, mėginau pasiša
linti.

—Gerasis žmogau, — sustabdė ji ma
ne. — Gal žinote, kas parduoda kanarė
lę?

—Žinau, — nepajutau kaip išsprūdo, 
nors iš tikrųjų nieko nežinojau.

—Tada užsirašykite mano adresą ir 
atsiųskite tą žmogų. Aš jam gerai at
silyginsiu.

Rašiausi adresą ir jutau, kaip virpa 
mano ranka. O ji stovėjo prieš mane 
visa juoda baltame sniegulių fone.

Pirmąją dieną aš nuėjau į turgų ir 
nupirkau pačią gražiausią kanarėlę. 
Mano draugas nunešė ją senojo Vilniaus 
gyventojai.

RUDENS TOLIAI
SENUKAS

Iš beržynėlio, prisidaręs šluotų, 
Senukas Žiugžda per karklus pakrančių-
O sutema artėjanti vėjuota
Į upę įbloškia pulkelį ančių.
Ir takeliu, atbėgančiu nuo gryčių, 
Medžiotojai atsėlina pritūpę...
Senukas stabteli ir lyg netyčia 
Šluctikę vieną tėkšteli į upę.
Sukrykia antys ir, sidabro brydę 
Palikę upėj, nulekia į tolį . . .
Senukas jas šiltu žvilgsniu palydi 
Ir pamažu nukiūtina namolei.

TROŠKIMAS
Ruduo su gruodu, su šalčiu
Visas gėles nuskynė jau.
Tik man smagu,
Tik aš jaučiu
Pavasarį krūtinėje.
Kas gali tokią širdį duot,
Kurios šalna nejudina,
Kad aš galėčiau
Vis dainuot
Kasmet gražesnį rudenį.

Pranas Raščius

Apie krikščionybės kilmę
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

tinkamai pagal jų atliktus 
gerus darbus ir nuodėmes.

Dėl suminėtojo ^midroaš” 
rankraščio turinio krikščio
nių bažnyčios dvasininkai 
spaudoje buvo sukėlę didelį 
triukšmą. Aprašoįną šuras- 
tame rankraštyje ^Teisin
gumo mokytoją/h arba me
siją, jie buvo sutapatinę su 
Kristum, patį rankraštį pa- 
skelbę svarbiausiu Kris
taus asmens istoriš kūmo 
įrodomuoju dokumentu, o 
Kumrano sektą buvo pra
dėję laikyti beveik anksty
vosios krikščionybės bend
ruomene. Tačiau propagan
dinis dvasininkų karštis 
greitai atvėso, nustačius, 
kad minėtasis Kumrano 
rankraštis buvo parašytas 
jokiu būdu ne vėliau kaip 
100-50 metų prieš tariamą
jį Kristaus gimimą.

Legenda apie Kristų
Nesustojant ties toles

niais Kumrano rankraščio 
“midroaš” komentarais ir 
suktais dvasininkų išve
džiojimais, reikia pasakyti, 
kad šis dokumentas įneša 
labai daug šviesos į Kris
taus legendos išsivystymą. 
Jis parodo, kaip mistinės 
laukiamo mesijo - išganyto
jo, t. y. Kristaus, idėjos 
sektose trans formavosi į 
jau įvykusio fakto legendą. 
Kadangi šiai legendai vi
suomeninio vystymosi eigo
je buvo paruošta tinkama 
dirva, todėl gandų forma ji 
greitai plito po visą Romos 
imperiją, ypač pavergtose 
šalyse, įgaudama vis fan
tastiškesnes versijas. Sklei
džiami iš pradžių žodžiu 
Kristaus atėjimo legendai, 
kaip ir mesianizmo idė
joms, lengviausiai patikėjo 
vergai ir beteisių, išvargin
tų, nusivylusių darbo žmo
nių'sluoksniai, kurie pir
mieji tapo Kristaus legen
dos pasekėjais ir kai kurių 
Judėjos religinių sektų pa
vyzdžiu pradėjo kurti pir
mąsias krikščionių bend
ruomenes. Tokių bendruo
menių pėdsakai aptinkami 
tiek pačioje Judėjoje, tiek 
ir žydų kolonijose už Judė-

Ijos ribų jau apie I mūsų 
!eros amžiaus vidurį.

Nėra abejonės, kad pir
mosios krikščionių bendruo
menės savo santvarką, pa
pročiais ir religinėmis pa
žiūromis dar mažai skyrėsi 
nuo kai kurių Judėjos reli
ginių sek tų, kaip, pvz., 
aukščiau minėtųjų esenų. 
Todėl šis ankstyvasis nau
josios religijos laikotarpis 
yra vadinamas j u d ė j i n e 
krikščionybe. Vėliau krikš
čionių bendruomenės pra
dėjo vis daugiau ir daugiau 
pasipildyti įvairių Romos 
imperijos tautybių žmonė
mis, kurie atėjo su savo pa
pročiais ir nacion alinių 
kultų z liekanomis. Ryšium 
su tuo krikščionių bendruo
menės nustojo bet kokio na
cionalinio kolorito ir pradė
jo atsiriboti nuo Judėjos 
religinių sektų ir tikėjimu. 
I mūsų eros a. pabaigoje 
naujos religijos—- krikščio
nybės—įsikūrimas jau bu
vo įvykęs faktas. Dar sa- 
v a r a n k i š kesnes formas 
naujoji religija įgavo tada, 
kai iš įvairių Kristaus le
gendos versijų ir žodinių pa
davimų buvo parašyti ati
tinkami veikalai, sudarę vė
liau vadinamąjį Naująjį l 
testamentą, sukurti biogra-1 
fiųiai dievo-žmogaus bruo
žai ir jo stebuklingi darbai 
bei gyvenimas. Tai įvyko 
maždaug I mūsų eros am
žiaus pabaigos ir II a. vi
durio laikotarpiu. Žinoma, 
tiek šiuo laikotarpiu, tiek ir 
vėlesniais laikais dar vyko 
tarp tų pačių krikščionių 
bendruomenių ir sektų ašt
ri ideologinė kova, tačiau ji 
daugiausia buvo nukreipta, 
į naujos religijos stiprini
mą ir vadovaujančių pozi
cijų įgijimą.

Išsivadavimo viltis
Taigi pirmieji krikščio

nybės diegai susiformavo 
vergų, beturčių, iškankintų 
ir nustojusių išsivadavįmo 

. vilties liaudie s masių gel
mėse. Todėl valdantieji Ro
mos imperijos sluoksniai 
pirmąsias krikščionių bend
ruomenes sutiko su panie
ka. ir nepasitikėjimu. Prieš;

pirmuosius krikščionis ne 
kartą buvo organizuoja
mos žiaurios represijos ir 
p e r s e k iojimai. Tačiau į 
krikščionių bendruomenes 
greitai pradėjo ateiti žmo
nės iš daugiau pasiturinčių 
sluoksnių, kurie, ėmė vado
vauti bendruomenėms, su
darydami įvairių rangų 
dvasininkų kastą.

Pagaliau IV a. pradžioje 
krikščionybė buvo paversta 
valstybine religija. Tada 
krikščionių tarpe išnyko 
pirminis paprastumas, bet 
kokie jos narių tautinės ly
gybės pagrindai. Buvo pra
dėtos statyti puošnios baž
nyčios, įvestos iš senųjų 
Babilonijos, Egipto, Romos 
ir kitų religijų pačios iškil
mingosios apeigos. Krikš
čionių religija, kaip ir visos 
ankstyvesnės klasinės vi
suomenės religijos, pradėjo 
tarnauri valdančiai klasei 
ir ją ginti. Ji ištikimai gy
nė vergovinę santvarką, ji 
tapo svarbiausiu išnaudoto
jiškos feodalinės santvar
kos ir feodalų ramsčiu. 
Krikščionių bažnyčia da
bartiniu metu ištikimiau
siai tarnauja griūvančiam 
kapitalizmui ir aršiausiai 
gina kapitalistų klasės in
teresus. 1 Nereikalingas re
liginių paslaugų tik prole
tariatas, tapęs visišku 
valdovu socialistinėse šaly
se. Todėl socialistinėje ir 
komunistinėj>e visuomenėje 
nebelieka jokios socialinės 
bazės bet kokioms religi
joms.

J. Valstių žmonų 
surašąs ir rasės

Washingtonas. — Dabar 
einą Jungtinių Valstijų gy
ventojų surašinėjimas (cen
sus). Kad palengvinus su
rašinėtojams darbą, tai gy
ventojams yra išdalinama 
specialės blankos su klausi
mais. Yra klausiama, ko
kios rasės gyventojas.

The American Civil Li
berties Union iškėlė protes
tą prieš tų klausimų sufor
mavimą, kuris atsiduoda 
rasizmu.

re

Kiny nauja kalba 
kurtiems-nebyliams

Prieš pradedant rašto
formą, visoje Kinijoje svar
stomas projektas apmokyti 
kurčius-nebylius var t o t i 
pirštų ženklus naujai abė
cėlei išreikšti. Projektas 
pagrįstas nauja kinų kal
bos abėcėle, kuri dabar yra 
studijuojoma (tiksliau kal
bant, abėcėle, pritikyta kal
bai Han, kuria naudojasi 
dauguma Kinijos gyvento
jų). Dvidešimt šeši ženklai 
įgalina išreikšti dvidešimt 
šešias lotynų abėcėlės rai
des.

Ligi šiol kinų kurtieji-ne- 
byliai naudojosi paprasta 
ženklų kalba, nepritaikyta 
sudėtingoms idėjoms iš
reikšti. Nauji abėcėlės žen
klai įgalins juos daryti tai, 
ir, būdami labai glaudžiai 
surišti su rašomąja kalba, 
jie padės išmokti skaityti 
ir rašyti.

Pavykęs bandymas
Senovėje dirbtiniai dan

tys būdavo išplaunami iš 
dramblio kaulo, vėžlio šar
vo ar gyvulių dantų. Tais 
laikais protezų pritvirtinti 
nemokėta ir kosmetiniais
tikslais jie būdavo pritvir
tinamai prie tikrų dantų 
šilku, auksine vielele.
XVIII a. pradėti gaminti

i

iš perlamutro, porceliano, o > 
pastaruoju metu iš plast
masių. Kokie puikūs bebū
tų dantų protezavimo pa
siekimai, dirbtinis dantis 
negali būti absoliučiai pil
navertis.

Tarptautiniame estetinės 
chirurgijos kongrese, įvy
kusiame 1959 m. Londone, 
daktaras Leslis iš Kanadoj į yy 
pranešė,. , j kad 1958 (
ronte jis mėgino persodin
ti vieno žmoagus sveiką 
dantį kitam. 11-metei merU 
gaitei buvo žandikaulyje 
netaisyklingai išaugęs dan
tis ir persodintas jos 22 m. 
amžiaus broliui, kuriam 
trūko viršutinio priekinio 
danties. Operacija buvo 
sėkminga.

Bitės - užkariautojos
Viename Amerikos aero

drome įvyko neregėtos ka
rinėje istorijoje kautynės. ’ 
Keturias dienas buvo įnir
tingai kovojama su malūn- 
s p a r n į okupavusiu bičių 
spiečiumi. Pirmą dieną ae
rodromo tarnautojai mėgi
no tiesiog išvaryti bites, ta
čiau šis bandymas pasibaigė 
gėdingu atakuojančių bėgi
mu. y-

Kitą dieną buvo panaudo- <■ 
tos visos šiuolaikinės už
puolimo priemonės, ligi net 
cheminės atakos. Pagaliau, 
kai atakuojantieji ir patys 
to nesitikėjo,- bitės staiga 
pasitraukė. Tačiau malūn
sparnio viduje pasiliko bi
čių motinėlė, ir netrukus 
spiečius sugrįžo.

1 I

Tuomet lakūnai nu
sprendė įveikti bites mari
nimu ir izoliavo jas nuo iŠ- v 
orinio pasaulio. Malūnspar
nis buvo pridengtas bre
zentu, bet, deja, pailsėju
sios bitės, vos tik ištruku
sios. į laisvę, įnirtingai puo
lė žmones. įįj

Ir tik ketvirtą dieną la&ū- į 
nai suskato iškviesti pa- 
'prastą bitininką. Nieko ne
nusimanantis karinėje stra- J 
tegijoje bitininkas tiesiog Ką 
sugavo motinėlę, ir po kelių 
minučių spiečius jau buvo 
už aerodromo ribų.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penk L, baland. (April) 15į 1960



Atsakau Į klausimus
AIrIE AUŠROS VARTUS ivargėlių,” išmaldų prašan- ikrėipia i tai dėmesio; kiek-

Kai kurie žmonės manęs kada trys. Geiai,Nesužinojau, ar
k]aUsia- isitemijau vieną senyvą, tas nelaimingasis

jau žilą vyrą,
— Ar vyrai, praeidami; barzda, labai apsileidusį. ar kRas panašus senis, 

pro Ausros Vartus, dar vis jįs ]aiko atkišęs kepurę ir1 
prašo praeivių almužnos.
Įmetęs kepurėn pinigioką, 

aš jam patariau: 
—Nusiskuskite, 

apsivalykite!..
O jis man:
—Dobže, dobže!.. (Gerai, >siranda vienas kitas “al-

■ mužnos prašytojų,” neteko 
’sužinoti. Nesiteiravau.

$
i

Vaiky vagystės
1874 metais, Philadelphi- 

jos priemiestyje German-I 
town, įvyko pirmoji vaiko 
vagystė. Pavogė ketverių ■ 
metų berniuką Charles 
Ross ir reikalavo $20;600 
išpirkimo. Vagys negavo 
pinigų, nes neužilgo laike 
kitos vagystės jie buvo nu
šauti, 
n i ūkas.

taures laike kunigaikščio 
puotų.

Kungaikštis Žygimantas 
Augustas taipgi buvo naš
lys, jo žmona mirė. Tada 
jis, kaip sako istorija, “ne
galėdamas sulaikyti įgim
tos savo aistros moterims”, 
įsimylėjo į našlę Goštautie- 
nę - Barborą Radvilaitę. Ro
mansas vyko slaptas, nes 
Žygimantas Augustas žino
jo, kad, jei viskas išeitų 
aikštėn, kiltų skandalas. 
Slapta jiedu ir susituokė.

1547 m. Krokuvoje mi
rė Žygimanto Augusto tė
vas, Žygimantas senasis, 
Lenkijos ir Lietuvos kara
lius. Tada Žygimantas Au
gustas patapo karalium, ir 
tada jis viešai pasakė, kad 
yra susituokęs su Goštau- 
tiene — Barbora Radvilai
te. “Na, ir ką gi jūs man 

|dabar padarysite!” sakė jis 
tiems, kurie triukšmavo dėl 
to, kad jis vedė Barborą.

Ar gražioji Barbora savo 
gyvenime tikėjosi, kad pra
ėjus apie 400 metų po jos 
mirties, atsiras Vilniuje 
žmonių, kurie klaupsis 
prieš jos paveikslą, melsis 
ir prašys “nuodėmių atlei- 
dimo” bei grąžinimo jiems i "“‘tų R^G/Greenfease, au- 
dvaru, kuriuos buvę kume-!^ - •
čiai, bernai ir mergos šian- Reikalavo $600,000 išpirkį- 
dien patys valdo ir dirba 
savo naudai?!...)

Prieš išvykstant man iš 
Lietuvos, istorikas Juozas 
Jurginis sakė, kad jis bai
giąs rašyti brošiūrą apie 

____ ___ o„_ ____  , , , Aušros Vartus. Brošiūroje 
; gatvėse atbulų kalnierių i ištekėjusi už Trakų vaiva-! bus pateikta Aušros Vartų 
I nenešioja; jie rengiasi, kaip ! dos, Stanislovo Goštauto. ■ atsiradimo istorija ir tai,

likau moteriškę.. su .seniu pojo, pasitiesęs baltą nosi-
šaligatvyje.

Praeiviai, bendrai, mažai
nę.

“Matyt, 
daug turi

tu, žmogeli, per 
‘smertelnu’ nuo- vĮ v .   . , ( A X A V A pz A C V * v. K. v x    c,

• čių: kai kada jų ten būdavo ivjenas skubi savais keliais. Į dėmių, jei matai reikalo to- 
či^i gulėjo kiame ore ateiti ir prašyti 

_______o kuriam iš stebuklingosios panelės 
su neskusta jsjCliiaLl nusiskusti barzdą, jų atleidimo!..

tebėra verčiami nusimauti1 
nuo galvos skrybėles, kaip 
būdavo buržuazijai Vilnių 
valdant?

Ne, dabar nieks vvru ne- ' ve
verčia daryti taip, kaip, 
versdavo daryti carinė 
valdžia, o vėliau lenkiškų ( gerai!) 
ponų okupantų valdžia.

Taip, atsimenu, prieš apie 
50 metų, kai aš lankyda
vausi Vilniuje, kiekvienas 
vyriškis, nežiūrint, kokios i 
jis tikybos, praeidamas pro 1 pažino, 
Aušros Vartus, 
nusimauti nuo galvos skry
bėlę bei kepurę. Atžaga
riai, jis būtų turėjęs pasi- 
mokėti pabaudą.

Kadangi tarybinė vyriau
sybė atskyrė bažnyčią nuo 
valstybės, ji suteikė pilie
čiams pilną sąžinės laisvę. 
Jie gali, jei nori, praeida
mi pro Aušros Vartus, nu
simauti nuo galvos skrybė
lę, gali nenusimauti, tai jų 
dalykas. Gali melstis, gali 
nesimelsti.

Dažnai praeidavau pro 
Aušros Vartus ir, staptelė
jęs, žiūrėdavau, ką ir kaip 
kas daro. Pasirodo, dar 
yra, nors nedaug, vyriškių, 
kurie ties Aušros Vartais 
nusimauna nuo galvos 
skrybėlę — daugiausia se-! fa (Vilniuje jų mažai kur ! laiku ten klaupia ir pote- 
nesnio amžiaus vyrai. Bet i gatv§se matysi). jriauja?..”
dauguma nenusimauna. i Neturėjau laiko ilgiau i Vieną dieną gerokai lijo

Palei pačius Aušros Var- pastovėti ir pažiūrėti, kas Į ir tas džentelmanas visvien 
tus kai kada mačiau ir “pa- iš to viso išeis. - Taip ir pa-i ant vieno klupsčio ten klū-

mąsčiau aš.
Šis vyras man ramybės 

Bendrai Tarybų Lietuvo- nedavė.
ije elgetauti nevalia: kiek
vienas, i 1:"

tamsta

paskutinis., paaiš.k i n i m a s 
bus teisingiausias.

Aušros Vartų koplyčia 
šiandien yra valstybės sau
goma. Prie sienos, ant ku
rios koplyčia stovi, yra iš- > 
kabintas toks įrašas:

Lietuvos TSR 
Visasąjunginės reikšmės 
Architektūros paminklas 
Aušros Vartai ir miesto 

siena XVI
Paminklas saugomas 

valstybės
Koplyčia pamaldoms at

dara.
Joje yra kai kur įrašų— 

lenku kalba. Dėl to aš bu
vau padaręs pastabą vysku
pui Julijonui Steponavičiui.

Mokslininkų atidengimas
Tarybų Lietuvos moksli

ninkai atidengia tą faktą, Į 
kad Aušros Vartų abroze i 

! esąs panelės švenčiausios ‘ 
! paveikslas yra paveikslas 
i Barboros Radvilaitės, Lie- 
! tuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto numy
lėtinės. Kitais žodžiais, 
dailininkas, kuris šį pa
veikslą piešė, “viską ėmė” 
nuo tos garsios merginos, 
kurią Žygimantas Augus- 

’ i tas buvo įsimylėjęs, nors ji 
nebuvo karališkos giminės, 
nors tai kėlė skandalą ka
rališkame dvare. Barbora 
Radvilaitė buvo daili mote-

i
1

Teiravausi pas kitus vil- 
negalįs duonos už- niečius, kurie geriau pažįs- 

sidirbti asmuo, paimamas į ta žmones: “Kas tas vyras 
ten galėtų būti?..”

Vieni man sakė:
—Gal koks buvęs dvari

ninkas, iš kurio, atėjus ta
rybinei santvarkai, buvo 

[atimtas dvaras ar dvarai,

i senelių prieglaudą ir 
žmoniškai užlaikomas. Ko
dėl palei Aušros Vartus at- j

Bet nesiskuto.
Trečią dieną praeinu aš 

pro tą vietą ir vėl matau tą 
pati senį taip pat apsilei
dusi. Jis gal būt mane at- [

tai ir neatkišo man 'torelių ir vyrų klūpojančius
[ir lyg poterius kalbančius.

—Ar žmones ties Aušros | tai dabar meldžiasi, kad 
Vartais meldžiasi

Taip, mačiau keletą mo-

turėdavo savo Kepuies. [ v t
Po keleto dienų, praeida-[ Jie klaupia šaligatvyje pa-i 

mas pro ten, matau šąli-]ei šv. Teresės bažnyčią.
i gatvyje nei šiaip, nei taip1 
ant pilvo išsitiesusį seną 
vyrą. Greta jo stovi kepu
rė ir kai kurios kapeikos. 
išsibarsčiusios šaligatvyje. 
Lazda tolokai nuo jo nusly
dus]. Buvo šaltokas oras, 
lynojo . . .

Žiūriu, ateina senyva mo
teriškė ir bando senį pri
kelti, kalbėdama:

—Pilieti, tu ir vėl!.. Kel-'poterius ir 
kis, nes kai ateis milicijan-1 nai” dažnai 
tas, tau bus bloga!.. Kel- nę; pakėlęs 
kis, pilieti, kelkis!.. Mili-

dabar girtų neglosto... koplyčios.

Vienas tokių maldininkų 
mane labai suįdomino. Tai 
buvo viduramžis vyras, 

’juodu kostiumu ir palitu 
apsirengęs, su balta apy- i 
kakle, su žvilgančiu kakla-| 

. Veidas pilnas, pa- [ 
išsiskutęs. Keletą į 

aš jį mačiau klūpo-, 
siaurokame 
Jis turbūt 

labai 
mušėsi 
galvą, 
Aušros Vartų

raiščiu, 
tukęs, 
kartu 
jautį 

, vyje.

tiesiai link

šaligat-' 
kalbėjo ! 
“nobaž- 
i krūti- 
žiūrėjo

Nesurastas ir ber

m., Hopewell, N. J., 
Lindberghų sūnų 

, 20-ties mėnesių

cija
Moteriškė bando padėti [ 

seniui atsikelti, 1
i spiria šalin. Milicijanto nė-i 
j ra (Vilniuje jų mažai 1 
| gatvėse matysi).

Neturėjau laiko ilgiau l

■ “Kas jis 
bet jis ją [galvojau aš. -------

kiekvieną kartą tuo pačiu!
“Kodėl

r Apie krikščionybės kilmę
Rašo J. MATULIS

Lietuvos Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos narys

Krikščionų ir kitų religi
jų dvasininkai tvirtina, esą 
jų atstovau j a m a religija 
esanti vienintelė ii* absoliu
čiai tikra, ir ją žmonėms 
paskelbęs pats dievas. Pa
vyzdžiui, krikčionių bažny- muojantis klasinei visuo- 
čios ^kunigai s avo religijos ' meneų arba pereinant ver- 
įkūrėju laiko paties dievo goVjneį santvarkai į feoda- 
Jahovos sūnų • Jėzų Kris- Su vienu iš tokių
tų, kuris maždaug prieš du įstoi’inio perėjimo laikotar

piu, būtent su vergovinės 
gadynės krize, yra glau-

ir religinių pažiūrų bei iš
tisų religinių sistemų paki
timai įvyksta pereinamai
siais iš vienos visuome
ninės formacijos į kitą lai
kotarpiais, pvz., irstant gi- 

■ mininei santvarkai ir for-

I“stebuklingoji panelė šven
čiausia” atimtų dvarą iš 
kolūkiečių ir jam atgal grą
žintu kartu su kumečiais,

i bernais ir mergomis.
Kiti sakė:
—Gal koks buvusio fab-1 

'rikantėlio ar bankininko! 
Į sūnelis meldžiasi, kad “ste-1 
■buklingoji” grąžintų jam 
; turtus, kurie buvo naciona- 
I lizuoti.

Bet atsirado vienas vil- 
iniečių, kurio nuomonė gal 
būt bus arčiausia teisybei 
Jis sakė:

—Galimas daiktas, k a d 
:tasai “ma 1 dininkas” yra 
niekas kitas, kaip kunigas, 
pats atėjęs, o gal vyskupo 
prisiųstas, klūpoti ir mels- i 
tis, teikiant pavyzdį ki
tiems...”

(Ryšium su tuo galima 
pridėti: Barbora Radvilai- 

Lietuvos kunigai dabar tė, vilnietė, anksčiau buvo
— iii T-i* • I • v . t — • • v rnrr 1 •

nenešioja; jie rengiasi, kaip ! dos, 
ir visi kiti piliečiai. Tu gat
vėje neatskirsi kunigo nuo 
kurio kito vyriškio, švariai 
apsirengusio...

Taip, aš manau, jog šis,

Kai šis mirė, ji grįžo į Vil
nių pas savo našlę motiną 
ir pas brolį, kuris tuomet 
tarnavo kunigaikščio dvare 
— pilstė vyną ir midų į mn

ir tai, 
kaip katalikų dvasininkija 
sugalvojo paskelbti juos 
stebuklingais.

Brošiūra žada būti i do- v

1932 i 
pavogė 
Charles, 
amžiaus. Reikalavo $50,000. 
išpirkimo. Vagiui pinigai 
buvo priduoti sutartoje vie
toje ant kapinių. Berniu
ką nužudė, negyvo lavonas 
rastas gegužės 12 d.

Areštavo vokietį Bruno 
Richardą Hauptmaną, jo 
garadžiuje rado $14,000 
suženklintų išpirkimo po-* 
pierinių pinigų. Jį nužudė 
elektros kėdėje 1936 metų 
balandžio 3 dieną Trenton, 
N. J.

Trečia buvo garsi vagys
tė 1953 m., Kansas City, 
kur iš mokyklos išsivedė 6

tomobilių pardavėjo sūnų, v

mo. Pinigai buvo priduo-
Vaiką nužudė. Jo la- | 

vonas rastas. Areštuoti f 
Carl Hall ir Mrs. B. .B. į 
Heady prisipažino kaltais. 
Pas Carl Hall rado $590,- 
000 išpirkimo pinigų 
du nužudyti gruodžio

ti.

. Abu-
18 d.

----------- ,
Washingtonas. — 

dentas. Eisenhoweris 
rūpino, kad Niksonas ne 
gauna daug balsų.

Prezi- 
susi-

sektų, kurios stengėsi ižo-1 ris pasmerksiąs visus'“tįm- ly 
i,” įįižęmąje^lįi-j Ii , 

viešpatausiąs teisingumas, y 
Apie esenų sektos gyveni-;

mą ir jų ideologiją pasiju-' 
tiniais dešimtmečiais ’’’su
rasta nemaža medžiagos 
Mirties jūros pakraščiuose. 
Nuo 1947 m. Chirbet-Kttm- 
rano vietovėje buvo atkakta 
ištisa esenų bendruomenės 
sodyba, kurioje rasta gau
sus kiekis archeologinių pa- 
minklų ir senovės rankraŠįv. 
čių. Kumrano archeologi- d 
nė ekspedicija iki šiol su- į 
rinko daugiau kaip 300 
rankraščių, kuriuos buvo I 
paslėpę sektantai daugiau | 
kaip prieš 2 tūkstančius į 
metų. Nors šie raštijos pa-, į 
minklai dar nėra galutinai | 
išstudijuoti, tačiau jie* Zpa- ;R 
rodė, kad esenų s e k t o s*1 
Kumrano sodyba buvo įkury ® 
ta apie II a. pr. m. e. pa- B 
baigą, taigi maždaug prieš 9 
200 metų iki krikščionybės R 
atsiradimo. Šią sodybą ;Ro- i 
mos kariuomenė sugriovė 1 
ir gyventojai ją apleido Ju- ■ ; 
dėjos karo metu (72-66 m. -.1 
pr. m. e.). 1 [

“Teisingumo mokytojas^’ I
Iš daugelio surastų Kum- I 

ran o rūsiuose rankraščių I 
ypatingo dėmesio vertas Į 
vienas rašinys, vadinamas, I 
“mįdroaš,“ kuriame komen- yl ) 
tuojama biblijos knyga At-^l 
vakuma. Šiame rašinyje r L 
kalbama apie “teisingumo jz 
mokytoją,” kuris žuvęs nuo I 
nuodėmingos Jeruzalės 3 
dvasininkų rankos. Apie J 
“teisingumo mokytoją” sa-;.| 
koma, kad jis buvęs dievo t 
pateptasis, t. y. mesijas, V 
kuriam dievas atidengęs vi- w» 
sų savo pranašų pasakytų- 
jų kalbų slaptąją prasmę, 
ir kad pats “teisingumo Jį 
mokytojas” buvęs dieviško- 
ji esybė. Žmonijos dienų 0

(Tąsa 4-tame pusi.)

valdoma grynai dvasininki- niuose maždaug nuo I a. pr.
jos. Tačiau teokratinė (dva- m. ę. vidurio, kada Judėja liuotaį laikytis nuo audpPj-^s ąūnus.
sininkų Valdoma) valstybė buvo galutinai įjungta į 

!skverbtis į Palestiną įvai- neatnešė liaudies masėms'
rios žydų gentys, keliaujan- laimes. Valdančioji dvasi-
čios su savo kaimenėmis iš 
Mažosios Azijos dykumų. 
Šios gentys nugalėjo vieti
nius gyventojus samarie
čius, juos išstūmė ai:ba iš 
dalies su jais susimaišė ir 
sukūrė Palestinoje eilę ma
žų valstybių. Kiekviena žy
dų gentis turėjo savo kultą 
ir garbino savo gimininius 
dievus. Šios gentys maž- 

i daug XI - IX amžiuje prieš 
mūsų erą susijungė į vie
ną valstybę, kuri pajėgė at

sispirti prieš įvairių tautų 
i užpuolimus. Šūvi enytoje 
! valsybėje žymiausia buvo 
’Judos gentis, iš kurios kilo

tūkstančius metų buvęs 
specialiai pasiųstas iš dan-1 
gaus į žemę, stebuklingu • džiai susijusi Kristaus le- 
būdu įsikūnijęs žmoguje ir, [ gencja ir krikščionybės at- 
Romos kariams padedant, ; sjraciimas. 
Judėjos dvasininkų nukan-1 v. . , -_ _
kintas ant kryžiaus už visų! Paskutiniame amžiuje i pirmoji karalių dinasti- 
žmonių nuodėmes. Užrašy-' Prieš musų erą ir pirmai-1 
tieji padavimai apie paties, s^a^s mūsų eros amžiais 
dievo Jahovos darbus ir jo . Romos imperija buvo pasie- 
“išrinktosios” žydų tautos ■ k^si didžiausią savo galy- 
aristokratijos nuotyk i u s , į bės laikotarpį. Ji ^pavergė 
vadinamoji Biblija, i____1
parašyta tariamojo prana
šo Mozės, diktuojant pa
čiam Jahovei ant Sina
jaus kalno. Legendos apie 
Kristų, jo gyvenimą ir ste
buklus, pateikiamos vadi
namajame Naujajame tes
tamente, esančios užrašy
tos jo betarpiškų mokinių 
arba apaštalų daugiausia 
iš paties Kristaus lūpų. To
dėl abu suminėtieji veikalai 
krikščionių bažnyčios laiko
mi šventomis knygomis, o 
jose skelbiamos pasakos 
pripažįst a m o s absoliučio
mis ir tobuliausiomis tie
somis, kuriomis abejoti yra 
didžiausia tikinčiojo nuodė
mė.

Viskas kinta
Tačiau istorija rodo, kad 

religiniai vaizdiniai, kaip 
ir visos kitos žmonių pa
žiūros, yra nuolatiniame 
kitimo būvyje. Keičiasi ir 
pačios religinės sistemos. 
Ypač stambūs ideologiniai

. J i pavergė 
esanti1 žiauriai eksploatavo be- 

' veik visas vakarinės Euro
pos dalies, Viduržemio jū-1 
ros baseino, Mažosios Azi
jos ir kitas tautas. Gausūs 
pavergtųjų tautų bei vergų 
sukilimai buvo paskandinti 
kraujo kalnuose. Imperijos 
darbo mases apėmė visuoti
nis nusivylimas. Jos nusto
jo tikėjusios sunkią padė
tį pakeisti savo jėgomis. 
Pavergtųjų šalių varguo
menė ir iškankinti v-ergai, 
netekę išsivadavimo vilties, 
metėsi į mistiką. Laukda
mi malonės iš dangaus, jie 
nustojo tikėti senaisiais 
dievais, kuriuos tebegarbi
no vergvaldžiai. Visoje im
perijoje pradėjo plisti įvai
riausi religiniai kultai. Y- 
pač gera dirva religinėms 
sektoms tarpti buvo susida
riusi Judėjoje.

žydų gentys
Dar XVI-XIV amžiuje 

prieš mūsų erą pradėjo 
mę teisti visų žmonių ati-

ninkija stiprino vergovinę 
santvarką, spaudė paskuti
nį prakaitą iš darbo masių, 
nepaliaujamai didino jų 
skurdą. Masės savo viltis 
nukreipė į dievą Jehovę, ti
kėdamos, kad jis neapleis 
išrinktosios tautos ir pasiųs 
žmonėms išgelbėtoją nuo jų 
visų vargų. Išgelbėtojo, ar
ba vadinamojo mesijo, lau
kimas buvo nepaliaujamai 
palaikomas įvairių keliau
jančių pranašų ir pamoks
lininkų. Laukė mesijo ir 
baigančios nykti senosios 
aristokratijos s 1 u o k sniai, 
tikėdamiesi atgaivinti savo 
buvusią įtaką ir galybę. 
Šie sluoksniai ir jų šalinin
kai mesiją, kuris senojoje 
hebrajų kalboje reiškia 
“pateptasis,” o graikų kal
ba vadinasi “christos,” 
įsivaizdavo karaliaus asme
nyje, kuris turėsiąs sujung
ti visą žydų tautą į vieną 
didelę valstybę ir atkurti 
senusius “aukso amžiaus”! 
laikus. Pagal jų pranašus, 
mesijas turėsiąs gimti būti
nai iš žydų karalių Dovydo 
ir Salomono giminės.

Taigi, pranašavimai apie 
žydų tautos išgelbėtojo-me- 
sijo atėjimą prasidėjo jau 
maždaug VIII-VII a. pr. m. 
e. Laukiamasis mesijas 
žmonių fantazijoje įgavo 
dvigubą charakterį. Legen
doje, surašytoje vadinama
jame Naujajame testamen
te, Kristus laikomas žydų 
karaliaus Dovydo sūnumi, 
bet kartu aprašinėjamas jo 
skurdus gimimas staliaus 
Juozapo ir Marijos bena
mėje šeimoje.

Mistinės idėjos
Ypač sustiprėjo ir išplito 

mistinės mesianizmo idėjos

ja. Ryšium su tuo gimini
nis judėjų genties dievas 
Jahovė pradėjo iškilti virš 
kitų genčių gimininių die
vų —• Elogimo, Sichemos, 
Favoro, Dano, Machanai- 
mo, Penelio ir daugelio ki
tų. Ypač sustiprėjo Jaho
vės kultas VIII a.pr.m.e., 
kada Asirijos karalius Sar- 
bonas sugriovė Šamariją, 
ir iš buvusios didelės žydų 
valstybės nepriklausoma iš
liko tiktai Judėja. Tačiau 
netrukus ir ją pavergė Ba
bilonija. Netekus nepri
klausomybės ir Babilonijos 
nelaisvėje žuvus daugumai 
žydų aristokratijos giminių 
šeimų, nebeliko kliūčių mo
noteizmui galutinai įsigalė
ti. Dievas Jahovė tapo vi
sos pavergtos tautos vienin
tele paguoda ir viltimi. Šį 
dievą pasisavino pirmieji 
krikščionys, jis dabar tebe
garbinamas visose krikščio
nių bažnyčioe.

Jahovė
Jahovė tapo vieninteliu 

nacionaliniu žydų tautos 
dievu išsivadavus iš Babilo
nijos vergijos, kada buvo
atstatyta Judėjos valstybe, visuose žydų tautos sluoks-

Romos imperiją, ir sunkus 
imperijos valdininkų jun
gas dar daugiau prispaudė 
darbo liaudies mases. Iš 
Judėjos buvo grob i a m a s 
turtas, išsiurbiami liaudies 
masių darbo vaisiai, augo 
skurdas, žmonių nelaimės 
ir nusivylimas. Nusivyli
mą dar labiau padidino per 
trumpą laikotarpį paskan
dinti kraujyje bent? keli žy
dų tautos sukilimai prieš 
Romos pavergėjus. Ryšium 
su tuo gilus dievo Jahovės 
pagalba ir greitu mesijo 
atėjimu tikėjimas virto be
veik visaliaudine išsilaisvi
nimo kovos išraiška. Akty
viausias šios ideologijos 
propaguotojas žydų tautos 
tarpe buvo religinė-politinė 
zolotų partija, kuri po me
sianizmo vėliava kvietė su
siburti į kovą prieš paver
gėjus.

Žinoma, toli gražu ne vi
si žydų tautos sluoksniai 
vienodai pritarė kovingai 
zolotų partijos propagan
doj už sukilimą. Pvz., sadu
kėjai, atstovau j a n t i e j i 
stambių žemės savininkų, 
vergvaldžių ir dvasininki
jos luomams, neblogai su
gyveno su pavergėjais ir 
buvo patenkinti esama pa
dėtimi. Jų tarpe rasdavo 
atgarsį tik tos mistinės1 me
sianizmo idėjos, kurios 
skelbė laukiamo mesijo ka
rališką kilmę ir jų senosios 
įtakos bei privilegijų atkū
rimą nepriklausomoje Judė
jos valstybėje. Tarpinę pa
dėtį užėmė fariziejų parti
ja, kuri mažiau buvo susi
rišusi su romėnų okupaci
ne administracija ir mesia
nizmo idėjų atžvilgiu ma
žiau skyrėsi nuo zolotų. 
Pagaliau tų laikų visuome
ninės ir istorinės sąlygos 
buvo sukalusios eilę kitų 
politinių srovių ir religinių

gų. visuomeninio gyvenimo 
įvykių ir visą dėmesį kon
centravo į aną pasaulį bei 
mistinius pergyven i m u s . 
Todėl greta kovingo mesia
nizmo, socialinė ir naciona
linė priespauda pagimdė 
pasyvų mesianizmą, kuris 
skelbė pakantos ir nesiprie
šinimo bet kokiam 
kam blogiui idėjas, 
mas greito mesijo 
dymo.

žemiš- 
laukda- 
pasiro-

Esenai
Iš daugelio pasyvaus me

sianizmo sektų tenka tru
putį apsistoti ties esenais, 
kurie šiandien pripažįsta
mi pirmųjų krikš č i o n i ų 
bendruomenių pirmtakais. 
Esenai buvo susikūrę savo 
sodybas Mirties jūros pa
kraščių dykumose, toli nuo 
visuomeninės kovos centrų. 
Jie gyveno uždaromis ben
druomenėmis, kuriose ben
drai buvo vedamas visas 
turtas. Svarbiausia kiek
vieno bendruomenės nario 
pareiga buvo ramus, blai
vus ir santūrus gyvenimas, 
griežtai prisilaikant visų 
religinių apeigų. Pagrin
dinės apeigų pareigos buvo 
apsiplovimas vandeniu ir 
šventa puota arba bendra 
vakariene .Esenai buvo gy
vų aukų dievui priešinin
kai, neapkentė puošnių pa- 
rėdų ir viso to, kas žmogų 
sieja su šiuo nuodėmingu 
pasauliu. Jie sm-erkė tiek 
romėnų priespaudą, tiek ir 
Jeruzalės dvasininkų išnau
dojimą, tačiau nekvietė 
liaudies į kovą prieš pri
spaudėjus ir išnaudotojus. 
Esenų bendruomenėse vieš
patavo labai griežta draus
mė ir paklusnumas vyres
niems nariams. Esenai ti
kėjo, kad po mesijo atėjimo 
įvyksiąs dievo teismas, ku-
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Sail Francisco, Cat i
I

Kovo ir balandžio men. 
LLD kuopos susirinkimuo
se buvo atidžiai apkalbėti 
dalykai, kaip mes galėsim 
finansiniai paremti musu 
1 a i k r a š čius” “V ilnį” ir 
“Laisvę,” ir svarstytas 
klausimas, kaip paremti 
ateiviu gynimo reikalus. 
Po apkalbėjimo daryta iš
vada, kad mes gražiai pa
remiant laikrašti “Laisvę,” 
todėl turime stengtis gau
siai paremti ir dienraštį 
“Vilnį”. Perskaičius “Vil
nies” 40 metu sukakties 
reikalu laišką, nutarėme 
įstoti į “Vilnies” 40 metu 
klubą su $40. Ir buvo su
rinkta nuo pavieniu. Taip
gi kuopa pridėjo dešimkę, 
tai surinkta $44 tam pa
čiam tikslui. Tai. mat, kad 
ir mūsų neskaitlinga lietu
vių kolonija netoli atsilie
ka nuo didesniu kolonijų. 
Garbė darbščiai kuopos 
valdybai ir pramogų rengė
jams už jų nuoširdi! triū
są.

Kovo mėn 20 d. B. Sut
kus atžymėjo savo gimta
dienį. Skaitlinga grupė 
svečių linksmai tą dieną 
praleido. Pobūvio pasek
mės: Sutkai užmokėjo tos 
dienos išlaidas, o visas pel
nas, virš šimto dolerių, bu
vo paskirtas ateivių gyni
mo reikalams.

Teko nugirsti, kad San 
Francisco L L I) narys ir 
dvi draugės iš San Leandro 
pa našią puotą duos gegužės 
mėnesį draugų Karosų va
sarnamyje, Santa Cruz.

Taigi, LLI) kuopos pra
mogų r cm gėja i neeikvoja 
laiko veltui, o darbuojasi 
naudingai, duodami gražų 
pavyzdį kitiems.

LIGONIAI

ir gerai susveikti. Drau-! 
gės Ievutės namų adresas: ( 
3220 16th St., So. Seattle, 
Wash. Būtų gerai, kad ; 
šiai draugei parašytum su-1 
raminančią kortelę.

Mūsų sanfrancisk i e t i s 
Petras Norkus jau peržen
gia 80 metų savo amžiaus, 
ir vertas pasveikinti, kad 
dar atrodo gražiai ir links
mai leidžia gyvenimo die
nas. Jo gyvenimo draugė j 
Agotėlė irgi mažai jau-, 
nesnė už savo vyrą, bet I 
malonu į ją pažiūrėti, ke

ikia ji energinga ir (larbš- 
' ti.

Antra seno amžiaus lie
tuvių Šeima yra Benadas ir 
Ona Zalogai, gyvenanti ne
toli Sonomo, mažam mies
telyj Glen Ellen, Calif. Za- 
loga, jau baigia aštuntą de
šimti amžiaus, atrodo gra
žiai ir apie namus darbuo
jasi energingai.

i Jo gyvenimo draugė Za- 
logienė irgi gilaus amžiaus, 
bet įdomu į ją pažiūrėti, 
kokia .ji energinga, ir rei
kalui esant vairuoja auto
mobili ir dirba visus dar
bus.

Visi paminėti draugai ir 
draugės yra LDS ir L L I) 
kuopų nariai, ir, tikiuosi, 
pasiliks gerame stovyj vi
są savo amžių.

Praėjusių metų turistai į 
Lietuvą praskynė kelią. 
Praeitais metais kiti nei 
svajoti nenorėjo apie važia
vimą. Lietuvon, bet šiemet, 
girdėtis, iš mūsų mažos lie
tuviu kolonijos jau gera 
grupė pasirengus kelionei, 
kai tik bus galima važiuoti.! 
Tai rodo, kad tik pradžia | 
sunki, o kada jau kelias 
p ra važinėtas, tada greičiau 
atsiranda ukvatninkų ke
liauti.

Brockton, Mass.
ŠIRDINGA PADĖKA į
Š. m. vasario mėnesį tu-| 

vėjau didelę nelaimę. Eida
ma leduotu šaligatviu pa
slydau ir susilaužiau koją. 
Daktaras įdėjo koją į gipsą 
ir liepė nesikelti iš lovos. 
Gydžiausi namie ir sirgau 
ilgai. Turėjau daug lanky
tojų ir gavau daug laiškų, 
atviručių ir dovanų nuo 
daugelio asmenų, išreiš
kiant man užuojautą.

Širdingai dėkoju drau
gams ir draugėms už ap
lankymą ir raštu išreikštą 
simpatiją, taipgi už dova
nas. Jūsų draugiškumas 
daug mane suramino ištik
toje nelaimėje.

Dabar jau galiu pavaikš
čioti, vis einu geryn.

Jūsų draugiškumo ir iš
reikštos man simpatijos 
niekad neužmiršiu.

Eva Kavolis

M įr ė

Jau netoli Aido choro koncertas
Jau buvo pranešimų apie 

koncertą, bet ne pro šalį 
ir vėl priminti:

Aido pavasarinis koncer-: 
tas įvyks sekmadienį, ba-1 
iandžio 24 d., Ukrainų salė
je, 216 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 3:30 po
piet.

Aido simpatikas minėjo 
beveik visą tekstą ir vei-

praeit neįstengia,
Ten jaunyste 

kaip vėjas praeis.
Bus jų gana daug—lietu

vių poetų parašytos, Lietu
vos kompozitorių muz i k a 
padabintos.

Šis koncertas bus vienas 
iš gražiausių.

Draugė M. Stensler jau 
turi suformavusi visą pro-

E abai gerai pavyko
Kapsuko minėjimas

kiančiųjų vardus. Aš noriu gramą ir baigiama šlipuoti. Po miestą paSldairiuS 
’ ’ Ų“ --•-j ap_

kad ateitumei išgirsti mūsų mokyti ir, žinoma, savo už- Federalinis teisėjas F 
choro gražias naujas dai- duot) atliks.
nas. Čia ištrauka iš vienos:

Ten palei upę 
takas rangos, 

Ten tolumoj, 
Liko namiškiai 

širdžiai brangūs 
Tėviškėj taip mylimoj. 

O štai posmelis iš kitos:
Užkariausim

saulėtą padangę
Išrašysime*: : 

tundrą keliais. 
Ten kur niekas

tik pakviesti visuomenę, Choriečiai jau gražiai au

tai,Dar reikia pažymėti 
kad vyrų choras sustiprėjo. 
Neseniai sugrįžo buvę ilga
mečiai choriečiai, geri teno
rai, Alekas Velička ir W. 
Keršulis. Basams talkon at
ėjo Augustinas Iešmantą, o 
jis, kaip žinia, turi nepa
prastai stiprų balsą. Tai 
reiškia, kad choras pasiro
dys geriau už praeitį.

Aido choras kviečia visus 
i dalyvauti.
I Koresp. V. Kazlauskas vej- ]ejdžia

Bun-Balandžio 10 dienos po-1 Pirmininkavo
pietę, Kultūrinio Centro sa-.kus.
Įėję, įvyko Vinco Kapsuko-
Mickevičiaus 80 metinių pa- meniniai 
minėjimas.

Ruošė Lietuvių Literatu- pranešimą
ros Draugijos 1—ji kuopa.' tautos vado gyvenimą, ko- 

_-,vas nuo jo jaunų dienų už 
darbo žmonijos laisvę, lite- 

; ratinius i)' organizacinius 
nuopelnus, jo didelį asme

nini draugiškumą.
Viduryje savo kalbos Mi- 

i žara pakvietė Nastę Buk- 
nienę paskaityti iš Kapsu

lėj us Mizara, kuris as- 
gerai pažinojo 

Kapsuką, padarė nuoseklų 
a]) i e lietuvių

van Belt Bryan panaikino
kaltinimą taksu reikale !
pries kunigą - kongresma-
na Adam Clayton Powell. į 'knJgJs’'jo'paties’apibū- 
Bet dar vienas kaltinimas į dinim!į. kaip Kapsukas iau- 
pasiliko. . t(-si Varšuvos kalėjime.

m i z^ ty [Buknienė skaitė labai gra-
i, visiems girdimai. Po

Jonas Radę tebėra South
ern Pacific ligoninėje nuo 
gruodžio mėn., ir dar neži
no, kada grįš namo. Jo 
sveikata tai gerėja, tai vėl 
atkrinta.

Oaklandietis Jurgis La
penas skundžiasi turįs ke
lyje reumatą, ir jau kelin
tas mėnuo, kai negali gerai 
vaikščioti. Linkui greito 
pasveikimo.

Kovo 12 d. mirė san- 
franciskietė Olga Šmitienė. 
Turėjo nemažai turto, bet 
gyveno tikrai ubagiškai ir 
buvo pažangiečiams prie
šinga.
APIE MŪSŲ DRAUGUS

Aplaikiau laišką nuo 
geros draugės iš Seattle, 
Wash., kad jos gera drau
gė (kaiminka) Ievutė Balt
rušaitienė stuboje apsvaigo 
ir krito be žado ant </r/n- 
dų. A m balansas tuoj nu
gabeno į ligoninę ir su pa
galba oksigeno vos atgaivi
no. Ievutė randasi ligoninė
je labai silpna.

Tai tikrai gaila geros 
teaugės. Linkiu jai greit

KRAUTUVIŲ TARNAU
TOJŲ STREIKAI

Tik neseniai užbaigtas 
verpyklų ir audyklų darbi
ninkų streikas. Vėliau pra- 

| sidėjo krautuvių tarnauto
jų streikai. Septynios de- 
|partamentinės krautuvės 
| susitaikė be streiko, o Wool- 
| worth, Hatfield ir Kessis 
i darbininkų streikas po pen- 
ikiu dienu laimėtas, u v

Alvin (t s

' Newark, N. J.
Į

Ukrainų namas
I

Progresyviai ukrainie- 
| čiai nusipirko namą su sve- 
I raine. Jis yra: 723 So. 14th 
St., Newark, N. J.

Šeštadienį, balandžio 24 
i d., 7:30 vakaro, ten rengia 
I prakalbas. Kalbės Dr. V. 
i Levickį, kuris lankėsi Uk- 
irainoje. J. L.
i

New Haven, Conn. — 
New York-New Haven- 

i Hartford geležinkelių kom- 
' panija pakels 10 procentų 
už važiuotę.

Antanas Glovinskas, 73 
m., po sunkios ligos namuo
se, mirė ligoninėj, Somer
ville, N. J.

Iš St. Bernard bažnyčios, 
jo kūnas buvo palaidotas St. 
Bernard kapinėse, Raritan, 
N. J.

Velionis paliko žmoną 
Ann, švogerį Stanley Poš- 
kaitis, gyvenantį Oxford 
Nursing Home Brooklyne, 
tris dukterėčias, Victoria, 
Pearl ir Eleanor.

Po laidotuvių palydovai 
buvo sukviesti pietauti į 
Raritan Valiev Inn. Visą 
tvarkymą našlei Glovins- 
kienei pagelbėjo velionio 
podukra Ann Constance, iš 
Connecticut.

—Mrs. George Zemba, 
Ęyram,, Conn.

MOTERIS PUOLĖ 
PO TRAUKINIU

Ant Lexington Ave. ir 
86th St. požeminio stotyje 
moteris puolė po IRT trau
kiniu ir vietoje buvo už
mušta. Tai Mrs. Lotte Bau
er, 48-ių metų amžiaus, iš 
Stamford, Conn.

Ji pasimetus su vyru. 
Fries keletą dienų išvykda
ma iš Stamfordo paliko vai
kams pinigus išrašytame 
čekyje ir rašteli: “Gaila, 
vaikai, gėlių vainikų ne
reikia” Sūnus ir dukra jau 
vra virš 20-ties metų am
žiaus.

J. Cedronas operuotas
Draugas J. Cedronas, ku

ris neseniai palaidojo savo 
žmona, buvo beveik visai 4. 7
netekęs regėjimo ir praėju-i

MIRĖ KAZIMIERAS

PIRMAS LĖKTUVAS Iš 
N. YORKO į MASKVĄ
Maskva. — Balandžio 7 

d. čionai nusileido belgų 
“Sabena” linijos lėktuvas 
“B-707”, kuris atskrido iš 
New Yorko. Kelionę atliko 
per devynias valandas skri
dimo. Šios linijos lėktuvai, 
skraidydami tarpe Mask
vos ir New Yorke, nusilei
džia Belgijos sostinėje 
Briuselyje. Šis Briuselyje 
išbuvo 75 minutes.

Siųskite Giminėms Velykinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime jvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
832 N. 7th 8t.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 3-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe 
Baltimore 31, Md.
Tel. Dickens 2-4240

78—2nd Ave.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540
St. 397A West Broadway 

S. Boston 27, Mass. 
ANdrew 8-2718

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, Hl. 
HUmboldt 6-281B

11601 Jos. Campau Ave. 107 8. Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0208 DUnklrk 5-6550

4G Whitehead Ave., SOUTH RIVER, N J. Tel. CLLford 7-6320

p.—Laisve (Liberty)—Penkt., baland. (April) 15,1960

Turtuolė Mrs. K. G. Be-!
nediet, . 75 metų amžiaus, j Mizara tęsė kal-
globotoja merginos Gamble! apbūdindamas Kapsuko 
Benedict, jau pareiškė, kad j kova? tarybinę Lietuvą 

Senėijr vei];ją jųj mirties.
ve 1 Eva Mizarienė skaitė Sta^ 

šio Jasilionio eiles, kurias 
(poetas parakė tik Kapsukui 
(mirus. Po eilių ji suglausto
je kalboje apibūdino Kap

suko draugiškumą, kurį pa
tyrė besilankydama Mask
voje 1929 m.

Po pertraukos Elena 
i Brazauskienė sudain a v o 

>1a( ‘V tris dainas. Pianu palydėjo 
Mildred Stensler.
,Aido choro Moterų kvar- 

tetas, kuri sudaro Nelė 
’ Ventienė, Ona Čepulienė, 
(Koste Rušinskienė ir Nas- 

Ų tė Buknienė, sudainavo ke
ikus dainas. Tuo ir baigėsi 

Ų programą, kuri truko virs 
Ų dvieju valandų.

Žmonių buvo prisirinkusi 
apypilnė svetainė. T a i p 
mūsų miesto lietuviai atžy
mėjo Vinco Kapsuko 80-tas 

seniai | gimtadienio metines.
grąžin- 
kur jie

“nusiplauna rankas”.
priešinosi Gamble

! boms su Andre Rorumbea-: 
nu. Bet jaunieji jau apsi- 

, “me-

Praėjusį sekmadienį nuo 
širdies smūgio mirė Kazi
mieras Buivydas, kuris, per! 
tūlą laiką Manhattane

sį pirmadienį pasidavė vie-[vėjo kabaretą.
z\ /-< (A Ir I z\ Y A A Y» n m 1 O 1 D Li 1 rl n I O n Vnos akies operacijai.
Einant “Laisvei” į pre

są, jis tebesiranda ligoni
nėj — Brooklyn Ear and 
Eye. Hospital, 29 Greene 
Ave., netoli Fulton St., 4- 
ame aukšte, kambaryj 415.

Kadangi tikimasi, kad 
jis Velykoms.bus parvež
tas į namus,, tai šį kartą 
lankymo valandų nepaduo- 
dame.

( i
Namų adręsąš: 914 E. 

94th vSt.? Bropkiyne.. Tek 
CL 7-4330. Šeimininkė (jo 
giminaitė) Mrs. Maughty... r '

Antradienio, laidoj pa
duosime naujų :}?inių. SV

Palaidotas praėjusį 
čiadienį.

tu

daus mėnesį”.

Miesto majoras Wagne- ‘ 
ris sakė: inžinieriai apžiū
rėjo ir surado, kad požemi
niu traukiniu tuneliai yra1 ‘ € . 1(saugūs. Bet, žinoma

■ kai kurių pataisų.

ČIGONĖ IŠVILIOJO 
MOTERS $118,000

Birmingham, Ala. — Tei- ( 
sėjas W. Gibson įsakė čigo-j 
nei Mary Adams (kuri 
skelbiasi čigonų sosto įpė
dinio žmona ir ' 
„Volga Adamo), kad ji grįž-! 
tų į New V orką ir stotų i 
tejsman. Čigonė New Yor
ke yra išviliojusi iš Mrs. 
Frances Friedman $118,000.

Jewish Research, 
i Fifth Ave., Manhattane,! 
[yra išstatyta 1,500 origina-; 
| lių dokumentų iš Vilniaus' 
i miesto istorijos. Tie doku-j 
! mental buvo Vilniuje, bet j 
; hitlerininkai juos išvežė į
Vokietiją, o Antrajam pa-j 
sauliniam karui baigiantis I

vadinasi Pateko į Jungtinių Vals-'

Cape Canaveral, Fla. — 
Tik iššovus sudegė “Atlas” 
raketa.

tijų armijos rankas.
Atrodo, kad jau 

reikėjo dokumentus 
ti Vilniaus miestui, 
priklauso.

■ ■ D. M. >otį/

Sako, kad požeminių sto-1 Nuoširdžiai esame dėkin- 
čių išbaltinimas kainuoskalbėtojams, daininin- 
apie $4,000,000. iir vadovei už rū-
_______________________ Ipestingai paruoštą ir šau-

AIDO CHORO KONCERTAS
“Ką dainuoja Mūsų Broliai, Seses Lietuvoj”

ĮVYKS SEKMADIENI

BALANDŽIO 24 APRIL
UkrainŲ Saleje, 216 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER
Gerbiama lietuvių visuomene 1 Šis Aido Choro koncertas bus naujoviškas. Visi pro

gramos dalyviai bus tautiškuose kostiumuose. Programa bus išdalinta į keturias skirtin
gas scenas. Stebėtojai jausis kaip operetiškame spektaklyje. Programoj dalyvaus. Cho- 
ras-Ansamblis, Vyrų Choras, Moterų Choras, Kvartetas, Solistai: Elena Brazauskienė, Nel
lie Ventienė, Augustinas Iešmantą, Alex Velička, Tadas Kaškiaučius ir viešnia Suzanna 
Kazokaitė. Eilėraščius skaitys Nastė Buknienė ir Jonas Juška. Eva Mizarienė pirminin
kaus.

Pradžia 3:30 popiet Įžanga $1.50
AIDAS KVIEČIA VISUS IŠ TOLI IR) ARTI ATSILANKYTI.

. niai išpildytą programą, 
i taipgi Laisvei už skelbimus.

LLI) 1 kp. Komisija

Help Wanted—Female
YOUNG GIRLS 18-24

Large Company interested in em- 
i ploying European personnel. Must 
: be free to travel and speak passable 
i English. 150 per week to start 
I while learning. Call SPRING 
į 7-4745 for personal interview.

IŠPARDAVIMAS

20% Nuolaida ant Visų 
j Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.) 
IRT 191st St.

Bal. 29 persikelsim
(po 1556 St. Nicholas Ave.

(187-188 St.)

VELYKŲ PROGA 
DUOKITE GĖLIŲ

Kainuoja m a ž a i . bet turi 
daug reikšmės. Ateikite ir 
ii a s i r i n k i t e . Suteikite 
džiaugsmo savo mylimiems. 

Mes pristatome bile kur.
GRAND FLORIST, INC.

Mr. E. W. Casper, Mgv. 
65-87 Ųrand Avė., Maspeth, N. Y.

D A. 6-1090
Kalbame Lietuviškai.

•■MATTHEW Ajs
buyus

•; (BUYAUSKAS) R
:: LAIDOTUVIŲ ,
:: DIREKTORIUS • ’
•• R

z -Į
;; Newark 5, N. J.
” MArket 2-5172 (j• • < ,
:: 426 Lafayette St. ■■



<

nio popietį buvo gana daug 
publikos prisirthkę. Bet 
man čia bežiūrinėjant ir 

vulkanų sukaupti kalnynai. ’ bebandant atspėti senmies- 
Į šiaurę lyg kilimas žaliuoja I ^j0 buitį, jau ir sutemo, 
susinarpliojusjžiunglė, per žmonės, nei nepatėmijau, 
kurią jūrų plėšikai ir_kito- išsiskirstė. Ten iš už kalne- 
kie avanturistai skynė sau p0 pytuose mėnulis iškišo
takus nuo Atkmtiko iki Pa
cifiko krantų.

Prieš nusileidimą raudo
noji saulutė dar kartą’išlin
do iš debesėlių uždangos ir, 
lyg sakydama senmiesčiui

1 “labanaktis”, linksmai nu
sišypsojo, paskandindama 
Senąją Panamą savo šypse
noje. Visi senmiesčio griu
vėsiai, lyg maldaudami, kad 
į juos kreiptum dėmesį, ir 
iš jų skaitytum šio miesto 
praeities buitį, atsistoja 
prieš akis.

Žiūrint nuo katedros va-! 
karinės sienos griuvėsių po 
dešinei į rytus stūkso pa
matai minyškų pastato 
už jo vyskupo namo. Toliau 
kanceliarijos ir miesto ro- 
tužės pamatai. Už jos poli- 

Icijos ir vergų sargybos pa- 
bibhote-I Matai. Tiesiog E vakarus 

j nuo katedros, už kokio pen- 
•į?TniT ! keto šimtu žingsniu, stūkso

I jėzuitų klioštoriaus pama
ltai. Už jo kareivinės; ir 
! dar toliau vergti stovyklos. Į 
' Prieš pačią katedrą apskri
ta i s akmenimis grįstas, 
kaip kad seniau buvo grįs
ta Šiauliuose šimšės gatvė, 
tęsėsi nuo pajūrio iki kan
celiarijos rūmų didžiulis 
kiemas, kuri galima būtų 

fj ■ pavadinti šventoriumi, šis 
jr kiemas tai buvo senovės 

kurių aibės vei’£ū Nnka. Desėtkai tūks- 
i mano vaiden-| l:inčŠ' juodveidžių čia buvo

I parduodami į vergiją staty- 
’ ti ši miestą.

Iš Panamos Respublikos
' Iš BAISIOSIOS 

PRAEITIES
Kaip praeitam rašinėlyje 

minėjau, khd aš važiuoju 
pamatyti griuvėsius seno
sios Panamos, taip ir pada
riau.

Senoji Panama buvo, ir 
dabartiniai griuvėsiai tebe- 
siranda, vos tik apie desėt- 
kas mylių į pietrytį nuo 
centro dabartinės Panamos 
miesto. Aš čia pribuvau va
karop. Skaidriai raudona 
saulutė dar kabojo danguje 
apie porą sieksnių nuo va
karinio horizonto; bet jau
vienas kitas palšas de-' 
besėlis slinko pro jos veidą, 
ji buvo pavargus ir apsi
blausus. Mieguista ji slinko 
į palšųjų debesėlių pūkinį 
patalą ten tropiškame va
kariniame horizonte už kal- 

*nvnų.
Apie šiuos griuvėsius ga- 

x Įima būtų parašyti kelių to
mų istoriją ir daugybę ro
manų. Pasiknisus 1 
koše, be abejonės, jų daug ; 
rastum. Apie ši _ 
lę rašau dėl to, kad ji yra I 
tipiškas pasaulio kampelis, 
ir panašus daugybei kitų’ 
mūsų žemės kamuolio da-! 
lių, kur praeityje žemės ru
tulio tyrinėtojai, siunčiami 
karalių, klajojo, ieškodami 
aukso kalnu ir kūrė koloni-, 
jas. Todėl trumpai ir vado-! 
maudamasis ne jausmais,' 
bet protu ir faktais noriu 
pasidalinti 
mintimis, 
skverbiasi 
tuvę.

Šis miestas, kaip jau buvo , 
minėta, įsikūrė 
metais, ir buvo 
ryedinė bažnytėlė. Bet ji su- 

ndjągė, ir 1629, kuomet mies- 
l>>tas paaugo iki keleto desėt-

Kuomet miestas pratur-1535-tais
pastatyta tč j °, kuomet kalėjimo sto-

galvą ir prašmatniai 
kėši.

Šmėklos pradėjo 
kazoką senmiesčio griuvė
siuose. Ilgi granito stulpų, 
prie kurių senovėje Vergai 
buvo prirakinami plaka
mi, šešėliai tęsėsi akmeni
niu bruku vakarų, link. Ten 
iš kareivinių lyg girdėjosi 
girtų lėbaujančių kareivių 
nesutartina daina; ten iš 
jėzuitų klioštoriaus pamatų 
girdėjosi lyg zurzėjimas 
kokios tai ten maldos. Šven
toj sesijoje tarpe tėvų jezui- 

j tų ir minyškų, ten už ver
gai stovyklų, girdėjosi žvan- 

ir gejimas geležinių pančių 
būrio vergų, tęsiančių di
džiulį granito kertinį ak
menį dar vienam turčių pa- 
lociui.

Pasidarė nejauku. Ir aš 
sėdau į paskutinį šią vietą 
paliekantį autobusą ir trau
kiau Naujosios, dabartinės 
Panamos link.

Tą vakarą, iki užmigau, 
mintys viena kitą gainiojo, 
negalėdamos vaizduot ėję 
sutalpinti senovės valdan
čiosios klasės žiaurumų. 
Bet kuomet žmogus prisi
meni šių laikų nacių papil
dytas žmogžudystes Pane
riuose, Kauno fortuose ir 
kitose vietose, tai tie seno
vės žiaurumai liekasi tik 
šešėliu prieš dabartinius. 
Jie gali būti tokioje pro
porcijoje 
šautuvas 
bombą.

juo-

šokti

kaip paprastas 
prieš atominę

Chicago, III

pramo- 
svarbūs

dieno- 
randasi 
svarbių 
LDS 55

kuriame rei- 
sekamus kp.

delegatus į 4- 
konferenciją,

Cleveland, Ohio
Susirinkimų ir pramogų 

svarba
Kartais sus. bei 

gos nėra taip jau 
dalykai, bet šiomis 
mis clevelandiečiai 
išvakarėse labai 
įvykių. Pavyzdžiui,
kuopa 6 d. gegužės turės 
susirinkimą, 
kės pravesti 
reikalus:

1) Išrinkti 
tos Apskr.
kuri įvyks geg. 22 d.

2) Išrinkti delegatus į 
būsiantį Seimą, kuris įvyks

liepos 1—2 d.d., Philadel
phia, Pa.

3) , Pravesti balsavimus 
Centro Komiteto, surengti 
dar vieną pramogą geg. 
mėn. pabaigoje ir pasiruoš- į

GRAŽIAI ATŽYMĖTAS j 
“VILNIES” JUBILIEJUS

Balandžio 8 dieną dien
raštis “Vilnis” sulaukė 40 
metų gyvavimo sukakties. 
Kad tą brangią ir malonią 
sukaktį atžymėjus, buvo su
ruoštas dviejų dienų dainų 
festivalis. Jis įvyko balan
džio 9 ir 10 dienomis, Mil
dos teatre. Taip pat buvo 
suruošta lietuviškų knygų, 
išleistų Tarybų Lietuvoje, 
paroda, taipgi Mildos pa
talpose.

Paskubomis tik tiek pa
rašysiu, kad abi dieni pro
gramos buvo puikios. Sve
čių buvo iš daugelio mies
tų ir miestelių. Matėsi sve
čių iš: Pittsburgho, Pa.; 
apie 10 ar daugiau iš De-

gyventi ir veikti su drau
gais kultūrinius darbus, 

į Esu labai dėkingas vi- YPač tuo svarbiu momentu, 
siems draugams, draugėms i kuomet artinasi Amerikos 
ir bičiuliams už aplankymą j pažangiųjų lietuvių , dviejų 
manęs ligoninėje ir už pri- . slįya.Z1Ta^1?1,

siųstas užuojautos kortas ^ladelphijoje. Tai LDS ir 
ir laiškus, kurių gavau ALDLD Tadgi pas mus su- 
daug, ne tik iš vietinių f i-1 sirinks dvi kultui mes pazi- 
ladelfiečių, bet ir iš tolimų bos. As daug kartų galvo- 
miestų. Aš nebegaliu sugal-Jau lr *Jet buvau susnupi- 
voti tokių tinkamų padėkos ' _daibų _ susikaupė
žodžių visiems, kurie savo 1 krūva, o jėgos suma- 
draugiškomis simpatijomis įzėjo... Tačiau as tikiu, kad 
sustiprino mano kūną fi- inies nugalėsime visus tru- 

i ziškai ir sielą dvasiškai lai-; ^umus ir P11C^e? amai athk- 
i ke ištiktos mano didžiosios ; Sime savo par eigas.

J. Kazlauskas
LLD 10 kp. užrašų sekr.

ALDLD. Tadgi pas mus su-

I nelaimės, kuomet beširdė;7 t j
gamta taip skaudžiai mane ■ 
nubaudė!.. Sulaukusiam gi
lios senatvės, prisiėjo pasi-' 
duoti didžiuliai operacijai, 
išplauti vieną “plautį”. Rei-1 Chicagos miestas. Žmonių 
kėjo išbūti ligoninėje 6 sa- žuvo 250, 
vaites.

Bet lietuvių priežodis 
'sako: po kiekvienos didelės 
audros vėl saulutė šviečia... 

i Taip pat, po didelių sveika- 
pra- 
svei-

noras

GAISRŲ NELAIMĖS
871 m. spalių 8 d. degė

nuostoliai siekė 
j $196,000,000.

1903 m. sudegė Iroquois 
teatras Chicagoje. Nelai
mėje žuvo 602 žmonės.

1871 m. spalių mėnesį 
laike gaisrų Wise o n s i n o 
valstijoje žuvo 1,152 žmo
gus.

ti prie pirmojo 55 kp. pik- Ųroito; keletas is^ Cleyelan- 
niko, kuriam pasirinkta 
birželio 12 dięna. Ar galės 
bent vienas kuopos narys, 
tuos visus reikalus matyda
mas, ramiai sau namie tą 
vakarą sėdėti? Aš abejoju. 
Taigi, jau dabar iš anksto 
galima spėti, jog geg. 6 die
ną 55 kp. turės vieną iš 
skaitlingiausių susir i n ki
mu. 1

Jau buvo pranešta, 
geg. 15 d. turėsime koncer
tą su prakalbomis. Po to 
daugelis reikalauja kiek 
smulksnių apie tar praneši
mų. štai jie... Koncertas 
įvyks White Eagle svetai
nėj, 8315 Kosciuszko Avė. 
Mūsų darbščiosios gaspadi- 
nės pagamins puikius pie
tus, kurie tęsis nuo 1 vai. 
iki 3-čios vai. po pietų. Kai
na už pietus ir koncertą 
$1.75 ypatai. Koncerto pra
džia 3-čią vai. po pietų. Kai
na tik už koncertą $1. Po 
koncerto tęsis šokiai. Kal
bės J. Mažukna iš Pitts
burgho, Lietuvos klausi
mais. Svečių, kiek jau žino
ma, turėsime iš Pittsbur
gho, Akfono, Youngstow- 
no ir Detroito. Patartina 
tikietus, ypatingai dėlei 
pietų, įsigyti iš anksto. Juos 
gaukite pas choristus arba 
L.D.S. Klube.

J. žebrys

kad

do; desėtkas ar daugiau iš 
Kenosha, Milwaukee; pus
tuzinis iš Grand Rapids; iš 
La Porte veik visi pažan
giečiai susirinko. Kad su
minėti visus svečius, tai 
reikėtų daug vietos užimti. 
Tad trumpai pasakysiu, 
kad svečių buvo daug ir su 
visais buvo labai malonu 
pasimatyti. Taipgi tikiu, 
kad jie savo gausiu atsi
lankymu įrodė, jog jie ne' 
tik įvertina savo brangų' 
dienraštį, bet ir remia jį vi
sais galimais būdais.

Šeštadienio programoje, I 
apart šaunių dainininkų iri 
chorų, buvo sveikinimo kai-1 
bų. Kalbėjo pirmasis ir 
dabartinis dienraščio re
daktorius Vincas Andrulis, 
taipgi sveikino vilniečius ir 
visus geros valios lietuvius 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone antrasis 
sekretorius Laurynas Ka-' 
počius. jis ragino lietuvius ! 
šviestis, kultūrintis ir ne- j 
pamiršti savo gimto žodžio 
ir senos Tėvynės bei joje 
kuriančios naują gyvenimąI 
liaudies. Jis kvietė užmegs- 
ti tamprius kultūrinius ry
šius su savo girųtuoju kraš
tu. Jo maloni ir gili kal
ba kėlė susirinkusiuose di
dį pasitenkinimą, malonu
mą.

Sekmadienio programa 
buvo dar turtingesnė įvai
riais atžvilgiais. Dainos, 
muzika ir sveikinimai visus 
žavėjo. Žmonių buvo pil
nutėlis Mildos teatras.

Dalyvė

tos negalavimų, vėl 
švinta kūne geresnė 
kata. Vėl atbunda

NORWOOD, MASS
Svarbus pranešimas Norwoodo ir apylinkės 

visuomenei. LDLD 9 kuopa rengia skanius pietus, 
įvyks balandžio (April) 24 d., pradžia 1-mą vai. 
popiet, Lietuvių bendrovės salėje, 13 St. George 
Avenue.

Širdingai kviečiame ne tik norwoodiecius, bet 
ir apylinkės miestų lietuvius atsilankyti j šį šau
nų mūsų pokylį. Turėsime gerus linksmoje nuo
taikoje pietus. Kam tik laikas leidžia, prašome 
atsilankyti. Užtikriname, kad būsite pilnai pa
tenkinti. Rengėjai

Bevardis
3-27-60, Panama SO. BOSTON, MASS.ros akmeninės sienos buvo 

užbaigtos, vergų stovyklos 
pripildytos, ir požeminiai

.............................. I, 
kurį vergai iš vietinių ka
syklų iškasė, sunešė, ir ki
ta suvežė laivais iš Pietų 
Amerikos Peru, Chilės ir 
kitų Pacifiko pakraščių, 
garsus jūrų piratas Henry 
Morgan užpuolė Panamos 
miestą ir, nukovęs vietines 
jėgas, pasigrobė auksą ir 
sudeginęs miestą, 1671 m. 
sausio 26 d. apleido jį.

Vėliau, kadangi Morga
nas buvo gabus galvarie- 
zas, anglų valdžia jam do
vanojo jo nuodėmes ir jį 
paskyrė Jamaica salų gu
bernatorium.

Ši vieta dabar 
kaipo parkas. Šio sekmadie-1

kų tūkstančių gyventojų, tuneliai pripildyti . auksu
vyskupas Francisco de la 
Camara pastatė didžiulę l 
katedrą ir užvardino Dievo 
Motinos Katedra.

Pietiniame gale kated
ros, dar beveik visai neap
griautas, stovi viduramžių 
stiliaus, kokio šimto pėdų- 
aukščio keturkampis bokš-

rokai apgriuvvę bobinčiaus 
(ar kaip mes Lietuvoj va
dindavom ubagyno) sienos. 
Nuo bobinčiaus viduraslis 
katedros apie šimto pėdų 
pločio tęsiasi kokius tris 
šimtus pėdų iki vietos bu
vusio didžiojo altoriaus. 
Kiekvienoje pusėje kated
ros viduraslio stūkso po 
dvyliką piliorių, kurie lai
kė katedros stogą ir kurių 

> dabar teliko tik granito pa
matai. Iš abiejų pusių ka 
tedros viduraslio tęsiasi 

''kiek siauresnės katedros

dvidesetkio pėdų 
Nuo aukštesnių 

sienos 
puikus, 
griuvė-

tedrą supa apie penkių pė
dų storio akmeninė siena. 
Rytinė sienos dalis išgriu
vus beveik iki pamatų. Va
karinė vietomis dar laiko
si iki 
aukščio.
vietų vakarinės 
griuvėsių vaizdas 
ir visi senmiesčio 
šiai matosi lyg ant delno.

Už apie trejetą šimtų pė
dų į vakarus nuo katedros 
didžiojo Pacifiko pajūris. 
Krantas labai lėkštas. Van
deniui nuslūgus, apie pusė 
mylios nuo kranto matosi 
plikos uolos, ir dar apie 
mylią žmogus gali nubristi. 
Ten toliau į pietūs nuo 

, kranto kyšo iš vandenyno 
paukšti uolų kalneliai lyg 
sargai. Bet jie buvo per to
li nuo senosios Panamos, 
kad ją nuo piratų apsaugo
ti. Ten toliau į Vakarus 
niukso senovėj

Worcester. Mass.
PADĖKA

Tariu širdingą padėką 
visiems draugams ir drau
gėms, kas tik išreiškė man 
užuojautą arba pagelbėjo 
laike mano mylimos žmonos 
mirties. Tariu širdingiau
sią ačiū visiems ir visoms 
už gėlių vainikus!

Ačiū d. M. Sukackienei 
už pasakytas kalbas koply
čioje ir ant kapinių. Dėkui 
visiems, kas tik lankėsi į 
šermeninę ir mano draugę 
palydėjo į jos amžino po
ilsio vietą! Jūsų draugišku-

laikoma' mo n^e^a^os nepamiršiu.
Benny Cook

—»fe.—’ai —•

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurtą Klreipsites, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU Į U.S.S.R.
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir prirtiošimą dokumentą?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6.

Atsakymas yra TAIP į visus ViršminėtUs klausimus, 
j-eigu jūs siųsite savo dovanų pakus per

bile sekantį skvrių, priklaiišanti
GLOBE PARCEL SERVICE, Ine

716 Walnut St.
PHILADELPHIA G, PA.
WAlnut 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRonticr 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE I, Ml)., Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

—t——r———

263 Market Št. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway 

DETROIT “10, Mieli. S. BOSTON Ž1, MASS.
I ANdrevv 8-8764

346 Third Ave.

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.

TAshrnoo 5-7560
683 Hudson Ave. __  ____  ___
ROCHESTER 21, N.Y. PlTTSBURGli 22,PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

Stoughton, Mass.
Lietuvių Moterų klu

bas buvo surengęs koncertą 
ir banketą. Parengimas ge
rai pavyko. Klubas koncer
tą rengė tam, kad pasida
ryti pelno, nes sergančias 
nares aplankome su dova
nomis. Klubas nepamiršta 
mirusių narių.

Koncertinę programą iš
pildė Montello Vyrų Dai
lės grupė vadovystėje Al. 
Potsus. Pirmiausiai vyrų 
grupė labai gražiai sudai
navo tris dainas.

Sekė Rožė Stripinis, mū
sų koncertų pažiba, sudai- 
havo keletą solo dainų.

G. Stepanauskas ir K. 
Ųstupas sUVaidino juokin
gą dialogą “šipkartė0.

R. Stripinis ir Wm. Yuo- 
deikis labai' gražiai daina
vo duetus. O ant pabaigos 
Vėl Montello Vyrų Dailės 
grupė. Visi dainininkai 
gražiai daihavo ir publikai 
patiko.

Rengėjai širdingai dėko
ja progfatnos dalyviams ir 
publikai už atsilankymą.

VELYKŲ SVEIKINIMAI

POTTS ICE CREAM
630 N. 20th St.

. Philadelphia, Pa.

Velykų Sveikinimai
NORKAS

FUNERAL CHAPEL
Mr. Paul P. Norkas 

Laidotuvių Direktorius 
1400 N. 29th St., PO. 9-3231

PJiila., Pa.

Išleistuvių Parengimas
Su skaniais užkandžiais ir įdomiais pamarginimais

ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 16 APRIL 
318 Broadway —:— Pradžia 7 vai. vakare

Ši programa yra suruošta palinkėjimui laimingos 
kelionės drg. T. Brosky, kuris išvyksta į Virginijos vals-

Kaip visi žinome, šis pažangietis gyvendamas So. 
Bostone visur ėjo, visada mums padėdavo veikloje, todėl 
mes jį norime gražiai išleisti į naują jo gyvenimui vietą, 
nes jis yra pilnai užsitarnavęs mūsų pagarbos.

šį pokylį rengia LLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius 
ir nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti.

APGAULĖ DIEVŲ GARBEI
LYTIES GARBINIMAS. 144 psl. Kaina $1.50.

Istoriški faktai dievo sūnų, nekaltų mergelių ir kryžiaus 
išvystymas iš lyties meilės.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ (Numaskuota Biblija). 156 psl. $1.50 
Nurodo biblijos dievo platinimą karų, nemoralybę, apgaulę, 
apiplėšimą ir t. t.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ. 204 pusi. $1.50.
Istoriški įrodymai, kunigai vedė po kelias moteris ir 
priedui turėjo suguloves dėl pasigerinimo Dievui.

Imant visas knygas sykiu .....................................  $3.00.
Gaunama pas autorių:

T. KUČINSKAS, 740 W. 34th St., Chicago 16, III.
KNYGAS GALIMA SIŲST LIETUVON

veikusių 5 p.-Laisve (Liberty)—Punkt.,bąlanti. (April) 15,i960

Sekmadienį, balandžio 24 
d., po plotų, turėsimo “mar
gučių” patingimų. Bus su 
“margučiais” ir žaidimų, 
ktiriems pavyks, tie gaus 
dovanų. Prašomo skaitlin
giausiai atsilankyti.

Rėngiirid Komitetas
f1

Kalbink užsirašyti Laisvę 
ttloš, kurie jbs dar neskaito;

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir ^tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine;
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS VELYKINIUS PAKETUS
J LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 /zį 

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S ekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 

Atdara kasdien 9-6;
RAŠTINĖS:

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724 

11389 Jos. Cainpau 
Detfolt 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

2134 W. Chicago AVenue 
(Chicago 22, III. 
Tel.: Dickens 2-8232
39 Raymond Plaza W. 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

5-7430 
sekmadieniais

632 W.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Arti subways •— Tarp 6th ir 7th Avės.
MŪSŲ SKYRIŲ

359 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040 

900 Literary *Rd.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės tnedžiagij. 
Klauskit! pilni katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

9-4.

332 Filinore Avė. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674

Girard Ave. \




