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KRISLAI
Naujoji enciklika.
Kapitalizmo kritika.
Doddas laimėjo.
Stasys Raymondas.
Jonas Balsys.

Rašo R. Mizara

Pavasariniu švenčių proga 
popiežiaus Povilo VI-ojo pa
skelbta enciklika-aplinkraštis 
yra svarbus visuomeninis do
kumentas. Jis kelia aikštėn 

isias neteisybes, kurias gim- 
.^do kapitalistinė santvarka, ir 
IPsako, jog būtinai reikią ką 

nors daryti toms blogybėms 
pašalinti—kol dar ne vėlu!

Smerkdamas kapitalizmą, 
popiežius nei žodžio nesako 
prieš komunizmą, kapitalizmo 
graborių ir įpėdinį.

ši enciklika—užpylimas už 
kalnieriaus šalto vandens lie
tuviškiems “veiksniams,” taip 
ištikimai ginantiems viską, kas 
kapitalis t i n ė j e santvarkoje 
yra blogiausia.

Nepatiks ši ' enciklika ir 
Spellmanams, reikalaujan
tiems, kad karas Vietname 
būtų tęsiamas iki “garbingos 
pergalės”, nes tai, girdi, ka
ras “už civilizacijos išgelbė
jimą” !

Jjb —:—
Iš Washington© pranešama, 

*ad senatinis “etikos komite
tas”, tyrinėjęs senatoriaus 
Doddo šelmystes, jau paruošė 
savo raportą.

Komitetas, girdi, galvojąs 
senatorių Doddą tik “švelniai 
pabausti”, bet, dieve sergėk, 
tik jau neišmesti iš JAV Se
nato !

Mes seniai teigėme, kad 
varnas varnui akin nekirs. Se
natorius Doddas—baltas vy
ras, gi “etikos komitetą” suda
ro visi balti. Ot, jei Doddas 
būtų negras, tai su juo būtų 
buvę pasielgta kaip su Po- 
welliu, kurio nusikaltimai nu
blanksta prieš Doddo iškeltas 
aikštėn finansines šelmystes.

Lietuviškieji veiksniai dabar 
galės džiaugtis: jų “aniolas 
s^gas” tebebus senate ir te- 

jffgins visokius “veiksnių” ra- 
wjfctus.

Neseniai Baltimorėje mirė 
du geri mūsų bičiuliai: Stasys 
Raymondas ir Jonas Balsys. 
Pirmasis buvo ilgametis “Lai
svės” skaitytojas ir rėmėjas, 
o J. Balsys — veikėjas ir mū
sų laikraščio bendradarbis.

Atvykęs į JAV prieš karą, 
J. Balsys įsijungė į ano meto 
socialistinį judėjimą. Karo 
metu, laikydamasis St.<Louiso 
rezoliucijos, jis atsisakė ka
riauti.

O kai užgulė Palmerio “ab- 
į. lavos”, kai pradėjo reakcija 

, fjaĮitėti, J. Balsys, kaip ir 
iJMBfrelis kitų nepiliečių, buvo 
v^ĮĮmtas, kalintas, vėliau pa
čiai pintas Ellis Island imigra- 

tri jos namų (“Ašarų saloje”) 
nelaisvėn, ir čia jį išlaikė 
apie trejus metus.

Nežinau, kaip ten atsitiko, 
bet valdžiai nepavyko J. Bal
sį patalpinti į “Nojaus Arką” 
(toks buvo vardas, duotas 
tam laivtii) ir išgabenti į Ode- 
ssą.

. daugiau kaip 40 me-
Ašarų salos” nelaisvėje 

JRflMjp ’r Poe^as Lakštingalos 
ų^HKu-Marcinkevičius ir tūli 
.^^wLankiau aš ten juos. Ma- 
s ne labai jaudino Lakštingalos 

Vaiko liūdesys, pasriuvęs aša
rų klane.

Vilniuje mirė Lietuvos kultūros 
ministras Juozas Banaitis

Š. m. kovo 27 dieną Vil
niuje mirė Lietuvos TSRS 
kultūros ministras Juozas 
Banaitis, ilgametis kovoto
jas už lietuvių tautos laisvę 
ir laimę.

Žemiau telpa telegrama 
apie įspūdingas velionio J. 
Banaičio laidotuvės:

Į Rasų kapines, kur ilsisi 
įžymūs lietuvių tautos me
nininkai, rašytojai, moksli
ninkai, kovo 30 d. buvo pa
lydėtas Lietuvos Kompar
tijos Centro Komiteto na
rys, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa

Kaltinimas 
unijoms

Washingtonas. — Henry 
E. Peterson, Justicijos de
partamento darbuot o j a s , 
pasakė viešai, kad valdžia 
turinti žinių, jog dvi JAV 
darbo unijos palaiko ryšius 
su kriminalistų - gengsterių 
slapta organizacija C o s a 
Nostra.

Petersonas net ir įvardi
jo tas dvi unijas. Tai esą 
tymsterių ir lava k r o v i ų 
unijos. — toji laivakrovių 
unija, kuri veikia Atlanto 
pakraštyje — vyriausiai ry
tiniuose uostuose.

Veikiantysis tymsterių 
unijos prezidentas Fitzsim
mons piktai užprotestavo 
prieš tokį valdžios pareiš
kimą. Sako, tai šmeižtas.

Helsinkiai. — Per tris sa
vaites tęsęsis Suomijos laik
raščių spaustuvių darbinin
kų streikas baigėsi. • Strei
kavo 1 3,000 darbininkų, 
priklausančių darbo unijai. 
Šuo m i j o j e , beje, yra 102 
laikraščiai.

O J. Balsys, nepakęsdamas 
sunkių nelaisvės sąlygų, vie
ną gražią naktį šoko į jūrą 
ir davai plaukti link New Jer
sey valstijos pakraščio I Buvo 
suimtas — ir vėl grąžintas į 
nelaisvę...

Kai vėliau apsigyveno Bal
timorėje, velioniui teko patir
ti kitokių varžymų, kuriuos 
suminėjo Vinco Duktė praėju
siame “Laisvės” numeryje. 
Nekreipdamas, tačiau, į visa 
tai dėmesio, J. Balsys para
šydavo mums ir straipsnelių, 
ir žinelių.

Abiejų mirusiųjų draugų 
artimiesiems, liūdesio valan
doje, reiškiame užuojautą!

Lėktuvas
užmušė 18

Popiežius Povilas VI ragina katalikus

tas, respublikos Nusipelnęs 
meno veikėjas, Lietuvos ; 
Kultūros Ministras Juozas 
Banaitis.

Ministras Banaitis staiga! 
mirė šių metų kovo 27 d., 
turėdamas 59 amžiaus me
tus. Medicininės komisijos 
išvadoje sakoma, kad Banai-1 
tis mirė dėl širdies ligos.

Velionio palaikai buvo pa
šarvoti Karininkų namuose.

Labai įspūdingos įvyko 
velionio Kultūros Ministro 
laidotuvės. , Paskui karstą 

.važiavo daugybė automobi
lių, pakeliui grojo keli or
kestrai.

Kapinėse prie karsto įvy
ko gedulingas atsisveikini
mo mitingas. Kalbas pasa
kė Kairys, Sniečkus, Mie
želaitis, Vladvkinas, Balsvs, 
Dubravinas ir Stankevičie
nė.

Valstybinių TSRS ir Ta
rybų Lietuvos himno akor
dams aidint, senosios Rasų 
kapinės priglaudė dar vieną 
taurų lietuvių tautos sūnų.

A. Vaivutskas

New Orleans, La. — Del-

kovoti prieš vis didėjantį skurdą
Roma. — Kovo 28 dieną

tos linijos lėktuvas (jet) I popiežius Povilas VI-asis 
sudužo šio miesto pakrašty, 
netoli International aero
dromo, ir užmušė aštuonio
lika žmonių.

Krisdamas žemyn, lėktu
vas pataikė ant gyvenamo
jo namo ir ant vieno mo
telio, kuriame buvo susto
jusios devynios vidurinės 
mokyklos moksleivės, atvy
kusios iš Juda, Wis., pra
leisti velykines šventes.

Žuvo devyni įgulos nariai 
ir devynios mergaitės, tai 
ir sudaro 18-a. u

Lėktuvas subiro į šipu
lius.

Užgyrė naują 
konstituciją

Saigonas. — Pietų Viet
namo militarine taryba nu
tarė užgirti tą konstituci
ją, kurią priėmė Steigiama
sis seimas. Ir ši konstitu
cija, sako, pranešimai, pra
dės galioti su šeštadieniu,

paskelbė encikliką - aplink
raštį, pirmiausiai skirtą vi-
siems vyskupams, kuni
gams ir, žinoma, eiliniams 
katalikams..

Ši enciklika vadinasi “Pio- 
pulorum Progressio.” (Lie
tuviškai, atseit, bus žmonių 
pirmynžanga ar ž m onių 
vystymasis.)

Enciklikoje popiežius ap
taria dabartinį pasaulio 
tautų ir visų žmonių gyve
nimą. Popiežius suranda, 
jog gyvenimas yra nelygus 
ir dėl to jis labai pavojin
gas, nes, be kitko, toks gy
venimas vedąs į “ateistinį 
materializmą.”

Popiežius nurodo, kad 
sparčiai auga skaičius be
turčių, taip pat sparčiai 
auga skaičius turčių-kapi- 
talistų, ir tarp tų, kurie 
turi ir tarp tų, kurie neturi, 
darosi didžiulė praraja. Tai 
sakytina ne tik apie indi-

vienos tautos prasisiekė, 
pralobo ir jų žmonių gyve
nimo lygis tebekyla aukš
tyn, o kitos tebeskursta ir
tas skurdas jas stumia ir 
stumia vis žemyn ir žemyn.

Kai kurie sociologai, pa
skaitę šią Povilo encikliką, 
sako, kad ji esanti per daug 
marksistinė, per daug pa
taikaujantį komunistams ir 
labai atkakliai puola kapi
talistus.

“Mes privalome skubėti; 
per daug žmonių kenčia di
džiules kančias,” sako po
piežius Povilas.

Popiežius stoja už tai, 
kad turčiai - kapitalistai ir 
dvarininkai būtu apdėti di
desniais mokesčiais, (tak
sais), iš ko būtų galima pa
dėti varguomenei.

Nors popiežius, kai]) tai
syklė, stovi prieš revoliu
ciją, bet jis pripažįsta tei
sę kelti revoliuciją ten, kur 
viešpatauja baisus skur
das, priespauda, teroras, 
kur valdančioji klasė bai-

vidualus, o ir apie tautas: šiai engia liaudį.

vis 
no 
žm

Nėra tokio dalyko, kaip 
iškai nepaliečiama kieno 
•s nuosavybė: Alkanos 
onių masės turi teisę ją

jėga pasiimti ir naudotis, 
sako enciklika.

Popiežius mano, kad šian
dien galima būtų daug pa
dėki biednuomenei, jei val
džios mažiau pinigų leistų 
ka’o reikalams, ginklavi- 
mi isi, o daugiau rūpintųsi
žmonių gerove.

O kiek liečia gimdymo
ko
ne

it rolę, popiežius Povilas 
įasako, kad jis tai lei

džiąs katalikams daryti, bet 
sako, jog žinias apie gim
dymo kontrolę galima 
skleisti.

Šią encikliką užgyrė ir 
Italijos Komunistų partijos 
spauda. Giria ją daugelis. 
Kiti sako, šia savo encikli
ka popiežius Povilas VI- 
asis parodo, kad jis arti
stovi savo pirmtakūno po
piežiaus Jono XXIII-iojo.

(Smulkiau apie tai skai
tykite editoriale.)

Rašytojai 
smerkia JAV

Beirutas, Lebanonas. — 
Čia baigė savo trečiosios 
konferencijos sesijas Afri
kos ir Azijos rašytojai. 
Svarbiausiu politiniu rašy
tojų konfrencijos žodžiu 
galima, skaityti jos rezoliu
ciją, smer k i a n č i ą JAV 
veiksmus (karą) Vietname.

Kitoje rezoliucijoje kon
ferencija kritikavo Izraelį, 
kaip imperializmo bazę Ar
timuosiuose Rytuose.

Kinija šią konferenciją 
boikotavo.

Kukhiksų imperatorius
Laurel, Md. — Ksavieras 

Edwards, kukluksininkas, 
pranešė, kad jis ir vėl ta
po išrinktas Ku Klux kla
no (teroristų) organizaci- 
j os “imperatoriumi.” J i s 
manė iš tos vietos pasi
traukti, bet kadangi jo pa
valdiniai jį išrinko, tai jis 
“priimsiąs tą garbę.”

balandžio 1 d.
(Bet Slegiamasis seimas 

nebuvo išrinktas visų Pie
tų Vietnamo žmonių, o tik 
jų dalelės. Dalykas toks: 
didesnė pusė Pietų Vietna
mo žemių yra rankose pa
triotų — kovotojų už Pietų 
Vietnamo laisvę, kuriems 
JAV paskelbė neoficialų 
karą.)

Laivelis pasiekė 
savo tikslą

Haiphong, Šiaurės Viet
namas. — Per vargus ir vi
sokias kliūtis šio miesto 
uostan atplaukė amerikinis 
laivelis “Phoenix,” pilnas 
visokių medikamentų, ku
riais amerikiečiai ryžtasi 
padėti nuo karo nukentėju- 
siems žmonėms.

Laivo įguloje buvo viso 
astuoni asmenys, daugiau
sia kveikeriai. Laivelio ka
pitonas—Dr. Earle L. Rey
nolds.

Laivo įgula kuriam laikui 
pasiliks — dirbs ligoninėse, 
kur gydomi karo fronte su
žeistieji.

274 buvo užmušta
Saigonas, Pietų Vietna

mas. — JAV militariniai 
“ekspertai” pranešė, kad 
praėjusią savaitę karo fron
te žuvo 274 amerikiniai ka
riai — tai daugiau negu ka
da nors šio karo istorijoje., 
t

Tuo pačiu kartu, sakoma, 
kovotojų už liaudies laisvę, 
vietnamiečių — Vietkongo 
ir Š. Vietnamo karių — per 
tą pačią savaitę žuvę net 
2,774 kariai.

Praėjusią savaitę, beje, 
mūšiuose buvo sužeista 1,-

320 amerikiečių.
Padidėjimas užmuš tųjų 

skaičiaus aiškinamas tuo, 
kad praėjusią savaitę “pa
gyvėjo” mūšiai — susirėmi
mai su liaudiečiais.

Vienas amerikinis kari
ninkas sakė:

—Tegu tik priešas mus 
vis smarkiau ir smarkiau 
puola; jis turės daugiau 
nuostolių. Turėsime nuosto
lių ir mes, bet mes, ameri
kiečiai, turime daugiau 
žmonių.

Tito bara “nukrypėlius” nuo 
politinės linijos; žada bausti 

to, kad kroatų ir serbųBelgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito išbarė 
tuos, kurie krypsta nuo 
“Komunistų Sąjungos” lini7 
jos. Jis sakė, kad visi, ku
rie tai darys, bus išvesti 
iš partijos.

Taip Tito kalbėjo Pteco 
miestelyje, Pietų Serbijoje. 
Bet ten pat Tito pastebėjo, 
kad jis priešingas naudoti 
kaž kokius “drakon i š k u s 
būdus” “ n u s i d ė jėliams” 
bausti.

Šiuo metu Jugoslavijoje 
kylą tūli “nesmagumai” dėl

patriotai - kalbininkai pra
dėjo peštis dėl pirmenybių 
kalboje.

Serbu ir kroatu kalbos 
pripažintos lygiomis, vals
tybinėmis, bet k r o a t a i 
skundžiasi, kad serbai jų, 
kroatų, kalbą kaž kaip Į 
skriaudžia, kraipo, serbina.

Jugoslaviją sudaro šešios 
tautos, visos skaitosi lygia
teisės, bet serbų ir kroatų 
tautos skaitlingesnės už ki
tas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Kovo 31 d. 

čia mirė maršalas Rodio- 
nas Y. Malinovskis, Tarybų 
Sąjungos gynybos minist
ras, sulaukęs 68 metų am
žiaus. Jo palaikai iškil
mingai buvo palaidoti pir
madienį Kremliaus sienoje 
ties Lenino mauzoliejumi. 
Maršalas Malino vskis ilgai 
sirgo vėžio liga. Spėjama, 
kad jo vieton tarybinė vy
riausybė paskirs maršalą 
Andrejų A. Grečko.

West Harleme įvyko vie
tos vadovų ir policijos pa
sitarimas dėl įvykusio nu
šovimo Manuel’io Cruz. Vie
tos žmonės mano, kad po
licininkas galėjo išvengti jo 
nušovimo. Policijos prane
šimuose sakoma, kad Cruz 
puolė policininką su peiliu, 
kad jis, kaip proto ligonis, 
buvo pavojingas, nebuvo 
galima delsti.

Išnaikinti 
žiurkes!

čio 
ko\ 
m ė 
vas

Paryžius. — Šio didmies- 
žmonės kas metai su 

-o pabaiga ir balandžio 
9. pradžia pradeda “pa
uliškai apsivalyti.”

Šiemet paryžiečiai suju
do kariauti su žiurkėmis, 
kuiių Paryžiuje esą milijo 
na i. Sakoma, kad sena Pa
ryžiaus kanalizacijos (sew
er) sistema, seni rūsiai, su
daro žiurkėms labai puikią
dirvą veistis.

Sveikatos saugotojai sa
ko: jei tik paryžiečiai lai
kytasi tvarkos, kokią jiems 
siūlo sveikatingumo orga
nai, tai nebūtų ir žiurkių. 
Deja, teigia miesto tėvai: 
paryžiečiai — be disciplinos

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pasirašė 
konsuląrinę sutartį, pagal 
kurią JAV galės atidaryti 
konsulatus kai kuriuose ta
rybiniuose miestuose, o Ta
rybų Sąjunga — savo kon
sulatus amerikiniuose mies
tuose — gal Niujorke, gal 
Čikagoje, gal San Francis 
ke. Prezidentas pasirašė 
sutartį kovo 31 d. Dabar 
laukiama, kada Tarybų Są
jungos parlamentas sutartį 
užgirs ir kada prezidentas 
Podgornas ją pasirašys.

Brooklyn, N. Y. — Auto
mobilio vagilis pašovė tris 
detektyvus, norėjusius jį 
sučiupti. Tai atsitiko pra
ėjusį penktadienį Bedford- 
Stuyvesant > rajone. Vagi
liui pavyko pabėgti; jis uo
liai ieškomas.

žmones

Pasmerkė karą 
Vietname

Louisville, Ky.—Tarp 60
ir 70 asmenų, daugiausia 
negrų dvasininkų, griežtai 
ir : 
ved 
nen

atvirai pasmerkė JAV 
amą karą Vietname kaip 
noralų ir neteisingą.

šitie dvasininkai buvo su
sirinkę į Southern Christian 
Leadership Conference (ku- 

vadovauja d-ras King)riai 
posėdį.

onferencija paskelbė, 
į Pietų Vietnamo karokad

frontą per nelyg daug (pa
lyginti su baltaisiais) siun
čiama negrų.

Susirinkimas pasakė, jog 
karas Pietų Vietname ken-
kia 
už 
teisbs. ‘

Amerikos negrų kovai 
aisvę ir už pilietines
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Kas ką rašo ir sako KRISLAI IŠ LIETUVOS

Popiežiaus Pauliaus Vi 
naujas žodis

DAUGELIŲ požiūrių vėliausia popiežiaus Pau
liaus VI enciklika yra įdomus, nepaprastas dokumentas. 
Jos paskelbimas buvo plačiai išreklamuotas. 0 dabar, 
jai pasirodžius, išsiliejo srauni korhentarų upė laik
raščiuose, žurnaluose, radijo bei televizijos programose. 

■t Mums irgi teks prie progos plačiau šį dokumentą 
palukštenti. Dabar užteks tiktai vienos kitos pastabos.

Ši popiežiaus enciklika susideda iš dviejų dalių ir 
87 paragrafų. Joje daug propagandos ir agitacijos, 
pabarimų, siūlymų ir prašymų bei raginimų. Skaitai 
ir galvoji: enciklika nepatiks mūsų balkūnams ir krupa- 

4 vičiams, kurie negali atidaryti burnos neišplūdę komu- 
£ nistų ir komunizmo. Visame dokumente nė kartą ne-
" prakeikti komunistai. Net ir šiaip bedieviai ir ateistai

faktinai palikti “ramybėje.” Visa enciklika beveik-iš
imtinai kalba apie socialinius ir ekonominius klausimus, 
apie tautas ir šalis, apie jų santykius, apie jų bendra
darbiavimą.

Daugelyje vietų labai aiškiai ir aštriai pasmerkia
ma baisi nelygybė, kurią tarp žmonių yra pagimdęs mo
nopolistinis kapitalizmas. Sakoma, kad kare prieš skur
dą ir išnaudojimą bažnyčia nebegalinti ir nebeturinti 
būti bešališka.

Enciklikoje labai daug dėmesio kreipiama į naujai 
susikūrusias valstybes, į šalis, kurios ekonominiai yra 
labai atsilikusios. Didžiosios ir turtingosios tautos turi 
joms padėti pakilti. Dar kartą primenama, kad rei
kėtų ginklavimuisi skiriamas lėšas nukreipti į pagalbą 
toms atsilikusioms ir nepriklausomą gyvenimą prade
dančioms šalims. Bene pirmą kartą pusėtinai apgriau
nama ir privatiškos kapitalistinės nuosavybės nelie- 

. čiamybė. Girdi, “niekas nepateisinamas laikyti savo iš- 
4 imtinam vartojimui daugiau, negu jam reikalinga, kuo- 
|į met kitiems trūksta paprasčiausių būtinybių.”. Sakoma, 

kad kartais visuomeninė, gerovė net reikalauja tam tik
ras nuosavybes eksproprijuoti, tai yra atimti iš savinin
kų be atlyginimo. Nepateisinama absoliute privatinė 
nuosavybė ant gamybos priemonių.

Teisinga enciklikoje ir tokia išvada, kad šiandien 
pasaulyje perdaug žmonių kenčia skurdą, kad skirtu
mas tarp lobstančių ir skurstančių dar vis didėja. Mili
jonai žmonių tiesiog miršta badu.

Negalima nesutikti su Paulium VI, kai jis sako, 
kad “turi būti be atidėliojimo pravedamos būtinai rei
kalingos reformos.” Žinoma, popiežius neužgiria revo
liucinių išstojimų prieš skurdą ir tironiją. Revoliuci
niai sukilimai, girdi, pateisinami tik tokiais atvejais, 
kai tironija kitaip nebenugalima ir kai ji pasidaro pa
vojinga pagrindinėms asmens teisėms ir krašto gerovei.

Šiais laikais datfg rašoma ir kalbama apie per didelį 
gyventojų prieauglį kai kuriose “atsilikusiose” šalyse. 
Keliamas klausimas apie apribojimą šeimų, apie suteiki- 

g mą informacijos gimdymų sumažinimui. Bet iki šiol 
J tokiai informacijai katalikų bažnyčia visomis keturio- 
" mis priešindavosi. Dar atvirai tokios informacijos ne- 
K užgiria ir Pąulius VI savo šioje enciklikoje. Bet jau da- 

leidžia, kad ką nors reikėtų daryti. Labai, kol kas, ne
drąsiai, bet jis šeimos dydžio klausimą palieka pačiohis 
šeimoms išspręsti. Tai jau didelis progresas.

Savo enciklikoje popiežius pasisako už tautų ir žmo
nių taikų sugyvenimą ir glaudų bendradarbiavimą dėl 

, gerovės, visiems. Tik gaila, kad jis tyli šių dienų svar
biausiu klausimu, būtent Vietnamo karo klausimu. O 
juk turėjo pasisakyti. Tai, aišku, nuolaida tam impe- 

: rialistiniam kapitalizmui, kurio jis toje pačioje encikli
koje nepaglostė.

Ši Pauliaus VI enciklika tęsia tą naują Vatikano 
politiką, kuri gimė popiežiaus Jono XXIII laikais. Tai 

.. politika gelbėti katalikų bažnyčios prestižą ir užstoti
] kelią jos įtakos pasaulyje smukimui. Iki to laiko ve-
I dama politika katalikų bažnyčią padarė pačių pikčiati- 
t šių, pačių žiauriausių, pačių reakcingiausių kapitalisti- 
* nių jėgų įrankiu ir priemone prieš geriausius paprasto

sios liaudies interesus. Buvo jau prieita prie to, kad 
kiekvienas liaudies sukilimas, net ir papfaščiaUsias pro- 
testas prieš baisų išnaudojimą ir skurdą buvo prakei
kiamas, atmetamas ir pasmerkiamas. Kiekvienas im
perialistinių valstybių plėšikiškas karas susilaukdavo 
katalikų bažnyčios palaiminimo.

Tuo keliu einant bažnyčia atsidūrė krizėje — tiek 
moralinėje, tiek socialinėje. Masės pradėjo prieš ją 

j sukilti; Ir štai scenoje pasirodė Jonas XXilt, pats kilęs 
I iš darbininko šeimos. Jis pradėjo tą politiką keisti, If 

. susilaukė gerų atsiliepimų. O dabkftiniš popiežius ją 
r.r- toliau plečia ir vysto, irgi; kaip atrodo; su neblogomis 
I pasekmėmis. Netenka abejotų kad ir ši jo enciklika ne- 

praeis be teigiamų atgarsių plačiose skurde skęstančiose 
k . masėse.

Netenka taipgi abejoti, jog reakcingoji katalikų

IŠKILMINGAI PAGERBĖ 
ST. ŠIMKAUS ATMINTĮ

“Literatūra ir Menas” sa
vaitraštyje skaitome kores
pondenciją iš Kauho:

Gausus būrys kauniečių su
sirinko Valstybinės filharmo
nijos Kauno filialo salėn į 
Stasio Šimkaus 80-ųjų gimimo 
metinių minėjimą-koncertą. J. 
Gruodžio vardo muzikos mo
kyklos dėstytojas K. Bučins
kas susirinkusius supažindino 
su S. Šimkaus gyvenimo, kū
rybos ir visuomeninės-muziki- 
nės veiklos būdingaisiais bruo
žais.

Koncerto metu buvo atlik
tos chorinės dainos “Per girią 
girelę”, “Ūžia girelė”, “Sau
lutė tekėjo” ir kantata “Atsi
sveikinimas su tėvyne”. Cho
rines dainas su dideliu Įsijau
timu atliko Kduno projektuo
toji] moterų choras (vad. V. 
Pučinskas), o kantatą paruo
šė LTSR pavyzdinis kolekty
vas— mišrus choras “Ginta
ras”, vadovaujamas I. Kuz- 
mienės (solistai O. Daunorai- 
tė, V. Drevinskaitė, R. Vešio- 
ta).

Koncerte nuskambėjo ir vi
sa eilė solinių Įžymiojo kom
pozitoriaus dainų, kurias at
liko J. Gruodžio vardo muzi
kos mokyklos dėstytojai K. 
Narbutaitė, L. Motuzienė ir 
K. žnamenskas (akompanavo 
dėstytojos E. Liutkevičių te ir 
S. Langevičienė).

Koncertas-minėjimas, kuris 
buvo surengtas Kauno m. kul
tūros skyriaus. Valst. filhar
monijos Kauno filialo-ir mies
to chorvedžių sekcijos inicia
tyva, susilaukė .didelio kau
niečių susidomėjimo.

Vyt. Blūšius

PRELATAS JONAS 
BALKONAS DAR VIS 
NORI VAJA VOTIS

Vasario 16 dieną prelatas 
Jonas Balkūnas iš mūsų 
Maspetho buvęs nusidavęs 
net į Los Angeles ir ten pa
sakęs labai “smarkią” pra
kalbą. Dabar ta jo prakal
ba, pasak kunigų “Drau
go”, atspausdinta “Lietuvių 
Dienų” vedamuoju.

Jau net ir “Draugo” ap
žvalgininkui atrodo, kad 
šis piktas prelatas priklau
so prie “griežtesnės linijos 
šalininkų”. Jis smarkiai 
pliekęs visą Amerikos už
sieninę politiką, ik a d ji 
esanti nepakankamai griež
ta. Jam nepatinkanti ir mū
sų valdžios šaltojo karo po
litika. Girdi prelatas Bal
kūnas šaukė: “šitoks šalta
sis karas nėra net karas, 
tai tik žaislas.” Ir dar karš
tai pridūrė: “Jei propagan
da varoma, tai reikia nesi- 
glostyti, o smogti tiesiai į 
komunizmo teoriją ir siste
mą”.

Mūsų nelaimingas prela
tas Jonas tiesiog pareikala
vęs, kad būtų tuoj pradėta 
daužyti visa Tarybų Sąjun
ga, siekiant ją sugriauti ir 
tuo keliu “išlaisvinti visas 
jos tautas”. 0 pradėti, gir
di, reikia su spaudimu 'ant 
Jungtinių Taittų, kad jos 
pradėtų Tarybų Sąjuhgą 
“dekolOhizUoti” ir t.t.

Mes ir visas pasaulis esa
me tikrai nelaimingi, kad 
su šib prelato kvailais 
svaičiojimais niekas rim
tai nesiskaito.

Gaila, kad “Lietuvių Die
nų” redaktoriai jo kvaily
bes šinkavoja savo nelai
mingiems skaitytojams.

GELEŽINKELININKŲ
BĖDOS

Geležinkelininkų brolijų 
(darbo unijų) organas “La
bor” (kovo 25 d.) smarkiai 
skundžiasi. Bldgai, sako^su 
darbais. Šių metų pradžia 
parodanti, kad mūsų didieji 
geležinkeliai apsieina vis 
su mažesniu darbininkų 
skaičiumi. Pagerinimai 
transportacijoje išmeta 
daug darbininkų į bedar
biu eiles.

Šiandien iš viso prie ge
ležinkelių dirba GlO^SGdar- 
bininkai. O tai reiškia, kad 
net 4,100 darbininkų ma
žiau, negu buvo šių metų 
sausio mėnesį. Na, o paly
ginus su 1966 metų vasario 
mėnesiu, toji dabar net 10,- 
674 darbinįnkais mažiau.

Keista dar ir tas, kai pa
laipsniui darbininkų skai
čius mažėją, tai įvairių pa
reigūnų (bpsų) skaičius di
dėja, auga. Per metus to
kių bosų įkaičius paaugo 
beveik keturiais šimtais. O 
tie bosai, kaip žinia, gauna 
labai aukštą atlyginimą.

Dar galima pridurti ir tą 
minėto laikraščio nusiskun
dimą, kad šis procesas ne
žada sustoti. Vis mažiau 
bus darbininkų, o vis dau
giau bus bosų.

“Moteris iš šonkaulio”
Nuo neatmenamų laikų 

žmones domino ta aplinky
bė, kodėl biblijoje kalbama, 
kad dievas sutvėręs Ievą 
iš Adomo šonkaulio. Šią 
mįslę išaiškino dantiraščiu 
parašytos lentelės, 'rastos 
Babilono' gAuVešiųdse.

Pasirodo, visa'ši istorija 
pagrįsta labai įdomiu nesu
sipratimu. Šumerų mite die
vui Enkui skauda šonkaulį. 
Šumerų kalŲoje žodį “šon
kaulis” atitinka žodis “ti”. 
Deivė,, pakviesta, išgydyti 
dievo Enko šonkaulį, buvo 
vardu Ninti, tai yra “mote
ris iš šonkaulio”. Bet “nin 
ti” reiškia taip pat “duoti 
gyvybę.” Tokiu būduNinti 
gali vienodai reikšti tiek 
“moteris iš šonkaulio,’’tiek 
ir “moteris,, duodanti gyvy
bę.”

Ir čia, būtent, slypi ne
susipratimo šaltinis. Seno
vės žydų gentys pakeitė Nin 
ti levą, nes Ieva jiems bu
vo legendarinė žmonijos 
promote, tai yra “moteris, 
duodanti gyvybę”. Tačiau 
išliko ir antroji Nin ti 
reikšmė (“moteris iš šonkau
lio”). Dėl to liaudies legen
dose atsifadb painiava, iš 
kurios gimė keista versija, 
neva Ieva buvusi sutverta 
iš Adomo šonkaulio. Čia 
mes susiduriame su vienu 
įrodymu, kaip daug ką se
novės. žydai legendose per
ėmė iš Mezopotamijos tau
tų.

Ši versija pateko ir į bib
liją. Ir ligi šiol krikščionių 
religija tebėškėlbia, kad Ie
va buvusi sukurta iš Ado
mo šonkaulio. Tai- labai 
naudinga, norint įrodyti, 
kad moteris turinti būti 
paklusni vyrui.

Ks.

Pikryžitiš;—Čia mirė įžy
mus knygų leidėjas Charlfes 
Flammarion, sulaukęs 8 3 
metų amžiatis.

bažnycioš hierarchijos dalis .Vist) this iėgdhiis priešin
sis Pauliaus VI iškeltiems Šūkiams. Mūšų lietuviško
ji dvašinihkija tuos šūkius ignoruos if tęs savo senąją 
reakcinę politiką Visais enciklikoje pakeltais klausimais.

šmeižimo “čempionams” 
nesiseka

Negalėjome neatkreipti 
dėmesio į JAV senatoriaus 
Tomo Dodo (Thomas j. 
Dodd) bylą, kurioje paaiš
kėjo, kad tas ponas pasisa
vinęs šimtus tūkstančių do
lerių ir ėmęs kyšius savo 
politinėje veikloje. Jei ne-
klystame, tai tas pats sena
torius Dodas, kurio kalbo
mis, tikriau sakant, šmeiž
tais dėl Lietuvos padėties, 
taip didžiuodavosi lietuviš
kieji nacionalistiniai egzili- 
niai politikieriai, taip va
dinamieji “vaduotojai.”

Prisimintina, kad kažkur 
iš politinio horizonto jau 
seniai dingo ir kadaise pa
garsėjęs kong r e sm an as 
Kerstenas, kuris buvo suor
ganizavęs kažkokią “komi
siją” šmeižtams prieš Lie
tuvą ir kitas tarybinio Pa
baltijo respublikas rinkti. 
Ir jį “vaduotojai” prieš ei
lę metų laikė “vilties žvaigž
de” ir nepaprastai liaupsi
no. ' Kaip pernykštis snie
gas dingo Kerstenas, o pe
lės graužia jo surinktą 
šmeižto medžiagą, į kurios 
pag a m i n i m ą ALTAS ir 
VLIKAS ir PLIKAS suki
šo nemažai iš lengvatikių 
žmonelių sužvejotų dolerių.

Kažkaip nepastebimai nu
spindo j o ir trečio šmjeižtų 
“čempiono” Kitihgo (Ken
neth B. Keating) karjera, 
nes jis prieš keletą metų 
jau nebuvo išrinktas į se
natą. O ir ponas Kitingas 
plačia burna rėkavo “va
duotojų” sueigose, kartoda
mas jam pakištus plepalus 
a’pie Lietuvą. ' ■ - ' 1

Taigi,. nesiseka šmeižimo 
“čempionams.” Lojo, lojo 
ir nustojo!

Nfegali pragyventi... 
be melagysčių

Romoe tarp kitų apmoka
mų radijo lojikų turbūt 
pats mizerniausias yrU tas 
lietuviškasis Jojikas. Ne
žmoniška jo tarmė, o dar 
kvailesnė jo pliurpimo 
prasmė. Štai vieną dieną 
jis skelbia į erdvę savo ei
linį ‘“perliuką,” kad, girdi, 
“Lietuvoje dauguma žmo
nių jokiu būdu negali pra
gyventi iš atlyginimo.”

Tai buvo smagaus juoko, 
kai patiekiau tą Romos antį 
Lietuvos kolūkiečiam^, su
sitelkusiems viename Dzū
kijos kaime į vestuves, ku
rios tęsėsi jau trecią die
ną. Stalai lūžo, kaip sa
koma, nuo valgių ir gėri
mų; kurių tarpe netrūko 
net šampano ir konjako. 
Vienas per kitą pasakojo 
apie tuos buržuazinius lai
kus, kada Lietuvoje daugu
ma tikrai negalėjo pragy
venti iš skurdaus atlygini
mo, kada šimtai tūkstančių 
žmonių negaudavo jokio at
lyginimo, o kaimas skendo 
skolose, kada d e š i mj t y s 
tūkstančių lietuvių kasmet 
traukdavo į 'kaimyn i n i u s 
kraštus bernauti pas buo
žes.

Bet ar verta diskutuoti ir 
ginčytis. Turbūt gėriau pa
prašyti gausius Romoje 
dvasiškus tėvelius, kad jie 
palaimintų tokius išmislo- 
čitis,. nes juo k a v i 1 e s n ė 
propagandas juo daugiau 
juoko sukelia, juo mums 
naudingiau. Varykite, vy
ručiai, jei jūsų bosams nu
sususių lyrų negaila ir ga
lite iš jų pragyvėnti... O 
be šmeižtų ir melagysčių 
tai tikrai negalite nė dienos 
pragyventi.

| Kauno artistai Kremliaus 
} teatre . ,

Prieš kelias dienas bai
gėsi Kauno Dramps teat
ro gastrolės, kurios vyko 
Maskvoje, Kremliaus teat
re. Prieš pirmąjį vaidini
mą Kauno artistus nuošir
džiai pasveikino Maskvos 
Dailės teatro artistas V.
Orlovas; primindamas, kad 
prieš 20 metų Maskvos 
Valstybiniame Teatro meno 
institute pradėjo mokytis 
toji lietuvių studentų-teat- 
ralų grupė, kuri vėliau 
sudarė Kauno Dramos te
atro sąstato branduolį. Li
ko dalis senųjų artistų — 
A. Vainiūnaįtė , J. Laucius, 
A. Mackevičius, Jurašūnas 
ir kt., o dabar atėjo visa 
eilė jaunų artistų. Kauno 
Dramos teatras išaugo į 
rimtą meninę jėgą ir kelis 
kartus yra laimėjęs pirmas 
vietas Pabaltijo teatrų fes
tivaliuose.

Kremliaus teatre kaunie
čiai suvaidino keturis vei
kalus — “Baltaragio malū
ną,” pagal K. Borutos su
kurtą legendą, D. Urnevi- 
čiūtės pjesę “Vadink mane 
motina” (iš kovų su nacio
nalistiniu ba n d i t i z m u ), 
Garsia Lorkos tragediją 
“Bernardos Albos namai” 
ir A. Čechovo garsųjį vei
kalą “Trys seserys.” Buvo 
vaidinama lietuviškai, sin
chroniniai verčiant į rusų 
kalbą. Gastrolės turėjo di
delį pasisekimą1.
Kaune remontuoja širdis
Prieš trejus mietus Mask

vos ‘ klinikinės ' ir eksperi
mentinės ėhifurgijos insti
tute buvo sukurtas pirma
sis dirbtinis širdies vožtu
vas, daugeliu atvejų pralen
kiąs užsieninius. Tie dirb
tini vožtuvai operacijos 
būdu pakeičia tikruosius 
vožtuvus, kai jie dėl sklero
zės ar kitų priežasčių su
genda ir sustabdo ar su
trukdo kraujo cirkuliavi
mą. Dabar tokius širdies 
remontus atlieka Kauno 
klinikinės ligoninės kardio
chirurgų kolekty v a s , ku
riam vadovauja talentingas 
chirurgas, medicinos moks
lų daktaras, profesorius J. 
BRĖDIKIS. Tas darnus 
kolektyvas jau seniai prak
tikuoja sudėtingas širdies 
operacijas. Kovo 11 ir 12 
dienomis Kauno klinikose 
buvo daromos pirmosios 
dvi operacijos su dirbtinių 
širdies vožtuvų protezavi
mu, įsodinimu. Lietuvių 
chirurgams į pagalbą atė
jo specialiai į Kauną iš 
Maskvos atvykęs profeso
rius .G. Solovjovas, turįs 
didelį patyrimą tokioms 
operacijoms. Operacijos at
liktos sėkmingai ir abu li- 
gonys, vienas iš Kėdainių, 
antras iš Šiaulių, jaučiasi 
gerai su dirbtina širdies 
dalimi.

Operos dainininkas 
koncertuoja kolūkyje

Koncertai Lietuvos kaimo 
vietovėse dabar ne reteny
bė, nes visur yra kultūros 
namai, klubai, erdvios mo
kyklų salės. Dažnai kon
certai įvyksta ir atskiruo
se kolūkiuose.

Štai šiomis dienomis Jo
niškio rajono Kepalių kol
ūkio kultūros namuose 
koncertavo Vilniaus operos 
dainininkas, respu b 1 i k o s 
nusipelnęs artistas Virgili
jus Noreika. Populiarusis 
daininiiikas atliko arijas iš

?rU, lietuvių liaudies
s, kompozicijas.
saigoje V. Noreika išdės- 
savo kūrybinius planus, 

o ;aip pat papasakojo apie 
liją, kur jis ilgoką laiką 
veno besitobulin d a nų aKs 
rsiojoje “La Scala” ope- 
e, Milane.
Melioracijos darbai

opi 
na 
už 
tė

gy 
ga 
ro *
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Lietuvoje
‘Tiesa” pateikia pasikal-

bėjimą su melioracijos ir 
va
nu
kad melioracijai skiriamos 
išlaidų sumos didėja. Per
nai melioravimo darbams 
buvo skirta 67 milijonai 
rublių, o šiemet — 74 mi
lijonai rublių.

Dabar Tarybų Lietuvos

ridens ūkio ministru Jo- 
Velička. Iš jo matyti,

di
m
jogiška technika.
zi
nė

žemdirbiai turi 1 milijoną 
300 tūkstančių hektarų dir
vų, kuriose drėgmę regu* 
Iii o ja sausinimo tinklai.
šių plotų 860 tūkstančiųJjĮ 
hektarų nusausinta inten
syviai, tai yra uždaru dre
nažu. Šiemet žemdirbiai 
gg us dar 110 tūkstančių nu- 
dienuotų laukų. Melioravi
mo darbų sezone Lietuvoje 

■ba apie 40 tūkstančių 
dioratorių su puikia nau-

Buržua-
lės valdžios metais, kai 
buvo jokios technikos, 

kai viskas buvo daroma 
r? nkų ir kastuvų pagalba, 
dirbdavo ne daugiau kaip 5 

kstančiai darbininkų, ku- 
lios tada vadindavo “zi- 

mjogorais.”’ Jie dirbdavo 
bridę vandenyje ir .retas 
jų neįgydavo reumatizmu 

visam amžiui. J
Didelis viehiii^umas 

’ rinkimuose
Be abejo, jau žinote apie 

rinkimų duomenis Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos rinkimuose, kurie pra- 

o labai vieningai, kaip vi- 
ida. Iš visų dalyvavusių 

rinkimuose už kandidatus 
paduota 1,937,134 balsai, o 

•ieš kandidatus tiktai 875 
Mažiau prieš kan- 

datus balsavusių buvo 
< Gruzijoje — 548 bal

sai. Kitose respublikose 
ivo daugiau balsavusių 
■ieš kandidatus. Pavyz

džiui, Kirgizijoje už kandi
datus paduota 1,359,6|6 ’ 
balsai, o prieš—4,381 by 
sas, Estijoje už kandidatę , 
aditota 918,616 balsų, b 
•ieš kandidatus — 3,302 

alsai. Nors ir yra balsa- 
įsių prieš kandidatus, ta- 
au jie sudaro labai nežy- 
ią nuošimčio dalį. Tai 
įrodo didelį balsavusių 
s kandidatus vieningumą.

J. Paliukonis
ilnius, 1967-III-24
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Medžiotojų rūpesčiai
Apie du tūkstančius to 

nu dobilų, šieno, šakniai 
ų, 87 tūkstančius la 
i šluotelių ir daug 

pašarų sušėrė žvėreliams & 
šią žiemą respublikos me
džiotojai.

Medžiotojų ir žvejų drau
gijos respublikinės tarybos 
plenume buvo nutarta 
Tauro ragą” — pereina
mąjį prizą goriausiajai me

džiotojų draugijai—paskir
ti Radvi 1 i š k i o medžioto
jams, o “Didžiąją bliz 
Kelmės žvejams-mėgė * <
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tKauno Muzikiniam 
riti sukako 25 metai, o Vil
niaus Jaunimo teatras pra
dėjo pirmąjį savo sezoną.
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Kur ir kaip slapstėsi 
Adolfas Hitleris?

NAUJI RAŠTAI

"KELEIVE"
Mano kelionė po Lenkiją 

baigiasi. Važiuoju į Kerste- 
ną. Noriu pamatyti tuos 
milžiniškus bunkerius, apie 
kuriuos sudėta tiek daug 
legendų.

Autobusas pravažiavo ge
ležinkelio stoties pastatą ir 
pasuko į tolumoje tamsė
jantį mišką. Blyksteli plie
ninio šlagbaumo likučiai. 
Čia prasideda buvusi Ver
machto generalinio štabo 
teritorija, pagrindinė Hitle
rio rr kitų nusikaltėlių slėp
tuvė.

Sename Kersteno miesto 
parke tankiai auga ąžuolai, 
eglės, beržai. Tik vienoje 
vietoje mišką kerta ilgas 
siauras laukas, kuriame iki 
šių dienų mėtosi gabalai 
spygliuotos vielos. Toliau— 
keliolikos metrų pločio mi
nų juosta, kuri juosė “Vil
ko guolį”. Dar minutė kelio, 
posūkis į kairę, ir mes toje 
vietoje, kur prasideda bai
saus “Karinės architektūros 
paminklo” liekanos, žiūrint 
į tą “paminklą”, man kilo 
klausimas: kodėl būtent šio
je vietoje pastatytas tas 
m i 1 žiniškas gelžbetoninių 
bunkerių kompleksas!

Adolfo Hitlerio vyriau
sioji būstinė buvo įvairiai 
vadinama: “Bičių ^avilys,” 
“Vilko duobė,” “Vilko guo
lis.” Geriausiai tinka—“Vil
ko guolis.” Aštuonių kvad
ratinių kilometrų plote 
įrengtus bunkerius patiki
mai slėpė tankus miškas. 
Juos iš visų pusių supo eže
rai. Čia nebuvo jokio par
tizaninio judėjimo.

Pirmosios žinios apie fiu
rerio vyriausiąją landynę 
“kažkur rytuose” kartu su 
nuotrauka pasirodė vokie
čių spaudoje 1941 metais. 
Vadinasi, “Vilko guolį” pra
dėjo statyti prieš Didįjį Tė
vynės karą.

“Vilko guolis” buvo stato
mas ir stiprinamas per vi
są karą. Ir dabar galima 
matyti suakmenėjusius ce
mento maišus, plytų ir kitų 
statybinių medžjagų krū
vas. Statė į darbo batalio
nus suvaryti darbininkai iš 
visų okupuotų Europos 
šalių. Statė karo belais
viai. Kai statybininkai ne
tekdavo jėgų, juos sušau
dydavo, o lavonus išvežda
vo deginti į Osvencimą.
Pq karo sklido gandai, kad 

būstinę padėjo statyti žy
mūs italų inžinieriai, ku
rie... vėliau žuvę aviacijos 
katastrofoje. Plažįst amas 
gestapo darbo braižas.

“Vilko guolio” statyba 
buvo labai gerai užkonspi- 
ruota. Aplinkiniai gyven
tojai manė, kad miške 
statomas muilo fabrikas. 
Jokia užsienio žvalgyba, 
tame tarpe ir tarybinė, 
kuri ypač aktyviai ieš- 
vjpjo Hitlerio būstinės, ne- 
ųgebėjo jos atrasti. Būsti
nę saugojo specialūs SS da

liniai.
Jau iš parkingo matau 

pirmą bunkerį: milžinišką 
betono raizginį, sugriaut^ 
stiprių sprogimų. Matosi 
betono sienos, užmaskuotos 
jūrų žole, surūdiję ventilia
cijos vamzdžiai... Vien 
šis vaizdas sako, kaip stip- 
riaf buvo įsitvirtinę nacis- 

jtilįiai vadeivos.
■j|Toliau veda rodyklės.

Birėje — milžiniška duo- 
W nuo bombos sprogimo. 
Sako, bombos čia buvo nu
mestos tik atsitiktinai vieno 

amerikiečių aviacijos ant
skrydžio metu. Už kelioli
kos žingsnių — sprogimų 
beveik nepaliestas vienaa
ukštis bunkeris. Dabar ja
me įrengtas restoranas ir 
viešbutis turistams. Anks
čiau čia buvo garažai.

Einame toliau, prie bun- 
kerio-giganto. Gidė aiški
na, kad jis vadinamas “šta
bo bunkeriu.” “Vilko guo- 
is” apsuptas trim apsaugos 
sferom. “Štabo bunkeris” 
buvo antroje apsaugos 
sferoje, kur įeinančius ir 
išeinančius asmenis tikrin
davo ypač priekabiai.

Toliau veda takelis į miš
ko gilumą. Iš kairės ir de
šinės — betono gabalai ir 
nuolaužos, nuo 1 a u ž o s... 
Ant betono plytų matosi 
raudoni užrašai: “Achtung! 
Minen!” Vėjas šiurena 
dirbtinus medžio lapus, ku
riais buvo maskuojama nuo 
oro žvalgybos.

Antras milžiniškas bun
keris. Tai oberžudiko Him
lerio guolis. Šalia jo už vi
sus bunkerius dar aukš
tesnė geležies, betono ir ply
tų krūva. Ne krūva, o kal
nas. čia buvo “Vilko guo
lio” centras, čia stovėjo vi
su didžiausias bunkeris — 
Hitlerio slėptuvė. Į ji ga
lėdavo patekti toli gražu ne 
kiekvienas generolas. Bun
keris buvo pirmoje apsau
gos sferoje, kur kiekvienas 
įeinantis būdavo automa- 
aiškai fotografuojamas ir 
peršviečiamas rentgeno 
spinduliais. O leidinių spal
vą ir formą keisdavo kas
dien ...

“Vilko guolyje” Hitleris 
ištūnojo iki 1944 m. lapkri
čio mėn. 20 d. Jo įsakymu 
i bunkerius buvo sukrauta 
tūkstančiai7 tomi sprogsta
mosios medžiagos. O laidai 
nuo sprogdikliu buvo su
vesti į vieną slaptą vietą. 
1945 m. sausio 24 d. slap
tasis mygtukas buvo pa
spaustas, — ir “Vilko guo
lis” išlėkė į orą.

Miško pakraštyje, šalia 
geležinkelio, nastebė j o m e 
ganą gerai išsilaikiusi prieš
lėktuvinės apsaugos bunke
ri. Kopėčiomis užlipome ant 
viršaus. Geležinės skylės 
rodė, kur buvo įtvirtintos 
milžiniškos priešlėktuvinės 
patrankos. Nuo Čia gerai 
matėsi geležinkelio stoties 
griuvėsiai. Tos pačios sto
ties, kurioje Hitleris susiti
ko su fašistinės Italijos dik
tatorium Benito Musoliniu.

Niekas neišsaugojo su
žvėrėjusių nacistų vadeivų 
gyvybių. Nei milžiniški be
tono luitai, nei tūkstančiai 
konspiracijos tikslais nužu
dytų žmonių. Joks guolis 
neapgins vilko, jei jis įsi
pyko žmonėms.

Petras Stankeras 
Vilniaus 22-oji vid. mok. 
XI b klasė

Iš “Moksleivio”

Automobil i s t a m s New 
Yorko valstijos senatas nu
tarė pakelti apdraudą už 
sužeidimus. Dabar yra iki 
10 tūkstančių vienam ir iki 
$20,000 grupei; keliama iki 
15 tūkstančių vienam ir iki 
$30,000 grupei. O užsirašan
čiam apdraudą automobilis
tui duoklė į apdraudos fon
dus pakeliama nuo $3 iki 
$17 metams virš to, kiek 
mokama dabar.

Jauna, talentinga lenkų ra
šytoja —Zofia Posmysz— 
prieš keletą metų parašė 
apysaką “Pasažerka”, — 
neilgą, apie poros šimtų 
puslapių. Į lietuvių kalbą ją 
išvertė J. Pilypaitis, o išlei
do “Vaga”.

Aną dieną grįždamas iš 
darbo, | misliju, pasiimsiu 
“Keleivę” ir gal galėsiu su 
ja vakarą praleisti. Klaidos 
nepadariau: kai pradėjau 
skaityti, “Keleivė” manęs 
nepaleido, kol užverčiau 
paskutinį puslapį.

Knygos autorė turi gerą 
širdį, plačią vaizduotę ir 
sugeba orientuotis tarp- 
tautiniuose politikos labi
rintuose. Gera ji ir 
psichologė. Z. Posmysz, 
beje, buvo iškankinta trejus 
metus Osvencime — nacių 
sukurtame pragare, kur mi
lijonai žmonių buvo badu 
numarinti, pakarti, sušau
dyti arba krematoriumuose 
sudeginti.

Grižusi į Liaudies Lenki
ją, Zofija studijavo lenkų 
kalba, literatūrą, ir ją vis 
kaž kas knietė parašyti apie 
tą baisų pragarą, juk ten ji 
pažinojo daug tų, kuriuos 
naciai buvo atsiuntę kan
kinti, ir tu, kurie buvo nu
kankinti. Ir visa tai autorė 
parašė apysakiškomis prie
monėmis.

♦
Iš Vakarų Vokietijos 

plaukia liuksusinis pasažie- 
rinis laivas į Braziliją. Ja
me—jaunas vokietis diplo- 
rpatas Volteris vyksta ten 
tarnybiniais reikalais. Kar
tu vyksta ir jo žmona Liza. 
Abudu jiedu neseniai vedę.

Diplomatas—“padorus vy
ras”. Nacių siautėjimo me
tu jis nebuvo esesininkas, 
savo rankų žmonių krauju 
nesutepė; nepakėlė nei žo
džio, nei rankos jis ir prieš 
nacius. Jis buvo “neutra
lus”, “platus”, geras žmo
gus. Jo žmona jam sakiu
si, jog karo metu dirbusi 
kaž kokios stovyklos sande
lyje ar kur kitur. Na, ir kas 
tokio!

Bet vos įžengusi į laivą, 
Liza pamato baisią šmėklą 
—tūlą keleivę, dėl kurios ji 
nebegali nurimti, kurios 
vienas žvilgsnis Lizą su- 
varsto diegliais, varo iš pro
to!

Skaitytojas tuojau ima 
Lizą atjausti, jai simpati
zuoti, galvodamas, būk Liza

Truputis žinių iš busimoj p 
pedagogy gyvenimo

Vilniaus Valstybinio Pe
dagoginio Instituto studen
tai su didele pagarba ir 
meile mini senuosius moky
tojus, kurie dirbdami sun
kų pedagogo darbą, prisi
dėjo prie kovos už Tarybų 
valdžios įtvirtinimą Lietu
voje. Vienas iš tokių žy
mių mokytojų-kovotojų už 
Tarybų valdžią buvo Povi
las Rotomskis, kuris gerai 
pažįstamas daugeliui pa
žangiųjų Amerikos lietu
vių.

Vilniaus Valstybinio Pe
dagoginio Instituto studen
tų laikraštyje ‘‘Tarybinis 
pedagogas,” 1967 m. vasa
rio 24 d. buvo išspausdin
tas Tamaros Rotomskienės 
straipsnis apie jos vyro nu
eitą kovos kelią. Šiame 
straipsnyje drg. T. Rotoms- 
kienė pažymi, kad nuo 1926 
m. dėl reakcionierių ir kle

pamatė kokią nors esesinin- 
kę, smogikę, iš nužudytų ka
linių odų sau lempų abažū
rus besigaminusią.

Drebėdama, eidama iš 
pusiausvyros, Liza užsidaro 
kajutėje ir joje smilksta. Ji 
pasakoja, kalba pati sau, o 
vėliau ir savo vyrui; ati
dengia ji visą savo praeitį.

Liza buvo gera vokietė 
patriotė, karo metu tapusi 
esesininke (smogike), ir hit
lerinė valdžia pasiuntė 
ją į Osvencimą tarnauti 
sandelyje viršininke—san
delyje, kur buvo atrūšiuoja- 
mi krematoriumuose sude
gintų žmonių rūbai. Osven
cime tarnavo viršininke ir 
Lizos sesuo Hesė, kuri šiuo 
metu laisvai gyvena Brazi
lijoje. Liza ją aplankys.

Liza gerai atsimena: į Os
vencimą atvaro aštuonioli- 
kametę lenkaitę Martą. Li
zai jos net gaila pasidarė, 
ir ji bandė jai visaip padė
ti; jį net suvedė kalinę su 
jos meilužiu, dailininku Ta
deušu. Nežiūrint į visa tai, 
kiek Liza Martai gero darė, 
ii susekusi, kad Marta ir 
Tadeušas priklauso slaptai 
kalinių organizacijai, kovo
jusiai prieš budelius. Jie bu
vo užsigrūndine kovotojai, 
pasiryžę bet kada sukilti, 
jei reikės, atsistoti akis 
akin su baisia mirtimi ir 
spjauti jai i veidą!

Ir va, Liza mato, žino, 
kad šitame laive keliauja 
niekas daugiau kain Marta. 
Vadinasi, Marta išliko gy
va! Ji gerai pažįsta Lizą 
ir jos tikrąii varda ir pa
varde. žino Lizos visą pra
eiti. O tai rgįkš, kad ne tik 
Lizos, bet ir jos vvro diplo
mato karjerai gali būti ga
las. Ir Liza bando bėgti. Bet 
kur? Marta išlikusi, gvva. 
Lizą pažista • ir pasislėpti 
nuo jos tiesiog negalima...

Knygos autorė tirštomis 
spalvomis pavaizduoja Os
vencimo pragaro “tvarką”; 
jos valdovų niekšybes, bai
sų kankiniu likimą.

Kadaise šiuos žodžius ra
šančiajam 1959 metais teko 
praleisti Osvencime dieną, 
tai gal dėl to, skaitydamas 
p-lės Posmysz ‘“Keleivę,” 
protarpiais jis jautė savitą 
slogutį, retai kada juntama. 
Kitais žodžiais: jį savotiš
kai pritrenkė.

Parašei puikią apysaką, 
panele Posmysz!

/ Rojus Mizara

rikalų persekiojimų Povi
las buvo priverstas mesti 
mokytojo darbą, tačiau ir 
patekęs už grotų, jis beveik 
dešimt metų Panevėžio ir 
Šiaulių kalėjimuose tęsė sa
vo pedagoginę veiklą. Bū
damas kameroje, kur kalėjo 
dar 23 komunistai — darbi
ninkai ir valst iečiai, jis 
įsteigė tikrą liaudies uni
versitetą, kuriame besimo
kydami mažaraščiai ir be
raščiai virsdavo apsišvietu
siais žmonėmis.

Povilo Rotomskio organi
zuotame liaudies universi- 
tete-kalėjime mokėsi A. 
Maginskas ir J. Kličius, ku
rių viena^ vėliau tapo poe
tu, kitas žurnalistu. T. Ro- 
tomskienė baigdama savo 
straipsnį apie Povilo Ro
tomskio, kaip mokyto jo-ko- 
votojo kelią, pažymėjo, kad 
šviesus mokytojo, lituanis-

Kalvis Domas ir jo gyvenimas Iš laiškų
Rašau apie Kalvį Domą 

ne dėl to, kad jis buvo koks 
ten herojus, bet dėl to, kad 
jis buvo tipiškas jaunuolis, 
kuris nepakentė smetoninės 
Lietuvos valdžios režimo 
ir, kaip ir desėtkai tūkstan
čių kitų jaunuolių, ieškojo 
sotesnio duonos kąsnio sve
tur.

Tais laikais tūkstančiai 
kalvių, stalių, kriaučių ir 
dešimtys tūkstančių pa
prastų darbininkų bėgo į 
bile pasaulio dalį, kur tik 
galėjo gauti darbo. Daugu
ma jų užplūdo Brazilijos 
tyrynus. Bet negaudami 
ten darbo jie liejosi tolyn j 
pietinės Amerikos konti
nentą: i Urugvajų, Argen
tiną, Chilę ir kitas pietinės 
Amerikos respublikas po 
militarizmo batu. Daug jų 
žuvo Brazilijos raistuose 
nuo barškančiųjų gyvačių 
arba didmiesčiuose bedar
bių kolonose nuo policijos 
buožių.

Jis pasirinko Kanadą
Kalvis Domas pasirinko 

Kanada. Ten irgi nebuvo 
pyragai. Kanadoje kitur 
darbo negaudamas, ėjo i 
miškų kirtėjų kempes, toli 
nuo civilizacijos, arklių 
kaustyti.

Jau 36 metai kaip šalta 
Kanados velėna slegia Do
mo grabo lenta, bet jūs 
vistiek girdėsite Kalvio Do
mo balsą iš jau pageltusių 
lapų jo užrašų sąsiuvinėlio. 
Klausykite ątidžiai. Tai 
yra Lietuvos jaunuolio bal
sas, kuris veržiasi iš karš
tos krūtinės ir jautrios sie
los.

Kalvis Domas buvo mano 
brolis. Po jo mirties tas są
siuvinėlis/ iš Kanados val
džios. pateko į mano ban
kas. Jie man prisiuntė bra
zen tin j maišelį su būtiniau
siais gyvenimo reikmeni
mis, tarne kuriu buvo ir 
tas, juodu viršeliu, sąsiu
vinėlis. Tai buvo beveik ir 
visas Kalvio turtas, po virš 
trejų metų sunkaus darbo!

Kalvis Domas bėgo iš 
Lietuvos nuo vargo ir nuo 
fašizmo.

Ve Domo balsas iš už gra
bo lentos. Eilutės parašytos 
grubia kalvio ranka. Jų 
antraštė: “Bėgsim iš tėvy
nės”.

Bėgsim iš tėvynės.
Bėgsim kur paklius!
Nes čia laisvės greitai, 
Matyt, kad nebus.

Atein pas mus laisvė 
Tik pasiviešėt.
Bet dabar uždrausta
Apie ją kalbėt.

Čia kunigai, ponai, 
Engia mus vargšus.
Bėkim kur kas galim, 
Gal priglaus kas mus.

Leiskit iš tėvynės.
Bėgsim kur paklius;
Kur tik kojos neša
Gal kur laisvė bus.

Jau svetur gegutė 
Mums neužkukuos.
Ir sode lakštutė
Nakčia nečiulbės.

Leiskit iš tėvynės.
Bėgsim, kur paklius, 
Palikę tėvelius 
Ir jų vargelius.

Jei mūs likę broliai 
Nuo Smetonos žus,

1 Trenk j jį, perkūne!
Jo valdžia sugrius.

to, pedagogo, komunisto 
paveikslas visada bus pa
vyzdžiu mūsų jaunajai kar
tai, mūsų busimiesiems mo
kytojams.

L. P.

Mes savo tėvynėj 
Negalim kentėt. 
Paragavę laisvės, 
Norim ją turėt.

Parašė: D. Gabrėnas, 
Winnipeg, Canada 
Birž. 30, 1929 m.

Matote, kaip Kalvis Do
mas posmuoja. Dėl kalvio, 
atrodo,, per aukštos ir per 
sklandžios mintys. Gal ne 
viskas ir originalu. Bet jis 
užrekordavo tų laikų jau
nuolių jausmus ir gyveni
mo atspindį. Iš jo jaunos 
krūtinės veržėsi tyros sie
los šauksmas į šviesesnį ry
tojų.

Kaip jam būtų buvę links
ma matyti dabartinę Lietu
vą, kur protas ir darbas 
aukštai įvertinami, kur pro
ga dirbti ir mokintis neri-
bota.

Kokios Domo gyvenimo 
aplinkybės buvo, aš smulk
meniškai nežinau. Bet jos 
nepalyginamai galėjo būti 
blogesnės net ir už Pušina- 
vos gyvenimo aplinkybes, 
kur jis gimė, augo ir pynė 
jaunystės svajonių juostą. 
Miškuose, toli nuo savųjų 
jam buvo ilgu ir liūdna.

Kalvis Domas vos mokė
jo parašyt laišką; tačiau jo 
laiškai buvo pilni ugningų 
idealų — retkarčiais ir liū
desio. Jie visuomet buvo 
jo gyvenimo' atspindys. Do
mo sąsiuvinėlyje randasi 
tiek jautrios poezijos, kad 
net knygutę būtų galima 
parašyti. Bet čia pasiten
kinsime tik keletu eilučių.

Jo kriūtinėie žėrėjo karš
ta meilė jo Tėvynei, jo tė
veliams. jo mylimai mergu
žėlei. Ve ką jis eiliuoja: '

Rimta, kaip dangus žvaigždėtas. 
Tyra, kaip aušra brėkštanti. 
Graži, kaip gegužės rytas. 
Skaisti, kaip saulė tekanti.
Gilia liūdesio paslaptj 
Tik vien rožės težinos. 
Liūdno dainužės skambesio 
Aida tiktai giria nešios.

Kai mirė, jis tik teturėjo 
24 metus. Jei jis būtų dau
giau mokslo turėjęs ir il
giau pagyvenęs, tai iš jo 
gal būt buvęs žymus poe
tas.

Bet gyvenimo likimas už
gesino jo gyvenimo liepsne
lę dar jaunystėje. Tam
siuose Kąnados miškuose 
1929 metų gruodžio mė 
si, žiaurios žie 
siaučiant, jis mirė be 
dytojo, be ligoninės prie 
žiūros. Tikrai nežinau nei 
katra dieną jis mirė. Tik 
aplinkiniais būdais, už po
ros mėnesių tegavau žinią 
apie jo mirtį.

Nabagas, dar turėjo kele
tą dolerių susitaupęs. Gal, 
progai pasitaikius, ketino 
grįžti į Lietuvą, į savo gim
tąjį lizdą, pas savo mylimą 
mergužėlę. Už jo santau
pas pastačiau jam raudono 
granito antkapį, kuriame 
iškaltos mano parašytos, 
kad ir nelabai vykusios, ei
lutės:

He could not stand the strain. 
\His lonely heart, in pain,

Called to the friends of his youth; 
But the wild-wild moor was mute. 

1966 m. rugsėjo 4-tą, mes 
su Povilu, nuvažiavom ap
lankyti Kalvio Domo kapą. 
Padėjome po gėlių puokštę 
ir palikom jį ilsėtis Kana
dos šaltoje žemelėje tarp 
ilgaliemenių pušų, kurios 
per gentkartes bylos KAL
VIUI DOMUI Lietuvos 
Darbo žmonių Buitį.

Inž. Gabrėnas, 
Miami, Fla. 
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gerbiama Redakcija!
širdingai dėkoju Jums už 

ūpestį, kurį suteikiau 
ums savo laišku ir prašy

mu užsakyti man Jūsų laik- 
laštį. Dėkoju už tai, k^id 
Jūs mano laišką išspausdi- 
rĮotė savo laikraštyje. Taip 
iat norėčiau per Jūsų laik- 
aštį padėkoti gerbiamam 

1L Tureikiui, kad tuoj at
siliepė į mano laišką ir už
sakė man laikraštį, visiems 
metams.

Ypatingai gražu, kad ger- 
kiamias E. Tureikis, net ne
mažindamas manęs, suteikė 
man tokį didelį malonumą. 
Tikiuosi, kad rasiu progą 
atsilyginti Jam už tai.

Mūsų Tarybinė šalis da
bar gyvena karštas dienas. 
Kovo 19 d. rinkimai į Aukš- 
iausiąja Tarybą ir Tary- c

i

T

lines valdžios 50-mfcčiui pa
siruošimas. Visi stengiasi 
kuo gražiau atžymėti šį di- 
celį įvykį. Visi savo dar
ko dovanomis atžymi šią 
šventę.

Šiomis dienomis Tarybų 
Sąjungos Aukščiausioji Ta- 
yba priėmė nutarimą, ku- 
iame numatoma šiais Ju

biliejiniais metais pereiti į 
Tienkiu darbo dienų savaitė
je darba ir dvi dienas poil
sio savaitėje. Tai rodo di
delį Tarybinės valdžios rū
pesti darbo žmogui. Už 
tai ir darbo žmonės sten
giasi iš visų jėgų atsiteisti 
jai už jos rūpesti — savo 
sąžiningu ir stropiu darbu 
atsilyginti jai. diena iš die
nos gražinant ir stiprinant 
savo Tėvynę.

Daugelis lietuvių, gyve
nančiu svetur, pamatė savo 
akimis šiandieninį Tarvbų 

i Lietuvos gyvenimą, ir labai 
norėtųsi, kad visi lietuviai 
pamatytų savo Tėvynę ir 
nė vienas netikėtu dinukų 
melams — atskirtų tiesą 
nuo melo.

Labai gerai, kad pas Jus 
dabar vis dažniau įvyksta 
iyairūs susitikimai, pasa- 

oiimai, filmlų rodymas 
pie Lietuvą. Tikiuosi, kad 
reitu laiku ir pas Jus ne
ks nė vieno, abeioiančio 
r priešiškai nusiteikusio 
nk dabartinio gyvenimo 
etų vole.
Todėl ir reikia mums, gy- 

enantiems Lie t u v o j e ir 
retur, daugiau bendradar- 
rputi.
/Tai mūsų visu troškimas.

R. Kalinas 
Kaunas, 1967-HI-16
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Svarsto palikimų teises
New Yorko valstijos sei

melio atstovų buto vadovas 
Anthony Travia įteikė 
asamblėjai svarbų palikimų 
klausimu bilių. Jis reikalau
ji viešai paskelbti vardus 
teismo skiriamų turto glo
bėjų, jų gaunamą už patar
navimą mokestį. Baigdamas 
tarnybą toks globėjas turė
tų taip pat padaryti pareiš- 

imą kokias paslaugas jis 
tliko, kiek už tai paėmė, 
okioje padėtyje globojama- 

turta palieka.
Iki šiol viskas priklauso 

uo teisėjo (Surrogate 
Court) : jis paskiria globė
jas, jis nustato jiems atly
ginimus, dažniausia nusta
to ir kaip ilgai gali tęstis 
tyrinėjimas, o tai reiškia ir 
išmokėjimas globėjams iš 
to palikto turto fondų. Ku

kuodamas šią sistemą se
ktorius Robertas Kennedy 
ra išsireiškęs, kad tuo bū- 
u “aplupamos našlės ir 
ašlaičiai”.

y 
c
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Mislinčius

DOMININKONAI
Ne mažesni akiplėšos už 

jėzuitus yra ir jų kolegos 
domininkonai, kurių ordi
nas įkurtas 1215 m. Domi
ninko Guzmano, dabar jau 
“šventojo,” Tolūzoje, pietų 
Prancūzijoje. Sekamais mė

li tais jų ordiną patvirtino po
piežius H o n o r i. j u s VIII. 
XIV amž. minėtasis ordinas 
buvo išaugęs iki 150,000 na
rių.

Domininkonai buvo ar
šiausi kryžiuočių kurstyto
jai prieš lietuvius. Kryži- 
ninkų tarpe buvo ir tokių, 
kurie ėjo kovoti prieš lie
tuvius tik dėlto, kad bijojo 
užsitraukti domininkonų or
dino rūstybę ir patekti į in
kvizitorių nagus. Vyriau
sias Ispanijos inkvizitorius 
Torkvemada buvo dominin
konas. Šis žmogėdra per 18 
metų sudegino laužuose 10,- 
000 žmonių, nukryžiavo 6,- 
860, pakorė, ar kitaip nu- 
kankino 97,321. O kiek 
tūkstančių nekaltų žmonių 
jisai supūdė kalėjimų ur
vuose, veikiausiai nei pats 
nežinojo! Už tai bažnyčios 
tėvai jį padarė “šventuo
ju”; jis tikrai tos “garbės” 
vertas!

>4
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“Nuo tada domininkonai 
užvaldė ir inkvizicijos tri
bunolus bei inkvizicijos pro
cesus ir pasidarė labai bai
sūs Italijoje, Vokietijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Is
panijoje, Portugalijoje ir 

^kitose šalyse... Inkvizito
riaus asmuo buvo neliečia-

X-

mas: jis galėjo traukti bau
džiamojon atsakomybėn ir 
aukštesnės už save padėties 
asmenis; jis galėjo uždėti 
interdiktus (uždraudimus) 
miestams bei sritims. In
kvizicijos paliestųjų asme
nų turtai, net jei asmens ir 
nebuvo sudeginami, papras
tai būdavo konfiskuojami: 
pusė jų tekdavo valstybei, o 
kita pusė — inkvizicijai. 
Tai didino dominikonų eko
nominį pagrindą ir iš viso 
stiprino jų galybę. Šitą vi
są turtą domininkonų ordi
nas galėjo panaudoti kry
žiaus žygių prieš lietuvius 
skelbimo akcijai.*)

I Domininkonų ordino tiks
las buvo—kova prieš .racio
nalų mokslą bei mokymą, 
prieš “heretikus,” pagonis 
musulmonus, turkus ir 
tus, kurie tik nelenkia savo 
kelį prieš krikščioniškuo
sius stabus. Vie n u o 1 y b ė 
jiems buvo ne tikslas, o tik 
priemonė. Savo tikslams 
siekti jie naudodavo pa
mokslus, išpažintis, reko
lekcijas, o kur tos priemo
nės neveikė — laužą bei 
kartuves! Pelno sumeti
mais, jie pardavinėjo tikin
tiesiems indulgencijas (bu
les), nuodėmių atleidimo 
popierius. Bendrai imant, 
domininkonai buvo ir yra 
apsukrūs komersantai-biz- 
nieriai ir be galo dideli de
magogai !

Antradienis, Balan

Dailininko Viktoro Vizgirdos dailės pagoda Vilniuje
Mes visi esame susiję su 

mus supančiu objektyviu 
pasauliu. Kiekvienaą iš mū
sų turi savo individualų as
menybės vidinį pasaulį, bet 
ne visi sugebame išsireikš
ti pasaulėjautą, visuome
nės artimo jausmą. Paga
liau, ar galima išreikšti tą 
šaulio atspindį savyje? 
Kaip nustatyti tą akimir
ką? Galima įamžinti pasau
lėjautą per meną, meninių 
formų dėka: dailėje, muzi
koje, poezijoje.

Talentingas dailininkas 
būtinai yra giliai mąstan
ti asmenybė ir kartu po
etas. Jo jausmas yra paži
nimo kriterijus, kuris są- 
lyguoja jo asmeninę kūrybą 
per visą jo gyvenimą. Vis
kas keičiasi pasaulyje, žmo
gus sukurdamas apie save

žu ir pažangu, saugome, 
globojame, branginame ir 
mylime.

jžio (April) 4, 1967

:• ki-Į naują neregėtą materialinį

*) Citatos šaltinio nebeprisimenu.

New Jersey naujienos
Kovo 21 d. čia buvo palai- kriukiais pasiramstydama, 

dotas Karolis Goliauskas 
buvęs pusbrolis Povilo ir vą stroką, bet sakė nepasi-

Burkauskidnė turėjo leng-

Igno Bėčių. ’ Jis jau buvo 
sulaukęs geros senatvės — 
turėjo 83 metus amžiaus.

Į šią šalį atvyko 1906 m. 
Ir beveik visą laiką išgyve
no Newarke ir Garwoode, 
N. J. Iš amato buvo daili
dė, statė namus sau ir ki
tiems.

Buvo gero būdo ir sukal
bamas žmogus. Per tūlą lai
ką skaitė “Laisvę.” Nuliū
dime paliko žmoną ir tris 
sūnus, dvi marčias ir ketu
ris anūkus. O Lietuvoje— 
tris seseris.

Lietuvoje paėjo iš Jovai- 
šių kaimo, kuris yra netoli 
Žeimelio miestelio.

Šermenys buvo labai skait
lingos, taip pat ir laidotu
vės. Kadangi prieš pabaigą 
amžiaus augino gėles per 
keletą metų, tai, kaip gėli
ninkui, išreikšdami pagar
bą, žmonės sunešė nemažai 
gėlių šermenyse.

Lai būva nuoširdi užuo
jauta jo artimiesiems ir jo 
draugams, o jam—amžina 
ramybė šaltoje žemelėje!

duosianti.
Stanelienė gavo širdies 

smūgį, bet povaliai eina ge
ryn, nors pavojus dar ne
praėjo.

S. Tiliūnienė sirginėja šir
dimi ir tuo pačiu metu ren
giasi operacijai dėl kitos li
gos.

S. Gaubienė nuėjo į sve
čius pas savo draugę, par
puolė ir nusilaužė ranką. 
Ranka sugipsuota.

Linkiu moterims pasveik
ti.

■ -V ---- -

pasaulį, keičia pasaulio rel
jefą, o visi ir visokie pasi
keitimai atsispindi žmo
gaus sąmonėje, yra išreiš
kiami kuriančios asmeny
bės mene. Ir taip žmogus 
keisdamas jį supantį pa
saulį sukuria humanišką 
tiesą, kuri jokiu būdu ne
lieka vien dokume n t a 1 i a 
tiesa, ji nori nešioti “žmo
gaus asmenybės” širdies 
šilumą, epochos jausmo 
antspaudą. Mes šiandien 
ypač stengiamės studijuoti 
ir branginame mūsų ir pa
saulinės žmonijos kultūros 
palikimą tam, kad ant to
kio pagrindo kurtume nau
ją socialistinės epochos kul
tūros formaciją. ’

Šiame asmenybių kalei
doskope, kūrybinio individo 
intimiame pasaulyje ryš
kiai atsispindi laiko dvasia 
ir ritmas, širdies šiluma, 
koloritas ir daug ko kito 
nepakartojamo, fenomena
laus.

Nebėra kūrėjo, bet liko 
jo kūryba, kurioje atspin
di laikotarpis ir jo. dvasia, 
charakteris ir epochos 
ypatumai.

Ir štai mes sustojame 
prie Jo autoportreto ir tuo 
pačiu lyg ir įžengiame į jo 
vidinį, intapų pasaulį/ Arti 
šimto didelių ir mažų dro
bių. Čia ir didelių išmierų 
kompozicijos, portretai 
įvairaus laikotarpio, labai 
įvairios interpretacijos pei- 
sažas ir turtingas natiur
mortas. Daug etiudų ir es
kizų, bet daug ir meistriš
kai užbaigtų darbų. Paro
da turininga ir ankstyvuo
ju, net mokykliniu periodu, 
subrendimo periodo darbai 
ir niūrios okupacijos nutai- 
kingi Vilniaus peisažai. Čia 
Kaunas, Vilnius, čia Žemai
tija. ir Aukštaitija — kai
mas ir miškas, kalvos ir ly
gumos, daug dangaus ir 
žemės. Sodų papurgalvė 
lapoja ir medžių kamienų 
dinamiškas ritmas. V. Viz- 
girdo kūriniuose daug po
ezijos, nuotaikos, dainingu
mo ir žavingo kolorito. Pa
rodos diapazonas labąi pla
tus ir įvairus. Dailininkas 
neeilinė asmenybė, bet vi
sapusiškai paruošta, jis bu
vo daugelio respublikinės 
dailės parodų dalyvis, paro
dų komiteto narys. Daili
ninkų Sąjungos pirminin
kas ir net Dailės Akademi
jos rektorius. Jo kūrybą 
komentuoti reikia atsar
giai, nes pati paroda yra is
torinis įvykis ir Jam ir 
mums.

Iki 1930 metų dailininkas 
ieško pats savęs, daug ėks-

“kaip gam-

perimentuoja, bando, o ge
rai apvaldęs tapybos tech
niką ir technologiją, V. 
Vizgirda suradęs pats save 
pradeda produktyviai kur
ti. Sudainuoja pilnu 
balsu. Paįvairėjo ir išsi
plečia tematika. Jis įsimy
lėjęs į gamtą, nedeformuo
ja jos, nemėgsta ko, tai at
mesti ar pridėti “kompozi
cijos labui,” negudravo  ja, 
bet ir nevaizduoja gamto
vaizdžio “topografiškai-fo- 
tografiškai”
toje,” o stengiasi visu savo 
temperamentu visa širdimi 
išreikšti, o ne kopijuoti. 
Net nesitiki, kad tuo metu, 
kai visi žiūrėjo į “Lietuvą 
tėvynę” per Paryžiaus priz
mę, V. Vizgirda Lietuvą 
mate savo akimis ir jautė 
savo širdimi, štai kodėl jis 
pilnakraujis pilna to žodžio 
prasme gilus, prasmingas 
realistas — tapytojas iš di
delės raidės. Jo meninė pri
gimtis išsireiškia, o nevaiz- 
duoja pažintinį momentą: 
išreiškia stipriai dinamiš- 
kai-dramatiškai spalvų de- 
rinių-koloritų per kompozi
cijos vidinę dinamiką; Už
tat jo peizažai yra nuosta
baus grožio kolorito atžvil
giu tapybiški, raiškūs 
formos ir jos išraiškos prie
monių atžvilgiu. Jie šian
dien nepaseno, atvirkščiai— 
žiūriai, naujai patys brau
nasi į žiūrovo širdį. Jo kū
ryboje pulsuoja nacionali
nis savitumas, optimizmas, 
dekoraty v i š k u m a s. V. 
Vizgirda kaip dailininkas 
lieka ant visados artimas ir 
suprantamas savo liaudžiai.

Apie tai jis pats įsitikino 
viešėdamas tėviškėje. Ši pa
roda tai dailininko antras 
gimimas savo tėvynėje. Ir 
gerai, kad šiandien įvyko, 
nes ryt daugeliu atžvilgių 
būtų jau vėlu. Jis pamatė, 
koks pas mus kūrybingu
mo pakilimas, apsipažino su 
jaunosios kartos atstovais, 
kurių nepažinojo. Pabuvo
jo dirbtuvėse savo draugų, 
ir pačių jauniausių ir pa
matė mūsų kūrybos pajė
gumą.

V. Vizgirda pilna to žo
džio prasme pavyzdingas 
koloristas. Pilkų duslių to
nų gama driekiasi drobėje 
ir staiga aistringai įsiter
pia stiprus raudonų akor
dų derinys. Jis nenutyla 
palaikydamas darnią, gra
žią kaimynystę kitų drobės 
kampų spalviniu deriniu 
“: Natiurmortas su dievu
kais.” O kitoje drobėje mė
lynos kaskados žaižaruoja 
įvairiais niuansais, tai įsi
pina į izumarudinę medžių 
lapiją, susikerta su Sma
ragdo ar žal i o kobalto 
masyvu ir jų aistringą po
tepių dinamiką suvaldo ru
du ir rausvu tonu ansamb
lis žemėje, kaimo kelyje. 
Medžių kamienuose stiepia
si ramiai, tai raitosi, skėt- 
riojasi kaip rankomis vi
soje drobėje “Kaimo sody
ba” (1939 m.). Lietuviškas 
kaimas Vizgirdos laikų jo 
tapyboje toks gražus ir tik
ras, jog faktas, kad su pa
sišventimu mes dabar sten
giamės išsaugoti, apdraus
ti, išlaikyti būsimoms kar
toms tą grožį. Nuostabus

peizažas “Kaimo gatvė su 
koplytėle” (1939 m.), 
nekaiš 
pakelė 
jų-

V. Vizgirdos tapybos ko 
loritas 
šviežu 
kad j c 
vi, viri 
tapybą 
labai svarbų vaidmenį vai
dina š 
tai. 
proble|mos jis nedaro 
radini 
tinio 
Tapyl 
me pa 
je, da: 
suskamba nuostabūs spalvi
niai 
Rūdoš bažnyčia” (1938 m.) 
Dailir 
ir soc 
formą. Ypač, kaip retai 

is formą išreiškia še- 
“Kaimo sodyba” 
i), šešėlis puola, ke-_ 
ir raiškiai kalba apie*

Jis 
oja tų dievukų visurHį 
se, specialiai neieško

yra nuostabus savo 
nu, o visa tai todėl, 
tapyba nėra efekty- 

tuozinė, blizganti. Jo 
je, jo paveiksluose

viesos-šešėlio akcen- 
Bet iš šviesos-šešėlio 

“pa- 
j efektingumo,” dirb- 
šviesos pabrėžimo, 

oje šviesa yra pačia- 
veiksle, jo tapyseno- 
žų masyve, iš kurio

sąskambiai. “Višako

inko potepis platus 
rus ir raiškiai lipdo

kas, ; 
šėliu 
(1939 
liasi 
žemės po medžiais reljefą. 
Jis į: 
užliecamas plokštumą tik 
pagal formą. Vizgirda su
pra tly vai, realistiniai nau
doja erdvę, kuri budavoja- 
si kulisiniai, dėka dėsnin
go erdvės panaudojimo, 
dailininkas visada tapo la
bai k 
form; 
rijos, 
ir žinojimu “Kur sustoti. 
Apie

laukia plačiu srautu

omplikuotai sudėtinga 
a, su daugybe butafo- 
, bet su dideliu taktu

skonį natiurmortuose 
bekalbėti, dailininkas 

gimties turi didelį me- 
ausmą, kas jam ir pa-

LDS 3-čios apskrities pie
tūs pagerbimui Felicijos 
Šimkienės įvyks balandžio 
(April) 9 d. Harrisono La
bor Lyceum, 17 Ann Street, 
Harrisone.

Surado Cosa Nostra ka
pines pajūrio miestelyje 
Jacksone, J. Celso farmu- 
kėje. Du lavonus jau surado. 
Surado ir trečio palaikus, 
bet jau pusėtinai t supuvu
sius. Manoma, kad ten yra 
ir daugiau Cosa Nostra 
aukų, nes apie dešimts as
menų New Yorko' ir New 
Jersey srityje dingo be jo
kio žinios. Manoma, kad 
jie buvo susirišę su Cosa 
Nostra.

Farmukės savininką Cel
so ir jo žmoną valdžia pa
ėmė ir paslėpė. Vedamas 
tyrinėjimas. Celso ką tik 
buvo grįžęs iš kalėjimo, at
likęs trejų metų bausmę už 
darymą mūnšaino savo far- 
mukėje.

Tokie laiškai buvo išsiuntinėti visiems Lietuvių Namo Bendrovės 
šėrininkams, kurių adresus LNB raštinėje turime.LITHUANIAN BUILDING CORP., Inc.

102-04 LIBERTY AVENUE
OZONE PARK, Nu Y. 11417

iš pr 
ninį . 
deda nepasiklysti jo kompo
ziciją sudėtingume, tiek to
no spalvinių, linijų ar ritmo 
atžvi 
jog ' 
pertv 
o im 
ming 
ka, stipriai

giu. Aš jau minėjau, 
dailininkas gamtą ne- 
arko, nedeformu o j a , 
a viską, bet su pras- 
a ryškia charakteristi- 

emociniai per 
derinį-koloritą jam 

forma. Toks pavyz- 
“Autop o r t r e t a s” 
su palete, už jo fi- 
aukšta gėlė, o dar

ų

LLD 54 kp. Elizabethe 
nutarė surengti juokų po
pietę balandžio 23 d.,;2 vai. 
popiet, Rusų salėje, 408 
Court St.

Vaidybą atliks Jonas Juš
ka su savo grupe. Įžanga 
nemokama. Tai bus pasku- 

• tinis parengimas salėje. 
Prašome dalyvauti.

Šiuo tarpu didelis nesma
gumas draugėms moterims. 
B. Makutėnienė vaikšto tik

New Jersey Blue Shield 
pakėlė 121Zj proc, daugiau 
mokesčio savo nariams. No
rėjo pakelti 25 proc., be t, 
unijoms užprotestavus, 
sveikatos komisio n i e r i u s 
leido pakelti tik I21/a proc.

Automobilių apdrauda pa
kelta 30%, o seniems vai
ruotojams dar aukščiau, 
nes’juos įdeda į nesaugių
jų skyrių.

Proga pasipinigauti.
Ignas

Dailininko Viktoro Viz
girdos dailės paroda Vil
niuje eina prie pabaigos, 
ji bus perkelta į Kauną ir 
kitus miestus, bet pati pa
roda paliks neblėstantį 
įspūdį ilgam. Autoriui esant 
užsienyje, toli nuo gimto
jo krašto, buvo surasti jo 
darbai ir organizuota di
delė ir gana išsami jo kū
rybos apžvalginė paroda. 
Tas faktas rodo, koks im
pulsyvus kultūrinis gyveni
mas Tarybų Lietuvoje, o iš 
kitos pusės paties autoriaus 
atsiliepimas ir apsilanky
mas asmeniškai iš toli sa
vo tėvynėje, rodo dailinin
ko ir žmogaus Viktoro Viz
girdos asmenybės vertę, jo 
pažangumą ir doro žmo
gaus prigimtį. Taip, jam 
buvo didelė ir netikėta lai
mė pamatyti gyvą ir kles
tinčią savo tėvynę, kurios 
nematė jau daugiau dvide
šimt metų.

Jis gimė Lietuvoje, augo 
ir mokėsi čia su mumis. 
Išaugo gražia asmenybe ir 
talentingu dailininku, nu
veikė didelį visuomeninio ir 
kultūrinio darbo barą, o vė
liau, kaip daugelis, likimo 
buvo nublokštas toli nuo 
tėvynės ir ilgam. Dabar jo 
mūsų tarpe nėra, bet jo kū
ryba—tai, ką jis darė čia 
gyvendamas, liko Lie
tuvoje ir priklauso mū
sų liaudžiai, ir mes įrodėm, 
jog viskas, kas solidu, gra-

Balandžio 1, 1967

Gerbiamieji:

šiuomi prahešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės—Lithuanian Building Corporation— 
suvažiavimas įvyks šeštadieni, balandžio (April) 22, 1967, savame name, 102-04 Liberty 
Avenue (įėjimas iš 102 St.), Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O tie, kurie negalės dalyvauti, gali 
įgalioti ką kitą juos atstovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 procentų visų 
parduotų Šerų.

Jeigu jūs negalėsite šiame suvažiavime dalyvauti, tai būtinai išpildykite šiame laiške 
jums prisiųstą Proxy. Jūs galite įgalioti, ką tik jūs norite.

Išpildykite Proxy labai atsargiai. Parašykite miestą, kur jūs gyvenate, ir dieną, kada 
Proxy išpildote. Pasirašykite patys ir būtinai turi pasirašyti liudininkas. Tada tą Proxy, 
įdėję į jums prisiųstą konvertą, pasiųskite tam asmeniui, kurį įgaliojate, arba tiesiog Lietu
vių Namo Bendrovei.

Prašome atlikti šį reikalą tuojau po aplaikymo šio laiško.

SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKIS
1. Suvažiavimo atidarymas, patikrinus, ar yra kvorumas 

Suvažiavimo pirmininko, pagalbininko ir sekretoriaus rinkimas 
Suvažiavimo komisijų rinkimas 
Pereito suvažiavimo protokolo skaitymas 
Bendrovės direktorių raportai 
Bendrovės finansinio stovio raportas 
Dabartinio namo stovio raportas 
Įvairūs sumanymai 
Direktorių rinkimas 
Suvažiavimo uždarymas

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare visi suvažiavimo dalyviai bus pa
vaišinti.

Proxy įgaliojimus siųsdami adresuokite sekamai: Lithuanian Bldg. Corp., Inc., 102-04 
Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417.

savita, 
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Su gilią pągarba,

LIETUVIŲ NAMO B-ES DIREKTORIAI 
WALTER KERŠULIS, pirmininkas 
JURGIS BERNOTAS, vice, pirininink. 
CHARLES NEČIUNSKAS, sekr.-ižd. 
WALTER BRAZAUSKAS 
PETER JONES 
VINCAS venckunas 
PRANAS VARAšKA

X STEPHEN VETCHKIS

ą. Štai dėka šių priva- 
V. Vizgirda, ne suse- 

iko gyvu, žingeidžių, 
aktyviu, pažangiu.
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strai moka valdyti ir nau
dotis menihės iš r a i š k o s 
priemonėmis. Jis tapo at
sargiai, atsakingai gerbda
mas 
skalbėjus reiki amai pa
veikslo nuotaikai tuoj su
stoja. Ypatinga paveikslo 
nuotaika (1943-44.) 
niaus peizažo,” “Vilnii 
senamiestis” (1943) prl 
na V. Eidukevičiaus tap 
seną. O koks įdomus “Vil-

(Nukelta į 5-tą psl.) v

u

savo talentą ir su-
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Antradienis, Balandžio (April) 4, 1^67 5 pušį.

Sen ir ten pasidairius
! ♦■F bevartydamas senų laik- 

raščių pageltusias ir ap- 
K driskusias iškarpas, radau 

‘ vieną labai įdomią iškarpą 
be datos, kuri atrodo iš mū- 

t sų “Laisvės” po pirmojo
pasaulinio karo laikų. Per- 

• skaitęs nepilną straipsnelį
ir rimtai susimąstęs galvo
jau: Ak, kokia tai milži
niška pakaita įvyko po su
žlugimo dvarininkų ir kleri
kalų režimo Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Abiejų šalių buo
žės, palaiminti ir pakurs
tyti Romos katalikų fašis- 
tuo j ančios d v a s i š k i j o s, 
griebdavo vienas kitą už 
gerklės. Lietuvos sostinė 
Vilnius eidavo iš rankų į 
rankas.

Štai kaip rašoma toje 
laikraščio iškarpoje:

“Kur stovi katalikų baž
nyčia? Ar daro ką rimto 

• 4|fcatalikų kunigija? Nors ji, 
l sako, esanti viena tikra ir 

neklaidinga. Prisimenu 
Vilniaus kraštą, kur pačiam 
teko būti baisių įvykių ir 
faktų liudininku. Begėdiš
kai lenkų kunigija agituo
dama buvo sukursčiusi len
kų padaužų gaujas per baž
nyčias, klebonijas, vienuo
lynus ir špitoles. Ginkluo
tos govėdos žudė iš pasalų 
Lietuvos kareivius, stovin
čius sargyboje savo gimto
je tėvų žemėje. Kuomet ne
tikėtai puolus lenkų gene
rolui Želigovskiui, lietuviai 
pradėjo trauktis, lenkai ci
viliai žudė bombomis ir šū
viais, žvėriškai kankino su
gavę sužeistus beginklius 

.kareivius, pildami pelenus į 
•Kurną, liedami karštą van
denį ant veidų. Tai Vilniaus 
miestas, kuris turi 33* baž
nyčias, daug kunigų ir vie
nuolių, daug artimo meilės 
skelbėjų, kurių darbai nesi
skiria nuo jūrų piratų. Ten 
daug stebuklingų vietų, ten 
Kalvarijos kalnas su kry
žiaus keliais, kur daug ir 
lietuvių juos keliaklupsčia
vo.

V. Vizgirdos paroda
(Tąsa iš 4-to pusi.) 

niaus bernardinų ansam
blio” peizažas. Paskendo 
niūrūs pastatai, vaka r o 
prieblandoj, klaikioje nu- 

^kutimo pauzėje. Viduram- 
vargonų muzikos gau- 

^desy sustingo masių mal
dos choras. Drėgmės ir ai
manų prisigėrusios sienos. 
Atsargiai kyšo bažnyčios 
kuorai, juose vibruoja nuos
tabūs trėliai, tolimų legendų 
aromatas. O koks žavingas 
darbas, kokia tapyba “Na
tiurmorte su dievukais” — 
kur tiesiog varijantai rau
dono, niuansuoja jautulin- 
gais perėjimais į pilką ir 
atgal. Koks tai muzikinis 

ih rondo, iš geltono, žalių ir 
■•nų-pilkame kilimas!

izgirdos natiurmortai 
•a kalba. Niekas, nei 

^kiekybės, nei kokybės at
žvilgiu taip laimingai, pa- 

> jėgiai ir įdomiai nedirbo 
natiumortų mūsų tapyboje. 
Statiškiausios jo didžiosios 
kompozicijos, už tai mažo
je drobėje V. Vizgirda di
delis ir žavingas.

Portretų daug ir jie su- 
Bi, bet mano nuomone 

£ du tipai tapybinis 
^Senutė raudona pa- 
j” (1930) it psichold- 

* ginis “Antaninos Valaitie
nės” (1936 m.). Portretas 
reto grožio tiek išraiška,

Stebėkis, pasauli, šitame 
šventame mieste velnias 
lenkus kunigus per virvukę 
šokdina! Suniekšėjusiu len
kų gaujų sužeistus karei
vius rinko ir gabeno kuh. 
Rainys, dabartinis Vilka
viškio vyskupas, ir gudų 
kunigas Toluba į lietuvių 
Vilniaus ligoninę. Civiliai 
žmonės bijojo viešai gelbė
ti savuosius. Užmuštus ne
laidojo ligi jų poniška uoslė 
galėjo ištverti dvokimą. 
Čia juk po nosia gyveno 
vyskupas Sufraganas Mil- 
chalkevičius. Šlipūotoj šir
dyj juokėsi demonas. Len
kas vyskupas Boti" d u f š k i 
(jau nusispardęs), atsibas
tęs kartu su želigovskiu, 
sakė, kad lietuvių poteriai, 
jeigu jie kalba, tai mažos 
vertės, nes giriose lietuviai 
garbina perkūną , kad jų 
kalba pagoniška.

Taip kalbėjo šventvagis 
melagis, Aušros Vartų ir 
teologijos filozofijos dakta
ras, užbaigęs mokslus Ry
me partitibus infiola!

Jo pasiutusios ekstazės 
pagauti lenkai fanatikai su
gavę lietuvį kunigą Lajaus- 
ką žiauriai nužudė miške, 
taip pat peršovė kunigą 
Bakšį, mokytojui Blozne- 
liui išbadė akis, išpiovė vytį 
ant kaktos ir nužudė!”

Toliau neįskaitoma.

Tai tokią santvarką nori 
grąžinti mūsų lietuviškieji 
“vaduotojai.” Jie visi pa
našaus tipo, kaip ir aukš
čiau minėti buvusieji Vil
niaus “vaduotojai” lenkai.

Jeigu Lietuvos ir Lenki
jos vaduotojų norai išsipil
dytų, tai tokios pat skerdy
nės vėl pasikartotų, nes iš
protėjusiu “laisvintojų” jau, 
tokia politika. Jie vėl šau
dytų Suvalkijos ūkininkus 
ir komunistus.

Progresas

tiek meistryste, giliai iki 
skausmo turiningas. Jis ta
pė ne žmogų, bet kančią, 
sielvartą, kovą. Šiame port
rete yra nutapyta mūsų 
daug kentėjusios liaudies 
portretas.

Palieki parodą praturtė
jęs, šventiškai nusiteikęs, 
širdy džiaugsmas ir padė
kos jausmas visiems tiems, 
kurie prisidėjo prie šios pa
rodos organizavimo. Malo
nu, kad dailininkas atsilie
pė ir tuoj reagavęs atvyko 
savo jaunystės pamatyti. 
Nors dabai* jis vėl toli nuo 
mūsų, bet šis doras žmogus 
ir talentingas dailininkas 
savo laimei ir mūsų džiaug
smui, neatitrūko nuo savo 
gimtoje krašto, nuo savo 
liaudies, o paliko gražią do
vaną -— pačią gražiausio 
savo gyvenimo laikotarpio 
kūrybą mums, o jam įsi
žiebė viltis ir galimybė vėl 
in ilgesniam laikui lankytis 
savo tėvynėje, tarp savų 
brangių draugų ir brolių.

Tikimės, jog V. Vizgir
da ir ateity palaikys ryšį 
su gimtuoju kraštu ir kar
tas nUo karto papildys sa
vo talehtingą kūrybą nau
jais kūriniais ir tuo pačiu 
praturtins mūsų nacionali
nės kultūros lobyną.

Lietuvos TSfc Nusipelnęs 
Meno veikėjas.

B. Moiūza

Hartford, Conn.
Sekmadienį* balandžio 9 

d. svetainėje, 157 Hunger
ford St., Hartforde, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pa
šaipūnė draugija ren gi a 
smagų pobūvį su skaniais 
pietumis. Pietūs bus duoda
mi pirmą valandą, o po pie
tų bus žaidimai ir kitokių 
pąmarginimų. Nereiks nuo
bodžiauti. Ši draugija visa
da svečius gerai pavaišina, 
taip bus ir dabar.

Draugija gyvuoja jau 55 
metus. Valdyba prašo na
rius ir dabar būti su savo 
draugija, dalyvauti paren
gime.

Ligonės
Mary Nigzėntaitienė par

puolė namie ir susitrenkė 
nugarą. Gydosi namie. 
Mary Puidokienė ran
dasi ligoninėj. Daktaras sa
ko, kad būtinai turi pasi
duoti vidurių operacijai. 
Veronika Kazlau gydosi na
mie.

Linkime^ ligonėms greitai 
susveikti ir vėl sykiu su 
mumis dalyvauti.

— o —
Walteris Yurgel mirė ko

vo 20, nesirgęs. Buvo pa
žangių organizacijų paren
gimų lankytojas. Pali k o 
žmoną Oną ir seserį. Miru
siojo artimiesiems gili už
uojauta.

Kovo 24-os mitinge Lais
vės choras nutarė surengti 
šaunų pobūvį.

Pietus pagamins mūsų 
darbščiosios šeimininkės, o 
po pietų choras atliks gra
žią dainų programą. Jau 
ir svetainė yra paimtą ge
gužės .21 dienai. Visus pra
šome pasižymėti tą dieną, 
kad ji primintų jog priva
lome dalyvauti.

J. V.

Chester, Pa.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6-os apskrities pietūs 
įvyks balandžio 16 d., sek
madienį, 1 vai., 339 East 4 
St., klubo svetainėje.

Po pietų turėsime pasita
rimą. Šiais metais yra ren
giamas Kanadoje Expo 67, 
o Tarybų Lietuvos diena 
bus birželio 26 d. Tai ne
daug laiko beliko prisiren
gimui.

Daug mūsų apylinkės tau
tiečių klausia, ką mes dary
sime, ar organizuotai va
žiuosime. Ten dalyvaus iš 
T. Lietuvos puikiausi meni
ninkai, o mes norime juos 
sutikti ir išgirsti.

Taigi, kaip tik šioje po
pietėje ir galėsime pakal
bėti šiuo svarbiu klausimu.

A. Lipčius
LLD 6-os Apskr. 
Komisijos narys

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES, CALIF.
Dėmesiui LDS ir LLD kuopų 

nariams: Susirinkimas įvyks 
Balandžio (April) 9 d., 11 v. 
ryte 1559 W. 24th St., L. A.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite įr naujų pakalbinkite.

Neapleiskite susirinkimų, 
nes tas silpnina kuopas. Bū
tinai dalyvaukite, nes turime 
svarbių dalykų aptarti.

(26-27)

MONTELLO, MASS.
Antano Bimbos prakalbos 

šeštadhmį, balandžio 8, 2 vai. 
popiet/ Liėt. Tautiško Namb 
salėje, No; Main ir Vine Stš.

Prašomi visi lietuviai da
lyvauti ir išgirsti tikrą teisy
bę apie dabartinę Lietuvą.

Rengia ALDLD 6 kdofoa.
Įėjimas nemokamas.'

(26-27)

Los Angeles, Cal.
Turėsime puikų parengi

mą su skaniais pietais, ku
rį rengia LDS 35 kuopa. 
Įvyks balandžio 23 d. po 
num. 1359 W. 24th St.

Tai dar ne viskas. Turė
sime svečią iš toli. Jis pe
reitą vasarą lankėsi Lietu
voje ir išbuvo apie 100 die
nų. Tai jis daug ką paty
ręs, daugelį vietų apkelia
vo, ir jis mums daug ką 
pasakys.

Taigi jis yra daug apva
žiavęs čia Amerikoje ir pa
tyręs iš kitų kolonijų vei
kimo. Todėl gerbiama mū
sų pdblika malonėkite ne
praleisti šios progos — pa
simatyti su juo ir išgirsti 
ką jis mums pasakys.

Visi kartu gražioje nuo
taikoje praleisime dieną ir 
užbaigsime svetainėje sezo
ną, nes jau pavasarėlis at
keliavo ir mus vilios į lau
kus. Todėl visus parengi
mų lankytojus širdingai 
kviečia:

Komisija
Mes didžiai apgailestau

jame, kad mūsų ilgametį 
korespondentą drg. S. F. 
Smithą liga parbloškė. Pas
kutiniu laiku jis pusėtinai 
sunegalavo. Mums didelis 
nuostolis.

Tas draugas taip nuošir
džiai darbavosi, o ypač per 
spaudą jis mokėdavo min
tis pateikti. Gaila, kad 
draugas dabartiniu laiku 
negali mums pagelbėti. Mes 
linkime jam •'greitai sus
veikti ir vėl su mumis da
lyvauti.

A. B.

• Naujojo Orleano teis
mas baigė pirmąją tardy
mo stadiją Dž. Kenedžio 
nužudymo byloje. Prokuro
ras D. Garisopas teigia, kad 
prezidentui 'nužudyti buvo 
organizuotas sąmokslas.

Laiškas
Gerb. Redakcija

Dabar pas mus pats dar
bymetis ... Mes gauname 
daug laiškų, kuriuose įvai
rios organizacijos ryšium su 
jubiliejum ruošiasi plačiai 
reklamuoti ir Tarybų Lietu
vos gvenimą. Kai kuriose 
šalyse numato organizuoti 
net “Lietuvos kultūros sa
vaitę” arba dienas. Atskiri 
paminėjimai apie Lietuvą 
įvyks visose socialistinėse 
šalyse, o taip pat Suomijo
je, Graikijoje, Danijoje, In
dijoje, Indonezijoje ir ki
tur. ..

Mūsuose ankstyvas pava
saris. Nors žiemą sniego 
buvo labai daug, dabar lau
kai visiškai be sniego. 
Nors sinoptikai dar gąsdi
na atšalimu, bet visa aplin
ka jau dvelkia pavasariu. 
Jeigu nepašals, galima tikė
tis, kad žiemkenčiai laukuo
se neblogai peržiemojo.

Kaip pastebėsite, skaity
dami mūsų laikraščius, da
bar pas mus vyksta įvai
rios meno saviveiklos kolek
tyvų apžiūros. Tai pirmas 
etapas ruošiantis vasaros 
Kultūros ir sporto šventei. 
Laukiame svečių ir iš Jūsų.

.. .Užsienyje eksponuoja
ma daug mūsų dailininkų 
parodų. Didelio1 pasisekimo 
susilaukė meno meistrų pa
rodos Čekoslovakijoje. Ge
gužės mėnesį tos pačios pa
rodos atkeliaus į Vengriją. 
Plačiai komentuojama mū
sų grafikų paroda Jugosla
vijoje. Šitos parodos prašo 
Italijos menininkų organi
zacijos ir, tur būt, pavyks 
pasiųsti ją ten. Lenkijoje 
didžiuosius miestus aplankė 
taip pat mūsų grafikų dar
bai. Vokietijoje vaikų pieši
nių paroda dar bus atida
ryta. Ateityje galvojame 
parodas organizuoti Dani
joje, Suomijoje, gal Angli
joje.

Džiugu, kad Lietuvos me
nininkų darbai vis plačiau

Brockton, Mass.

PRAKALBOS
Kalbės Antanas Bimba

Šeštadienį, Balandžio 8 April
Pradžia 2-rą valandą popiet ,

Liet. Taut. Namo Salėje 1
N. Main ir Vine Streets

Kviečiame visus atsilankyti ir išgirsti tikrą tiesą 
apie Lietuvą

Įėjimas nemokamai
Rengia ĄLDLD 6-ta kuopa

Worcester, Mass.

BANKETAS ir PRAKALBOS
Rengia LLD 11 kuopa

Įvks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 1-mą valandą dieną

Kviečiame visus plačiosios apylinkės lietuvius dalyvauti 
ir pakalbinkite savo kaimynus į šį banketą. Pietus už
baigus bus prakalbos. Kalbės svečias mūsų Draugijos 

organo “Šviesos” redaktorius—

Antanas Bimba
Jis duos įdomų pranešimą iš savo lankymosi mūsų tėvų 
žemėje Lietuvoje, kur jis pereitą vasarą praleido virš 
penkių mėnesių laiko. Jis ten matė ir patyrė daug įspū

dingų dalykų, apie kuriūos jis mums kalbės.

Kviečia Rengėjai

_______ __ __________________•_______________________

ŠEDUVIEČIŲ “UŽUOVĖJA”

o

Nuo neatmenamų laikų prie 
Šeduvos stovi senas vėjinis 
malūnas. Ilgai jis buvo visų 
pamirštas. Bet štai visai ne
seniai malūnas vėl atgijo, su
mojavo sparnais, šeduviečiai 
jame įrengė svetainę “Užuo
vėja”. Pakeleivis galės čia pa
sistiprinti, išgerti gaivinančios 
lietuviškos giros, putojančio 
alučio. “'Užuovėjoje” stovi di
džiulės girnos, sienas puošia 
rėčiai, metalinės saulutės. Ant 
stalų moliniai indai. Senajam 
vėjo malūnui pirmykštę išvai
zdą padėjo atgauti žmonės, 
kurie myli krašto grožį, saugo 
senovės paminklus.

A. Dilio (ELTOS) nuotr.

Anglai unijistai prieš 
privatines mokyklas
Londonas. — Britanijos 

darbo unijos reikalą uja, 
kad šalyje būtų panaikin
tos visokios privatinės mo
kyklos, kad būtų tik vie
šosios visuome nines mo
kyklos. Mat, privatinėse 
mokyklose tebesimoko tik 
kapitalistų vaikai, o bied- 
nų žmonių vaikams ten vie
tos nebėra.

Britanijos profesinių są
jungų federacija, kuri šį 
par e i š k i m ą išleido, tūri 

! apie 8,000,000 narių.

keliauja po pasaulį, vis dau
giau žmonių susipažįsta su 
Lietuvos kultūriniu gyveni
mu jos liaudies kultūrinė
mis tradicijomis...

Nuoširdžiai Jūsų
R. P.

-

Pagilinkite sa vo žinojimą
apie An:įeriką

F®

JAV Darbininkų Jiįdėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. I Laina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien
tik skyrių pavadinimai pa rodo didžiulę temų ir
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų vieš jačiai
Negrų vergovė Amerikoj 1
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklauso tnybčs karas
Proletariato klasės susifor Davimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antro ji Ahierikos revoliucija

. JAV ekonominis vystymas s po polietinio karo
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, i rofesines sąjungos

1880-1886
Profesinės sąjungos ir p irmasis pasaulinis karas
Socialistai, profesinės sąju ilgos ir jų politinė veikla

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo An .e riko j e pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjunj [os ir “Naujoji dalyba”
Ruzveltas, “Naujoji dalyb a” ir komunistai

Ši knyga gaunama “L atisvės” Ktiyfeyne
Siųskite užsakymus , adresuokite:

LAIS VE
102-02 Liberty Avė., Ozor e Park, N. Y. 11417

. Help Wanted Female
LAVEROCK VICINITY

Housekeeper. Monday through 
x Friday. No cooking. 

Sleep in or out.
HA 4-1700. Call between 9 & 5 
d Saturday and Sunday AD 3-1641 

(21-26)

SALESGIRL
Some experience.

Retail candy shop for 
Easter holidays. 

Please call 
BA 6-4427

(21-27)

HELP WANTED MALE
MACHINISTS

Man with capabilities of setting up 
w illing machine, lathe, drill press 
for production runs. Excellent op
portunity for advancement. Starting 
w ages excellent. Profit Sharing Plan, 
Insurance & Health Benefits. Ap- 

y week-days between hours of 
It) to 3 and Saturday, 10 to 12 

oon. PHILADELPHIA SCIENTIF
IC GLASS CO., 9th—Ridge Avenue, 

erkasie, Pa. Phone 257-6869
(23-27)

p

n

r

SEAMSTRESS FITTER
'or ladies apparel shop in Wayne.
Good pay. Permanent position.

Phone MU 8-1677.
9:00 to 5:30 PM. Any day.

Philadelphia. (24-25)

Redakcijos atsakymai
J. čepukaičiui, Forest

ville, Conn.— Dėkojame už 
iškarpą.

Paieškojimas
n k 
te 
k 
F 
te

Ieškau savo brolio Bronislovo Ma
lišausko, kilęs iš Sikšneliškių kai- 

o, Pasvalio rajono, dirbo mažame 
ivo žemės sklypelyje. Laike vo- 
iečių okupacijos jj išvežė j Vokieti- 
. Karui pasibaigus, teta pasikvie- 

1 j Ameriką, gyveno po adresu 
851 Garden St., Elizabeth, N. J. 

inantieji apie jj prašomi pranešti 
an, už ką būsiu dėkingas. Jonas 
Ališauskas, Pasvalys, Panevėžio 
'13, Lithuania, USSR. (26-27)

ž 
ni 
iv:
2

S

PRANEŠIMAS 
HARTFORD, CONN.

Pare su užkandžiais. Rengia 
Lietuvos Sūnų ir Dukt. Drau
gija— sekmadienį, balandžio

April) 9 d., Laisvės choro 
vetaiilėje, 157 Hungerford st. 
jurys atsidarys 12 vai., pie

tūs— 1 vai. ir trauksis iki 9 
vai. vakaro.

Kviečiame visus atsilankyti.
Valdyba - 

(26-27)
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i Nuostabus senis
Aną dieną netikėtai suti- gal ir kalėjime pabūti, o jo 

kau savo ilgametį bičiulį kišenėje jie niekados ne- 
pačiame vidury New Yorko į randa nė vieno cento. Se- 
miesto. pasitenkinimo niui esą tik niekis praras- 
beveik pasibučiavome. Tuo- ti dolerį kitą kad ir tokiu 
jau pradėjome apsiklausi- būdu. Jis dėl to dalyko ne- 
nėti vienas kito gyvenimą.
Mat, jis jaunesnis, tai tebc- 
valgo duoną iš “savo pra
kaito,” tebedirba bizny; o 
aš jau arti pustuzinio metų 
esu pensininkas. Per tiek 
laiko ir nemačiau jo.

Per ilgą eilę, metų paži
nojau jo tėvą, Abrahomą 
Pinku. Jis vertėsi manu
faktūra, tai aš pirkdavau 
jo produktus, o jo du sūnūs 
pristatydavo man prekes.

Sykį šito brolis, su ku
riuo dabar kalbėjausi, atve
žė man mano užsakymą, 
bet neatsinešė kvitos, kuri 
pažymėtų, kiek reikia už 
siuntinį užmokėti. Tai aš 
užmokėjau jo sūnui tiek, 
kiek maniau, kad reikia, 
spėjant pagal pirmesni pir
kinį to paties dalyko.

Už pusvalandžio* senis 
Pinkus pasišaukia (rnaxo 
ant telefono ir išbarama- 
ne už permokėjimą 15 cen
tų. Sako: “Jei taip tu mė
tysi pinigus, tai niekados 
jų neturėsi.” Tokiu teisin
gumu jis vedė savo biznį.

Dabar jo sūnus mano sa
ko: “Tu žinai mano tėvą, 
bet tu nustebsi, kai tau pa- 
kysiu, ką jis dabar prak
tikuoja.” Jis išpasakojo.

Senis Pinkus jau keleri 
metai nebe bizny ir gyvena 
pas sūnus Brooklyne. Bet 
iš seno papročio senis mėgs
ta nuvykti į New Yorką, 
Union Square kaimlynystėj, 
pabuvoti su tokiais pat se
niais, kaip ir jis pats, siū
lėje.

Jis ten vykdamas nieka
dos neimdavo su savimi pi
nigų — tik tiek, kiek rei
kia pasimokėti už nuvažia
vimą, 10-20 centu. Taip jis 
darąs per ilgą laiką.

Iš niekur nieko, be jokios 
matomos priežasties, senis 
pradėjęs prašyti duoti jam 
ir vieną dolerį, popierinį, 
apart traukiniui smulkių. 
Per kiek laiko sūnūs ne
kreipė dėmesio j tai — pa
duodavo jam tą dolerį, ir 
viskas.

Tačiau anūkai pradėję tė
vus klausinėti, kodėl senu
kas ima tik vieną dolerį, 
važiuodamas į New Yorką. 
Susidomėjo ir senio sūnūs 
ir pradėįo tėvą barti, kad 
jis bando būti šykštuoliu 
senatvėje; jie liepia pasi
imti pinigų be aprube- 
žiavimo ir išleisti jų, kiek 
kur reikia. Bet senis tik 
papurto galvą, murnoja ran
ka ir eina sau į subvę su 
vienu doleriu.

Pagaliau visi sykiu už
puolė senį — sūnūs, anūkai 
ir marčios — ir reikalavo 
senį pasiimti pinigu be ap- 
rubežiavimo ir leisti juos 
prabangiai, nesielgti kaip 
koks beturtis ar benamis. 
Tada senis jau prisipažino, 
kodėl jis taip daro.

Ypatingai vykstant na
mo senis vis užmiega ir pa
bunda tik arti savo stoties. 
Jau seniai jis jautęs, kad 
kišenvagiai išgrobsto jo ki
šenes. bet nieko jose neran
da. Iš pradžios jis to ne
paisęs, bet dabar pradėjęs 
jaustis kaltu. Mat, jis sako, 
nors jie vagys, bet jie sten
giasi ką nors rasti, rizikuo
ja būti policijos sulaikyti, 

begalėjęs nė ramiai užmig
ti traukiny.

Dabar esą kas kita. Jis 
vėl sau ramiai užmiega 
traukiny ir miega, žinoda
mas, kad jei/ kišenvagiai 
kratys jo kišenes, tai ne
bus pastangos veltui — jis 
visados ras senio kišenėje 
vieną dolerį.

Abu su jaunuoju Pinkum 
nusijuokėme ir sykiu pra
sitarėme: “Isn’t it some
thing!” Ar ne įdomus da
lykas.

A. Gilman .
(Plačiau stebint, mums 

rodosi, šis rašinėlis nėra jo
kia kitiems žmonėms pa
moka.—Red.)

“Angelai” iš Kubos su 
falšyvais doleriais

New Yorke susekta gru
pė asmenų, ekspertų fal- 
šyvų popierinių monetų 
skleidime. Trys areštuoti. 
Pas juos rado falšyvų po 
$20, $50 ir $100 monetų 
penkių šimtų tūkstančių 
dolerių sumai. Ir rado nuo
traukas ir visaip paruoš
tas priemones spausdinimui 
visokiomis sumomis popie
rinių nuo dolerio iki šimti
nės.

Vienas jų, Jesus Gonza
les; 43 metų, atbėgęs iš Ku
bos prieš porą metų, gy
veno viešbutyje Kimberly, 
New Yorke. Jį sulaikė po 
$75,000 kaucija.

Kitas, Herman Castane- 
ro, 43 m., spaustuvininkas, 
areštuotas Bergenfield, N. 
J., kur jie turėjo spaustu
vėlę. Ten, apart pinigų, 
slaptoji policija rado nele
galiai padirbtų drafto kor
tų, draiveriams leidimų, 
bankams čekių. Bet gata
vųjų monetų $500,000 su
mai lobį rado New Yorke 
350 W. 56th St.

New Yorke pirmiausia 
buvo suimta Tamara Pino, 
26 m., tik prieš porą mė
nesių atbėgusi iš Kubos. Ja 
suėmė bandant iškeisti dvi 
dvidešimkes. Per ją val
džios agentai atsekė prie 
asmens, kuris buvo ryši
ninku tarp jos ir Gonzaleso 
su Gastanero.

Spėjama, kad New Yorke 
ir apylinkei jie tų falšyvo- 
kų paskleidė apie $61,000 
sumai ir kad daug paskleis
ta Pietų Amerikos šalyse.

Filmų festivalis
Susidomėjusiems filmais 

verta prisiminti, kad bal. 
3-4-5 New Yorke bus vyk
domas filmų festivalis, ku
riam nemokami tikietai 
gaunami (kol neišsibaigė) 
Regency teatre Broadway 
ir 67th St., New Yorke. 
Rodymai nuo 2:30, 6 ir 9 vai. 
Filmų yra dokumentinių, 
eksperimentinių ir pasaki
nių.

New Yorke įtarti kyši- 
ninkystėje ir traukia m i 
teisman du buvę valdinin
kai, Švaros departamento 
tarnautojai Vincent A. Sta- 
race ir Frank J. Scarpina- 
to.

Būrys narkotiky 
pateko bėdon

Queens rajone areštuoti 
22 jaunuoliai kaip narkoti
kų skleidėjai. Areštuoti ne 
bile kur gaudant, bet su iš 
anksto išimtu teismo leidi
mu. Nustatyta po $1,500 
kaucijos. Jų amžius 16 iki 
24 metų.

Tėvai tapo pritrenkti šios 
nelaimės. Jie tarėsi baigią 
gerus vaikelius užauginti, 
o čia...

Distrikto pro k u r oras 
Thomas J. Mackell grupę 
apibūdino taip:

“Šių jaunų žmonių areš
tas būdingas tuo, kad jie 
visi paeina iš vidutiniai pa
siturinčių arba ir aukščiau 
stovinčių šeimų. Jiems ne
reikėjo narkotikus parda
vinėti dėl stokos pinigų. 
Daugumos jų šeimose yra 
daugiau negu viena maši
na. Visi turi bent viduri
nės mokyklos mokslą. Du 
lanko apylinkės kolegiją. 
Daugelis kitų laukia priė
mimo į kolegiją. Jie gyve
na brangiuose privačiuose 
namuose arba apartmen- 
tuose.

Pats būdamas tėvu gi
liai užjaučiu šių jaunuolių 
tėvus. Ši, be abejo, yra 
tragiškiausia diena jų gy
venime.”

Spaustuvininkų sutartis 
baigėsi

Kovo 30 d. baigėsi kelių 
didžiųjų laikraščių spaus
tuvių savininkų sutartis 
su. unijomis, dešimt jų. De
rybos tebetęsiama. Bertram 
A. Powers, Typographical 
unijos lokalo ,6 prezidentas, 
sako, kad unija visus lie
čiančio streiko nešauks kol 
matosi šiokia tokia savinin
kų pastanga susiderėti.

Powers sako, kad veikla 
prieš Daily News gal bū
sianti griežtesnė, nes to 
laikraščio pozicija dery
boms nepadedanti.

Derybos liečia Daily 
News. New York Times, 
World Journal Tribune, 
Long Island Press, Long 
Island Star-Journal, New 
York Post.

Dainuojant prapuolė 
aktores balsas

Pradėjus vaidinti veikalą 
“Apple Tree” įžymioji so
listė Barbara Harris staiga 
pertraukė dainą ir vadovui 
šūktelėjo: “Sustabdyk! t e, 
nebegaliu”. Užuolaida už
traukta. Solistės rolėn sto
jo viena jos pavaduotojų, 
iš namų atšaukta kita jos 
pavaduotoja. Vaidyba pra
dėta iš naujo su pavaduotoja 
Phyllis Newman žvaigždės 
vietoje.

Vis vien radosi nemažai 
žmonių nenorinčių be savo 
žvaigždės aktorės veikalo 
žiūrėti. Veikalo statytojai 
atpirko iš jų tikietus, už 
juos sumokėjo $600, o $1, 
000 vertės tikietų iškeitė į 
tikietus kitoms dienoms.

“šuniukas dykai”
Ant Broadway prie 42nd 

St. atidaromo naujo! delika- 
tessen savininkas paskelbė 
jog pirmą dieną atėjusieji 
gaus po “šuniuką” visai dy
kai. Sakoma, kad tarp 2 vai. 
popiet iki 9 vakaro publika, 
daugumoje jauna, suvalgė 
virš 25 tūkstančius “šuniu
kų”.

LAISVE

Įdomus bus LLD 1-os 
kuopos parengimas
Mūsų skirta diena—ba

landžio 30-oji—LLD pirmo
sios kuopos kultūrinė- po
pietė jau artėja. Ji įvyks 
“Laisvės” salėje. Pradžia 
2 vai.

Programa—du punktai:
Vienas—kalba. Ją atliks 

Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Jis aiškins vė
liausius pasaulinius įvykius. 
Jis išryškins ir dabar esa
mus neaiškumus pasaulinė
je arenoje... *

Antras punktas—paveiks- 
lai-slidės. Šią dalį progra
mos atliks Jonas Siurba. 
Matysime Lietuvoje trauk
tus spalvotus vaizdus. Ge
rą seriją ir čia trauktų 
spalvotų vaizdų matysime. 
Turėsime labai įdomią po
pietę.

Prašome visus šią popie
tę su mumis praleisti, kitas 
išvykas pasilikite kitai die
nai.

Programą užbaigus, ren
gėjai žada, dalyvius pavai
šinti pyragais ir karšta ka
va. Rengėjai

Nori dainuoti operoje
Bandyk! Bet vilties apie 

tiek, kiek kupranugariui 
per adatos skylutę pralįsti.

Štai New Yorko Metro
politan opera turėjo audi- 
cijas pasirinkti naujų ta
lentų. Iš 500 aplikantų pa
rinkti 7, bet tai dar tik iš
bandymui pačioje operoje. 
O juk tie 500, aplikantų bu
vo ne pirmu kartu pragydę. 
Jie buvo suverbuoti iš pa
čių talentingiausių jaunų 
žmonių keturiose rytinio 
pajūrio, valstijose.

Greta, rytiečių septynių, 
už pirmenybę varžysis 17 
asmenų iš kitų šalies rajo
nų, taipgi iš Kanados ir Au
stralijos.

Varžybos bus bal. 7, ope
ros teatre. Įėjimas po $5 
bile k u r i a i vietai, kokią 
suspėsi gauti.

Suėmė žmogžudystėj 
įtartą paauglį

Bronkse areštuotas 17-ką- 
metis James Edward Du- 
Bose, < įtartas nužudy m e 
siuvėjo Isidore Young, 74 
metų, jo paties rūbų valy- 
mo-taisymo krautuvėlėje.

Kalbama, kad rajone yra 
daug narkotikų' ir daug nu
sikaltimų. Bet pirmasis ty
rimas neparodė šį vyruką 
buvus narkotiku nei turin
čiu kriminalinį rekordą. 
Jis prieš keletą mėnesių bu
vęs atvykęs iš pietinių val
stijų, gyveno pas brolį ir jo 
šeimą, Long Island City^tu- 
rėjo darbą. Jo brolis sako, 
kad James negalėjęs būti 
siuvėjo žudytoju, nes visą 
dieną dirbęs.

PRANEŠIMAI
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks balandžio 11 d. 
(antradienį), 2 vai. po pie- 
tų, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Visi,kuopos nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, balandžio 5 d., 7:30 v. 
v., 102-02 Liberty Avė. Kviečiame 
narius dalyvauti. Turėsime kavos 
ir pyragaičių. Bus proga laimėti 
įžanginę dovaną. Prašome tų užsi
mokėti duokles, kurie dar nemokė
jote. —Prot. Sekr.

(25-26)

Pašauktas į Vietnamą 
sudegė New Yorke
Kariškis Richard Marot

ta, 20 metų, iš Fort Dix, 
N. J., šventėmis buvo pa
leistas pasisvečiuoti pas 
motiną ir draugus Brookly- 
ne. Po velykų sugrįžęs į 
kempę sužinojo, kad jis 
bus jau siunčiamas į Viet
namą, gavo vienai nakčiai 
pasą ir vėl sugrįžo į New 
Yorką.

Pabuvojęs mieste, telefo
nu pasikalbėjęs su motina, 
atsisveikinęs, jis apsinak
vojo Hotel Times Square. 
Apie 2 vai. kovo 28-os ry
tą kiti nakvotojai pamatė 
i:š jo kambario veržiantis 
dūmus. Atvyko gaisrage-

du Įropojo kambarin iri 
kariški ištraukė iš deran
čios lovos, nugabenu i li
gonine, bet jis buvo, jau mi
ręs. Gelbėtojai apdegė vei
dą ir rankas, v

Didelis žingsnis drafto 
klausimu

Columbia universiteto va
dovybė svarstė studentų 
drafto militarinei tarnybai 
klausimą ir pasiūlė nebe
duoti studentų r e k o r d ų 
drafto tikslams. »

Universiteto tarybą sudaro 
apie 40 mokytojų kolektyvo 
narių ir apie 30 universi
teto administratorių. Bet 
aukščiausiu autoritetu yra 
Trustistų taryba, tad ir šis 
siūlymas taps tarimu tik 
tuomet, jei trustistai užgirs.

Brooklyne vystosi judėji
mas už perdalinimą rinki
mų distriktų Bedford-Stuy- 
vesant rajone, kur distrik
tų išplanavimas, jau seniai 
vadinamas “crazy quilt.”

New Yorko' miesto biu
džeto direktorius Hayes 
apskaičiuoja, kad pajamos 
iš loterijos bus apie $20,- 

.000,000 mažesnės negu Al
bany entuziastai apskai
čiavo.

1,600 Long Island gele
žinkeliečių ketina balandžio 
13-tą streikuoti jei nebus 
patenkinti jų reikalavimai 
20 procentų algos priedo.

New Yorko valstijos 
Board of Regents prieši
nasi New Yorko miesto mo
kyklų sistemos perorgani
zavimo planui.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 4 d., 7:30 v. v., 
102-02 Liberty Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti. Turėsime daug ką 
apdiskusuoti. —Prot. Sekr.

((25-26)

SPUTNIK
Jaujas mėnesinis žurnalas, lei
džiamas Sovietų Sąjungoje (Gra

žiai priimtas JAV-jose. Kiekvie
noje laidoje suvirš 250 puslapių.

Rinkinys aprašymų iš suvirš 1000 
įvairių rusų kalboje leidinių
SPUTNIK galima gauti anglų 

ar rusų kalbose.
Prenumerata vieniems metams 

$5.00
Pažymėkite kokią laidą norite 
—angliškai ar rusiškai. Siųskite 

užsakymus ir mokestį:

IMPORTED PUBS.
& PRQDS.

Room 611
1 Union Square, N. Y. C» 10008

Kviečiame 
j banketą

LDS 3-čioji Apskritis, kuri 
apima Brooklyne ir New 
Jersės miestelių kuopas, 
rengia puikų banketą, ku
ris bus sekmadienį, balan
džio (April) 9 dieną, Lietu
vių klube, 15 Ann Street 
Harrison, N. J. Pradžia 
2-rą valandą.

Banketo komisija pasiža
dėjo pagaminti puikius pie
tus, kad tuomi pilniausiai 
•patenkinti valgytojus. Bus 
išgerti del apetito. Rengimo 
komisijos narys Stasiukai- 
tis darbuojasi, kad banke
tas būtų šauniausias.

Taigi kviečiame brookly- 
niečius ir niudžersiečius už
sisakyti tikietus tuojaus. 
Galite užsakyti per LDS 
centrą laišku arba telefo
nu: — MI 1-6699.

Šis banketas rengiama pa
gerbimui ilgametės darbuo
tojos šiame apskrityje.

Širdinga padėka
Maloniai ir nuoširdžiai 

dėkoju visiems, kurie ma
ne užjautė mano ligos me
tu prisiųsdami korteles ir 
atlankydami mane ligoni
nėje ir namuose.

Labiausiai dėkoju A. Ne- 
vinskui už gausius atlanky- 
mus ir parvežimą iš ligoni
nės, nuvežimą pas gydyto
jus.

Taipgi dėkoju “Laisvės” 
redakcijai už suteikimą vie
tos aprašymui mano padė
ties.
Labai dėkingas visiems už 

viską.
, V. Vehskiinas

Daugiau kaip tūkstantis 
studentų tylomis maršavo 
po New Yorko E'ast Side 
kovo 30 d. protestui prieš 
planą padalinti Baruch 
School of Business į junior, 
senior ir graduate skyrius.

SVARBIOS KNYGOS«

Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai
Parašė Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų 
faktinai istorija laikotarpio r

Puslapių 303, Kaina $2

ir Dabartis
Prūseika

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

100 — Dabar $1.00

Kelias j Laimę
Parašė Rojus Mizara

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

Puslapių 368, Kaina $1.00 — Dabar 50c

šios knygos gaunamos
102-02 Liberty Ave., Oz^ne Park 17, N. Y.

“Laisves” knygyne

Kelias į Naują Gyvenimą
Parašė Antanas Bimba

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

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c

Prošvaistės 
Parašė Jonas Kaškaitis 
(Dr. J; J. Kaškiaučiaus) 

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys. 
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2j00 — Dabar $1.00

Antradienis, balandžio (April) 4, 1967

Parengimą kalendorius

ry

gį

Balandžio 9 d.
LDS 3-ios Apskrities ba 

ketas, Liet, klube, Harri 
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 15 d.
Taikos sambūris. 11 vai.
to žygiuotojai susitiks 

Central Parke, prie 66-tos 
gatvės. 12 vai. pradės žy- 

į Suvienytas Nacijas. 3 
vai. demonstracija prie Su
vienytų Nacijų.

Balandžio 16 d.
” salėje “Lietuvos 

audos paroda” ir filmų 
dymas. Visi kviečiami. 

Pradžia 2 vai. po pietų.
Balandžio 22 d.

Lietuvių Namo Bendrovės 
rininkų šuva ž i a v i m a s 

” salėje, Ozone

“Laisvės’ 
sp 
ro

šė
“Laisvės
Parke. Pradžia 2 vai.

cc

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos kultui* 

ne popietė, Laisvės salėjeA 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
po pietų. Programa bus pa
skelbta vėliau.

Gegužes 7 d.
Aido Choro metinis kon- 
rtas, New National Hali 
jenkų), 261 Driggs Ave., 
rooklyn (Greenpoint), N. 
, Pradžia 2 vai. po pietų.

Gegužes 20 d.
LDS 1-os ir 46-os kuopų 
inketas A. Gilmanui pa

gerbti 5:30 vai. vakaro 
“Laisvės” salėje.

BrooklynieČiai Velma ir 
G lis Errico patraukti teis
man kaltinimu, kad jiedu 
Mall St. firmos nusukčiavi^ 
250 tūkstančių dolerių. Ji 
dirbo firmos raštinėj.

New Yorko valstijos sei
melis nutarė uždrausti 
klausinėti apie religiją as
menis, prašančius pašalpos.




