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Bronys Raila 
Memuarų rašymas 
Bronius Balutis 
Kipras Petrauskas 
Operos deficitas

Rašo Mislinčius

Stambiausias “Dirvos” be 
radarbis yra senas žurnali 
Bronys Raila, srėbęs poli 

^putrą iš daugelio puodų, 
gu tik jis sugebėtų savo 
gas “filipikas” pus; ’i
trumpinti, pasakyti tai dvie
jose špaltose, ką jis ištęsia j 
keturias, 
atmetus dešiniosios 
kos tradiciją, būtų daug
mesnė. O jis prisimena c 
klausimų ir savaip juos lįiša: 
ir 1926 metų gruodžio 17 
nos Lietuvoje Įvykusį fašistinį 
“pučą”, kuri Įvykdė “nūs 
tuokliavusių karininkų sa 
lė”, ir Raštikio-Merkelio-Si 
tonos memuarus, ir Volde 
ro “dievų sutemas” bei jo 
sėkmingą bandymą atg 
“prarastą rojų” ir kt. Tai 
aktualūs klausimai, nors 
toriaus sava ideologija nuspal
vinti. Tik kodėl reikėtų d ji jų 
tiek daug špaltų prirašyti?
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S' Atsiminimų rašymas įėjo į 
madą. Ypatingai memuarus 
pliekia senesnieji visų srovių 
veikėjai, Kai jau žmogus 

’ mato savo varomojo baro
tą, jam norisi kaiką jat Res
niems palikti, kai 'ką paę 
koti, o svarbiausia — kad- po 
jo mirties neliktų “tuščia 
ta”, kad jį prisimintų.
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Atsiminimus rašo ir buvęs 
režimo 
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ps 

‘Ne

stambus smetoninio 
laikų aktyvistas Rapolas 
pitis. Prieš šešetą metų 
parašė stamboką knygą 
priklausomą Lietuvą statant”.
Tai buvo lyg ir apžvalga 
1918-1926 metų.’ Dar tos 
pardavęs, praeitais metai| jis 
išleido 1,500 egz. tiražu 
veikalą “Nepriklausoma 
tu va”. Jei tik, sako autdrius, 
pavyks šios bent gerą dalį iš
parduoti, rašysiąs dar t’ečią 
tomą. Tai būsią atsimji imai 
iš praeito šimtmečio pabaigos 
ir šio amžiaus pradžios.
ga tai, kad perdaug subjekty
vūs ir politiškai tendencingi.
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Policija užmušė du 
negrus studentus

Orangeburg, S. C.—Poli
cija paleido šūvius į negrus 
studentus prie So. Carolina 
State kolegijos, kur negrai 
studentai kelintą dieną de
monstratyviai protestuoja 
prieš rasinę diskriminaciją.

Negrai studentai protes
tavo prieš vieną bowlingo 
įstaigą, kurios savininkas 
neleidžia negrams įeiti. Sa
vininkas Floyd griežtai lai
kosi, kad jis niekad negrų 
į savo įstaigą neįsileis.

jos departamentas pasiun
tė reikalavimą bowlingo sa
vininkui Floyd, kad jis 
baigtų rasinę diskriminaci
ją, kuri nuo 1964 m. įsta
tymais draudžiama.

53,000 užmušti trafiko 
nelaimėje

Chicago. — Nacionalinė 
Saugumo Tarybla paskelbė, 
kad 1967 m. trafiko nelai
mėse užmušti 53,000 žmo-

Trafiko nejlaimės pa- 
doleriu

PRICE 10c

Metai 56-iejJ

Washingtonas. — Justici-

mu.
darė 11 bilijonų 
nuostoliu, c.

Saigono armijos kareiviai 
perejo liaudiečių pusėn

Hanojus (TASS-ELTA)— 
Patriotiškai nusiteikę mari
onetės armijos kariai su
stiprintame Šokčango pro
vincijos Fuhyu punkte sau
sio 3 d. sukilo ir perėjo į 
liaudies pusę, praneša Išsi
vadavimo agentūra.

Sukilę kareiviai nužudė 
savo vadus, paėmė radijo 
stotį, kartu su partizanais 
atakavo “malšinimo” dali
nius ir užėmė įtvirtintą Pie
tų Vietnamo marionečių 
punktą.

Mūšio metu sukilusieji 
paėmė šaunamuosius gink-

lūs, 81 milimetr 
dį ir daug kitos 
rangos bei šaud

Po sėkmingo rhūšio suki
lusiuosius Pietų Vietnamo 
karius šiltai sutiko partiza
nai NIF vietos

minosvai- 
arinės ap- 
lenu. v

<omitete.

Drafto tyrinėjimas vas. 19
Washing tonas. ■ 

19 d. įvyks kong 
klausinėjimas i]1 
mas jaunuolių rekrutavimo 
militarinėn tarnybon. Bus 
šaukiami ir tie, 
sako eiti tarnybbn.

— Vasario 
resinis ap-
* tyrinėji-

kurie atsi-

Vietnamiečiai budistai nori 
baigti karą, taikos valdžios

Sen. Kennedis sako 
karo nelaimėsime

Paryžius. — Vietnamiečių 
budistų sąjunga, atstovau
janti užsieny gyvenančius 
Vietnamo budistus, išleido 
atsišaukimą į V i et n a m o 
žmones.

Atsišaukime nurodoma, 
kad dabartinė Saigono val
džia turi būti pakeista nau-

ja valdžia, kuri susidėtų iš 
įvairių sluoksnių;ir stovėtų 
už taiką. Dabartinė val
džia, jie sako, tarnauja 
Amerikai; O amerikiečiai 
“nesvyruoja skerdime civi
linių žmonių.” Jeigu ka
ras nebus sulaikytas, jis 
“gali baigtis tiktai mūsų 
žmones išnaikinus.”

Vakarų Vokietijos anglies 
pramonėje krizė

Bona. — Viena po kitos 
užsidaro kasyklos stam
biausiame industr i n i a m e 
Rūro rajone. Vakarų Vo
kietijos žurnalas “Špigelis” 
pranešė, kad jau 260,000 
angliakasių liko be darbo. 
Artimiausiu metu numato
ma uždaryti dar tris kasyk
las, kur vėl 8,400 žmonių 
bus išmesta į gatvę.

Tuo pat metu Bonos vy
riausybė daug anglies per-

Bonos vyriausybes 
sukėlė Vakarų Vo- 

angliakasių pasi-

ka iš. JAV. Visa eilė VFR 
elektrinių ir kitų įmonių da
bar naudoja amerikiečių 
anglį.

Tokia 
politika 
kietijos
piktinimą. Rūro anglies ka
syklose įvyko demonstraci
jos ir mitingai, kurių metu 
angliakasiai reikalauja nu
traukti anglies įvežimą iš 
Amerikos.

Šventes perkels į savaitgalius
Albany-r-Niujorkd asamb

lėja nubalsavo perkelti pen
kias legalias šventes į sa-

Chicago. — Kalbėdamas 
knygų leidėjų ir autorių 
bankete, senatorius Rober
tas Kenedis aštriai iškriti
kavo prez. Johnsono admi
nistracijos politiką Vietna
mo' karo klausimu.

Tai pirma tokia aštri Ke
nedžio kalba, kuri neabejo
jamai įvaro kylį tarp John
sono ir Kenedžio šeimų. Iš 
šios kalbos atrodo, kad Ke
nedis gali pasiskelbti kan
didatu prieš Johnsoną pre
zidentiniuose rinkimuose.

Kenedis nurodo, kad prez.

Johnsono skelbiamas Viet
name progresas yra “iliuzi
ja,” amerikiečius apgaudi- 
nėjanti, nes nėra “jokio 
prospekto” Amerikos mili- 
tarinei pergalei.

Jis priminė istorinę Pran
cūzijos klaidą Vietname, 
kuomet prancūzai buvo su
mušti ir priversti taikos 
prašyti. Bet Johnsono ad
ministracija iš tos klaidos 
nepasimokė ir dabar eina 
tuo pačiu keliu Vietname, 
kur prancūzai suklupo.

Amerika panešė didžiulius 
nuostolius Vietname

Praeitų metų pabaigoje 
done mirė buvęs smetonl 
ambasadorius Br, Balevį 
Balutis, kadaise gyvenęs 
goję. Kai bankininkui A 
ševskiui tapo jo leidžiam 
vaitraščio “Lietuva” se 
redaktorius Juozas Adomai- 
tis-šerąas nebereikalingas, jis 
jį pavarė ir j jo vietą pas: 
dė jaunesnį publicistą, Bronių 
Balevičių-Balutį. šis pž 
mėjo tuo, kad savo redaguo 
jamo laikraščio skiltyse 
no lietuvius mokytis vienybės 
“nuo kiaulių”, kurios ii 
iš vieno lovio, ir miega, 
viena kitos, 
tvarte.

Netrukus Balutis iškilo 
delį “tautos veikėją” ir 
tuvą” metė. Pasirodė, jc 
plomatija yra pelningesnis 
biznis, nei laikraščio redaga
vimas. 1919 m. jis išv 
Lietuvą

De Gaulle tariasi su 
Irako prezidentu

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas de Gaūlle turė
jo pasitarimus su čia atvy
kusiu Irako p r e z i d e n t u 
Arefu. Pasitarimai tęsiami.

Prez. Arefas sutinka su
teikti didesnių konce
sijų Prancūzijai ali e j a u s 
klausimu, kartu nori iš 
Prancūzijos gauti 54 super- 
soniškus lėktuvus, kurie ga
lėtų geriau apsiginti nuo 
naujos Izraelio agresijos.

Pasirodo, kad Prancūzija 
vis arčiau kooperuoja su 
arabais prieš Izraelį.

Kambodija protestuoja 
prieš JAV agresiją

Phnom Penh.— Kambodi- 
jos valdžia pasiuntė Ameri
kai protestą dėl 
į jos teritoriją i
mo vieno kaimo.

Amearikiečiai 
miečiai
Phnom Den kai
na gyventoją užmušė, pen
kis sužeidė.

Lincolno ir Washingto- 
no gimimo dienos (vasario 
12 ir 22), Kapų diena (Me
morial Day — gegužės 30), 
liepos 4 (IndependenceDay)< 
ir lapkričio 11 (Veteraps 
Day); — visos būtų perkel
tos į pirmadienį po legalios

šventes datos, jeigu jos ne
papuola penktadienį bei pir
madienį.

Nubalsuota 97 b a 1 s a i s 
prieš 46. Žinpma, dar tu
rės balsuoti Senatas.

Yra nuomonių, kad nekaip 
būtų, jeigu tik Niujorko 
valstija įvestų tokį tarimą. 
Būtų geriau visam kraštui 
turėti tas pačias švenčių 
dienas.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo laikraštis “Nhan 
Dan” rašo, kad šiame Viet- 
kongo ofensyve amerikie- 
kiečiai pradėjo ketvirtą mo
stelius, “didelę militarinę 
nelaimę, labai sunkius poli
tinius smūgius.”

Tuo pačiu metu ameri
kiečiai pradėjo ketvirtą me^ 
tinį. Šiaurės Vietnamo; bom
bardavimą/ kuris negalėjo 
per trejetą 'metų nugalėti 
Šiaurės vietnamiečių. Ame
rikiečiai visur sutinka ne
sėkmę po nesėkmės. O tai 
parodo, kad “neokolonisti-

nis karas” yisai nepavyko.
“Nhan Dan” nurodo, kad 

“mūsų ekonominė ir gamy
bos galia kasdien didėja, 
socializmo statyba daro sa
vo pažangą.”

Alžyras. — Pietų Vietna
mo Nacionalinio Išsilaisvi
nimo Fronto atstovąs Tran 
Hoai Nam pareiškė, kad jo 
organizacijos politinis tiks
las nuversti Saigono val
džią, kuri tarnauja Ameri
kos imperializmui, ir pa
keisti tautinės vienybės val
džia. ::
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kurti”. Ten jis dirbo ir i ienoj 
įstaigoj, ir kitoj, o kai 
ų^sniems politikams B 
nusibodo, jį “ištrėmė” į 
doną, kur jis “atstovavc

JJrvai” iki jo amžiaus galo.

Pietų Korėja ruošiasi 
kariauti

Seoul. — Pietų Korėjos 
valdžia paskelbė, kad ji 
šaukia militarinėn tarnybon 
2 ir pusę milijono žmonių. 
Tai būsianti milicija kovai 
su Šiaurės Korėja. Ji gau
dysianti iš Š. Korėjos per- 
ėjusius “sabotažninkus,” 
šnipus ir kitus.

Gynybos ministras Sung 
Eun sako, kad armija bus 
padidinta iki 623,000 ir pa
ruošta karui.

įsiveržimo 
r apšaudy-

ir pietna- 
kareivihi apšaudė 

mą ir vie-

Turėtų kontroliuoti 
kompanijų kapitalą

Toronto. — Vienas Kana
dos Liberalų. Partijos vadų 
Eric Kiemas reikalauja, 
kad valdžia kontroliuotų 
kompanijų kapitalą.

Jis nurodo, kad dabarti
niu laiku amerikinės kom
panijos Kanadoje siunčia 
savo kapitalą į Jungtines 
Valstijas ir tuo būdu silp
nina Kanados pinigų vertę.

gud
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Lon- 
Lie-

(Tąsa 6-me pusi.

Nepavyko apiplėšti bankus 
Washihgtonas. — FBI su

gavo 7 dešiniųjų minutme- 
nų organizacijo&narius, ku
rie planavo plėšti bankus. 
Surado pas, juos planus, ne
mažai ginklų ir dinamito;

Mažiau nuodų maistui
Washingtonasj — Vyriau

sybė pasiūlė, kad būtų nau
dojama daug mažiau DDT 
nuodų, prieš įvąirius vaba
lus naudojamų, ant įvairių 
maistui daržovių ir vaisių.

Pripažįstama, kad šiuo 
metu daržovių ir vaisių au
gintojai per daug DDT nuo
dų naudoja. O tie nuodai 
yra žalingi žmėnių sveika-
tai.

Medicinos darbuotojų 
badavimo streikas

Baisi nelaimė: 10 vaikų 
gaisre sudegė

Franklin, Pa.—čia vasa
rio 11 dieną užsidegė naš
lės Grossman namas ir su
degė dešimt jos vaikų. Išli
ko tik ji pati ir vienas vai
kas. Grossmanai turėjo 11 
vaikų. Tėvas buvo miręs 
tik prieš vienuoliką dienų. 
Našlė dar tik 36 metų am
žiaus. Iš baisaus sukrėti-

Karakas. — 7,000 Vene- 
zuelos medicinos įstaigų 
darbuotojų paskelbė bado 
streiką. Jie reikalauja su
mokėti jiems sulaikytą dar
bo užmokestį.

Pradžią padarė vienos 
ligoninės tarnautojai. 800 
darbuotojų buvo paskelbę 
bado streiką, kuris persi
metė į kitas medicinos įstai
gas. /mo paguldyta į ligoninę*

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tek Aviv. — Izraelio ir 

Jordano pasienio sargybos 
šaudėsi per 7 valandas. Yra 
užmuštų ir sužeistų.

Budapeštas. — 60 šalių 
komunistų ir darbininkų 
partijos nusitarė dalyvauti 
komunistų suvažiavime, ku
ris prasidės vasario 26 d.

Paryžius. — Šimtas ame
rikiečių, atsisakiusių ka
riauti Vietname, apsigyve
no Prancūzijoje.

Maskva. — Tarybų Są
junga pridavė Jungtinių 
Valstijų ambasadai protes
to memorandumą dėl Ame
rikos žvalgybos? 1 ė k t u v ų

skraidymo prie Tarybų 
Sąjungos rubežiaus.

Orangeburg, N. C.—Dar 
vienas negras studentas už
muštas, nepaprastos padė
ties stovis mieste paskelb
tas. —

Penki milijonai mokosi
Hanojus. — Šiaurės Viet

namo mokyklose šiuo metu 
mokosi apie penkis milijo
nus vaikų ir suaugusių, ne
paisant amerikiečių bom
bardavimo trukdymų. •

*... Tripolis.—Libijos vyriau
sybės reikalavimu, Anglijos 
karinė bazė, egzistavusi nuo 
1943 metų, buvo likviduota.

150,000 studentų ims 
karinėn tarnybon

Washingtonas. — Skelbia
ma, kad netrukus bus pa
šaukta militarinėn tarny
bon daugiau kaip 150,000 
studentų, baigusių mokslus 
kolegijose ir universitetuo
se.

Pirmiau tokių studentų 
nedraftuodavo, bet dabar 
drafto įstatymas, kol nebus 
atšauktas, leidžia studentus 
draftuoti.

JAV boikotuos J. Tautų 
kolonijų komitetą

Jungtinės Valstijos grasi
na pasitraukimu iš Jungti
nių Tautų dekolonizavimo 
komiteto, kuris reikalauja 
daugiau finansų kovai prieš 
imperialistinius neokolonis- 
tus.

Dekolonizavimo komiteto 
planą užgyrė daugelis Afri
kos ir Azijos valstybių, trys 
Lotynų Amerikos valstybės, 
penkios vakarų valstybės ir 
keturios socialistinės vals
tybės.

Protesto boikotas prieš 
rasinę diskriminaciją
Richmond, Va. — Keletas 

legislatorių atsisakė daly
vauti Commonwealth Club 
parengime todėl, kad neg
ras legislatorių^ nebuvo 
kviestas dalyvauti.

Legisl a 11 o r i a i skelbia 
protesto baikotą klubui, ku
ris praktikuoja rasinę dis
kriminaciją. Dabar negras 
legisla torius dr. Wm. P. 
Reid buvo tiksliai nekvies
tas. Jis pasakė, kad jo ne
kviečia į svarbesnius paren
gimus. { - -

Sprogimuose 5 užmušti
Chicago. — Sprogimas 

suardė vieno bloko didumo 
dešrų firmą, 5 žmones už
mušę, 76 sužeidė.

Tarp užmuštų yra trys 
gaisragesiai ir 18 sužeistų, 
kuomet gaisrą gesinant 
sprogimai pasikartojo.

Mūšius laimėjo 
nauji šautuvai

Hue, P. Vietnamas. — 
“N. Y. Times” korespon
dentas Gene Roberts rašo, 
kad partizanai buvo užėmę 
Hue miestą ir ten išsilaikė 
devynias dienas tik todėl, 
kad jie buvo apginkluoti 
naujais šautuvais.

Naujieji šautuvai, vadina
mi AK-47, esą Tarybų Są
jungos modelio Kinijoje ga
minti. Jie gali iššauti 30 
šūvių. Vienas kareivis su 
tuo šautuvu gali sulaikyti 
visą kareivių pulką.

11 milijonų gyventojų
Tokijas. — Šių metų sau

sio 1 d. Japonijos sostinė 
Tokijas turėjo 11,200,717 
gyventojų. Per metus pa
augo 11,795 gyventojais.



2 pusi. LAISVE Antradienis, Vasario (February) 13, 1968

L H v C vgr UI LITHUANIANA 1 d V Ii SEMLWEEKLY
PUBLISHED I Y THE LAISVE, INC. 

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays
102-02 LIBERTY AVEN

Entered as second class matte 
Established April 5, 1911

LTE, OZONE PARK, N.Y. 11417
' at the Post Office of Jamaica, N. Y.
----- ANTHONY BIMBA, Editor

United States, per year
United States, per 6 months f
Queens Co., per year ........... $1C
Queens Co., per six months $f

SUBSCRIPTION RATES:
$s.oo

.00 

.00 

.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

jį sunaikindami!
ostinė Saigonas turi apie tris 

Didelė 
aversta griuvėsiais. Jau matė-

“Išgelbesime”.
PIETŲ Vietnamo s 

milijonus gyventojų. T m eina baisūs mūšiai, 
miesto dalis jau esanti p 
me spaudoje tų baisių griuvėsių ir nuotraukų.

O kas jį verčia į gi 
griuvėsiais Pietų Vietnamo Hue ir kitus miestus? 
liaudiečiai? Ar sukilusi 
litaristus Pietų Vietnan

Į šiuos klausimus dalinai atsako “The N. Y. Times” 
kolumnistas ir redakcijo 
liausiu susirūpinimu sa 
jis kalba tais klausimais
mirtį ir baisų sunaikinimą sėja ne tik ant Šiaurės Viet
namo. Jie pradėjo tuo jačiu naikinimu bausti ir Pietų 
Vietnamo miestus. Tie griuvėsiai Saigone yra vienas iš 
to naikinimo pavyzdžių.

Restonas kalba apie 
mes, amerikiečiai, girdi, 
gelbėti, bet mes jį naiki lame, verčiame griuvėsiais. Iš 
mūsų “išgelbėto” Pietų Vietnamo, jei nebus tas “gelbėji
mas” nutrauktas, beliks 
pajuokia gen. Westmore 
pasigyrimo propagandą, 
me. Pietų Vietnamo mięstai dega, griūva, nes mes juos 
griauname ir deginame,

Savo apdūmojimus 
simais:

“Koks yra tikslas, 
Kaip mes išgelbėsime Vi

Ryšium su tuo išky 
mas. Ką darytumėme nes, amerikiečiai, jeigu svetimą 
pusės milijono kareivių armiją atvyktų iš už dvylikos 
tūkstančių mylių su pi agariškąis naikinimo pabūklais 
ir verstų griuvėsiais misų miestus ir kaimus? Kaip 
mes į tokius “gelbėtojus” ----°
/ Juk tai faktas, kur 

Pietų Vietnamo Liaudi 
susideda • tik iš pačių 1 vi 
svetimo kai^ivio. Taigi, 
kiečiai, filipinai, austrą 
pusėje. Tai jie atvykę 
darbą. Prieš istoriją ti 
karo baisumus ir žiaurumus.

iuvėsius? Iš tiesų, kas verčia 
Ar 

prieš amerikiečius ir savo mi- 
o liaudis?

s narys James Reston. Su gi- 
vo kolumnoje vasario 7 dieną 

Pasirodo, kad mūsų lėktuvai

negirdėtą prieštaravimą. Čia 
nuvykome Pietų Vietnamą iš-

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŲ TAUTOS spindi linoraižinių cikle 
PASIRINKTAS KELIAS “Pajūryje”.
TEISINGAS

Kanadiečių “Lia 
sas”

udieš bal
savo vedamajame “Ka

nadietės patarimai 
gai rašo:

Kanadietė korespondentė, 
Jane Cameron, pataria mūsų 
veiksniams siekti te 
vos, kokia yra Len 
yra, siekti, kad Lie 
iš Tarybų Sąjungos, nors ir 
pasiliktų -komunistinė. Veiks
niams, žinoma, tokia Lietuva 
netinka. Jie nori buržuazinės. 
Tai nėra abejonės.
jotina, kad ir Lietuvos žmonės 

ybų Sąjun-

i” teisin-

kios Lietu- 
<ija. Tai 
tuva išeitų 

ir

Labai abe-

norėtų išeiti iš tfar 
gos.

Lietuviai dar iš 
suolo žino pasakėt 
tėvas aiškina vaikams,

Jrs pavaizdavi-
paima sau-

mokyklos 
ią, kurioje 

kaip

kuria kalba visi išprusę lie
tuviai.

Ar begali būti didesnių 
nuopelnų savajai tautai, ar. 
begali būti didesnis pamink^ 
las sau pačiam? Ar begali* 
būti geresnis pavyzdys ki
tiems, kaip reikia brangin
ti gimtąją kalbą?

Vytautas Balčius

“Smerkiu mūsų gimtosios 
lietuvių kalbos apleidimą”

(355-osioms Mikalojaus Daukšos mirties mėtinėms)V. Klemka savo mintį iš
nešioja, tik tada ji virsta 
konkrečiu plastiniu vaizdu: 
“Baltijos žvejai”, “Bažnyt
kaimis”, “Iš jūros”. Darbų 
cikle “Taikos žemėje” melo
dinga gaida liejasi džiaug
smo ir ramybės nuotaika. 
Minėtą ciklą autorius tęsia 
linoraižiniais “Gintaro 
krantas”.

Kiekviena nauja mintis 
reikalauja vis naujesnių iš
raiškos būdų. O tai, aišku, 
nelengva. Juk dabar grafi
ka tokia kasdieri nauja ir 
“švieži”, kad sunku suieš
koti ką nors originalesnio. 
Ir vis dėlto surandama.

Paprasta, bet gili Vytau
to Klemkos grafika. Ne, ne 
veltui ji pabuvojo Lenkijo
je, Čekoslovakijoje ir kito
se tarptautinėse meno pa
rodose.

kiekvienam krikščioniui pri
valus.”

Pirmoji išlikusi knyga
Visų įdomiausia, kad bū

tent šis katekizmas yra pa
ti pirmoji išlikusi iki mū
sų dienų knyga, išspausdin
ta Lietuvoje: ji išleista 
1595 metais Vilniuje. Kam 
gi ji skirta? Katekizmo 
vertimo prakalboje M. 
Daukša rašo, jog visų pir
ma jis būsiąs lietuvių vai
kams mokyti — “privaliau
sias yra vaikeliams, ne ki
taip kaip ir atžalėlomus 
jaunoms lietus ir lajęty- 
mas, iau.it geriau augtų.”

Svarbiausia gi, kad šis 
vertimas ir ne be šio pa- 
vyzdžio atsiradę .vėlesni 
vertimai buvo pamatas for
muotis lietuvių literatūri
nei kalbai. M. Daukšos ver
timas tiems laikams gana 
sklandus, kūrybingas, kal
ba — vaizdinga, gryna, gy
va.

1599 metais Vilniuje iš
spausdintas kitas M. Dauk
šos darbas—į lietuvių kal
bą išverstas lenkų jėzuito J. 
Vujeko pamokslų rinkinys, 
vad. “Postilė.” Tai 632 pus- 
1 a p i u s turįs veikalas s u 
dviem prakalbomis — loty
niška ir lenkiška. Įdomiau
sia ir reikšmingiausia — 
“Prakalba į malonųjį skai
tytoją,” kurios ištraukėlės 
pateiktos, šio straipsnio pra
džioje.

Savo kalbos patriotas
: Akademinėje “Lietuvių li

teratūros istorijoje” rašo
ma-: j “Daukšos “Prakal
ba”— reikšmingas laikotar
pio dokumentas, atspindįs 
ano meto visuomenines bei 
kultūrines tendencijas, Lie
tuvos viešpatauj a n č i ų j ų 
sluoksnių neigiamą nusista
tymą gimtosios lietuvių kal
bos atžvilgiu. Po Liublino 
unijos vis labiau nutaus- 
tant Lietuvos feodaliniams 
viršūniniams sluoksniams, 
didėjant dvarininkijos len
kinamąja! įtakai liaudies 
masėms, patriotiniai Dauk
šos raginimai neatsisakyti 
gimtosios kalbos, kartu ne
neigiant ir kitų kalbu tei
sių, buvo pažangūs ir reikš
mingi.”

Kaip reikia mylėti, ginti, 
turtinti ir gražinti gimtą
ją kalbą, M. Daukša rodė 
savo pavyzdžiu, šavo dar
bais. “Postilę” jis išvertė 
tam laikui gana sklandžiai 
ir kūrybiškai, įveikdamas 
daugelį labai sunkių proble
mų. Juk jis, vienas pirmų
jų ėmęsis perteikti svetima 
kalba parašytą tekstą, su
sidūrė su gausybe sudėtin
gų žodyno, gramatikos, sti
liaus klausimų. Ir daugumą 
jam pasisekė gerai išspręs
ti. Dar daugiau—nors M. 
Daukša rašė kėdainiškių 
tarme, jis, gerai pažinojęs 
ir kitas gimtosios kalbos 
tarmes, stengėsi į vertimų 
kalbą įtraukti ir kitų tar
mių žodžius, vartodamas 
juos kaip sąvokų paaiškini
mus arba kaip sinonimus. 
Mat, norėjo, kad tie raštai 
Lietuvoje paplistų kuo pla
čiausiai.

Štai šitokiu būdu jis ta
po vienu pirmųjų lietuvių 
bendratautinės kalbos kūrė
jų. Tos kalbos, kuria šian
dien rašomos poezijos ir 
prozos knygos, mokslo vei
kalai, tos kalbos, kuri skam
ba per radiją ir teatruose,

“Kurgi, sakau, pasaulyje 
yra tauta, tokia prasta ir 
niekinga, kad neturėtų šių 
trijų savų ir tarsi įgimtų 
dalykų: tėvų žemės, papro
čių ir kalbos? Visais am
žiais žmonės kalbėjo savo 
gimtąja kalba ir visados 
rūpinosi ją išlaikyti, turtin
ti, tobulinti ir gražinti. Nė
ra tokios menkos tautos, 
nėra tokio niekingo žemės 
užkampio, kur nebūtų var
tojama sava kalba...

... Visa tai sakau ne tam, 
kad peikčiau kitų kal
bų mokėjimą ir vartojimą 
(tai visados visiį žmonių 
buvo ir tebėra vertina
ma ir giriama)... Aš tik
tai smerkiu mūsų gimtosios 
lietuvių kalbos apleidimą, 
kone išsižadėjimą ir bodė
jimąsi ja.

Iš laiškų
Gerbiamas Drauge:

Dėkoju Jums už patalpin
tą korespondenciją į “Lais
vę” apie Jono Rūko mirtį. 
Labai apgailestauju, kad 
mes ^isi pittsburghiečiai to 
“Laisvės” Nr. 8 negavome; 
klausiau pas kelis “L” skai
tytojus, kaip tai Purtiką, 
Kuodį, Mauragienę ir kitus, 
nė vienas to “L” numerio 
negavo. Aš tik sužinojau, 
kad korespondencija tilpa* 
nuo drg. Slieko iš Miamio. 
Jis pranešė laišku. “Vilnyk 
j e” tilpo ta korespondenci
ja, žinau, kad jie paėmė iš 
“L.”

Matoma, tas visas “L” 
Nr. 8 siuntinys kur kitur 
buvo nuvežtas.

J. K. Mažukna
Nuo Redakcijos: Kartais 

taip pasitaiko, kad kaip 
nors kur nors pašte dings
ta. Šio numerio keletą eg
zempliorių jums pasiuntė
me ir gausite. Padalinkite 
skaitytojams, kurie jo ne
gavo.

būti tvirtais, 
mul savo išminties
ją lazdelių. Visų dykiu nega
lima perlaužti, bet 
jis sulaužė visas. T 
mintingas <pamokinimas.

Tarybų Sąjungos 
skyrus rusus ir u kr 
mažos. Po vieną jo 
reikštų. Bet visos 
ro galingą valstybę 

į Valstijų.
konstituci- 

respubli-

po vieną 
(ai labai iš-

tautos, iš- 
ainus, yra 
s nieko ne
bartu suda- 

pirmą po
Jungtinių Ameriko

Tarybų Sąjungos 
ja garantuoja teise 
koms išeiti iš sąjungos. Jeigu 
paaiškėtų, kad būtu geriau iš
siskirsčius, komunistai patys 
eitų prie to. Bet šiais laikais 
toks išsiskirstymas 
džiausią kvailystė.

žodis “neprik 
yra labai tinkamas kurstymui 
žmonių prieš Tarybų Sąjun
gą. “Nepriklausomybė”, “lai
svė”; “demokratija
skamba gražiai, bot tie patys, 
kurie juos diena d 
ja, mažai praktikuoja. Mūsų

♦ i . t, , - .. pačių, lietuVių, tarpe tuoj už-’>s; Išsivadavimo Fronto: armiją ^^’4^ )pl.ava 
:&tnamiečiųi Joje nėra >nė vieno kas' panori ’ boti1

tik vieni ištisi griuvėsiai. Jis 
landą ir prezidentą Johnson už 
kad mes karą laimime ir laimi-: 

- - j_

o mes laimime! Kokia ironija! 
Restonas baigia tokiais klau-

kuris pateisina šitą skerdynę? 
etnamą, jį sunaikindami?” 
la moralybės ir sąžinės klausi-

armija atvyktų iš už dvylikos 
agamiškais naikinimo pabūklais

žiūrėtume?
' I . ' 1 ' ■ • . r Į

o niekas nedrįstai paneigti,: kad

atėjūiiai išpkitųr tiktai .amen- 
iečiai ir korėjieęiai ir tik šioje 
iš toli varo tą baisų naikinimo 
k jie bus atsakingi už visus šio

Kvailo, boikoto sienos braška
PRANEšIMAS iš [Kubos sostinės Havanos, kad į 

Kubą pribuvo iš Anglį 
didžiulį už 100 milijonų 
mas iš Bruselio, kad Belgijos valdžia piktinasi Jungti
nių Valstijų įsakymu- nevesti jokios prekybos su Kubą.

Abiejuose pranešim
Valstijų paskelbto prieš, Kubąboikoto sienos braška-lūž- 
ta. Net ir Amerikos tai

Tasai boikotas iš jj>at pradžios buvo kvailas suma
nymas. Iš jo niekas ne

os inžinieriai ir pradėjo statyti 
dolerių trąšų fabriką.. Praneši-

uose pabrėžiama, kad Jungtinių

dninkės nebesiskaito su boikotu.
v —• • sėjo.

O nerimo sėkla jau dygsta
jinė valdžia turi bėdos su savo 
rodo, kad Prancūzijos prezidento

KANADOS federa 
provincija Quebec. Pasi 
De Gaulle pereitą vasarą pasėta sėkla pradeda dygti.^

Štai jau ir Quebeco provincijos premjeras Daniel 
Johnson viešai pareiškė didelį nepasitenkinimą esama 
padėtimi. Jis siūlo ir reikalauja, kad Kanados konstitu
cijoje būtų aiškiai pasakyta, jog Kanada susideda iš 
dviejų dalių-tautų sū a 
Quebecas bus prancūzi 
darys anglišką kraštą, 
veik padalinta.

Nereikia nė sakyti 
kalavimas susilaukė ne 
Federalinė valdžia nori

b i e j ų lygiomis teisėmis. Tegu 
škas kraštas, o kitos dalys su- 
Vadinasi, Kanada turi būti be-

kad šis Quebeco premjero rei- 
ualonaus atsiliepimo iš Ottawos. 
, kad viskas pasiliktų po senovei.

Korėjos karo palikimas
Seoul, Pietų Korėja—Ma

noma, kad čia yra tarp 3,- 
000 ir 15,000 nelegalių 
kūčių, kaip paseka J 
kareivių ir vietinių, korėjie
čių merginų meilės.

Šie vaikučiai vadi įami 
“amerazijiečiais” (amt 
ans). Jų likimas labai 
nas. Jie netikri tėvo, 
glausiu atveju nei nematę 
tėvo, o motinos irgi nela
bai gali su jais gyventi, nes 
neturi iš ko maitinti juos.

Iš tamsumo, nekūltūrin-

vai-

rasi- 
liūd- 
dau-

būtų di-

ausomybe”

ir t.t.

enon kąi\to-
Mūsų

rclžidoti,' jei 
iibjirik’laėsū- 
‘vaduotojų”, 
rimas prak- 
ji sako, kad 

politi- 
nepadeda

mas,?laisvas nuo ‘
• Kanadietės pata

tiškas tik tąn, kur
dabartinė “vaduotojų
ka niekam tikus
nei išeivijai, nei L etuvos žmo
nėms. Visi žiūri
Vatikanas keičia
mūsų tariami veiksniai nepa
jėgia “atsišaldyti’ 
į praeitį, o ne į a

gurno,, kiti vaikučiai jų ne
myli, į juos žiūri su panie
ka. Ypatingai sunku vaiku- 
čiams7 kurių tėvai buvo ne
grai. Visa jų viltis—gal kas 
nors priglaus juos Ameriko
je, bet labai mažas skaičius 
jų tampa tokiais laimingais.

San Francisco — Pietų 
Vietname paštas buvo visiš
kai sulaikytas per penkias 
dienas iš priežasties viėt- 
kongiečių atakų. Taipgi 
buvo uždaryti\visi aerodro
mai civiliniams nuo sausio 
29 iki vasario 3.

NEPASIDALIJA 
SUMULKINTŲ 
LIETUVIŲ DOLERIAIS

Chicagos menševikų laik
raštis ir vėl muša trivogą 
dėl “veiksnių” iš sumul- 
kintų Amerikos lietuvių su
rinktų aukų. Pasirodo, kad 
Detroite jų tarpe kilo di
delės peštynės. “Naujienos” 
tiesiog gvoltu šaukia:

“Šitokiam Amerikos lie
tuvių vienybės skaldymui 
turi būti padarytas galas. 
Jeigu norime vesti vieningą 
bendrą darbą... aukas, vi
sas aukas turime siųsti 
.Amerikos ’^Lietuvių Tary
bai.” v >

Mat, prie ALTO maišo sė
di ir Pijus -Grigaitis. Jis 
ten atstovauja visiems men- 
ŠeVikams. >-Jiems būtų di- 
džjąusia/skriauda,, j eigų tos 
aukos nuvažiuotų 1 ten, kur 
jos jiems neprieinamos.

j ateitį, net 
gaires, bet

Jie 
teiti.

žiūri

IETUVOSAPIE ĮŽYMŲ 
DAILININKĄ

Apie dailinink 
ką P. Valaika r

Grafiką Vytautą Klemką 
radau namuose^ 
Viską stumtelėj 
mielai sutiko skirti valan
dėlę pašnekesiui, 
apie liaudies meno ir profe
sionaliosios dailės sintezę, 
apie abipusišką 
gumą. Kiekvier 
mintį V. Klemk; 
ja kūrybos pavy 
gina, svarsto. Ž 
džio artėju prie 
kartą pamatyti 
čia. Vienus ti 
kitus — jau sulguldytus į 
storą aplanką a 
sius svetur “pa:

1959 metais 
me pirmąjį stip 
triptiką “Pirčių 
ja” (linoraižinyš). Realisti
nis piešinio t 
leido grafikui s 
ruoti.

:ą V. Klem- 
išo:

dirbtuvėje, 
ęs į šalį,

Porinom

jų gyvybin- 
o pokalbio 
a iliustruo- 
zdžiais, ly- 
odis po žo- 
tikslo—dar 
jo darbus 

k pradėtus,

r iškeliavu- 
sižmonėti”.
mes išvydo- 
rios minties 
pio tragedi-

raktavimąs 
usikoncent- 

____ Ne tik ieidų išraiš
koje, bet Ur judesiuose suak
menėja kovos protežė. Dai
lininkas kuria dek laužto
mis linijomis, logiškai ap- 

___ „l/kiras kūno 
siekdamas emocinės

šviesdamas ats 
dalis, 
ekspresijos.

Dailininką do 
Baltijos žvejų 
veidai, sūria drėgmę garuo
jantys Nidos 
žmonių fizinė 
harmonija. Vi

mina jūra, 
bronziniai

rytmečiai, 
ir dvasinė 

sa tai atsi-

VISIEMS MOKYTIS 
REIKIA n.

Lietuvoj “Valstiečių laik- 
raštyje”pranešime iš Molė
tų skaitome:

“Molėtų rajono Bijutiškio 
tarybinio ūkio Radžiūnų 
skyriuje susirinko keturių 
skyrių melžėjos, kiaulių, 
veršelių augintojos. Čia įvy
ko pirmasis zoomokyklos 
užsiėmimas. Vyriausioji ta
rybinio ūkio zootechnikė 
Regina Panavienė supažin
dino klausytojus su pažan
giausiais pašarų ruošimo 
būdais, ir gyvulių šėrimu, 
veterinarijos gydytojas J. 
Žemaitis papasakojo, kokių 
zoohigienos reika 1 a v i m ų 
reikia prisilaikyti f e r m ų 
darbuotojams, ypač melžė
joms, kad ūkis galėtų par
duoti pirmoš rūšies pieną. 
Vyr. inžinierius A. Budni
kas kalbėjo apie darbo sau- 
g u m o taisykles fermose. 
Zoomokyklą. lanko 25 klau
sytojai. , . '

Žemdirbių ir gyvulinin
kystės darbuotojų užsiėmi
mai agrozoomokyklose pra
sidėjo taip pat “Draugys
tės,” Videniškio ir kituose 
rajono ūkiuose.”

- ..... !
. I

Padėtis kalėjimuose
Grady, Ąrk. — Arkansas 

valstijos kalėjime surasta, 
kad iš 254 mirčių 70 kalinių 
mirė iš priežasties “žiauru
mo.”

Kaliniai buvo užmušti, 
pašauti “per • klaidą,” sude
ginti, nunuodyti, paskandin
ti, suvažinėti automobilių 
bei “per klaidą” užmušti 
elektra.

1 Dabar eina visokios in- 
vestigacijos.i-

Ne vienam užsienio lietu
viui galėtų pasirodyti, jog 
šitos mintys parašytos va
kar ar užvakar. Joęe—vie
na pačių opiausių išeivijos 
problemų: žmonės, toli nu
klydę nuo, savojo krašto, 
atsiskyrę nuo savo tautos 
kamieno, neišvengiamai pa
tenka į nutautinimo proce
są, kuriam atsispirti gana 
nelengva. Mat, jis besire- 
mia tik tuo, ką era pateik
tų minčių autorius pabrė
žia kaip patį svarbiausią 
dalyką.
Jo vardas aukso raidėmis

Ne, ne šiandien, ne va
kar pareikštos šitos min
tys. Nuo jų autoriaus mir
ties šiemet, vasario nAėnesį, 
sukanka 355 metai! į;

Jo, Mikalojaus Daukšos, 
vardas, aukso raidėmis įra
šytas lietuvių- kultūros is
torijoje, nes čia pacituotos 
mintys buvo ne šiaip sau 
gražūs žodžiai, o šio moks
lo vyro veiklos programa. 
Mikalojus Daukša — vienas 
pirmųjų lietuviškos raštijos 
kūrėjų, gimtosios kalbos 
teisių visuomeniniame gy-> 
venime gynėjas, gabus ver
tėjas, kartu su nedaugeliu 
ano meto mokytų vyrų 
(“vir doctus,” kaip jį va
dino XVII a. istorikas V. 
Kojalavičius) dėjo pama
tus būsimajai lietuvių lite
ratūrai.

Mažai duomenų išlikę
Apie Mikalojaus (Daukšos 

gyvenimą, mokslą žinių be
veik neišlikę — vos vienas 
kitas trupinėlis. Gimė jis 
apie 1527 metus, netoli Kė
dainių, Babėnuose. Spėja
ma, jog mokslus ėjo Kro
kuvoje. Įšventintas katali
kų kunigu, gyveno Krakėse, 
Varniuose. Vėliau tapo ka
nauninku, kiek laiko valdė 
Žemaičių vyskupystę. Mi
rė 1613 metų vasario mė
nesį. a x

Štai ir esmė ir viskas. Ir 
jeigu ne šio žmogaus neiš
matuojami nuopelnai lietu
vių raštijai, jo vardą kaži 
ar kas beatkastų užmarš
ties dulkėse.

Literatūrinis M. Daukšos 
darbas buvo tiesiogiai su
sietas su kova prieš refor
maciją Lietuvoje. Mat, at
sirado gyvas reikalas pa
rengti katalikiškų knygų 
lietuvių kalba. Šito ir ėmė
si Mikalojus Daukša, pir
miausia iš lenkų kalbos į lie
tuvių išversdamas ispanų 
jėzuito J. Ledėsiuos kate
kizmą, kuris pavadintas 
“Katekizmas, arba mokslas,

Gerbiamas Redaktoriau!
Su tikru malonumu galiu 

pranešti apie gražų pasise
kimą Jūsų laikraščio tarpe 
lietuvių Varšuvoje. Nekan
triai laukiamas kiekvienas 
numeris.

Dėl^ą 4 “Laisvės” turinie 
puikų pluoštą žinių apie gyį 
venimą Tautiečių Ameriko
je.

- Siunčiu trumpą straips
nelį iš lietuvių draugijos 
egzistavimo.

Jeigu galima, tai malo
niai prašyčiau jį patalpint 
“Laisvėje”.

' Su pagarba,
Ignas Baltrušaitis

Nuo redakcijos: Širdingai 
ačiū jums už įdomų straips
nį. Labai prašome mums 
dažniau parašyti iš socia
listinės Lenkijos sostinės ir 
bendrai Lenkijos lietuvių 
gyvenimo ir veiklos.

Dirba saulė
Jerevano Srovės šaltinnA c 

institute bandomas įrengi
mas, kuriame Saulė var.(j 
siurblių mechanizmus. At
likus bandymus, tokie įren
gimai bus pastatyti pietinė
se dykumose, stepėse ir kt., 
kur nėra upių, ežerų. Kaip 
žinoma, šiuose rajonuose 
yra daug gruntinių sūriųjų 
vandenų. Saulės varomi 
siurbliai pakels juos ir nu
kreips į gėlinirifo aparatus. 
Čia vanduo išgaruos, susi- 
kondensuos, apsivalys nuo 
druskų ir nutekės į rezer
vuarus.

Saulės krosnys, vandens 
gėlintuvai, šaldytuvai taip 
pat statomi Turkmėnijoje. 
Krosnyse, “apkūrenamose“ 
Saulės, gaunama iki 3-4,000 
laipsnių temperatūra. Ban
dymai parodė, kad Saulė 
gali lydyt, suvirinti meta
lus ir t. t.

Užrašykite “Laisvę” sav'o 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata Į2 
dolerių.
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Mislinčius

Popiežiai ir pasaulinė politika
A (Tęsinys)
Hitleriui iškilti irgi labai 

daug padėjo kardinolas Pa- 
čelis, buvęs popiežiaus Pi
jaus XI nuncijus Vokietijo
je nuo 1917 m. iki 1929 n . 
Jo progermaniškumu, kai) 
kardinolo ir kaip popie
žiaus (nuo 1939 m.) Pijaus 
XII,—niekas negali abejoti. 
Jis paveikė pietų ir vakarų 
Vokietijos* katalikiškąją 
buržuazija taip, kad ši be 
rezervacijų puolė Hitleriui 

Jaunesnieji, “libe- 
katalikai pra- 

i Hitlerio 
popiežiaus

į glėbi, 
raiškesni” 
džioie priešinosi 
varžtams, bet, 
įsakyti, 1935 m. vyskupaji, 
ekskomunikos
paveikė ir tuos pseudodisi- 
dentus “fiureriui” nusilenk- 
tiT Visi 48 Vokieti jos kata
liku vvskūnai 1936 m. Pui
dos suvažiavime priėmė rę- 
zoliuciia, kurioje be kita 1 
pasakvta: “Mums nėra re 
kalo daug kalbėti apie u 
duotis, kurias mūsų žm 
nės ir mūsų vyriausybė pa
siėmė įvykdyti. Mes trokš
tame. kad mūsų fiureriu 
su dievo pagalba, šis nepa
prastas sunkus darbas pa
vyktų.”

Kitame suvažiavime, 19^0 
m., kai jau Prancūzija, Bel
gija ir didesneji Vakaru - 
Europos dalis buvo po Hit
lerio padu, tie patys vysk u
pai reiškė “Kilminga loja
lumo iausmą kancleri 
Hitleriui.” Šią rezoliuci 
katalikų kunigai skaitė 
sakvklų savo bažnyčiose.

Tokios pat nrovokišk 
politikos popiežius laikė 
Čęįoslovakiios ir Austrijos 
atžvilgiu. Su Čekais popie
žiai šnairavusi jau nuo 14 ,5 
mitu, kai Romos inkvizito
riai lauže gwa sudegino jų 
reformata Joną Husą, kėlu
si savo tautiečius prieš po
piežių terorą*^bei savivalę. 
Slovaku kataliku partijos 
vadas kun. Hlinka susicr- 
ganizavo “gvardiją”, gink
luota. hitlerininku ginklą 
ir atplėšė Slovakija nuo Če- 
kiinq. Jo inėdinis. kun. Jo
zefai Tiso. Slovakija, nr 
jos žmonin norą, 1938 
at.idovo Hitleriui, kuris
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prelatus.
Slovakija buvo supančio

ta ir stipriai prirakinta 
prie hitlerinio eržilo. Jos 
premjeras Volpetch Tuką 
1940m. pasakė: “Slovakijos 
valdžios sistema ateityje 
bus vokiškojo nacizmo ir 
romėniškojo katalikizmo 
kombinacija.” Pirmoji šios 
kombinacijos “reforma” bu
vo žiaurus antisemitizmas. 
Iki 1941 m. Slovakijoje ne
liko nė vieno gyvo žydo; 
juos visus išžudė ir išardė 
vis®,s laisvųjų masonų ložes. 
Vatikano radijas 1940 m. 
birželio mėn., kai atrodė, 
jog karą hitlerininkai' jau 
laimėjo, džiūgavo: “Prela
to Tisk Slovakijos valsty
bės valdovo, intencija per
organizuoti savo kraštą 
krikščionišku pagrindu, la
bai džiugina šventąjį sos
tą... Šitai ypatingai malo
nu girdėti, kad neseniai ir 
maršalas .Petain pareiškė 
savo norą nastatvti Pran
cūzija ant krikščioniško pa
grindo”.

Tąs pats buvo ir katali
kiškojoj Austrijoj, kur Hit
leriui kelią parnošė jo kvis- 
lingai vpatose Delfuso, 
Schuschingo, prelato Ig. 
Seipelio ir kitu Vatikano 
agentų. Tarp Hitlerio poli
tiniai ekonominio plano ir 
nop. Pijaus XI enciklikos 
(“Quadragesimo Ann o”) 
išdėstytos totalinės siste
mos — jokio skirtumo ne
buvo. Prel. Seinelis, kaip 
Austrijos politinio' katali
kizmo vadas, paruošė tai 
šaliai konstituciją minėto
sios popiežiaus enciklikos 
(bu lės) nurodvmais. Sekda
mas kun. Hlinka ir kitais 
Vidurinės Europos kuni
gais, ruošiusiais kelia fašiz
mui, prel. Seipelis suorga
nizavo sau ir priešdemo- 
kratine kariuomenę, kuri 
vėliau buvo įjungta i naciu 
smogiku gretas. Kaip ir ki
ti Euronos bei Amerikos 
fašistiniai “auksaburniai”, 
nrel. Seinelis svaioio apie 
šventa Romos imperiją, su 
centru Vienoje.

Seineh’o įpėdinis Fn. Dol- 
fus 1932 m. rugp. 27 diena 
Jungtiniu Tautu asamblėjo
je “ex-catedra” pareiškė, 
iog “Austriia ruošia sau 
naują konstituciją. Šiame
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Taipgi vakaro viešnia:
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ
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vadovaujamas NakroŠos

Choro Solistai:
MAE GABRĖNIENĖ 

ELENA MIKITIENĖ ir kiti

Programa:

Prašome 
nesivėluoti!
i

•Rengimo Komisija

darbe ji vadovavusis prin
cipais, nurodytais pop. Pi
jaus XI”. Kalbamoji kon
stitucija pripažino katalikų 
bažnyčią ir jos kanonų tei
ses vyriausiais teisėjais. 
Švietimo darbas buvo pa
vestas katalikų kuni
gams. Kitos tikybos buvo 
eliminuotos. Jei kas 
pareiškė norą formaliai 

' nuo bažnyčios atsiskirti, 
buvo laikomas bepročiu ir 

i kaip toks tiriamas! Konsti- 
. tuciia įsigaliojo 1934 m. ge

gužės 1 d. Tą pačią dieną 
. buvo pasirašytas ir su Va
tikanu konkordatas, kuris 
buvo beveik žodiškas kons
titucijos nuorašas.

Vienintelę efektingą Dol- 
fui opozicija galėjo sudary
ti tik socialdemokratai, bet 
jie buvo pajėgūs tik Vieno
je, o kaimo varguomenės ir 
platesnių darbininkijos 
sluoksnių į tą kovą jie 
įtraukti nemokėjo. Su ko
munistais jie nesitarė, juos 
ignoravo. Dėlto 1934 m. va
sario 12 d. labai suvėlintą 
ir prastai organizuota suki
limą Dolfuso gauleiteriai, 
atsukę sunkiuosius pabūk
lus į Vienos žmonių gyven
vietes, — lengvai nugalėjo.

Austrija, Dolfusui val
dant, pasidarė grynai baž- 
nvtinė valstybė, kuriai kon
stituciją atstovavo popie
žiaus bulės. Vienos arkivy
skupas Initzeris buvo vy
riausias valdovas. Po suki
limo numalšinimo, kaip at
pildą už geVai nuveikta 
kruvina darba, popiežius jį 
nakėlė i kardinolus. 1938 m. 
i Austriia atmaršavo Hitle
rio rudmarškiniai galvažu: 
džiai, kuriems kelia paruo
šė popiežiaus sandarbinin- 
kai. Žmonių nuraminimui, 
buvo paskelbtas kardinolo 
ir kitu dvasininku pasirašy
tas kolektyvus raštas, ku
riame buvo liaupsinamas 
Hitleris ir raginami žmo
nės jam paklusti.

Prancūzijos kelias
Kol Prancūzija valdė mo- 

narchiia. ios karaliai buvo 
katalikiškiausi Europos 
vadovai. Bet kai ji tapo 
buržuaziniai demokratinė 
respublika, kai ioie įsigalė
jo racionalios bei radikalios 
;dėios: kai ii 1903 m. išva
lė iš savo krašto visus reli
ginius ordinus, -j— ii tano 
Vatikano šone diegliu. Pon. 
niinq X Mabnr iau “šven
tasis”) Prancūzijos nekentė 
labiau, nei kas kitas. Jis va
dino ia “Velnio treivbe, sū
ri dedančia iš malonu, de
mokratijos ir mot 
Tls iki savo amž 
rikėio, kad Vokic 
riuomenė kada n 
rvs Prancūzų ] 
gala. Mirdamas, 
mas vokiečiu pergale, 1914 
m. rugp. 20 d. jis pasakė: 
“Tik dabar iie (nraneūzaD 
sunras. kad iie turi būti pa
klusnūs bažnyčios vaikai.” 
Tei tasai popiežius būtu iš
gyvenęs iki karo pabaigos 
i am būtu teke skaudžia1’ 
nusivilti! Tik išdaviku ka
taliku generolu 
mis Hitleris galęio Prancū
zija laikinai pavergti. Auk
štosios Prancūzu karinės 
komandos ir Va 
spiraciia parblos 
mergelės tėvynę 
birželio mėn. 
orižusiu baltase 
slinko į savo senuosius yie- 
nuolvnu mūrus.
viu jie turėjo raudona kas
piną. garbes legiono ženk
lą. pergalės ženklą. Birželio 
mėn. 24 d. jėzuitai parada
vo Paryžiaus gatvėse.

Maišalas Petain turėjo iš 
anksto paruošęs savo kraš
tui naują, fašistinę konsti-

lernizmo”. 
iaus galo 
itijos ka- 
ors nada- 
’espublikai 
ir tikėda-

pašiau go-

tuciją. Kai visoje Prancūzi
joje upeliais tekėjo patrio
tų kraujas, kai vermachto 
pragariškoji mašina žudė 
žmones ir degino kaimus, 
Vatikano oficiozas: “Osser- 
vatore Romano” nesitvėrė 
džiaugsmu, kad dabar tai 
jau prancūzų laisvės-lygy- 
bės-brolybės šūkiai bus pa
laidoti amžinai! Jis sveiki
no “pergalingąją vokiečių 
armiją” ir jos prancūziš
kuosius kolaborantus, įve
dusius šalyje fašistinę dik
tatūra ir nežmonišką tero
rą. Be kita ko tasai laik
raštis rašė, jog tokia padė
tis, “tai yra noras, aspira
cija ir programa katalikų 
bažnyčios”. Popiežius svei
kino Prancūzijos “dvasinį 
atgimimą kaip pavyzdį ne 
tik Europai, bet ir visam 
pasauliui.”

Japonai puola Ameriką
Po nelaukto ir netikėtai 

sėkmingo japonų puolimo 
ant Amerikos Perlų Uosto 
Havajų salose, Vatikanas 
manė, kad Japonija taip 
lengvai užvaldys ir visą 
Ameriką bei Ramiojo van
denyno salas. Jis tuoj už
mezgė diplomatinius ryšius 
su “pagonių” kraštu ir iš
kilmingai priėmė jos amba
sadorių. Kiek seniau Vati
kanas buvo pirmas pripaži
nęs japonams Mandžiūriją. 
Popiežius Pijus XII tuoj 
paskyrė du japonu vysku
pais Korėjai. 1941 m. Ja
ponijos militaristai nepa
prastai gerinosi Vatikanui. 
Atsidėkodami, ir Romos ka
talikų digųitorai nebuvo 
jiems abejingi. Kai japonai 
jau buvo nukariavę kuo ne- 
visą Kiniją, popiežius įsakė 
ten esantiems savo misio
nieriams visur ir visuomet 
su japonais kooperuoti. O 
kai japonai paėmė Filipinų 
salas, tai Manilos arkivys
kupas M. J. Dougherty įsa
kė visiems katalikams pa
klusti okupantams.

JAV-se Vatikanas irgi tu
rėjo savo oratorių tokių 
kaip kun. Kahlinas (Cough
lin) ir kiti jėzuitai. Detroito 
arkivyskupo Muni (Moo
ney) ir vyskupo W. G. Gala- 
^erio (Gallagher) betarpiš
koje protekcijoje kun. 
Kahlinas be atodairos drožė 
savp “filipikas” • už' jo su
galvota “krikščionių fron
da” bei “socialine justicija.” 
■Pagaliau pažangesnieji 
Amerikos žmonės pareiškė 
stiprų protesto balsą prieš 
kun. , Kahlino nuolatinius 
hmbrijimus ir vyskupas tu
pėjo jį pažaboti. Bet tuo 
natim laiku buvo nuimtas 
apinasris kitiems Vatikano 
agitatoriams, kurie dar aki- 
nlėšiškiau piršo savo kleri- 
kališkai fašistines teorijas

/

bei sistemas. Kad kun. Kah
linas varė profašistinę pro- 
pagandą^spaudoje ir radijo 
bangomis su savo viršinin
kų žinia — ryškiai parodo 
kad ir šis “mažmožis”: kai 
1.936 m. vysk. Galageris grį
žo iš Romos, kur jis konfe- 
ravo su popiežių, Niujorko 
uoste spaudos atstovai ji 
užklausė, ką jis mano apie 
kun. Kahliną? Vyskupas 
nei akia nemirktelėjęs at
sakė, jog “kunigas Kahli
nas yra nepaprastas kuni
gas, o jo balsas, tai dievo 
balsas.” Matote, kieno var-, 
.du ir balsu kalbėjo tasai 
oratorius?

Popiežiaus agentai JAV- 
se varė lygiai tokį pat pro
fašistinės propagandos ba
rą kaip ir jų kolegos Aust
rijoje, Vokietijoje, Slovaki
joje, Vengrijoje ir kituose 
kraštuose. Jie gyrė Hitlerį 
ir garbino jo galingąją ka
riuomenę. Jie reikalavo, 
kad Amerika nesidėtų prie 
demokratinio bloko, ypačiai 
dėlto, kad ten buvo Tary
bų Sąjunga. Jie troško, 
kad karą laimėtų Hitlerio, 
Musolinio ir Japonų “ašis.” 
Jėzuitų mėnesinukas “Ame
rika” 1941 m. ppavędė tarp 
JAV katalikų kunigų a,nke- 
tą, norėdamas sužinoti jų 
nuomonę karo • klausimu. 
Anketos rezultatas buvo te
kis — 90% kunigų buvo 
priešingi šios šalies dėji- 
muisi prie dempkratinių 
kraštų sąjungos; jie favo- 
rizavo nacių-fašistų bloką. 
Ir kaip iie turėjo nusimin
ti, kai jų’ ideologai susi
laukė tokio negarbingo fi
nalo!

Kad Vatikanas ir šiuo 
metu remia senųjų hitleri
ninkų liekanas bei naują
sias nacizmo atžalas, galima 
matyti ir iš šio incidento: 
Lenkų vyriausybė sugavo 
hitlerininkų gauleiterį Ar
tūrą Geisleri, kuris karo 
metu nužudė tūkstančius 
lenkų. Teismas jį nubaudė 
mirties bausme. Tuomet 
Geisleris kreipėsi į savo 
protektorių, pop. Pijų XII, 
prašydamas užtarimo. Ir 
popiežius, pasigailėjęs bu
vusio savo bendradarbio. 
1946 m. liepos mėn. rašė 
Lenkijos vyriausybei speci
alų * laišką, kuriuo prašė*, 
kad ši Geisleriui kalte dova
notu. Tačiau nežiūrint po- 
niežiaus inter,ven c i j o s — 
Geisleris vis tiek buvo pa
kartas: perdaug jau-jis bu
vo Lenkijos žmonėms nusi-

Kovojusių prieš hitleriz- 
mą žmonių popiežius nie
kad nesigailėjo, jų neužta
rė, nežiūrint kiek jų buvo 
nukankinta.

•ikano kon- 
kė Orleano 
! 1940 m. 
tūkstančiai 
"mėgių jau

Ant ranko-

tai parada-

savo kraš-

Šitą naktį
Dar lieka minutė. Ir baigias 
Nauja mūsų laiko srove.
Pasaulis jau laukia. Tik snaigės 
Sukiojas begarsė j erdvėj.
Tyla įsitempus, net spengia • 
Po šaltu žiemos dangumi. 
Šią naktį po aukšta padange 
Negalime būti žemi!
Šią naktį nelaimės ir mirtys 
Sulindo į sniego duknas.
Šią naktį patikrinam širdis, 
Jų kosmosus ir bedugnes.
Apmąstome, kas išgyventa 
Beplaukiant per metų bangas. 
Ir aidi per žemę kurantai, 
Ir eina per laiko rankas
Tiksli amžina estafetė — 
Rikiuoja jausmus ir mintis 
Jautriausia pasauly poetė — 
Šviesi naujametė 
Naktis.

Juozas Andriuškevičius

Hitlerininkų darbai 
Lietuvoje

“Vatikanas daug kartų 
mėgino organizuoti są
mokslus ir kryžiaus karus 
prieš Tarybų Sąjungą. 
Antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse Vatikanas dėjo 
nemaža pastangų fašistinei 
agresijai, nukreipti prieš T. 
Sąjungą. Karo metu pop. 
Pijus XII aktyviai padėjo 
fašistiniams agresoriams. 
1941m. birž. 22 d., kai hit
leriniai banditai įsibriovė 
i mūsų šalį ir ėmė deginti 
bei plėšti taikius miestus ir 
kaimus tą dieną popiežius 
pavadino ‘seniai lauktąja 
diena’! Rūsčiais karo me
tais paskui fašistinius bau
dėjus ir žudikus ėjo kiti žu
dikai, apsirengę katalikų 
kunigų sutanomis. Vatika
nas tylėjo, kai hitleriniai 
budeliai piktadariškai vyk
dė savo nusikaltimus. Po
piežius nerado žodžių jiems 
pasmerkti, jį nejaudino 
Maidaneko ir Osvencimo 
dūmai.” (‘^Religija — moks
lo ir pažangos priešas,” V. 
Prokofjevas).

Galima dar pridėti, kad 
jo negraudino nė jo sandar- 
bininkų (padedant kai ku
riems lietuvių tautos išga
moms) suruoštos žudynės 
Lietuvoje: Paneriuose, Ma
rijampolėje, P a n e v ė žy j e. 
Sedoje, Punioje, Kupiškyje, 
Žagarėje, Kretingoje, Uk
mergėje, Panemunėje, Pivo- 
nijos miške ir daugelyje ki
tų vietų. Kauno IX fortas 
buvo vienas baisiausiųjų 
kalėjimų bei žudynių cent
rų Lietuvoje. Ten buvo 
skerdžiami ne tik tarybiniai 
piliečiai, bet ir atvežti iš 
Čekoslovakijos, Aus t rijos 
Prancūzijos bei kitų kraštų. 
Dabar tasai Kauno fortas 
paverstas muziejum, kuria
me bus galima matyti hit
lerinių gauleiterių darbai. 
Pirčiupio kaime, Vilniaus 
krašte, 1944 m. birželio 3
d. naciai suvarė į kluonus yaVla. 
ir gyvus sudegino 119 to ir šokių ansamblyje. ^Ener- 
kaimo žmonių (visą kai
mą), tarp kurių buvo mo
terys ir 69 vaikai. Alytu
je 1941 - 44 metu laikotar
piu Vidzgirio miške sušau
dyta apie 100000 žmonių. 
Apskaitoma, jog karo metu 
tie žvėrvs nužudė nemažiau, 
kain 700.000 tarybiniu pi
liečiu bei karo belaisvių. 
Vokiečiai savo spaudoje 
akiplėšiškai skelbė, kad 
“lietuvių tauta turi išnyk
ti, kaip vandens lašas ant 
karšto akmens.”

Tuo metu popiežius turė
jo Lietuvoje pakankamai 
savo agentų, dėlto jis apie 
tas skerdynes negalėjo ne
žinoti, bet tai jo širdies ne
jaudino! (Pabaiga seka)

Motinos akys
—Gyventi reikia,' — kar

tojo gydytoja.—Ne dėl sa
vęs, o dėl jų — keturių li
kusių ir penkto būsimo...

Ligonė blaškėsi, sielvar
tavo. Prieš akis stovėjo 
ežeras, ką tik pagrobęs vy
rą pačiame jėgų žydėjime. 
Atrodė — viskam galas. Ir 
moteris čia atsipeikėdavo, 
čia vėl pasiduodavo nevil
čiai. Geriausi vaistai, kaip 
ir visada tokiu atveju, bu
vo gydytojų sugebė j i m a s 
įkvėpti viltį gyventi.

Ir “atėjo” ji—penktoji— 
abiejų taip laukta dukrelė. 
Deja, džiaugsmu dalintis 
nebebuvo su kuo. Kaip 
šiandien prisimena Zina 
Dacienė: mamytės pasitikti 
į ligoninę atėjo keturi sū
nūs. Tiksliau, atkrypavo: 
juk vyriausiam buvo vos 
aštuoneri (reikia įsivaiz
duoti, kaip žingsniavo jau
niausias!).

Tai buvo 1949-aisiais. Iš 
ligoninės grįžo jau šešiese: 
penki daigeliai ir ji—skau
džiai palaužtas kamienas. 
Palaužtas, bet nenulaužtas! 
Sunku buvo jiems pokario 
gyvenimo vėtroje, tačiau 
kam nežinoma motinos iš
tvermė.

—Kai abu vyresnieji pra
dėjo mokytis Medicinos ins
titute ir dargi penktame 
kurse būdamas rimtai su
sirgo Vincas, maniau, nebe
ištversiu, — prisimindama 
nubraukia nuo akių rasą Z. 
Dacienė.—Laimei “Masčio” 
fabriko, kuriame dirbu, ad
ministracija ir profesinė 
sąjunga mane sušelpė, pa
dėjo. 7

Penkiolika %. Dacienės 
metų prabėgo šiąme fabri
ke, ir . vis prie to paties 
darbo — pagalbinių medžia
gų dažymo. Beveik tiek 
pat metų ši telšietė, kietoko 
charakterio moteris daly- 

“Masčio” fabriko

Laikas skuba
Laukimas baigės... Neuėtrukę 
Atėjo Nauji metai.
Ir sausis, veidu atsisukęs, 
Pradeda naują ratą...
Šviesų^ vainikais apsijuosus, *
Kelia šalis šampaną
Už ateities kelius naujuosius, 
Už laimę tavo, mano... / •
Už mūsų darbą, ramų miegą,
Už tai, kad džiaugtis mokam, 
Už tai, kad amžiais pasilieka 
žmogaus sukurta žmogui!
Švyti veidai, daiktai ir rūbai!
Ryškiau, gražiau šią naktį, 
Bet mes pajusim — laikas skuba 
Ir liepia mums jį sekti...
Vėl dirbsim. Lauksim saulės šypsnio 
Tik praeities — jau niekad, 
Nors širdyje ilgai jos žingsniai, 
Jos pėdsakai palieka!..

Edv. Dregva

ginga, tvirta tiesi. To pa- 
ties fabriko dirbančiųjų są
rašuose jau skaitome duk
ters, neseniai baigusios vi- . 
dūrinę mokyklą, vieno sū
naus pavardes. O pirmieji, 
jau minėti du? Jiedu daž
nai atvažiuoja — vienas iš 
Klaipėdos, kitas — iš Ak
menės. Abu gydytojai. Va
dinasi, šio i e šeinio i e jau bu
vo ir laimingų dienų. Ir 
bene viena laimingiausių 
(jos atsitiktinai nutapo) • 
buvo ta, kai sūnūs gavo gy
dytojų diplomus, o moti
na—medalį. Didžiuodama
si dabar ji rodo šių įvykių 
nuotraukas ir vėl šluostosi 
akis.

Motinos akys! Rasoja jos 
ir didžio sielvarto, ir 
džiaugsmo valandomis.

J. Baltonienė
Telšiai

JŪROS ŽVEJAMS
Net geriausiame žvejybos 

rajone kąstais tralai ištrau
kiami tušti. Ateityje, atro
do, taip neatsitiks. Mur
mansko Jūreivystės mokyk
loje sukurtas specialus prie- 
taisas “PAAMS,” kuris 
“mato ir girdi.” kas dedasi 
po vandeniu bei virš jūros, 
nurodo, kokiame gylyje ir 
kuria kryptimi plaukia žu
vų būrys, nubrėžia tralo 
judėjimo trajektoriją, paro
do, kaip plaukia laivas bei 
sutinkami laivai. Su juo 
bus galima žymiai sėkmin
giau žvejoti jūrose.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.
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Šen ir tea
Mes žinome, jog k: 

tai didžiausia ir žiauria 
žmonijos nelaimė! Ne 
karo išsivysto visokios
gybės, kokias tik žmogus 
tegali įsivaizduoti...

Tačiau, neatsiželgiapt į 
visus karo blogumus, 
žiaurusis Vietnamo k 
išvystė mūsų šalyje ir įerų 
reiškinių. Džiuginanti, 
reiškinys tas, kad ir riū" 
šalyje jau pradėtas auklė
jimas naujo žmogaus,

v •
SIS

iras

t i s 
ūsų

pa
grįsto humanitariniais brin- 

meile 
kas 
kad

cipais, — žmogaus 
žmogui. Pavyzdžiui, 
galėjo įsivai z d u o t i, 
miestuose vidurinį mbkslą 
einąs mokinys, eidan as į 
mokyklą, neštųsi savo port
felyje propagandinį, , 
liai išryškintą priešk 
lapelį arba pamfletą, 
obalsiu: “Neužmušk!
pats nebūk užmuštu už pa
siutusių imperialistų 
resus!”

Motinos, kurių sūnūs 
kiai sužeisti ligoninės^, 
tų žuvo karo laukuose 
liai skleidžia mokyki 
prieškarinę evangeliją 
riai pritaria daugelis 
kytojų. Jau daugelis 
n u o 1 i ų su pasibaisėjimu 
žvelgia į kareivio milinę.

O militaristai iš p 
šėlsta. Jie reikalauja 
gresą įstatymais uždiįausti 
prieškarines demons 
jas, uždaryti lūpas 
priešams ir pažaboti 
dą.
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karo 

spau-

Jau antrą laišką g 
iš Dzūkijos miesto Aly 
Giminaitis džiaugiasi 
džiuojasi socialistinės 
dies laimėjimais. M: 
sparčiai auga ir gražėja. Į 
trumpą laiką iškylavau jos 
gatvės su gyvenama isiais 
namais ir fabrikais. Staty
ba visame mieste tik p 
Labai stinga darbir 
Kartais parsitraukia 
bininkų iš rytinės dem< 
tinės Vokietijos.

avau 
taus, 
r di- 
liau- 
estas

narių retėjimą ir silpnėjimą 
jėgų knygoms išleisti. Ta
čiau lietuvių patarlė sako: 
“Velnias nėra toks baisus, 
kaip jis numaliavotas.” 
Dar nespėjome perskaityti 
J. Baltušio knygos, o jau 
daugelį mūsų narių pasiekė 
A. Bimbos parašyta knyga 
apie jo patirtus įspūdžius ir 
nuotykius jam besilankant 
Tarybų Lietuvoje.

Šią knygą dar tik pa
skubomis perverčiau ir dar 
negaliu savo komentarų ra
šyti. Bet štai ką galiu pa
sakyti: J. Baltušio ir A. 
Bimbos knygos savo turiniu 
pasireiškia, kaip dvi sese
rys, nes abi informacinio 
pobūdžio. Abudu rašytojai 
ryškiai mus informuoja 
apie jų kelionių įgytus 
įspūdžius.

Pregresas

Žemės turtai 
Raudonojoje jūroje

Amerikos okeanogr a f a i 
rado Raudonosios jūros 
dugne turtingus mineralų 
»klodus. Gal būt, tai būsian
ti turtingiausia mineralų 

. koncentracija, kada nors 
aptikta po vandeniu.

Tariama, kad aptiktų auk
so, sidabro, cinko ir vario 
klodų vertė siekia 1.5 mili
jardo dolerių. Be to, ten 
slūgso dar daug geležies ir 
mangano.

Mineralai yra 2,100 metrų 
gilumoje tarp Arabijos pu
siasalio ir Afrikos Sudano 
pakrantės. Artimia u s i a s 
uostas — Džida (Saudo 
Arabija). Kadangi šie tur
tai yra tarp abiejų konti- 

- nentų, turi būti teisiniai iš
spręsta, kam jie priklauso.

ivška!
inkų.
dar-

okra-

Jau pora mėnesių, kai 
Pennsylv a n i j o s va 
seimelis atnaujina ir, 
gerina valstijos šimtb me
tų senumo konstituciją, ku
rios daugelis punktų 
tinka šiandieninių žjnonių 
poreikių. Nuostabu, 
į šią konstitucijos konjyenci- 
ją įsibriovė keliolika R 
katalikų atstovų, 
įniršusiai reikalavo, 
naują konstituciją bū 
šytas priedas teikimlui fi
nansinės pagalbos parapiji
nėms mokykloms. Daugu
ma delegatų pasipriešino ir, 
kol kas, kiaulių į 
knisti neįsileido, 
klerikalai, keršydami, kelia 
triukšmą, prieš valstijos ad
ministraciją, kuri nutarė 
nemokamai teikti gimdymo 
kontrolės patari nūs ir 
priemones apsisaugoti nuo 
nėštumo toms moterims, 
kurios gyvena iš visuome
ninės pašalpos.

Dėl šio administracijos 
užmojo, klerikalai n st grą- 
sina išmesti guber latorių 
Shaferį iš jo pareigu.

stijos 
sako,

neati-

kad

omos 
kurie 
kad į 
;ų įra-

bulvės 
abar

Laisvės varpo papėdėje 
segregacija kelia aukštai 
savo galvą! Prieš kelioliką 
mėnesių negrų organizaci
jos norėjo pasiųsti
savo atstovą į vieši jų mo
kyklų Švietimo tarybą su 
patariamuoju balsu. Bet 
baltieji negro neįsileido.

vieną

dažnai 
skundi

mų apie natūrališki LLD

Mūsų spaudoje 
tenka pastebėti nūs:

Sensacija apie seklius ir 
amerikietę Lietuvoje
kokią istoriją '•papa- merikoje yra lietuvių, neži-Štai 

šakojo
Tai 

ponas 
skrido iš Montre 
gą. Lėktuvui pakilus virš 
debesų, švystelėjo saulutė. 
Keleiviai pagyvėjo, 
mezgė pokalbiai 
Putriaus nuotaika buvo pa
šlijusi. Jo galvoje visą lai
ką pynėsi nemalonūs vaiz
dai iš tos “Ekspo 
dos... “Kur tąi matyta, 
kad “laisvasis 
kviestų į savo jribūną ko
munistus !” 
slopinti piktų riiinčių Put
rius.—“O kokią žalą pada
rė tie sovietiniai Vilniaus 
propagandistai, 
kantai ir dainininkai! 
bar nors ausis užsikišk nuo 
Kanados lietuvių kalbų: 
“Ak, kaip puiku! Reikia to
liau plėsti kultūyinį bendra
darbiavimą !..”

Ponui Putri 
stipriai nusikeikti, bet šalia 
sėdėjęs žilstelėjės kaimynas 
pakreipė jo mir 
ta linkme. Nikodemas Put
rius pastebėjo 
žmogaus rankoše lietuvišką 
knygą — Mairo 
tomelį. “Bus s 
kalbėti, širdgėk 
nudžiugo.

— Nikodemas 
familiariai 
kaimynui.

— Petras 
kė šis.

draugai iš užjūrio, 
įvyko lėktuve, kai 
Nikodemas Putrius 

alio į Čika-

užsi-
Bet pono

” paro-

pasaulis”

l o nu-

tie muzi-
Da-

ii norėjosi

čių eigą ki-

šio senyvo

nio poezijos 
u kuo pasi- 
, išlieti” —

Putrius, — 
ištiesė ranką

Žukas, — atsą-
< • i

~Ar mano pavardė jums 
nieko nesako?
Putrius.

— Ne. O ką 
ti—- pasiteiravo

Nikodemas Putrius nieko 
neatsakė.

— paklausė

ji turi saky- 
f Žukas.

ista, jog A-

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 

^Lietuvos Vaizdą savo namuose.
Knygos turinys yra sekamas:

Pratarmė
Pramonė ir jos pasiekimai 
Statybos laimėjimai 
Susisiekimas ir jo priemonės 
žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos 

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas ,
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose 

Apie Lietuvos rašytojus 
Apie Lietuvos moterį šiandien . 
Paminklų apsauga—Kraštotyra

13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

2.
3.
4.

10.

12

Iš turinio matote, kaip svarbu 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, 
sužymėti.

yra perskaityti 
kurie turinyje

^Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisves” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

— Ir kuo tas viskas pasL 
baigė? — skubėjo klausti 
Putrius.

—Pasibaigė ne kaip. Vieš
butyje sekliai padarė kra-

nančių jo, Putriaus, įžy
maus “veiksnio” bei “va
duotojo”, — nusistebėjo. 
Nuslėpdamas tokį nepasi
tenkinimą, ponas Putrius 
pareiškė Žukui:

—Va, skaitote poeto žo
džius “Malonios ir puikios 
pakalnės Dubysos”, o tie 
žodžiai jau seniai pasenę.

Pasenę? — nustebo Žu
kas.

— Taip, pasenę, — pasi
ruošė aiškinti Putrius. — 
Kadaise ten buvo malonu 
ir gražu, o dabar... Dabar 
ten kiekvieną užjūrio turi
stą sekliai lydi, persekioja, 
neatsitraukia nė žingsnio.

—E, tie sekliai, — nusi
šypsojo Žukas.— Žinau ir 
aš vieną pikantišką įvykį 
su tais sekliais Lietuvoje.

— Tamsta buvai pakliu
vęs? — susidomėjo Put
rius.

— Ne aš, o viena lietuvai
tė iš Amerikos.

— Nejaugi? — sužibėjo 
Putriaus akys. — Ir kaip 
ten buvo?

— Visiškai paprastai, — 
pareiškė Žukas.— Nuvažia
vo vargšelė į Kauną, o ją 
ten capt!..

Ponas Putrius mikliai iš
sitraukė iš kišenės blokno
tą ir ėmė užrašinėti kaimy
no pasakojimą.

Įdomu, įdomu, — murmė
jo Putrius, ponas Žukai, 
neprieštarausite, jei užsi
rašysiu tą istoriją?

— Labai prašau, — gera
širdiškai pareiškė Žukas.— 
Gal pieštuką paskolinti?

— Dėkoju, tūriu savo. Sa
kykit, kaip ten buvo su tuo 

' “capt”? — skubėjo viską 
smulkiai sužinot Putrius.

Buvo taip, kaip ir papras
tai daro jekliai:( vienas už 
vienos rankos paėmė, kitas 
už kitos i,r — prašau su mu
mis. ..

Ir be niekur nieko, be 
priežasties? — išplėtė akis 
Putrius.

Be, — patvirtino Žukas.— 
Atvykusi į Kauną, jauna 
moteris nuėjo, į “Kęstučio” 
viešbutį. Čia ji, Amerikos 
Amerikos lietuviui gydyto
jui Puskunigiui į prašant 
turėjo aplankyti vieną po
ną. /i

— Pasiutusiai intriguo
janti istorija! >— gardžia
vosi Putrius, stropiai užsi- 
rašvdamąg kiekvieną Žuko 
žodį. — Gera medžiaga! 
Kaip tik tokią medžiaga 
renku... Kaip ten toliau 
buvo?

— Toliau dar blogiau, — 
kėlė į kulminacijos viršūnę 
^avo pasakojimą Žukas. — 
Vos tik išėjus jaunai mote
riai iš minėto viešbučio, 
tuojau prie jos prisistatė 
du vyrai ir be jokių cere- 
nijų pakląusė: “Pas ką lan
keisi?” —“Daktaro Pusku- 
ligio prašoma, — pasakė 
;i, — įteikiau vienam ponui 
kiškelį”, — “O kas tame 
1 aiškely j e, parašyta ? ” —• ka- 

. mantinėjo sekliai. “Neži
nau, teisinosi jaunuolė. - 
Svetimų laiškų neskaitau.
— ’’Nemeluok!” — suriko 
vienas. Ir tuoj pat pareika^ 
lavo: “Prašau duoti doku- 
mentus ir eiti su mumis”.

Karštligiškai užrašinėda
mas tbkį Žuko pasakojimą, 
ponas Putrius net švokštė 
iš pasitenkinimo.

—, vadinas, areštavo ją, 
nelaimingąją?

— Ne tik areštavo, dar 
blogiau buvo, — pasakė Žw- 
kaso

Talentinga įžymi medikė

— Poli tipe sensacija —su- 1 
suko Putrius triumfuojan
čiu balsu. Visa ši istorija,— 1 
pagalvojo jis, — bombos: 
sprogimu nuaidės Putriaus ! 
rašomoje knygoje apie “pa
vergtą Lietuvą”! — Sakote, 
kratą padarė? — toliau ne
kantravo.

Taip, išrausė visą “Zitos” 
viešbučio kambarėlį, kuria
me gyveno areštuotoji, — 
patvirtino Žukas.— Neap
lenkė net apatinukų...

Ir ką jie padarė su nelai
mingąja?

— Tik po dviejų mėnesių 
grąžino jai dokumentus, — 
atsakė Žukas. — žodžiu, 
Smetonos sekliai pasidar
bavo kaip reikiant.

— Kaip?..— išplėtė akis 
Putrius. — Smetonos sek
liai?. .

— Taip, tai buvo smeto
ninėje Lietuvoje prieš 36 
metus, — ramiai patvirtino 
Žukas.— Tada, prisimenu, 
Bostono “Keleivis” stam
biomis raidėmis pranešė: 
“DAINININKĖ KUBILIE
NĖ LIETUVOJ SUAREŠ
TUOTA”. Netikit? Galite, 
štai, pasiskaityti pačios 
Kubilienės straipsnį “Vilny
je”, kuriame ji aprašė tą 
seną mano atpasakotą įvy
kį. Neseniai viešėdama Ta
rybų Lietuvoje, rašo Kubi
lienė, nesutikau nė vieho 
seklio, niekas manęs neper
sekiojo ir neareštavo, kaip 
tai buvo “anais gerais lai
kais” ... Ar ne keista, po
ne? — paklausė Žukas.

Ponas Nikodemas Put
rius nieko neatsakė. Įbru
kęs kišenėn bloknotą, jis 
nervingai atsistojo ir pik
tai sviedė Žukui:

— Išdavikas!
Matyt, “įžymiam vaduo

tojui” pasidarė bloga — jis 
nuskubėjo į tualetą...

D. Rodą

n

Koralų priešai
Didžiajam koraliniam bar

jerui, besitęsiančiam apie 
2,000 kilometrų nuo Queens- 
lando (Australijos valstija) 
pakrantės iki Papua įlan
kos, gręsia pavojus. Kora
lai čia sudaro ne tik pasa
kiškus povandeninius miš
kus, bet ir salas—atolus. Šį 
pasaulio rajoną lanko turis
tai. Tačiau milijonus metų 
turinčiam barjerui dabar 
gręsia greitas sunykimas 
dėl jūrų žvaigždžių Acarit- 
haser planci antplūdžio.

žvaigždės dydis siekia 60 
centimetrų skersmens; kiek
vienas gyvūnas turi 17 nuo
dingų čiulptuvų, pavojingų 
ir žmogui, žvaigždės gyve
na ant koralų ir čiulpia jų 
syvus, nuo ko koralai pas
kui žūsta. Pavojaus rimtu
mą rodo kad ir toks pavyz
dys: Arlingtono pusiasalyje 
(20 x 8 kilometrų dydžio) 
gyvybė išnyko per 3 mėn. 
Vieni tyrinėtojai mano, kad 
žvaigždžių antplūdį sukėlė 
vandens temperatūros pa
sikeitimas, kiti-kad žvaigž
dės neteko kažkokio iki šiol 
naudoto maisto ir todėl da
bar puola koralus.

KAUNAS. — Ji neseniai ! 
tapo mokslų daktarė ši : 
valstiečio nuo Rokiškio ' 
dukra. Jos disertacija — < 
rimtas ir sunkus mokslinis 
darbas. Retas žmogus su
gebės padaryti tai, ką pa
siekė ši kukli moteris, antri 
metai vadovaujanti Kauno 
Medicinos instituto patolo
ginės anatomijos katedrai.

Šiuo metu pasaulyje dau
giausia mirštama nuo šir
dies ir kraujagyslių ligų. 
Kas gi tas priešas, kuris 
varo žmones į kapus pačių 
jėgų, sveikatos žydėjime? 
Ar negalima įspėti jį besi
artinant? Deja, kol kas tai 
tik viltys. Kol nežinai prie
šo, sunkiai jį įveiksi...

Pirmąsias dvi savo dar
bo dienos valandas daktarė 
Jūratė Jankevičiūtė neskai
to paskaitų. Aš sėdžiu jos 
kabinete. Ji keliasi iš už
stalės, kažo ieško spintoje 
ir sako:

—Norėjau parodyti savo 
disertaciją. Maždaug pusė 
tūkstančio puslapių. Šimtas 
puslapių skirta vien dia
gramoms, nuotraukoms... 
Šiuose puslapiuose -— mano 
šešeri darbo metai.

Mokslininkė toliau pasa
koja:

—Ištyriau šimto trisde
šimties trijų žmonių, sirgu
sių širdies ir kraujagyslių 
ligomis, mirties priežastis. 
Ar ilgai sirgo? Ką valgė? 
Kiek ligoniui buvo metų? 
Kur ir kaip gyveno. Tai 
irgi svarbu. Pavyzdžiui, 
švedai teigia, kol jų tauta 
sunkiau gyveno (pvz.—karo 
metu— red.), mažiau gau
davo širdies miokardo in
farktu. Aišku, nemažos įta
kos turi civilizacija, vis 
spartėjantis gyvenimo tem
pas. Mums, medikams, la
bai svarbu įspėti pirmuo
sius ligos požymius, žodžiu, 
reikia rasti bendras išva
das,d ėsningunius, būtinai 
atlikti daugybę bandymų.

Taip Jūratė Jankevičiū
tė kūrė savo darbo metodi
ką, kuria dabar naudosis ir 
kiti. Atrodo, viskas taip 
paprasta: į krauj a g y s 1 ę 
įleidžiama kontrastinė masė 
(vario sulfatas), sulaikanti 
rentgeno spindulius, išryš
kėja kraujagyslių vaizdas. 
Paskui histologinis vaiz
das... Dabar reikia žinoti 
svarbiausia — kraujagyslių 
susiaurėjimo laipsnį, kiek 
pakenkta širdies raumeniui, 
kokia jo dalis sveika? Se-

Naujas Bolivijos kabinetas
La Paz.—Prezidentas R. 

Barrientos paskyrė naują 
ministrų kabinetą. Senasis 
kabinetas rezignavo, susiki- 
virčiavęs dėl atnaujinimo 
prekybos su Tarybų Sąjun
ga, _ . _

ka matematiniai skaičiavi
mai. Paskui jie lyginami su 
klinikiniais ir elektrokardi
ografiniais duomenimis.

Jūratė Jankevičiūtė paė
mė nuo mikroskopo vieną 
stikliuką.

—Štai šie mikroprepara- 
tai į tai ir atsako — kas, 
kur, kaip ir kodėl.

Pataloginės anatomijos 
katedrai puspenktos dešim
ties metų vadovavo profe
sorė J. Lašienė. Dabar šį 
postą perėmė jos mokinė— 
Jūratė Jankevičiūtė. Ji to
liau tęsia svarbų ir atsa
kingą mokslinių tyrinėjimų 
darbą. Kaune ji ne viena. 
Kauno medikai, vadovauja
mi medicinos pasaulyje pla
čiai žinomo profesoriaus Z. 
Januškevičiaus, daug jęra 
pasiekę kardiologijos srity
je. Savo žodį čia jau ttrė 
ir J. Jankevičiūtė.

Bronius Jurše

Babelio bokštai medicine j e 
terminologijoje

Nesen i a
mieste įvyko septynių Eu
ropos šalių kongresas. Jo 
dalyviai pasisakė už tai, 
kad būtų pagerinta infor
macija apie sveikatingumo 
tyrimo rezultatus, suvieno
dinti susirgimų ir vaistų 
pavadinimai. Daugelis 
mokslininkų kalbėjo apie 
“Babelio bokštus medicini
nėje ir farmokologinėje ter
minologijoje”, pasiūlė Pa
saulinei sveikatos apsaugos 
organizacijai ir SNO suda
ryti vieningą susirgimų bei 
vaistų pavadinimų klasifi
kaciją.

Referatyvinio žur n a 1 o 
“Experta Medica” redakto
rius; P. Vinkenas (Amster
damas) , kurio leidžiamas 
žurnalas surenka iš 3,500 
viso pasaulio medicininių 
žurnalų informaciją, pasa
kė, jog prireikė 6 mėnesių 
talidomidui išnykti iš Eu
ropos rinkos vien dėl to, 
kad šie vaistai buvo parda
vinėjami įvairiose Europos 
šalyse skirtingais pavadini
mais

Dėl nepakankamo daliji
mosi informacija, dažnai 
atliekami brangūs ir daug 
laiko reikalaujantys bandy
mai. Vinkenas nurodė, kad, 
pavyzdžiui, anglų kalba yra 
net 20 sinonimų tiems pa
tiems susirgimams arba su
žalojimams.

Amsterdamo

“Laisvės” Bendrovės Dalininkų 
Metinis Suvažiavimas

ir

įvyks Sekmadienį

17 d. Kovo-March, 1968
Laisves Salėje

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto
Po suvažiavimo apie 5-tą vai. vakare banketas

Banketo kaina $4.00

Bus gera vakariene ir bus malonių pasikalbėjimų 
su svečiais iš tolimesnių kolonijų. Tuo laiku diena 
jau bus daug ilgesnė, taigi svečiams nereikės labai 
skubintis namo.

‘ Prašome išanksto įsigyti banketo bilietus dėl pa
togumo sau ir rengėjams.

Banketo Komisija ,

B



^Vilnius liks Vilniumi”
—Taip atsakė į korespon- rašyta, kad šis pastatas 

dento klausimų, kaip pasi- yra architektūrinis pamink-
keis Lietuva po 50 m 

^Lietuvos Architektų sųt 
gos atsakingasis sekr 
rius Algirdas Mačiui 
Anot jo, Vilnius sū savo 
nepakartojama g o t i k 
baroku, raudonų čerpių 
gaiš, smailais saulėje 
tinčiais bažnyčių bokš 
su savo begale architė 
rinių paminklų ir po jjen- 
kiasde š i m t i e s metų 
miestu, kurio 
akmuo — gyvas šimtm 
liudininkas.

Žinoma, jis gerokai 
jaunės, pasipuoš įlai 
gyvenamai s i a i s rajonais, 
naujais puikiais meno, 
tūros rūmais. Tačiau sena
miestis nepraras savo 
vesio. -

* Neseniai duris a t v fe r ė 
vienas pačių gražiausiųjų 

▼Vilniaus pastatų, — dailės 
parodų rūmai.

Statydami šį pastatų, 
kasę jam pamatus, štai, 
ninkai netikėtai po ž< 
aptiko senoviškų gotiško 
stiliaus rūsį. Archolpgai 
pasakė — rūsys įdomu 
vo architektūra, 
išlikti. Ir ka gi, netn 
gimė idėja paversti jį 
ginalia dailės dirbinių 
duotu ve.

Tai ne 
Panašiai buvo aptikta 
rekonstruotas įdomus goti
kos statinys netoli Geč 
no aikštės.

Praeities liudininkai
Pokario metais Lietu 

labai žiūrima, kad ne 
nė vienas Vilniaus akmuo 
jeigu jis susijęs su isto 
jfeigu jis tapęs archite 
riniu paminklu. Tuo r 
jpasi valstybė, valstybė i 
go ir tausoja viską, kas 
Ii priminti praėjusius 
žius, mūsų istorija.

Prie dažno namo 
niaus senamiestyje prikal
tos lentelės, ant kurių
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las, saugomas valstybės. 
Daugelyje tokių pastatų 
įkurti muziejai, bet neku
rtuose jų — gyvena žmo
nės.

Gimsta nauji sumanymai, 
nauji projektai. Dailės pa
rodų rūmų pašonėje yra ne
didelis skverelis. Netru
kus čia ateis statybininkai 
ir pradės statyti labai ori
ginalų naujų kinoteatrų. 
Kadangi busimasis pastatas 
bus senųjų statinių apsup
tas, architektas pasistengė, 
kad ir šis rūmas “neiškris
tų” iš bendro ansamblio. 
Jis bus originalios formos. 
Jo stogai ir stogeliai, taip 
būdingi senajam Vilniui, 
taip pat bus papuošti rau
donų čerpių linijomis, kar-

nyzų štrichais.
O priešais šv. Onos kop

lyčių — vienų iš puikiausių 
Vilniaus architektūros pa
minklų — neseniai įsižiebė 
raudoni ir balti prožekto
riai. Vakare ji atrodo lyg 
pasakoje. Jos ir taip raudo
nos plytos sužiba nuosta
biu grožiu, o 
spindėję prožek

langai, at- 
torių ug

nis, suspindi visomis vai
vorykštės spalvomis, tarsi 
meistriškas vitražas...

Vilnaus senarpiesčiu jau 
šiandien rūpinasi geriausi 
Lietuvos architektai, dai
lininkai ir skulptoriai. Jo 
likimas rūpi daugeliui ga
bių ir : 
Matyti, ir __
Mačiulio žodžiai, 
penkiasdešimties 
nius bus Vilnium 
prasmę. Jais nė

išradingi 
ir arch

ų žmonių, 
litekto A. 
kad ir po 
metų iVil- 

i, turi gilių 
ra ko abe-

Egidijus Baleišis

Žuvo, gelbėdamas kitus
Vokietijos Demokratinėje 

Respublikoje išėjo iš spau
dos knyga “Kencaichen J” 
(“Atpažinimo ženklas J”). 
Leidinyje pateikta jaudi
nanti medžiaga ir apie hit
lerinės armijos feldfebelį 
antifašistų Antonų Šmitų, 
veikusį Vilniuje ir išgelbė
jusį nemaža pasmerktųjų.

Antenas Šmitas 1941 me
tais vadovavo Vilniuje įvai
riu daliniu atsilikusių kar
eivių surinkimo punktui. 
Jis bemat užmezgė ryšius 
su žmonėmis, uždarytais 
Vilniaus gete, ėmė teikti pa
galba pogrindiniam judėji
mui. Slapta Šmitas pervež
davo žmones iš Vilniaus ge
to į Gardina, Bialystoka, Li
da, netgi Varšuvų.

... Viena hi tie r i n i n k ų 
saugoma kalinių grupė dir
bo netoli Vilniaus geležin
kelio stoties.
pasakoja, kad feldfebelis

•oduktus.mieste gautus p
Nemažiau svarbūs buvo 

jo perspėjimai 
tomas masiškas , 
naikinimo akcijas, 
pranešimų dėk

įpie numa- 
žmonių

. Šmito 
a daugelis 
ti. Jo ži-

ir dabar- 
mo gatvėje.

ininkai pa- 
Šmitas rū- 
v o žmones 
netu, aprū- 
istu.

nioje buvo trys susirinkimo 
punkto namai — netoli ge
ležinkelio stoties 
tinėje Komjauni
Šių namų rūsiuose dirbo žy
dai amatininkai.

Likę gyvi liud 
sakoja, k a d A. 
siuose s 1 ė p d a 
įvairių akcijų i
pindavo juos ma

Vienas Vilniaus geto po
grindininkų' M. 
mas papasakojo 
ryšius su A. šr 
buvo ryžtingas 
antifašistas.”

Tenenbau- 
apie savo 
itu. “Tai 

ir bebaimis

geiezin- 1941 metų gruodį Antonas
!?Šmitas pervežė Vilniaus ge- + nldTnhnliq ...... , -

X -X J - -1/1-1 . to pogrindinio jŠmitas dažnai lydėdavo jų iegacįją yiln
to pogrindinio j

iš darbovietės į getą, kad 
sutrukdytų apsaugai atimti

ST. PETERSBURG, FLA.
BANKETAS ir KONCERTAS
Šeštai!., Vasario (Feb.) 17

J 314- -15th Ave. So.
Pietūs Bus Išdūoti 12 Valandų 

Programų Pildys

Estelle Bpgden iš Čikagos 
Jinai dainuos soli s, vietiniai Dainos Mylėtojai 

dainuos liaudies daineles.
L.L.D. 45 Kp Komisija Kviečia Visus

se-

Cleveland, Ohio
Mirė pažangietis 
Jonas Stripeika

Sausio 18 dienų mirė
nas clevelandietis Jonas 
Stripeika, sulaukęs 91 me
tų amžiaus. Velionis apie 
metus ir pusę išgyveno pas 
sūnų Alekų, Alamo, Calif. 
Jis ten ir mirė.

Sausio 20 dienų buvo par
gabentas į Clevelandų lai
dotuvių direktoriaus Grdi- 
no, tiesiog į Lakeview kapi
nes. Ten pasitiko jo palai
kus gražus antros ir trečios 
kartos giminių būrelis. Jo 
karstas buvo padėtas ant 
duobės akivaizdoje visų ar
timųjų ir giminių.

Karstas uždarytas ir gė
lėmis apklotas buvo padė
tas šalia jo mylimos žmo
nos Zosės, kuri ten ilsisi 
nuo 1962 metų, taipgi se
sutė Julian, švogeris Jonas 
Rodgers ir geras skaičius 
kitų pažangiečių taipgi ten 
palaidoti. Ten ir mes būsi
me su Andriumi ant kal
nelio, skyriuje 49-ame.

Laidotuvių direktorius 
Mr. Grdina^ pasakė tinka
mų kalbų, ir taip atsisvei
kinome bei atsiskyrėme su 
skausmu širdyje, nes dėdė 
Jonas Stripeika jau pasku
tinis palydėtas senosios 
kartos, o antrosios kartos 
aš pirmutinė seniausia.

Liko liūdesy sūnus Ale
kas, jo žmona ir trys anū
kai, duktė Lillian ir daug 
giminių ir draugų. Velio
nis Jonas su visais gražiai 
sugyveno.

Nuo kapinių visi grįžome 
į mūsų namus ant užkan
džių, kur visi maloniai pa-

įdėjimo de
tails į Var

šuva. Vilniečiai susitiko 
su Varšuvos geto pasiprie
šinimo judėjime^ vadovais, 
aptarė bendrus 
nūs.

Antono Šmito veikla ne
liko nepastebėta gestapi
ninkų. Į jį pradėta įtaria
mai žiūrėti. Jį ėmė sekti. 
Bebaimis antifašistas žuvo.

S. Kurliandčikas
Lietuvos Knygų rūmų 

vyriausiasis bibliografas

kovos pla-

Povandeninis namas
Dvejus metus kūrė povan

deninį namų maskvietis bi- 
ologas A. * Koro 
nieriai V. Mui 
V. Šabalinas. M< 
tiskafai jų nepa 
nutarė sukurti lengvų pneu
matinę konstrukcijų — ru
tulį, pripildytų oro. Pana
šų povandeninį namų prieš 
kelerius metus ruošė taip 
pat amerikietis E. Linkas, 
bet jam įgyvendinti idėjos 
nepavyko.

Ir štai pagaliau ruošia
masi bandymui Juodojoje 
jūroje. Tarybinių akvanau
tų namas laisvai telpa kup
rinėje. Jis pritvirtinamas 
lynais, įjungiamas kompre
sorius. Namas lėtai prade
da tiestis — pasirodo lan- 
gai-iliuminatoriai, atsiveria 
grindyse anga, kuri vėliau 
tarnaus įėjimu. Pneumatinę 
konstrukcijų iš visų pusių 
apgaubia stiprus tinklas.

Keturiolika dienų išgyve
no po vandeniu tarybiniai 
tyrinėtojai vieninte 1 i a m.e 
pasaulyje tokio tipo nanie. 
Jis pavadinta “Aštuonko- 

J F.”

liovas, inži- 
'avjovas ir 
etaliniai ba- 
tenkino. Jie

sikalbėję išsiskirstėme.
Alekas važiavo į valstijos 

ligoninę aplankyti sesutės 
Lillian, kuri ten randasi 
nuo jaunystės dienų. Nelai
minga mergaitė vargsta; 
nors ji nėra blogame svei
katos stovyje, bet padėta į 
tų vietų visam amžiui. Iš 
ten Alekas vyko namo — į 
Alamo, Calif.

Velionis Jonas Stripeika 
gimęs Lietuvoj, Gruzdžių 
parapijoj. Jis, atlikęs carui 
4 metus tarnybos, atvyko į 
šių šalį, rodos, apie 1909-10 
metus.

Jonas Stripeika buvo lais
vas nuo jaunystės dienų. 
Jis daug veikė lietuvių pa
žangiose organiza c i j o s e . 
Užėmė svarbias pareigas 
komitetuose. Priklausė Lie
tuvių Socialistų Sųjngos 3- 
čioje kuopoje ir plačiai bu
vo žinpmas tarp lietuvių.

Lai būna tau, Joneli, 
lengva ilsėtis. O likusiems 
— sūnui, dukrai ir gimi
nėms—gili užuojauta.

Anna Salin

TSRS pirmauja erdvėse
Washingtonas. — Erdvių 

agentijos viršininkas James 
Į E. Webb Kongresui aiškino, 
kad Amerika atsilieka erd
vių užkariavime nuo Tary
bų Sųjungos.

Tarybų Sųjunga deda 
daug pastangų laimėti pir
menybę erdvėse ir jai tai 
pavyksta, sako J. E. Webb.

100 milijonų Pietų Korėjai 
Washingtonas. — Prez. 

Johnsonas siūlo Kongresui 
skirti 100 milijonų dolerių 
Pietų Korėjai “gintis nuo 
Šiaurės Korėjos.”

Prisimenu

VINCO KRALIKAUSKO
mirties dienų—1967-jų metų vasario 15-ąjų

Giliai užjaučiu liūdinčia jo žmonų Ievų Kralikaus- 
kienę, likusių vienų, be savo mylimo vyro, nelaimėje 

suramintojo ir globėjo.

Ona Lienienė

Apgailestauju mirusį
1967 metų vasario 15 d., Lawrence, Mass.

VINCĄ KRALIKAUSKĄ
SAVO PRIETELIŲ IR DRAUGĄ

Taipgi giliai užjaučiu jo žmonų Ievų Kralikauskienę, 
netekusių savo mylimo vyro.

Magdalena Stakeliūniene

Mano Mylimo Vyro

VINCO KRALIKAUSKO
Vienerių Metų Mirties Sukaktis—1968 Vasario 15

Po Tavo mirties, mano mylimasis, daug vandens 
upeliais nutekėjo, ir daug daug mano ašarų nuriedėjo 
prisiminus Tavo ištartus žodžius: “Ieva, nesijaučiu 
gerai, eisiu pasilsėti...” ir užmerkei akis mažinai...

Liūdžiu, mielas Vincai, pasilikusi viena be Tavęs, 
ir be giminių... .

Lankysiu Tavo kapų, puošdama jį gėlėmis tol, 
kol pati užmerksiu savo akis.

Liūdi Tavęs ir Tavo broliai ir sesutė, gyventntys 
Tarybų Lietuvoje.

Ieva Kralikauskienė

Help Wanted Male Help Wanted Male

MECHANICS
Truck & Diesel exp. Must have tools. 
Permanent position. Scope of work 

and pay to match your ability.
Call Tim

HO 7-9700 (11-17)

FLOOR Boy, Monday to Friday, 
daytime hours. No experience ne
cessary. Apply to manager, HORN 
& HARD ART. Lawrence Park Shop
ping Center, Sproul & Lawrence Rd., 
EL 6-4441. (11-15)

Help Wanted Female

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

growing food chain. Easy access 
from Pa. Tpke. Apply in person.

7-11 OFFICE
2711 Easton Road 
Willow Grove, Pa. 

OS 2-5711
(6-12)

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
oXSalem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Vail JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

CREDIT. Leading National Co. in 
dealer and consumer credit offers 
a challenging opportunity for the 
“Office Career Woman.” Selected 
employes will be trained in “On the 
Job Company Procedures.” This po
sition requires typing and telephone 
contact with dealers-customers. Good 
starting salary, pleasant working 
working conditions, good employe 
benefits. For appt, call GR 7-3517 
or GR 7-0680. APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

Steady employment. Pleasant work
ing conditions. Apply in person.

GASSAWAY & RILAND, 
151 N. Cameron St., Hbg.

717-234-3922 (11-12)

FASHION CONSCIOUS. Earn 
excellent income, part or full time, 
wearing and showing glamorous hair 
care items and accessories. Flexible 
working hours, convenient for house
wife with children. No investment, 
collecting or delivering. Opportunity 
for advancement. For interview ap
pointment phone MI 9-4252. GL 9- 
3964, MA 3-4100. (9-13)

CABINET MAKERS (5) 
Bench Assemblers on small 

furniture parts.
Some experience necessary. Apply— 

MORRIS GREENSPAN
Northeast Corner A & Clearfield Sts.

(9-13)

General Help

100 MEN WANTED NOW. The 
2nd largest business of its type in 
U. S. Now expanding to become No. 
1. Salary plus bonus. $63—20 HR. 
WK-EVES. $125—40 HR. WEEK. 
$200 A WK POSSIBLE WITH—O.T. 
We need men age 19 to 30. In SALE 
& SERVICE DEPT. SUPERVISORS, 
STORE MANAGERS.
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551
(7-13)

SECRETARY 
RECEPTIONIST

General receptionist and secretar
ial duties. Applicant must have 
shorthand and typing ability. Will 
meet and greet customers. Excellent 
salary and company paid benefits. 
Call (609) 461-2200, ask for Mr. De 
Luca. KAISER GYPSUM CO., De- 
lanco, N. J. An equal opportunity 
employer. (11-14)

Male & Female

TOOL & DIE MAKER. Would you 
like to be your own boss, make your 
own decision ? We need one man 
with excellent machine shop exper
ience and mechanical knowledge to 
maintain our dies, jigs, fixtures & 
molds, as well as contacting job 
shops on repairs. Excellent opportu
nity offering liberal benefits and 
wages. We are an equal opportunity 
Employer. Reply: FIBRE METAL 
PRODS. CO., 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461.

(7-13)

MAN
From Northeast Phila. to drive 

school bus.
Temp. Refs. & exp. in driving bus req.
Call JE 3-5368 bet. 9 AM&3 PM 

PI 3-1292 aft. 6 PM
(11-16)

ELECTRONIC TECHNICIANS, ex
perienced P. A. Tel. and Intercom. 
To join aggressive Sound Co. Will 
become union member. Company be
nefits. Must have car and tools. 
Permanent position. Call GENERAL 
SOUND for appointment BA 8-4133.

(11-16)

MEN & WOMEN, over 21 for drive
in-restaurant. No exp. necessary. Good 
starting salary. Periodic raises. Full 
or part time schedule arranged. Day 
or evening hrs. Apply in person. 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., 
Glenside. (7-13)

LAB TECHNICIANS

Lab Technicians are currently 
available in our Chemical Research 
Laboratories in Montgomery County. 
Individuals pursuing degrees in che
mistry and who have 1-3 years col
lege chemistry and mathematics or 
equivalent industrial experience are 
urged to apply. Excellent starting 
salary and company benefits includ
ing tuition aid plan and Blue Cross 
and Blue Shield insurance. Please 
write to the PERSONNEL .DEPT.

. ROHM AND HAAS CO.
Norristown & McKean Rds.
Spring House, Pa., 19477 

.......or call CH 2-0400 or MI 3-0200. 
Ext. 463. An equal opportunity emp
loyer. (11-12)

MECHANICS experienced and 
trainees to fill expanding service 
shop positions. Top wages and all 
fringe ’benefits. Call —

CH 8-1900 or write
STOKES EQUIPMENT COMPANY 
11 West Mt. Airy Ave., Phila., Pa.

19119 (11-15)

MECHANIC-SET-UP
Setting up and changing automatic 
and semi-automatic paper machin
ery. Good working conditions. Sa
lary open. Apply:
2035 W. Godfrey Ave/, Mr. Nelson 

bet. 8 AM & 3 PM (11-13)

WELDER-TRUCK MECHANIC

Must be proficient 
in gas and electric 

welding
Apply 210 So. 30th St.

An equal opportunity employer.
(11-17)

CABINET MAKERS (5) 
Bench assemblers on small 

furniture parts, also 
SPRAYERS 

for small wood products. Some ex
perience necessary. Apply: MORRIS 
GREENSPAN CO., North East cor
ner A & Clearfield St. (11-13)

Bankrotai Japonijoje
Tokijas. — Šių metų sau

sio mėnesį 131 Japonijos 
tekstilės kompanija pasi
skelbė bankrutavusi. Nusi
gyvenusios kompanijos iš 
viso yra įsiskolinusios maž
daug 12 milijardų jenų.

Tokijo kreditavimo ir at
siskaitymų kontora nurodo, 
Ikad bankrotų skaičius sau
sio mėnesį yra rekordinis 
per visus pokario metus.

Iki tol Japonijos tekstilės 
pramonėje masiški bankru- 
tavimai įvyko 1954 metų 
gegužės mėnesį, kai susmu
ko 126 tekstilės pramonės 
kompanijos.

Nedarbas sumažėjęs
Washingtonas. — Darbo 

departamentas skelbia, kad 
sausio mėnesį nedarbas su
mažėjo iki 3.5 proc. .darbo 
jėgos. ,.
Alaskos medžias Japonijai

Tokijas. — Alaskos gu
bernatorius W. J. Hichel pa
sirašė su Japonija sutartį, 
kad Japonija galėtų pirkti 
Alaskos medžio, kiek tik 
jai reikės.

400 mokytojų streikuos
New Yorkas. — 400 Nas

sau-Suffolk pavietų moky
tojų ruošiasi streikui, nes 
nepasitenkinę siūlomu algų 
pakėlimu 8 proc.
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6 pusi.

Sanitarijos Dep. darbininkai—evaltavęs 18metųmer 
sugrįžo į darbą

ew

ra- 
už-

Per ištisas devynias die
nas nebuvo renkamos K 
Yorko mieste išmatos. Jos 
užvertė visas gatves. P 
dėta bijoti, kad miestą
klups epidemijos ir žiurąės. 
Unijos prezidentas DeD 
miesto valdžia su majbru 
Lindsay priešakyje atsi 
kė patenkinti organizu 
darbininkų reikalavi m ii s. 
įmestas penkiolikai dienų į 
kalėjimą.

Majoras pareikalavo, kad 
valstijos gubernatorius Nel
son Rockefelleris iššauktų 
nacionalinę gvardiją išipa- 
toms surinkti Bet jis

- sakė tai padalyti. Pabijo
jo. Pabijojo, kad kitos mie
sto darbo unijos neišeitų 
generalinį streiką.

Vietoje įsakyti nacior 
nei gvardijai gelbėti si ; 
ciją, Rockefelleris, pats 
rybas su unija paėmė į 
vo rankas. Jo pasiūlymus 
unija priėmė, bet miesto

iry

sa- 
ūtų

tsi-

ali- 
ua- 
de- 
sa-

valdžia nepriėmė. Tada gu
bernatorius patvarkė, kad 
laikinai valstija visus Sa
nitarijos Departamento rei
kalus tvarkys, išpildys dar
bininkų reikalavimus ir t.t. 
Su tuo unija sutiko ir įsakė 
nariams grįžti į darbą. Na, 
ir sekmadienio rytą strei
kas baigėsi, darbininkai 
stojo į darbą gatves apva
lyti nuo išmatų.

Bet streikas dar gali atsi
naujinti. Valstija dalykus 
tvarko tik laikinai. Miesto 
valdžia nesutinka su valsti
jos kišimusi į jos reikalus. 
Šiuos žodžius rašant, dar 
nežinia, kaip pavyks nesu
tikimus tarp miesto ir vals
tijos valdžių išlyginti.

Aišku, kad tarp gub. Roc- 
kefellerio ir majoro Lind
say santykiai pasidarė la
bai įtempti. O reikia žinot, 
kad abudu yra republiko- 
nai.

giną.
Policistas Lalonde, tame 

rajone važinėdamas, paste
bėjo James J. D a c u s ir 
areštavo. Jis laikomas ka
lėjime be užstato.

22 vaikai išgelbėti
Brooklyne ant Milton St. 

kilus gaisrui praeiviai puo
lė į degantį namą ir išgel
bėjo dvi motinas su 22 vai
kais.

Jiems teko net per tre
jetą kartų įeiti į degantį 
namą ir iš liepsnų išnešti 
vaikus.

10 savaičių streikas baigtas
Amerikos komunikacijų 

sąjunga paskelbė, kad 10 
savaičių radijo operatorių 
streikas baigtas su laimėji
mu.

Nauja sutartis suteikia 
algų pakėlimą po $33 į sa
vaitę, taipgi kitus pagerini
mus darbo sąlygų.

Rep.

MIESTE PASIDAIRIUS
*N. Y. Post” darbininkai 

nusitarė streikuoti
Dienraščio “New

Post” Laikraštininkų Gildi
ja vienbalsiai nutarė skelbti 
streiką ne vėliau vasario 19 
dienos.

Pasitarimai tęsiasi 
lapkričio mėn. Laikra

ork

nuo 
ščio 

manadžej'is sutiko pakelti 
algas 20 proc., bet darbinin
kai su tokiu pakėlimu n 
tinka.

Mokyklų vadovėliai 
pranyko

Intermediate moky klos 
viršini n k a s susirūpinusiai 
skundžiasi, kad $1,400 ver
tės vadovėlių iš mokyklos 
dingo ir nežinia, kur tie va
dovėliai randasi.

Dabar norima sukelti fon
dą, kad galėtų naujų vado
vėlių nusipirkti.

Vaistininkai boikotuos
New Yorko vaistininkai 

savo susirin k i m e nutarė, 
kad jie boikotuos medicaid, 
su kuo jiems esti daug ne
smagumų iškol< 
medicaid bilas.

Jie skundžiasi, 
aid bilos tebėra 
už gruodžio ir 
nesiūs. Jeigu ateityje jos 
nebus sumokėto^ bėgyje 30 
dienų, tuomet jie daugiau 
nekooperuos su 
įstaigomis.

ektuoti už

kad medic- 
nemokėtos 
sausio me

medicaid

esu-

Miesto gyventojams 
nepaprasta padėtis 

* i' *

Sveikatos1 Taryba paskel
bė nepaprastą mieste 
dėtį, kuomet sanitarijos 
darbininkų streiko metu su
sidarė begaliniai daug gat
vėse ir namuose išmatų.

Ligas nešiojančioms žiur
kėms dabar mieste geriau
sia siautėti. Sveikatos 
ryba pataria gyventoj 
būti savo sveikatos sa 
boję.

pa-

Ta- 
ams 
rgy-

žmonos užgyre streil
7,500 sanitacijos dz 

ninku žmonų demonsti 
prie miesto rotušės, 
reikšdamos, kad jos užgiris 
streiką ir padės savo 
rams streiką laimėti.

Jos kritikavo majorą Li 
say už nepatenkinimą strei- 
kierių reikalavimų.

rbi-
“avo
pa-

vy-

,ind-

Suėmė narkotikų agentą
George Washington mo

kykloje suimtas 17 metų 
studentas, pas kurį rasta 
narkotikų. Pasirodė, kad 
jis narkotikus pardaviiėja.

Paaiškėjo, kad toje mo
kykloje apie 400 mokinių 
narkotikus naudoja.

Antradienis, Vasario (February) 13, 1968

25 mokyklose ieško 
narkotikų

Miesto narkotįstų gaudy
tojai dabar ieško narkotikų 
25 mokyklose, kuriose nu
žiūrėta, kad tarp mokinių 
platinami narkotjikai.

Vėliau narkotikų ieškoji-

Surado užmušėją
Areštuotas 55 metų N. 

Alexakis, bartenderis, savo 
automobiliu pėrva ž i a v ę s 
Albert Griswald prieš 10 
mėnesių ir’iki šiol nebuvo mas”bus prapTėVta? hT ki-
sugautas.

Griswaldo sūnus, 11 metų 
amžiaus, paliko tuomet naš-

tas mokyklas.

laitis, nes prieš porą metų KultŪrillga, naudinga tf
jo motina mirė,

Prieš-komunistinis bombų 
metimo konspiratorius 

nuteistas 2 metams
Teisėjas Arthur Marke- 

wich nuteisė Peter Psyras 
dviems metams kalėjimu už 
kėsinimąsi išsp'r o g d i n t i 
pro-komunistinį. susirinki
mą praėjusį birželio mėnesį. 
Teisėjas išvadino Psyras 
“nieku daugiau ,kaip niekšu 
(punk)” ir prlygino jo veik
lą prie nacių koųspiratorių.

Kitus du kaltinamuosius 
paleido be baudos, bet da
vė įsakymą jiems eiti psi
chiatriniam gydymuisi. 
Ketvirtas kai t i n a m a s i s 
bus nuteistas vasario 28, o 
penktasis paleistas be pa
baudos.

Suimtas prievartautojas
Glen Cove rajone suimtas

22 metų vyras,; užpuolęs ir

gST NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KE LIONEI
I 1*1

$518.00

ETUVJĮ 
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 

KlAINA tik —
VILNIŲ IR ATGAL? , 

L ’ W$16.00 asmenini už diena — privatus kambarys su vonia 
(2 jsmenys kambaryje) ’• < 

RAŠYKIT] 5 arba SKAMBINKITE
I

Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurtė atvyksta iš 
Lietuvos <iia aplankyti savo gimines. ,

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45th Street, New York, N< 10036 

Telefonas: CI 5*7711
45 West 10036

SBcaSaS fggggas^

būtina žinoti
Be galo daug šiandien 

iškyla įvykių, kurie iškelia 
vis daugiau sunkumų. O 
mes norėtume gyventi vis 
lengviau, laimingiau. Norė
tųsi žinoti, iš kur tie sunku
mai kilę, kaip galima juos 
mažinti ir kas yra tas Ga
lijotas, kuris galėtų ir pri
valo sustabdyti žmonijos 
'stūmimą į pražūtį.

Apie pasaulinę ir mūsų 
šalies padėtį kalbės “Lais
vės” redaktorius, daugelio 
darbininkų, tai 
klausimais rašt 
Antanas Bimba.

Po kalbamosios, seks žiū
rimoji programos dalis. Ją 
pateiks Jonas Siurba, fo- 
to-nuotraukų gaminto jas, 
mėgėjas, rinkėjas ir rody
tojas. Jis yra 
vęs daugelį liet 
ir šiaip įdomių 
vaizdų, be kitų 
parodą Montreąlyje,kur jis 
darbavosi ištiš

—Kiek tų paveikslų 
slides parodysi te ?—paklau
siau Siurbą.

—Kiek publika norės, — 
atsakė jis.

Atrodo, jog 
klausovams ir 
įdomią popietę, 
šį sekmadienį, vasario 18 d., 
2 vai., “Laisvės”salėje, Li
berty Avė. ir 102 St. Ozone 
Park, N. Y. (Lefferts trau
kinio Oxford Ave. stotis). .

Rengėjai kyiečia visus. 
Užbaigtuvėms 
šinti kava ir byragu.

os ir teisių 
ų autorius

užrekorda- 
uvių sueigų 

ir gražių 
ir Pasaulinę

savaitę.

tu r ė s i m e 
žiūrovams 

Ji įvyks jau

ketina pavai-

Rep.

Grįžo Lietuvon
Pagarsėjęs muzikas Jur

gis Fledzinskas, porą mėne
sių atostogavęs Jungtinėse 
Valstijose, vasario 7 d. iš
skrido Lietuvon. Jis aplan
kė Kaliforniją, Chicagą, bet 
daugiausia laiko praleido 
New Yorke. Pasimatė su 
savo giminėmis ir senais 
pažįstamais. Leidimą turė
jo šešiems mėnesiams ato
stogauti. Bet pasiilgo savo 
šeimos ir mokinių, kurie jo 
laukia Vilniaus Konserva
torijoje. Buvo labai malo
nu su Jurgiu susitikti ir va
landą praleisti. New Yor
ke buvo apsistojęs pas sa
vo sesutę A. Kašubienę.

Už savaitės grįš namo 
i Lietuvą dra m a t u r g a s 
Kazys Saja, taipgi pabuvo
jęs Amerikoje keletą mėne
sių. Jis lankėsi taipgi Ka
lifornijoje, Chicagoje ir ki
tur. Susitiko su broliu Los 
Angeles mieste. Ten jis 
kiek ilgiau pagyveno. Chi
cagoje lankėsi pas vilnie
čius, New Yorke—pas lais- 
viečius. New Yorke buvo 
apsistojęs pas savo giminai
tį dr. Skeivį.

Šiuo metu vis daugiau ir 
daugiau svečių atvyksta iš 
Lietuvos atostogas čia pra
leisti, gimines aplankyti, o 
kiti atvyksta ir pastoviai 
čia apsigyventi.

Rep.

Tas apas patarnavo
Pašto įvestas prie, adre

sų ZIP daugelį mūsų pyk
do—krūvą • skaitmenų sun
ku atsiminti, tenka ieškoti 
užrašų. Bet militarinio or
laivy no majorui Ken Ander
son Zipas suteikė pageidau
jamą informaciją.

Majorui buvo pasakyta, 
jog iš Beali, bazės jis per
keliamas. Kur? To, esą, 
jam negalimą pasakyti. Ma
joras pamatė įsakyme įra
šytą Zip numerį, patikslino 
pašto knygoje ir sužinojo, 
kad jo kelio galas bus Viet
name. ' ‘

Mylintiems anūkus ir 
ieškantiems laimės

Kai kurie žmonės, mėgs
ta retkarčiais surizikuoti 
^mokėti dolerį loterijai, 
vildamiesi laimėti. O kadan
gi vaikas ar anūkas yra 
mylimiausias, svarbiausias 
asmuo šeimoje, tiketėlį už
rašo jo vardu. O štai kas 
gali atsitikti už tą meilę:

Newyorkietis Queens ra
dono gyventojas David M. 
Mizrahi buvo užrašęs tikė
tą 16 mėnesių sūnelio var
du. Vaikas išėjo laimėto
ju. Bet tėvelis negali lai
mės čekio iškeisti, negali nė 
dolerio ne tik sau, bet net 
įminga jam vaikui paimti. 
Yra įstatymas, kad iki 21 
metų amžiaus asmuo skai
tomas negalinčiu savo tur
tą globoti. Todėl vyriau
sybinė įstaiga paskiria to 
turto globėjus ir iš to glo
bojamojo tjurto paskiria 
globėjams mokestį už “pa
slaugas.”

Ši taisyklė liečia visus, 
nežiūrint iš kur vaikas tur
tą gautų.

Laimingojo vaiko tėvai 
susirūpinę, kreipiasi į teis
mą, kad tas atpainiotų keis
to įstatymo jiems padarytą 
nainiavą.

Amatininkai, paieškodami 
larbų, praneškite per Laisvę 

tr gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

LLD 2 apskrities jėgų 
ir darbo peržvalga
Kuopų atstovų metinia

me susirinkime 1967 m. spa
lio 22 d. Harrisone, komi
teto pirmininkas J. Grybas 
ir sekretorius C. Bready ra
portavo, jog buvo stengtasi 
praėjusios konfere n c i j o s 
tarimus įvykdyti. Ne vis
kam buvo sąlygos, ne vis
kas įvykdyta. Pav., Harri
sone nebuvo parengimo dėl 
negalėjimo gauti salės.

Brooklyne prakalbos va
sario 5, Bimbai grįžus iš 
Lietuvos,-^buvo sėkmingos. 
Pelno li^o $36.85. Ižd. M. 
Stakovas raportavo, kad, 
komitete, pasitarus, $25 pa
skirta darbininkų spaudai. 
Ižde yra $160.50.

Iš LLD Centro raporta
vo A. Bimba ir J. Grvbas, 
kad Baltušio knyga “Tėvų 
ir brolių takais” jau išsiun
tinėta kuopoms. Kita, A. 
Bimbos Lietuvoje įgytų 
įspūdžių knyga “Klesti Ne
muno kraštas” jau spaudo
je.

Mandatų komisijos ir kuo
pų atstovų raportuose ga
vosi sakamas organizacijos 
apskrities vaizdas:

1 kp. uelegatų 5, narių tu
ri 70, gauta 5 nauji; laikė
9 susirinkimus ir turi pa
rengimų.

5 kp. del. 1, narių 8; su
sirinkimų nelaiko.

24 kp. del. 1, narių 13, ga
vo 1 naują; parengimų tu
rėjo 1; ižde $35.

54 kp. delegatų 4, narių 
39, gavo 1 naują; susirin
kimą laiko 1 į metus. Ižde 
$300.

72 kp. narių 14; susiren
ka retai; ižde $24.

77 kp. del. 1, narių 10, ga
vo 1 naują; susirinkimų lai
kė 3 į metus.

81 kp. del. 1, narių 37, ga
vo 7 naujus; kuopietės vei
kia bendrai su Moterų klu
bu.

136 kp. del. 3, narių 19; 
susirinkimų 10 į metus; iž
de $35.

185 kp. del. 5, narių 56, 
naujų gavo 5; susirinkimų
10 į metus; turi parengimų; 
ižde $150.

212 kp. del. 1. narių 8; 
susirinkimų 7; ižde $4.

Iš 9 kuopų 22 delegatai 
atstovavo 248 narius; viena 
kuopa prisiuntė raportą 
raštu; iš dviejų (67 ir 84) 
kuopų raportų nebuvo.

Diskusuojant ra p o r t u s 
kalbėjo Rainienė, Bready, 
Stanelis, Stakovas, Bunkus, 
Skairus, Grybas, Radušis, 
Stasiukaitis, Juška, Ramoš
ka, Beeis, Pociūnas.

Nutarta apskrities ribose 
surengti rodymą filmų. Pa
likta komitetui tai įvykdyti. 
Komitete šiems metams yra 
I. Grybas, M. Stakovas, A. 
Rainienė, G. Wareson, M. 
Šukaitienė. LLD apskrities 
komitetas yra jau pradė
jęs parengimų suruošimo 
darbą. Sekr. C. Bready

Slaptieji policininkai areš
tavo einančius apiplėšti 
vaistinę 3 jaunuolius. Vie
nas tų, Robert Johnson, 19 
metų, praėjusį rudenį 
sugrįžęs iš Vietnamo 
žeistas, po dvejų metų 
litarinės tarnybos. 

----- $-------
New Yorko gyventojas M. 

Orlando sugalvojęs gauti 
turto keisčiausioje vietoje— 
šermeninėje. Jis su savo 
bendravagiu įstaigos savi
ninką uždarė skiepe, iš
kraustė dvi saugiąsias /šė
pas, pasiėmė palydovams 
vežti limoziną. Orlando 
areštuotas.

jau 
su- 
mi-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

šių metų pradžioje Vilniuje 
mirė Lietuvos operos tėvas— 
solistas-aktorius Kipras Pet
rauskas. Tai buvo ne tik auk
štos kvalifikacijos daininin- 
kas-tenoras, bet ir puikus vai
dintojas, pasižymėjęs koncer
tuose ir operose. Kai jau ne
begalėjo dainuoti bei vaidin
ti, K. Petrauskas mokė tos 
profesijos kitus, jaunesnius 
aspirantus. O kai jau nebega
lėjo nei mokyti — išėjo į pen
siją ir ramiai Vilniuje gyve, 
no.

5

Kiprą Petrauską politinės 
srovės nedaug domino; jis rū
pinosi tik teatru. Jis lygiai 
gražiai dainavo kai buvo prie 
valstybės vairo dešinieji ar 
kairieji. Tačiau jis parodė sa
vo didelį patriotizmą ir po pa
starojo karo liko su savo tau
tiečiais Lietuvoje, nebėgo “į 
Vakarus”, kaip kiti portfelių 
ar palocių netekę karjeristai: 
jeigu ne mes Lietuvą valdome 
— jie samprotavo—tai mums 
jos nereikia! K, Petrauską vi
sa lietuvių tauta karštai my
lėjo.

Parengimu kalendorius
Vasario 18 d.

Kultūrinė popietė spau
dos naudai “Laisvės” salėje^ 
Pradžia 2 vai.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Praeitais metais Čikagoje 
•pastatyta kompozitoriaus D.( 
Lapinsko komponuota Kara-Į 
liaus Mindaugo ir Maro ope
ra. Ją state Lietuvių Bendruo
menės speciali komisija, pa
skirta Trečiajam Kultūros 
Kongresui ruošti. Komisijos 
“ekonomistai” apskaičiavo, 
jog operos pastatymas atsieis 
ne daugiau, kaip 12,000 — ir 
dar duos pelno.

Tačiau išėjo kaip tik atbu
lai: lėšų buvo $17,000, o 
įplaukų tik $11,000. Reiškia, 
buvo $6,000 nuostolių, nors į 
operą vyko lietuviai ne tik iš 
apylinkės, bet net iš Niujorko. 
Klausimas dabar stovi taip: 
kas padengs tą $6,000 defici
tą ? Rengimo komisija atskai
tą pavedė Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba,i ir ši turės tą 
“Gordėjaus mazgą” atrišti.

Kaip ji tai padarys—niekas 
nežino.

Kapitalistinėse šalyse 
nedarbas padidėjo ’
Geneva. — Tarptautini 

Darbininkų Organizac i j a, 
surinkusi statistiką iš 170 
šalių, skelbia, kad 1967 me
tais bedarbių skaičius paki
lo kiekvienoje kapitalistinė
je šalyje, išskyrus Italiją.

Vakarų Vokietijoje, Da
nijoje, Suomijoje, Luksem- 
burge ir Naujojoje Zelan
dijoje bedarbių skaičius pa- 
sidvigubino. Prancūzijoje, 
Belgijoje, Graikijoje, Olan
dijoje, Norvegijoje ir Šve
dijoje padidėjo 30%.

Kartu visur pakilo pra
gyvenimo kainos, kai kurio
se šalyse pinigų vertė 
smarkiai nupuolė.

U apskrities 
koniiteto susirinkimo
Posėdis įvyko vasario 4 

d., 10:30 ryto, “Laisvės” 
salėj. Nors ne visi komite
to nariai susirinko, susidė
jus skubiems reikalams, ne
buvo galima ilgiau belaukti, 
tad, susirinkus daugumai 
narių, posėdis buvo laiko
mas.

Kalbėta apie vykdymą 
LLD 2-osios apskrities nu
tarimo — suruošti New 
Jersey valstijoj keletą pa
rengimų, kaip tai rodymą 
filmų, su koncertine pro
grama, šį pavasarį. Koloni
joms padės Apskrities ko
mitetas.

Posėdis nutarė aukoti $25 
darbininkų spaudai. Ir nu
tarė pasveikinti “Laisvės” 
bendrovės dalininkų suva
žiavimą su $10. Kitkas ati
dėta iki susirinks visi komi
teto nariai.

A. Rainienė

Televizijos studija 
Šiaurės Vietname

Hanojus.—Vietnamo De
mokratinės Respublikos vy
riausybinė taryba nutarė 
įsteigti Šiaurės Vietnanj'e 
televizijos studiją.

Studijos įsteigimo tikslas 
—teikti pagąlbą užsienio 
televizijos meistrams, at
vykstantiems į Viet namą 
kurti televizijos filmus apie 
vietnamiečių tautos kovą 
prieš JAV agresiją.

Nauja mobilizacija 
Pietų Vietname

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu pa
skelbė naują mobilizaciją, 
kurion įeina visai jauni 
berniukai ir senyvo am
žiaus žmonės, visi studen
tai nuo 17 metų amžiaus.

Skelbdamas mobilizaciją 
Thieu apsiverkęs, kad Sai- 
gono militaristai ir amerį- 
kiečiai daug nukentėjo par
tizanų ofensyve.

Šiaurės Vietnamas ir 
vėl priminė derybas
Hanojus. — Šiaurės Viet

namo užsienio reikalų mi
nistras Trinh priminė Pran
cūzijos spaudos atstovui, 
kad Šiaurės Vietnamas yra 
pasiruošęs kalbėtis su Jung
tinėmis Valstijomis, jeigu 
bus besąlyginiai sulaikytas 
Š. Vietnamo bombardavi
mas ir kiti kariniai aktai.

Tačiau, Trinh nurodė, 
Jungtinės Valstijos nenori 
tartis Vietnamo taikos 
klausimu.

PARDAVIMAI
Savininkas parduoda 4 

lotus, kuriuos pirkęs prieš 
daugelį metų; parduoda už 
tą pačią kainą, kiek mokė
jo pirkdamas. Sąlygos bus 
lengvos. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Randa
si — Zepyrhills, Fla. 33599. 
14 mylių nuo Busch Gar
dens, geras kelias 301, . 
North. No r in tie j į daugiau 
informacijų prašomi kreip
tis pas savininką: Antanas 
J. Orlen, 1080 Glen Edith 
Drive, Webster, N. Y. 
14580. (12-16)
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Parduodame mažą ūkį, Miami mie

ste, 1 akras žemės. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą renūą 
įneša. Parduosiu prieinamai. Prie
žastis— senatvė, čia yra labai ge
ra proga jaunai porai. Kreipkitės: 
Paul Kraucs, 8050 N.W. 13 CoinC. 
Miami, Fla. 33147. • (5-12)




