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KRISLAI
Po švenčių.
Dėl priekaištų.
Jokubka džiaugiasi.
Laikykite tuos numerius.

— Rašo R. Mizara —
Mūsų jubiliejinė šventė pra

ėjo, bet darbas laikraščiui i 
tvirtinti tebestovi su mumis. 
|r visuomet jis stovės.

Tiesa, gerieji laisv iečiai 
laikraštį “Laisvę” gerokai su
tvirtino, aukodami į jubilieji
nį fondą. Tačiau, jei mes 
ateity nieko neveiksime, tai
tas fondas palaipsniui ištuš- atidarė Indonezijos 
tės, ir mes vėl galime susi- dentas Sukamo. Atidary-
laukti bėdų.

Skaitytojai džiaugiasi “Lais
vės” jubiliejiniais numeriais. Į 
Mes patys taipgi džiaugiamės 
ir didžiuojamės!

Joks lietuviškas laikraštis! 
niekad savo jubiliejų neatžy
mėjo taip garbingai, kaip mū
sų “Laisvė.” Tiek sveikinimų, 
tiek turiningų, įdomių straips
nių ’...

Vienas mūsų bendradarbis 
man sakė:

— Atsiprašau, kad aš nepri- 
siunčiau “Laisvei” sveikinimo 
jubiliejaus proga.

Aš jam atsakiau:
—Nereikėjo jums sveikini

mą mums siųsti. Atsiminkite, 
kad ■ sveikintojai sveikino ii* 
jus — mus visus redakto- 

> i nūs, spaustuvės technikus, 
bendradarbius, veikėjus - vaji- 
ninkus!..

Kai kurie priekaištauja vil
niečiams, kodėl jie savo laik
raščio vardu neprisiuntė “Lais
vei” kolektyvaus sveikinimo— 
panašiai, kaip padarė Lietu
vos spauda.

Nereikia prieka i š t a u t i . 
Draugai vilniečiai, matyt, bu
vo labai užimti svarbesniais 
klausimais, tai mus ir pamir
šo. Turime atsiminti ir tai, 
kad L. Prūseika mirė.

O Čikagos laisviečiai šiemet 
mūsų “Laisvę” labai gerai pa
rėmė.

Drg. V, Andrulis smarkiai 
pasidarbavo — laike koncerto 
“Laisvės” naudai jis surinko 
geroką pinigų sumą.

.Per mane kiti čikagiečiai 
taipgi nemažą krūvelę sudėjo. 
Matysite sekančiame “Lais
vės” numery!

Vii-

J. S. Jokubka, gavęs pir- 
«ąjį “Laisvės” jubiliejinį nu- 

erį, jį paskaitęs, rašo 
ny”:

“Malonumas stačiai glosto 
šiM Laikraštis ‘Laisvė’ šven
čia penkiasdešimt metų su
kaktį! • Šioje šventėje drauge 
su visais laikraščio skaityto
jais dalyvauju ir aš. Džiau
giuosi drauge su visais laikraš
čio skaitytojais šiuo dideliu 
laimėjimu!..”

Dėkui, Jonai!

Skaitytojams patar imas: 
Nenumeskite šalin jubiliejinių 
“Laisvės” numerių. Perskai
tę, parodę kitiems, padėkite į 
archyvą, tegu stovi. Po kiek 
laiko, žinau, pasiėmę juos į 
rankas, iš naujo skaitysite ir 
skaitydami gausite naujo 
įkvėpimo savo darbuose.

Kiek ten telpa įžymių mū
sų tautos sūnų ir dukrų svar
bių minčių, brangių pasisaky
mų, įdomių atsiminimų!..

Kaip ne vienu keliu eida
mi. jie susipažino su “Lais
ve”!..
^Daug daug svarbių straips- 

T jubiliejiniuose numeriuo- 
■ m telpa- Ir jie niekad nepa

sens.

Kai kurie autoriai atidengs

TARYBINIS ŽMOGUS SĖKMINGAI GRĮŽO IŠ ERDVES!
EF

Įvyko Afro - Azijos 
tauty konferencija

Orolaivu apskrido aplinkui Prasidėjo Adolfo 
Žemę ir sveikas nusileido Eichmano teismas

Bandungas, Indonezija. 
—Balandžio 10 d. čionai at
sidarė Afrikos-Azijos tautų 
konferencija. Konferenciją 

prezi- 

mo kalboje Sukamo nuro
dė, koks reikalas akstino 
sušaukti šią, Antrąją Afri- 
kos-Azijos valstybių atsto
vų konferenciją. Pirmoji 
konferencija įvyko Ban- 
dunge 1955 metais.

Šioje konferencijoje da
lyvauja virš ,200 delegatų iš 
53 šalių. Jie atstovauja 
įvairias liaudies organizaci
jas. Konferencijoje daly
vauja delegatai iš Tarybų 
Sąjungos, Kinijos, Jungti
nės Arabų Respublikos, Al-

Komunistų partijos balsas 
J AV ir K u bos reikalais J

m

New Yorkaš. • Jungti
nių Valstijų’ Komunistų 
partijos ’ generalinis sekre
torius Gus Hali išleido pa
reiškimą JAV ir Kubos rei
kalais. Pareiškime, tarp 
kitko, sako:

“Prezidento Kenedžio ad
ministracija išleido ‘White 
Paper’ prieš Kubos vyriau
sybę, kuriame akstiną prie 
tuojautinės militarines 
tervencijos ir pastato pa
saulinę taiką į pavojų..

“Dar daugiau, Kenedžio 
administrac i j a leidžia 
Jungtinių Valstijų terito
rijoje — Floridoje, Louisi- 
anoje ir eilėje Centrinės 
Amerikos šalių, — Kubos 
priešams steigti militarinio 
lavinimosi stov y k 1 a s ir 
ruoštis užpuolimui ant Ku
bos. Ji palaiko ir finansuo
ja taip vadinamą ‘Kubos 
užsienyje valdžią’... Guan
tanamo įlankoje, Kubos te- 
ritorioje, JAV turi karo 
laivyno bazę, kuri . skubiai 
paverčiama į lopšinę veiks
mams prieš Kubos liaudį ir 
jos vyriausybę.

apie save man pačiam ligi 
šiol nežinomų dalykų.

Pavyzdžiui, profesorius B. 
Pranskus - Palionis pasakoja 
kad pirmi jo rašiniai tilpo 
“Laisvėje”! Jis juos mums 
prisiuntė patariamas Karolio 
Požėlos. Tai buvo 1922 me
tais.

B. Pranskus - žalionis šiuo 
metu profesoriauja Vilniaus 
universitete. Jis įžymus lite-_ 
ratas, eilės svarbių knygų au
torius.

Arba antai kitas panašus 
dalykas: Rašytojas Julius Bu
tėnas savo sveikinime sako, 
kad jo pirmasis rašinys tilpo 
“Laisvėje” 1926 metais. Ir 
jis tą atkarpą laikosi kaip 
relikviją.

Šiandien Julius Butėnas — 
daugelio knygų autorius, įžy
mus plunksnos darbuotojas! 
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žyro, Laoso, Indijos ir kitų 
Afrikos ir Azijos šalių.

Konferencija tęsėsi pen
kias dienas. Joje buvo 
svarstoma Laoso,' Kongo, 
Angolos, Alžyro, Palesti
nos, Naujosios Gvinėjos ir 
kitų šalių reikalai. Konfe
rencija ėjo antikarinėje, 
antiimperialistinėje dvasio
je, už pilną panaikinimą 
kolonializmo ir prieš impe
rialistų intrigas Afrikoje ir

EthiopiAddis Ababa.
ja pasirašė draugiškumo ir 
bendros pagalbos sutartį su 
Tarybų Sąjunga. TSRS pa
žadėjo prisiųsti specialistų 
į Ethippija, o šimtai ethio- 
pų vyks į TSRS lavintis.

“Re ik al avima š, kad 
‘Kubą nutrauktų ryšius- su 
komunizmu’ neturi jokio 
pamato. Kubos vyriausybė, 
kaip ir bile kuri kita Loty
nų Amerikos šalies vyriau
sybė, būdama nepriklauso
ma turi teisę palaikyti 
draugiškus diplomatinius 
ryšius su bile kita valstybę 
neatsižvelgiant į jos socialę 
sistemą...

“Viso to šauksmo prieš 
Kubą, kuris vedamas JAV 
po priedanga ‘antikomuniz
mo’, pamatu yra tai, kad 
Kubos vyriausybė, palaiko
ma tos šalies žmonių,; atė
mė iš Jungtinių Valstijų 
monopolistų įmones, kur jie 
darėsi milžiniškus pelnus, 
laikydami Kubos žmones 
skurde, ligų sąlygose ir pa
vergime. Todėl ir vedama 
kampanija nuvertimui da
bartinės Kubos vyriausy
bės, kad grąžinti ten tokį 
režimą, kuris būtų paklus
nūs Wall Strytui, kokiu bu
vo Batistoį režimas.

, “JAV ir Kubos kaimyniš
ki santykiai ir taikos palai
kymas reikalaujal' kad tuo
jau būtų sulaikyta inter
vencijos propaganda, už
puolimo paruošimas, už
darytos kęntrrevoliuci nes 
stovyklos, o mūšų vyriau
sybė pradėtų pasitarimus 
su Castro vyriausybe at- 
steigimui normalių diplo
matinių iri prekybos ryšių, 
pagrįstų Kubos nepriklau
somybės ir lygybės pama
tais, už ką stoja ir Castro 
valdžia”.. J.

Liverpool, Anglija.
Jau baigta^ statyti Kana
dai laivas “Empress of Ca
nada”. Laivas yra 27,000 
tonų įtalpos. Pastatymui iš
leista $21,000,000. Jis ke-
liauninkus Vežios tarp Ang
lijos ir Montrealio. , .

si

Maskva. — Balandžio 12 
d. tarybiniai mokslininkai 
iššovė į erdvę Erdvės laivą 
“Vostok” (Rytai), kuriame 
buvo majoras Juriji Alek
sėj evič Gagarinas, 27 metų 
amžiaus, vedęs, dviejų vai
kų tėvas.

Oro laivas apskrido ap
linkui žemę per 89 minutes 
nuo 110 iki 188 mylių aukš
tyje. “Vostok” su kroviniu 
svėrė virš 5 tonas (10,395 
svarus). Laike jo skridimo 
majoras Gagarinas jautėsi 
gerai ir per radiją kalbėjo

si! TSRS mokslininkais.
Gagarinas kalbėjo 

per radiją
Erdvių laivas buvo taip 

paruoštas, kad Gagarinas 
galėjo matyti Žemę ir ori
entuotis ties kuria jos vie
ta jisai randasi. Erdvių lai
vui pasiekus“ reikal i n g ą 
aukštumą ’ Gįagarinas ra
portavo1:- “AŠ gerai matau 
Žemę. Aš viską gerai ma
tau. Skridimas tęsiasi 
normaliai. Įrengimai tvar
koje”. Už kiek laiko jis vėl 
raportavo: “Aš tęsiu skri
dimą. V i s k d s normalu. 
Prietaisai gerai veikia. Oro 
kvėpavimui pakanka”. Ne
trukus jis raportavo: 
“Skriju pirmyn. Aš esu ge
rame ūpe. Viskas gerai ir 
tvarkoje. Aparatas veikia 
puikiausia”.

Po 53 minučių skridimo 
Gagarinas buvo virš Afri
kos ir jis raportavo -.“Viskas 
gerai”. Po 83 minučių skri
dimo jis pranešė: “Aplin
kui labai tamsu ir Žemė 
matosi tik per miglas”. Gi 
kiek vėliau pranešė: “Jau 
darosi šviesiau. Vėl viską 
matau”.

Sveikas nusileido 
ant žemes

Oro laivas skrido virš 
Afrikos, Pietinės Amerikos 
ir didelės TSRS dalies. Pa
gal duotą nuo Žemės signa
lą laivas su Gagarinu nu
sileido ant Žemės. z

Erdvių ’ laivas iššautas 
9:07 vai. ryto, pagal Mask
vos laiką, balandžio 12 d. 
Pasiekęs virš 100 mylių 
aukščio jis skriejo aplinkui 
Žemę virš 25,000 mylių per 
valandą. Per 108 minutes 
jis apskrido aplinkui Žemę 
ir radijo bangomis įjungti 
Erdvių laive prietaisai su
mažino jo skriejimą. Kada 
Erdvių laivas nusileido, 
mokslininkai apspito Gaga- 
riną, išleido ir jis pareiškė:

“Malonėkite raportuo t i 
Komunistų partijai, vy
riausybei ir asmeniniai Ni
kitai Chruščiovui, kad nu
sileidau normališkai. Aš 
jaučiuosi gerai, neturiu jo
kių sužeidimų”.

Sveikina visas pasaulis
Tarybų Sąjungoje di

džiausias džiaugsmas, kad 

socialistinio pasaulio žmo
gus pirmasis apskriejo ap
linkui Žemę erdvės plotuo
se.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkams ir vyriausybei pa
sveikinimą pasiuntė prezi
dentas Kenedis. A. Steven- 
sonas, JAV atstovas Jung
tinėse Tautose, sveikino 
TSRS mokslininkų atsieki- 
mą. Iš kiekvienos šalies ir 
salelės ateina sveikinimai 
Tarybų Sąjungai. Visur 
mokslininkai pripaž į s t a, 
kad tai yra vienas iš di
džiausių mokslo pasiekimų.

Iš viso pasaulio sveikini
mai ateina TSRS moksli
ninkams su didžiausiu žmo
nijos moksle pasiekimu. 
Kaip 1957 metais TSRSiš- 
šovimas Žemės palydovo 
atidengė žmonijoje naują 
erą, taip, šis pasiekimas 
dar aukščiau pakėlė tarybi-

0 mpfcįlų jjpasiękįnvi. -,M,

“Laisve’^ sveikina
“Laisvės” kolektyvas pa

siuntė sekamą pasveikini
mu: '• J.. ' ' I ‘
Mr. Menshikov
USSR Embassy 
Washington, D. C.

Wholehearted congratu
lations through You to 
Soviet Scientists and people 
on this historical occasion. 
Socialism triumphed again. 
Long live World peace and 
peaceful coexsistence be
tween your and our 
countries I

Lithuanian Semiweekly
“Laisvė”,..

Ozone Park, N. Y.

Spėlioja apie TSRS 
gynybos jėgas

Washingtonas. — Apsi
ginklavimo šalininkai vis 
daugiau reikalauja pinigų 
Jungtinių Valstijų apsi- ir \ aiškins kodėl reikalinga 
ginklavimui. Jie įrodinėja, panaikinti /
būk mūsų gynybos jėgos 
yra “mažesnės už Tarybų 
Sąjungos”.

Jerry i Greene rašo, būk 
TSRS turi 1,200 bombinių 
lėktuvų, kurie gali be su
stojimo atlikti 6,000 mylių 
kelionę, tai yra, pasiekti 
Jungtines Valstijas, 2,000 
didelių transporto lėktuvų 
ir 14,000 mūšio lėktuvų.

Taipgi jis rašo, kad 
TSRS turi 450 submarinų, 
jų tarpe nemažai atominių, 
37 moderninius kruserius, 
230 naikintojų ir apie 1,000 
mažesnių karo laivų.

Washingtonas. — Vice
prezidentas Johnsonas sa
ko, kad jeigu pakriks kon
ferencija Genev oje, tai 
JAV stengsis, kad kaičia 
kristų ant TSRS.

Eichmano teismas
Jeruzalis. — Balandžio Eichmaną gina advokatas 

11 dieną prasidėjo hitleri- Robertas Servatius ir jam 
ninko Eichmano teismas, gelbėja He r r Wechtcn- 
Šis teismas yra taip svar- {bruch, abu jie atvyko iš 
bus, kaip savo laiku buvo Vakarų Vokietijos, 
nacių karo kaltininkų Nu- 
remberge. Eiehmanas buvo 
nacių partijos viršininkas, 
kuris išvystė teoriją ir pa
ruošė planą sunaikinimui 
milijonų žmonių, o ypatin
gai žydų tautybės. Jis kal
tinamas už nužudymą 
6,231,000 žydų.

Kaltinimą paruošė Izra
elio prokuroras Gideon 
Hausneris. Vyriausias tei
sėjas yra Moshe Landau, ,o 
jo pagalbininkais Dr. Isaac 
Raveh ir Benjamin Halevi,

Kubiečiai naikina 
šalies priešus

Havana.' — Kubos vy- 
pąsiuptę 2,000 mi

licininkų į Drganos kalnus, 
Pinar del Rio, provincijoje. 
Escambray’ kalnuose vy- 

• riaušybėš jėgos u ž d a v § 
šalies priešams smūgį.

Kubos' liaudis masiniai 
palaiko Castro vyriausybę, 
tai kenkėjai tik-iš pasalų 
daro žalą-. Prieš savaitę jie 
padegė cukraus gaminimo 
fabriką. , • -

94 žymūs asmenys už 
civilines teises

New Yorkas. — Susior
ganizavo komitetas, kuris 
siūlo panaikinti Antiameri
kinį komitetą. Šį sumany
mą remia 94 žymūs univer
sitetų profesoriaij religinių 
organizaęijų vadai, -^visuo
menininkai ir veikėjai.

Penktadienį, balandžio 21 
d., vakare, minimas komite
tas šaukia masinį susirinki
mą Nicholas Arenoje, 69 
W. 66th St., Manhattane, 
kur kąlbės žymūs veikėjai 
• f : 0 • 1 "1 — 1

Antiamerikinį 
komitetą. •

Erdvių užkariavime 
JAV toli pasilikę

Los Angeles, Calif. —Su
sirinkime, kuriame dalyva
vo apie 180 JAV mokslinin
kų, Dr. F. J. Krieger sakė: 
“Jungtinės Valstijos vis to
liau pasilieka nuo Tarybų 
Sąjungos erdvių užkariavi
me”.

Dr. F. J. Krieger per 
dešimt metų studijavo 
TSRS pasiekimus raketų 
srityje ir priėjo išvados, 
kad JAV ne artėja' prie 
TSRS pasiekimų, bet vis to
liau atsilieka.

Šis susirinkimas įvyko 
pirm to, kai tarybinis žmo
gus apskrido aplinkui Žemę 
erdvėse.

i

Eichmano kaltinimas yra 
ilgas ir paremtas dokumen
tais. Pagal jo planus nacių 
budelių grupės masiniai žu
dė okupuotose šalyse žmo- » 
nes. Dokumentai sako, kad 
nacių tik viena grupė A, 
1941 metais, per keturis 
mėnesius okupacijoje Lie
tuvoje nužudė 80,000 žydų 
ir Latvijoje — 30,000.

Nacių okupuotoje Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje 
dar veikė jų B, C, ir D žu
dytojų grupės ir iki 1941 
metų pabaigos jos išžudė 
šimtus tūkstančių žydų. 
Kaltinimo dokumentas ne
pasako, kiek per tą laiką- 
nacių budeliai .nužudė lie- 

baltarusių, 
ir kitų tau-

tuvių, latvių, 
rusų, ukrainų

kad už tasSuprantąma, 
piktadarystes atsako Eich- 
manaš ir kartu su juomi 
tūkstančiai kitų vokiečių 
hitlerininkų ir įvairių tau
tų nacionalistų. Daugybė 
jų dabar gyvena Ameriko
je, o dar daugiau Vakarų 
Vokietijoje, pastarojoje jie 
užima aukštas valdininkų 
vietas.

Kubos respublika 
ir puolimo planai

Washingtonas. — Prezi
dento Kenedžio patarėjai 
dar nesusitaiko dėl užpuoli
mo ant Kubos. Vieni siūlo, 
kad JAV Valstybės depar
tamentas pasiųstų į Kubą 
mūsų militarines jėgas ir 
nors dalį jos okupuotų.

Bet kiti sako, kad tas 
prieštarauja Amerikos 
valstybių susitarimui, pri
imtam 1948 metais Sagoto
je, kur sakoma, kad nei vie
na valstybė be kitų sutiki
mo neturi daVyti militari
nes intervencijos.

Jie sako, kad tas sukeltų 
Lotynų Amerikoje žmones 
prieš JAV. Jie primena, 
kiek Jungtinėms Valsti
joms nesmagumo padarė 
pasiuntimas “U-2” lėktuvo 
šnipinėjimui Tarybų Sąjun
goje.

Havana. — Kubos vy
riausybė turi armijoje ir 
milicijoje apie 400,000 žmo
nių ir pasirengus ištaškyti 
bent kokį priešo jėgų pasi
rodymą.

Washingtonas. — Haiti 
respublįka sutiko duoti 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynui bazę Mole St. Nicolas 
įlankoje, tik 40 mylių atsto
ję nuo Kubos.

F -
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Eichmano teismui prasidėjus
BALANDŽIO 11 DIENĄ Izraelyje prasidėjo Adolfo 

Eichmano byla - teismas. Jis, sakoma, tęsis apie tris 
mėnesius ar daugiau.

Teismo eigą stebi šimtai pasaulio spaudos kores
pondentų; veikia ir televizijos aparatūra—daro teismo 
eigos nuotraukas. Didžiosios televizijos korporacijos — 
ypatingai Amerikoje—žada padaryti iš to nemažą biznį.

Apie šią bylą, kaip ir apie patį A. Eichmaną, jau 
buvo labai daug rašyta. Kai kuri spauda netgi bando jį 
teisinti. Bet kiekvienam galvojančiam žmogui aišku, 
kad Eichmanas — vienas didžiausių, vienas baisiausių 
budelių žmonijos istorijoje. Jo įsakymu tapo nužudyta 
milijonai žmonių, daugiausiai žydų kilmės vyrų ir mo
terų, senių ir vaikų.

Mums rodosi, kad šis Eichmano teismas buvo 
ruoštas daugiau kaip spektaklis, o ne baisaus žmogžu
džio teisimas. Izraelio vadovai matyt nori tuo būdu la
biau išgarsint pasaulyje savo šalį.

Klausimas, tačiau, stovi toks: ar šio teismo procese 
bus viskas iškelta viešumon? Ar Izraelio valdžia leis, 
pavyzdžiui, iškelti tai, kad nemaža Eichmano sėbrų te
bėra Vakarų Vokietijoje ir jie ten gyvena laisvai—tūli 
net valdines vietas užima?

Ar bus iškelta ir pasauliui parodyta, kaip Eichma
nas atsidūrė Argentinon? Kas jam padėjo ten atsidur
ti?

Ar tiesa, kad Vatikanas prisidėjo prie budelio gel
bėjimo?

Kokie valdininkai Argentinoje jį globojo?
.. šitie ir kiti klausimai, susiję su budelio “žygiais”, 

turėtų būti teismo eigoje iškelti. Ar jie bus iškelti?
Visa tai netrukus pamatysime.

Tegu jie sau. dainuoja
'■ PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Washingtono pai'ke, 

Manhattane, įvyko fizinis žmonių susirėmimas su poli
urija. Keletas “riaušės kėlėjų” buvo suareštuoti,

" Kbdėl visa tai?
Į minėtą parką sekmadienių popiečiais rinkosi 

mėgstą dainą jauni žmonės ir dainuodavo, o publika 
klauso. Bet naujas parkų komisijonierius, Newbold Mor

dvis, patvarkė, kad dainininkai neturi teisės ten dainuo
ti, o gitaristai gitaromis skambinti. Publikai susirinkti 
taipgi uždrausta. Girdi, tokie įvykiai pažeidžia parko 
grožį

Prieš tokį Morriso potvarkį kilo protestai; žmonės 
griežtai protestuoja ir prieš policijos užpuolimus, atlik
tus sekmadienį.

Parkų komisionierius, visa tai matydamas ir gir
dėdamas, dabar atšaukia savo pirmesnį nuosprendį: da
bar ir vėl galės žmonės, kurie mėgsta liaudišką dainą, į 
Washingtono parką susirinkti ir pasilinksminti. 

: • : Taip ir turi būti !

Nedarbas tęsis ilgai

JIE DAR VIS NORĖTŲ 
“KARIAUTI” 1

Juk aišku,; kad šiandien 
tiktai paskutiniai pakvaišė
liai tebekalba už naują ka
rą, tebenori 
kaip tiktai šitai piktai pa
kaleni j ai priklauso mdsų 
menševikai iš So. Bostpno 
“Keleivio.” Pavyzdžiui, kai 
visame pasaulyje kalbaųia 
apie pilną iri visuotinį nusi
ginklavimą, kovo 29 d. šito 
geltonlapio redaktoriai šau
kia:
“Vienaip ar kitaiį), pasi

ruošimas kariauti yra pa
grindinė sąlyga bet kokių 
deiybų ir vienintelis būdas 
Laosą išgelbėti... Be pasi
ruošimo kariauti bet koks 
sugyvenimas | su Maskvos

naujo karo. Ir

Tik pasiruošimas panaudoti 
ginklą ir turėjimas reika
lingų ginklų.,,.” ir taip to
liau, ir taip

Šitaip atvirai agituoti už 
ginklavimąsi ’ 
naujam karu 
net patys jucįdašimtiškįausi 
i’ e a k c i n i a 
“Keleivis” pralenkė įjuos vi-

toliau!

ir ruošimąsi 
dar neišdrįso

i laikraščiai.

sus.

“ŠLIUPO TRAGEDIJA 
LIETUVOJE^

Tokiu pavadinimu Brook
lyn© “Vienybėje” kovo 31 
tilpo Vytauto Meškausko 
straipsnis. Jame įdomiai 
parodoma, kaip anais me
tais (1929-1930 m.) buvo 
persekiojamas Dr. šliupas 
už skleidįm.ą bedievybės. Jo 
gi nusidėjimą 
iš to, kad . jis 
tais paradytą 
išleistą, brųšii 
V .įeiakfi 
spausdino smetonYnejė’. Lie 
tuvoje ir prie : 
pratarmėje “įžeidė” katali-

s .susidėjo tik 
dar 1^7 me- 
įr t Amerikoje

“TM 
to’tle-n L pert1'SĮ-.

naujos laidos 

jos dievus ir 
Mešk a u s k o

kų bažnyčią, 
šventuosius.
straipsnyje pdduota ištrau
ka iš tos šliupo pratarmės, 
kurioje skaitome:

“ 'Bažnyčia’ tad ne pagarbos 
ir guodonės užsipelniusi yra; 
ji yra mūhis svetimas gaiva
las, lyg usnys, svėrės, kūlės, 

" . “te
rn o k o 

e”... “Pral. 01- 
kentėjęs esąs... 
užtikrins, kad 
ir daug atgai

lėjęs... netaps pakylėtas švėn-

rūdys mūsų laukuose?... 
gul kunigai prietarus m
tiktai bažnyčios 
šauskas daug iš 
it ateityje kas 
daug kentėjęs

- PREZIDENTO KENEDŽIO paskirtos Ekonominių 
Žinovų Tarybos pirmininkas, Dr. Heller aną dieną darė 
pranešimą viename Kongreso komitete. Jis sakė, kad 

’nieks nesitiki nedarbą, kuris šiuo metu išsiplėtojęs po
- visą šalį, greit sumažinti. Esą, ims daug laiko, • kol ne-
- Veikią fabrikai pradės veikti, kol jie šauks į darbą 
•darbininkus.

Dr. Helier ir jo kolegos sako: valdžia neužtenka
mai nedarbo mažinimu rūpinasi.

Bedarbių padėtis vis darosi sunkesnė. Kaip žinia, 
idaugelis darbininkų jau nedirba per metus ir daugiau 
laiko. Jų nedarbo pašalpos gavimo laikas seniai išsibaigė.

Prašant prezidentui, Kongresas praleido specialų 
įstatymą, kad bedarbiams, kurie nebegauna nedarbo pa

• šalpų, būtų “pridėta” dar 13 savaičių, kuriomis jie gau
tų, pašalpas. Taigi, šiuo metu tūkstančiai (.Niujorke) 

■'.darbininkų ir stovi eilėse nedarbo pašalpų išmokėjimo 
rūmuose. Gerai, jei jie po trylikos savaičių gaus darbą, 

-.o jei ne?..
Kai kurie ekonomistai sako: nedarbas sumažėtų, 

Jei JAV daugiau prekių išvežtų į užsienį.
Su tuo sutinkame, bet kas ir kaip tai turėtų gyveni- 

man vykdyti? Aišku, valdžia.
...... Tai kodėl nepradėti prekybą stiprinti su socialist!- 
•jftjais kraštais?
..... Kodėl nepripažinti Kinijos Liaudies Respublikos, 

kodėl su ja nesumegzti prekybinių ryšių?
Be to, valdžia tuojau turėtų patiekti visuomeninių 

VČarbų projektus ir traukti į juos nors dalį bedarbių.

tųjų eilėn... jeigu JonAs Kan- 
(ty, eretikas, H 
tapo Romoje į |ventųjiį eile£.. 
tai kodėl daug 
tas Olšauskas
būti davatkų garbi n ą m as , 
kaip kunigų ghspadinįų glo
bėjas ir šventasis... vyskup'as 
Cyrilius užsipelnė tapti šven
tu, idant pasvaligėliai garbin
tų begėdį niekią, per ilo-n« 

’opiežius 
altą vyskupą” 

Stanislovą pripažino daba r 
kažin ar gražįu būtų 

pasekti' pavyzdį tokio švento
jo.”

nusidėjimas, ar

usso draugaį...
• « 

kentėjęs pra|o- 
^aliaus Į negąli

šimtmečius... P 
centas IV “nek

šventu

' GREYHOUND PERKA
/ 100 NAUJŲ BUŠŲ

-Clarksburg, W. VA. — 
•Greyhound Co. pirks 100 
'naujų busų, kiekvieną po 
$46,000. Taipgi ruošiasi 060

jau vartojamų busų per- 
žiūrėti ir naujai pertaisy- 
-ti. ‘ •

i ■ i« i .i.

Tokio. — Japonija stato- 
i si daug naujų laivų.
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ilgus
Ino-

Baisus “ 
ne?’

“Įdomu,” sako Meškauš-
kas, “kad tą knygutę kaip 

ido, bet Šlių- 
Šiaulių Apy- 
o Valstybes

pui bylą iškėlė 
gardos Teisu 
Gynėjas J. Bražinskas (da
bar New Yorke), pakvies
damas ekspertus kunigus 
profesorius B 
ir Joną Toto 
žinoma, 
paaiškino, kad 
kai kurie Šlit 
‘pašiepia, pajų 
na ir įžeidžia

ke), pakvies-

Nd, 
Čėsnis

aitį.
“kuriigas

jo nuomone, 
ipo posakiai 
okia, išnieki- 
katalikų baž

nyčią ir jos šventuosius’...”
I

Ir rezultatas: Teismas
randa Šliupą kaltu .iĮr nu 
baudžia “v 
areštu.”
Šliūpą teismas nubaudė tik

“vieno 
Taip

menesio 
“švelniai’1

dėl pasigailėjimo, kad ka
dangi Šliupas ‘tyra medici
nos daktaras, bet ne istori
kas ir teologijos mokslų ži
novas ir todėl, rašydamas 
apie dalykus nieko bendro 
neturinčius su jo specialy
be, galėjo nesąmoningai pa
klysti.” Be to, girdi, ka
dangi jis jau “pagyvenęs 
žmogus ir iki šiam laikui 
dar nėra nusikaltęs, kas 
duoda pamato tikėti, kad 
jis ir ateityje nenusižengs,” 
teismas “Joną Šliupą nuo 
paskirtos jam bausmės atli
kimo atleido, paskyrus ban
domojo laiko vienerius me
tus.”

Bet gal gi čia “nesusipra
timas” įvyko tik su Šiaulių 
Apygardos Teismu ir jo gy
nėju Bražinsku ir “profe
soriais” k u n i g a i s ? Ne. 
“Blogiau,” sako Meškaus
kas, “kad jų sprendi- 
mą, kurį Amerikoje gėda 
skaityti, patvirtino ir Vy
riausias Tribunolas, pirmi
ninkaujant Staškevičiui.”

ir valdžios rateliuose nesi
mato didelio ryžto už pre
zidento sumanymus, patiek
tus Kongresui.

KODĖL KOMUNISTAI 
KOVOJA Už TAIKĄ?

“Mes, komunistai, siekia
me būti energingiausiais 
kovotojais už taiką,” sako 
Amerikos Komunistų Par
tijos sekretorius Gus Hali. 
“Mes norime taikos todėl, 
kad ji būtinai reikalinga vi
sai žmonijai. Kaip ir visi 
kiti žmonės, mes norime gy
venti. Taika gi yra geriau
sias kelias, geriausia sąly
ga ’ socializmo laimėjimui 
mūsų šalyje.”

SAKO, REIKĖTŲ 
RIMTAI SUSIRŪPINTIM

Anglų kalba pažangus 
laikraštis “The Worker” 
vėl kreipiasi į savo skaity- 
jaus mėnesį gtuti aukomis 
ir kitokia parama apie 24,- 
sj laiko pradėtas vajus nei
na kaip reikia. Vajaus tiks- 
las'-yra 80,000 dolerių. Bu
vo’ tikėtasi per pirmąjį va
jaus mėnesį' gautą aukomis 
ir iktbkia parama apie 24,- 
000 dolerių, tuo tarpu, gir
di, ^auta tiktdi 13,000 dole
rių. ' * >:'

Na, o -būtinai reikia pa
žangaus Savaitraščio išlai
kymui šiemet gauti minėtus 
’80 tūkstančiųLdoįerių. Vi- 
:si Amerikos .''pažangiečiai 
raginami “The Worker” pa
remti aukomis.

“ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ 
LATVIŲ KALBA

“Tėvynės balsas” prane
ša:
? Rygoje išėjo žymaus XIX 
amžiaus lietuvių poeto Anta
nę Baranausko stambiausias 
kūrinys — “Anykščių šilelis.” 
Latvių skaitytojas dabar ga
lės gimtąja kalba skaityti 
nuostabiąją poemą, taip pui
kiai vaizduojančią seno v ė s 
Lietuvos gamtos grožį. Kūri
nį iš lietuvių kalbos vertė ir 
straipsnį apie A. Baranauską 
ir jo poemą parašė P. Kalva. 
Leidinys gausiai iliustruotas.

JIEMS APETITAS IR 
“RAGAI” PAAUGO

Savaitraštis “The Work
er” kreipia Amerikos žmo
nių atidžią į padėtį Kongre
se. Reikia susirūpinti. 
Kongrese ir vėl .jau veikia 
pietinių demokratų . ar re
akcinių repulylikonų bend
ras frontas.
Laikraštis teigia, kad pir

mas ireakcinio' fronto laimė
jimas, atmetant prezidento 
pasiūlymą pakelti mini- 
m u įn algą iki $1.25 per 
valandą, padidino j i e m s 
apetitą. Tasai reakcinis 
frontas, girdi, dabar galan
da kirvį sukapojimui visų 
liaudžiai naudingų suma
nymų. •

“Liūdniausias šitoje situ
acijoje dalykas yra tas,” 
sako laikraštis, “kad reak
cionieriai imasi už darbo la
bai energingai. Jie paleido 
darban visas savo propa
gandos priemones, ir sumo
bilizavo savo programai vir 
sas savo jėgas. Tuo tarpu 
nesimato tolygaus ryžto ir 
tolygių pastangų laimė
jimui liaudies pritarimo.” 
Laikraštis Teigia, kad net

KUNIGAI SUSIRŪPINĘ
Chicągos kunigų marijo

nų laikraštis net pirmaja
me puslapyje paskelbė Mė
čio Musteikio iš Vokietijos 
straipsnį apie sustiprintą 
ateistinę propagandą Tary
bų Lietuvoje. Mąt, šita 
propaganda labai kenkia 
kunigų bizniui.

Musteikis skundžiasi, kad 
“kova prieš tikėjimą veda
ma įprastinėmis ir naujo
mis formomis.” Girdi:

“Paskutiniu laiku prie čia 
minėtų priemonių bolševi
kai pradėjo naudoti nau
jesnes kai kurias nepapras
tai rafinuotas. ,.Sustiprinta 
propaganda prieš tikėjimą 
per spaudą. Šiandien pla
čiai į tą. kovą įjungta ne 
tik specialioji spauda, bet 
kiekvienas laikraštis bei 
žurnalas.’’ '

Ypač kunigėliams pikta, 
kad toje ateistinėje propa- 
gan do j ė ’ ypatingo ’ dėmesio 
kreipiama į jaunimą, pir
moje vietoje į studentiją. 
Labai, matyt, mūsų klerika
lams nepatiko žurnalo 
“Švyturio” 1961 m. Nr. 2 
tilpęs Antano Jonyno 
s t r a i psnis “Pamokslai iš

Patiekiamos išpakalnės.” 
straipsnio ilgos ištraukos 
apie tai, kaip “puolami 
yra Lietuvos kunigai už jų 
pamokslus ir išsireiškimus.

Mes gi norime nuošir
džiai Lietuvos spaudą pa
sveikinti už susirūpinimą 
Lietuvos liaudį, ^pač jauni
mą, apšviesti ateistine pro
paganda. Tokios propagan
dos efektingumą pilniausiai 
įrodo mūsų klerikalų susi
rūpinimas.

JIS RODO PAVYZDĮ 
Kolūkio mechanizatorius
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Biržų rajono Biliūno var
do žemes ūkio artelės me
chanizatorius Juozas Lape
nas. Praėjusiais metais . jis 
gavo daugiau > kaip po 900 
centnerių kukurūzų žalio
sios masės iš hektaro-. Tokį 
didelį derlių traktorinin
kas gavo kompleksiškai 
mechanizavęs kuk u r ū z ų 
priežiūrą, įdiegęs pažangią 
agrotechniką.

Prezidento Kenedžio yra 
sumanymas, kad suorgani
zuoti liuosnorių armiją ir 
užvardinti ją “Taikos Kor
pusas”. Tokia armija turi 
susidėti iš jaunuolių abiejų 
lyčių — vaikinų ir mergai
čių. Tokia taikos armija tu
rės tarnauti nuo dvejų iki 
trejų metų. Ta armija bus 
išlavinta, išmokyta įvairių 
kalbų, visokios technikos, 
amatų, mokytojų, knygve- 
džių, slaugių ir t.t. žodžiu 
sakant, bus išmokyta, išla
vinta taip gerai, kad ji pa
ėmus užsilikusią pusi a u 
primityvią, atsilikusią in
dustriniai ir agrikultūriš
kai šalį galės mokyti ir dar
buotis sykiu su tos šalies 
žmonėmis, kad pakelti eko
nominiai, kultūriniai ir pa
gerinti tų žmonių gyveni
mą.

Tuo klausimu išsireiškė 
Rutgers kolegijos profeso
rius Dr. Henry Blumenthal. 
Jis sako, kad pasiuntimas 
jaunų vyrų ir moterų į už
jūrį kaipo “Taikos Korpu
so” narių, ' kad padaryti 
kam nors gero, padarys blė- 
dį ir pažeis J. V. prestižą.

Jauni žmonės išskirti iš 
savo šeimynų, naturališkai, 
girdi, įsiklampos į vietines 
jaunas moteris, kas erzins 
vietinius vyrus. Amerikos 
moterys mokys kaip vyrus, 
taip pat ir moteris. O Afri
kos moterys neturi lygių 
teisių su vyrais* jos turi už
pakaly vyrų būti. Vietiniai 
vyrai tuomi užsigaus ir ma
nys, kad čia yra daromas- 
amerikiečių skymas pažeis
ti jų gyvenimo struktūrą ir 
kąd sulyginti, t: y., suteikti 
moterims lygias teises su 
vyrais.

Toliau jis sako: Jei ir pa
vyktų' “Taikos Korpusus” 
gerai išlakinti techniškai ir 
žinoti jį’šaliesTstoriją, bet 
progresas bus Ikbai lėtas. 
Nežiūrint k a i p “Taikos 
Korpusas” sunkiai dirbs, 
vistiek atsilikusioj šalyj jos 
ekonominėje struktūr o j e 
didelio ženklo nepadarys. 
Prie to, prof, sako: Nežiū
rint, kaip amerikiečiai ge
rai dirbtų, vistiek jie bus 
kritikuojami per vietinius 
politikierius ir iš užsienio, 
kaip atnešėiai svetimos 
psychology os, s ve t i m o s 
propagandos.

Iš praeities žinome, kiek 
daug gero amerikonai yra 
padarę kitų šalių žmonėms. 
Vistiek jie nėra pasitenkinę 
ir vis nori daugiau, sako 
Rutgers koleg. profesorius.

Suorganizavimas tokios 
armijos irgi nebus lengvas 
darbas. Atsiras 100,000 
liuosnorių, o priimta bus 
tik 5,000. Tie 95,000 bus ne
pasitenkinę ir jie prikai
šios, kad čia buvo įvelta 
politika ir kitus priekaištus 
darys. Pats išmokslinimas 
kainuos milijonus dolerių. 
Be tos šalies kalbos ir isto
rijos pažinimo toks korpu
sas bus be vertės, jo many
mu.

Ar T. K. nariai galės pri
prasti prie tų aplinkybių, 
kokias ten ras? klausia 
profesorius. Čia mūsų žmo
nės pripratę prie žmoniškų 
gyvenimo aplinkybių, o te
nai ras primityvi gyveni
mą, primityvias aplinkybes. 
Bus stoka sanitariškumo, 
maisto, vandens, ir ar galės 
priprasti tos šalibs klimatą. 
Jei jaunuoliai prie to visko 
priprasti negalės, pabuvę 
keletą mėnesių jie pradės 
grįžti namo> tai bus didžiau
sia nelaimė, didžiausias 
pralaimėjimas. Ir jis pata
ria tokio rizikingo užmany
mo nepradėti.

Jis pataria, kad jei mes 
norime atsilikusias šalis

paremti, jų gyvenimą page-^ 
rinti, tai geriausias būdaA 
bus jei mes kviesime atsili
kusių šalių jaunimą pas 
mus ir duosime jiems sti
pendiją. Jie čia išsimoksli
nę, pargrįžę į savo šalį 
daug daugiau naudos pada
rys, negu kad mūsų pasiųs
ti. Taip darydami išvengsi
me rizikos ir padarysime 
daug gero.

Panašių išsireiškimų gir
dėtis ir daugiau.

Ignas

Iš laišky
Praha, 1961. IV. 1. 

Mielas Drauge Antanai!
Šį kartą rašau iš Čekoslo

vakijos sostinės gražiosios 
Prahos. Čia praleidau ke
letą dienų Čekoslovakijos 
parlamento pirmininko drg. 
Z. Firlingero pakviestas. 
Nors tenka dažnai pr(^ 
Prahą skristi, bet šį kartą jį 
turėjau progos ir šį miestą 
geriau pažinti ir po Čeko
slovakiją kiek pavažinėti, 
su jos žmonėmis ir gyveni
mu susipažinti. Buvau ir 
Lidicės kaime, kurį, kaip ir 
mūsų Pirčiupį, hitlerinin
kai sunaikino, sušaudė 783 
vyrus, moteris išsiuntė į 
koncentracijos stovyklą, o 
vaikus sunaikino dujų ka
merose. Dabar Lidice gra
žiai atstatytas. Malonu bu
vo susipažinti su Kniaževos 
kaime esančiu “Gegužės 9 
d.” žemės ūkio pažanga. 
A'p s k r i tai Čekoslovakija, 
antroji valstybė, visiškai 
laimėjusi socializmą, turi 
pagrindo didžiuotis savo 
laimėjimais ir gražiu dar
bo žmonių gyvenimu.

Sveikinu visus.
. • Juntas Paleckis

Drg. X. Rimbai
Gerb. Drauge:

Gaila netekus draugo 
Leono Prūseikos! Labai ge
rai jūs, niujorkiečiai, pa- 
'darėt, kad nuvažiavo t j Chi- 
cagą suteikti paskutinį at
sisveikinimą paža.n g i ų j ų 
žmonių draugui Leonui 
Prūseikai!

Asmeniškai gerai susipa
žinau su Leonu 1916 me
tais : buvo atvažiavęs į 
Pittsburghą ir apsistojęs 
vieną savaitę pas mano tė
vus, nes Pittsburghe buvo 
laikomas SLA seimas. Sei
me jau ėjo susikirtimai so
cialistų su tautini n k a i s . 
Taipgi tame seime buvo 
Bulota su Žemaite atvažia
vę iš Lietuvos, dr. Šliupas 
buvo ir karštai kariavo 
prieš socialistus...

L. Prūseikos tikslas buvo 
aplankyti LSS 3-čio rajono 
kuopas ir organizuoti Lite
ratūros Draugijos kuopjjs. 
Tuo laiku man teko būti 
rajono sek r e t o ri u m ir 
APLA centro sekretorium.

Paskutinį kartą drg. Prū- 
seika buvo mano namuose 
prieš pat dr Baltrušaitienės 
mirtį. Sykiu su Leonu ap
lankėm Baltrušaitienę, dr. , 
Kabakerį ir kitus pažangie
čius.

Labai norėjau ir aš va
žiuoti į Chicagą!.. Bet ma
no bėdos sulaikė, mano sū
nus Jonas (dalyvavo LDS 
pereitam seime) serga, ope
racija buvo padaryta kovo 
28 d., ir dar kitos bėdos.>.

Mielas drauge, linkiu 
Jums viso geriausio!

J. K. Mazukna

L. Marques, Mazambika. 
—Portugalai suruošė pri<efc 
JAV demonstraciją ir rei-\ 
kalavo išvaryti JAV karo 
jėgas iš Azorą salų.



Ro j ils Mizara

Paskutines Leono Prūseikos gyvenimo
dienos, mirtis ir laidotuves

Per kelioliką pastarųjų 
metų prieš savo mirtį Leo
nas Prūseika gyveno su J. 
ir A. Jokubkomis. Gyveno 
jie draugiškai, ir velionis 
šitų žodžių rašytojui ne 
kartą buvo sakęs: “Geres
nių draugų, kaip Jokubkos, 
sunku būtų surasti.” Se
niau Jokubkos nuomavo bu
tą, o vėliau įsigijo nuosavą 
namelį, kuriame ir dabar 
tebegyvena.

1957 metų lapkričio mė
nesio 10 dieną L. Prūseikai 
sukako 70 metų. Prieš tai 
daugelis čikagiečių ruošėsi 
iškilmingai sukaktį atžymė
ti. Bet lapkričio pradžioje 
jubiliatas sunkiai susirgo 
širdies priepuoliu, ir jam 
teko gimtadienį praleisti li
goninėje. Liga buvo sudė- 

* ’ tinga: Prūseika sirgo ir 
cukralige,, be to, reikėjo pa
dalyti jam šone nepavojin
gą. operaciją. Operacija bu
vo padalyta, bet žaizda šo
ne vis negijo.

Grižęs iš ligoninės, jis ir 
vėl gyveno pas Jokubkas, ir 
vėl po kiek laiko teko jį ga
benti j ligoninę. Kai kada 
atrodė, kad jis jau stovi 
viena koja grabe; keletą 
kartų mums draugai pra
nešė, jog ligonis už dienos 
kitos gali mirti.

Tokių spėliojimų buvo da
ryta ne kartą, o Prūseika 
vis gyveno, ir kai tik šiek 
tiek atsigriebdavo, kai galė
jo valdvti nlunksna. rašė 
spaudai, dirbo.

Pagaliau, prieš daugiau 
kaip metus, gydytojai pasa
kė ligonio artimiems drau
gams: Prūseika turi kaso- 

,je, didžiojoje liaukoje, vė- 
i * žį... Šis atidengimas, be 

abejonės, sukrėtė jo arti
muosius bičiulius. Ar pats 
Prūseika žinojo, kad jis tu
ri tą baisią liga, nieks ne
gali pasakyti. Užtenka pri
minti, kad jis dažnai drau
gą m s sakydavo: “Noriu 
mirti, draugai, nes visvien 
nepagysiu...” Jis matė, jis 
jautė, kad jo liga sudaro 
sunkumų tiems, su kuriais 
jis gyvena, kurie atlieka 
jam visokias paslaugas, ku
rie jį pridaboja.
.. “Turiu dvejus namus” .

Po kiek laiko L. Prūsei
ka gyveno pas St. Vėšį ir 
pas Jokubkas.

—Turiu dabar dvejus na
mus, — rašė jis man.—Kai 
kada pagyvenu čia, kai ka
da ten, tai ko man daugiau 
ir bereikia!..

Draugai dažnai atvežda- 
<4 vo jį ir į “Vilnies” laikraš

čio ledyklą, ir į kai kurias 
didesnes mūsų pramogas.

Jo sveikata vis prastėjo, 
jėgos silpnėjo. Ligoniui bu
vo reikalinga nuo 1 a t i n ė 
priežiūra ir paslauga. Tuo
met L. Prūseika atsikėlė 
gyventi pas L. ir A. Jonikus. 
Pati Alisė Jonikienė taipgi 
serga, artritu, į darbą nei
na, visuomet esti namuose, 
bet vaikščioti dar gali, gali 
suteikti ir ligoniui paslau
gas, kurių reikia. Tuo bū
du Alisė buvo ir draugo 
Prūseikos slaugė ir kompa- 
nijonė. Ji pagamindavo jam 
valgyti, suteikdavo visokias 
paslaugas, kokių ligonis 
buvo reikalingas.

Penkiomis sava i t ė m i s 
prieš jo mirtų L. Prūseika 
ir vėl buvo išvežtas į ligo
ninę. Pabuvęs ten keletą sa
vaičių, nesustiprėjo. Gydy

tojai priėjo išvadą: ligoni- 
7 nė jam nepadės, nes jis ser- 
™ ga mirtinai, jo dienos su

skaitytos. Ir draugas Prū
seika, dar silpnesnis, buvo

grąžintas atgal pas Joni
kus.

L. Jonikas pasakoja:
—Per šį laikotarpį ligo

nis iš lovos neišėjo. Kai 
kada atsisėsdavo ir parašy
davo. Tuomet patardavo 
Alisei eiti sau, o jis gulda
vo, primigdavo.

Prašė laikraščių
Nuolat ir nuolat jis prašė 

Jonikus, kad atneštų jam 
laikraščius: “Laisvę,” “Vil
nį” ir s a v a i t r a štį “The 
Worker”, taipgi Lietuvos 
spaudos. Bet ne visuomet 
jis juos perskaitė — greit 
pavargdavo. Ir vis rengėsi 
rašyti. Turėjo jis išsikir- 
pęs iš vieno buržuazinio, 
laikraščio kaž kokią atkar
pą su straipsniu, kurį ren
gėsi pakomentuoti. Norėjo 
rašyti ir lietuviškais klausi
mais, kuinuos jis labai ge
rai žinojo, apie kuriuos 
mokėjo meistriškai pasisa
kyti. Bet paskutinėmis sa
vo gyvenimo savaitėmis jis 
nieko neparašė: jėgos buvo 
per daug silpnos.

Kadaise jis smarkiai rū
kė, bet prieš mirtį atsisakė 
imti cigaretę į lūpas: “Pra
radau rūkymo skonį,”. sa
kydavo. Valgyti mėgo ką 
tokio saldaus. Gydytojas 
patarė Alisei duoti ligoniui 
valgyti, ko tik jis nori; jo
kia dieta jam jau buvo ne
bereikalinga.

Jo protas buvo visuomet 
blaivus — iki mirties va
landos. Valia tokia pati, ko
kia buvo seniau, bet fizinės 
jėgos ■— visiškai silpnutės. 
Jis net neklajojo, kaip daž
nai daro kiti ligony s prieš 
savo mirtį. Niekad nesi
skundė skausmais. Visuo
met buvo ramus.

— Bet vieną nakti prieš 
mirti.—sako L. Jonikas.— 
išgirdome jį per miegus 
garsiai dejuojant. Pasakė
me tai gydytojui. Tada gy
dytojas jam davė injekciją 
(įšmirkštė kažkokių vaistų 
po oda). Injekcijas jam da
vė du kartu. Tuomet jis 
miegodamas nedejavo.
Užmigo amžinu miegu...

Paskutinėmis prieš mirtį 
naktimis ligonis ilgai mie
godavo. ' ■ '

M?es atsikeldavome, pa- 
valgydavome pusryčius, ir 
aš eidavau darban. Tada 
tik jis pabusdavo, ir Alisė 
jam duodavo pusiyčius, — 
pasakoja Jonikas.

Kovo 24 dieną ligonis 
miegojo ilgiau negu kada 
nors. Alisė nenorėjo jį ža
dinti. Ateina gydytojas, ir 
draugė Jonikienė jam sa
ko:

—Šiandien ligonis miega 
ilgiau negu pirmiau kada.

Gydytojas priėjo prie jo, 
pirštais palietė kaktą ir ta- — ’ Ire:

—Jis jau ir miegos... Le
onas Prūseika mirė...

Tai buvo apie 10 valanda

tris asmenis

augai.
visi

Dranga Prūseika gvdė. ji 
nridaboio gvdvtoias Dr. A. 
J. B^rtašius (Bar t a s h ) . 
draugiškas žmogus. kuris 
čia na t arti Joniku namu 
turi savo kabinėta. Prieš 
T,erm o m irt,i o'vdvtoins Bar- 
tašius ąnlankvdavo ji no 
du kartu nėr diena. Kai 
tik būdavo reikalas, jis tno- 
ian čia užeidavo ir suteik
davo ligoniui visokia na^al- 
ba. Rūpestingai gvdvtoias 
Bartašius draugą Prūseiką

Kaip laidoti?
Draugas Prūseika, kaip 

apžvalgus ir sąmoningas

veikė j as, buvo parašęs tes
tamentą. Tessamentųi vyk
dyti įgaliojo 
J. Jckubką,
“Vilnies” buhalterę Mildre- 
dą Savukaitę - Fribergienę. 
Visi tiys vilniečiai, 
trys jo geri d
Jis turėjo santaupų — be 

kitko neseniai miręs Dr. V. 
Šimkus, Prūseikos geras bi
čiulis, prieš mirdamas pali
ko jam $1,00). Testamente 
velionis parašė, kati liku
sius nuo jo la 
gus įgaliotieji 
mažą sumelę 
artimiems bičiuliam^, span- 
dai ir organizacijoms. Kaip 
jis turi būt i 
tamente nepa 
ta įgaliotiesiems, jų nuožiiU 
rai, jų valiai.

Testamento 
remiuosi tik draugų pasa-j 
kojimais. Kaj jis kada nors 
bus paskelbtas spaudoje, ži
nau, kad bus įdomus doku-| 
mentas, iš kurio ne vienas 
mūsų galės pasimokyti.

Kada ir kjur laidoti?
L. Prūseika mirė penk

tadienį, o šeštadienį ir sek
madienį vilniečiai turės sa
vo bazarą; visi bus labai 
užimti darbais. Tad jie 
nutarė draugą Prūsęiką lai-| 
doti kovo 29 dieną,. trečia
dienį. I I

Kadangi L. Prūseika JAV 
išgyveno apie 50 metų — 
ilgiausiai Čikagoje,, lai bu
vo nutarta j: palaidoti ČL 
kagoje Tautinėse lietuvių 
kapinėse.

J. Pauliukas nuvyko pas 
kapinių manadžerį ir nu
pirko kapinėse plotą žemė^ 
ten pat, ant 
palaidotas Pi 
bičiulis. gydy 
kus. Nupirk ti du į Uotai 
kad būtų vietos paminklui 
pastatyti. Pauliukas pini
gus sumokėjd,, gavo kvitą, 
kurioje aiškiai pažymėta, 
kad nupirktajame 
plote bus palaidotas Leonas' 
Prūseika.

Prūseikos lūidojimu rūpi
nosi direktorius p. Ridikas. 
Jis tuomet buvo išvykęs 
atostogų į Floridą, bet kai 
gavo žinią apie Prūseikos 
mirtį, lėktuvų iš ten grįžo, 
kad galėtų pats laidotuvių 
apeigas tvarkyti, pasita^ 
riant su vilniečiais. Vėlioj 
nis su p. Ridiku buvo geri 
bičiuliai.

Nutarta Prūseikos kūną 
iš pradžių pašarvoti Ridiko 
įstaigos koplyčioje - šerme
ninėje, o pirįnadienio vaka
rą, kai Mildos teatro salė irj 
kitos patalpos bus laisvos, 
perkelti jį į Mildą, į didžią
ją teatro saįę. Visiems juk 
buvo aišku, j kad Prūseikos 
laidotuvės bus tokibs dide
lės, kokių Čikagoš lietuviai 
ligi šiol nebuvo matę.

Taip ir buvo padaryta. ;
Teatro salėje

Karstas buvo pastatytas 
palei estrada (sceną); sken
dėjo žalumynuose ir gėlė
se: buvo daug gražių gė- 
lių vainikų nuo jo sesučių, 
nuo “Vilnies 
nuo organizacijų, 
vienių draugų ir (Irangių; 
Vaizdas kiekviename pali
ko nepamirštamą įspūdį.

Draugas prūseiką ramiai 
guli karste, 
gęs, jo vei 
raukšlių.

Per apie pustrečių metų 
kankintas sunkios ligos, ki
toks jis ir pegalėjo būti.

Pirmadienio ir antradie1- 
nio vakarais! teatro salė pil|- 
na žmonių.' “Vilnies” re-

kati liku- 
idotuvių pini- 
padalintų po 
jo ginįinėms,

>aladotis, tęs- 
sakyta, palik-

aš nemačiau

Tad jie

dieną, i trečiai

palaidoti Či-j

daktorius L. Jonikas vado
vavo visoms apeigoms. Pir
mą vakarą programoje da
lyvavo Ciceros Moterų Cho
ras, vadovy s t ė j e Estelės 
Bogdanienės, sugiedodamas 
keletą momentui pritaikytų 
dainų. Sakė kalbas: Diek 
Čryley nuo Sveturgimams 
ginti komiteto, kuris kadai
se gynė L. Prūseiką, kai 
makartistai buvo pasimoję 
jį ištremti; taipgi kalbėjo 
Vincas Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius. L. Jonikas 
perskaitė daug užuojautos 
telegramų iš Lietuvos ir iš 
JAV.

Antradienio vakara dau
giau buvo telegramų iš Lie
tuvos; jose siuntėjai davė 
šiltus, draugiškus L. Prū
seikos nuveiktų darbų įver
tinimus.

Iš Niujorko atvyko Lite
ratūros Draugijos pirmi
ninkė Katrina Petrikienė, 
Lietuvių Meno Sąjungos at
stovė — Ieva Mizarienė, 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo sekretorius Jonas 
Siurba, ir “Lasvės” redak
torius Rojus Mizara. Me
ninę programą atliko: 
Konstancija Rimkienė ir 
Bernisė Rasinskienė—due
tas, akompanuojant O. Pet
ru t i e n e i ; Aido Choras, 
LKM Vyrų Kvartetas — 
P. Dauderis, R. Žilis, P. 
Kirka, M,. Vidra: LKM ir 
Aido Chorai kartu.

Sakė kalbas: I. Mizarie
nė, K. Petrikienė, J. Siurba (kiai neleis, jei pažymėtoje 
ir Dr. A. Margeris.

Trečiadieni, kaip 1 vai.' tuomet grįšime1 atgal su 
popiet, nutarta atsisveikin- Prūseikos palaikais, ir su- 
ti su velioniu ir palydėti jį 
į kapines, į amžinatvę. Bet 
atsitiko ka& tokio netikėto 
ir nelaukto, apie ką tenka

seikos palaikų nelaidoti ten, 
kur jam vieta paruošta ir 
duobė jau buvo pradėta 
kasti.

Balčiūnas išėjo.; Mes ste
bimės iš kapinių valdybos 
įžūlumo, nežmoni’š kūmo. 
Mes sakėme: kapinių val
dyba turbūt pamišo, šitaip 
darydama. “Ką dievas no
ri nubausti, tam pirmiau
siai protą atima...” sako 
žmonės.

Užeina daugiau į “Vilnį” 
žmonių ir sako: Jie tikrai 
žiną, kad kapinių valdyba 
Prūseikos nenori įsileisti į 
kapines dėl to, kad jis bu
vęs komunistas, pažangio
sios JAV lietuvių dalies 
veikėjas ir publicistas.

Dalykas pavestas advoka
tui, kuris pasakė kapinių 
valdovams: jei savo piktas 
užmačias bandysite praves
ti., eisime į valdinį teismą.

Susirenka L. Prūseikos 
įgaliotieji ir nusitaria: ne
sitraukti nė colio, — laiky
simės, kaip nutarėme. Prū
seiką lydėsime į kapines su
tartu laiku. Jei tie mul-

vietoje duobė nebus iškasta,

kalnelio, .fcur 
‘ūseikos geras 
;ojas V. Šim-|čia pat skaitytojui papasa

koti.
Kapinių bosai šturmuoja
Jau serpąi Čikagos pa

žangesnieji lietuviai įkūrė 
t. v. Lietuvių Tautines ka
pines (Lithuanian Nation
al Cemetery). Jos buvo 
įkurtos po to, kai kunigai 
atsisakė mirusius laisvama
nius įsileisti į šv. Kazi
miero kapi-n-es. Tautinės 
kapinės įkurtos nedideliame 
miesteliuke, Willow Springs, 
Ilk, prisiglaudusiame prie 
Čikagos didmiesčio pietva
karinio šono. Jas steigiant, 
buvo sakyta, kad čia turės 
vietą kiekvienas lietuvis, 
nežiūrint jo įsitikinimų bei 
pasaulėžiūros.

Dabartinę kapinių drau
gijos I valdybą sudaro: J. 
Balčiūnas — pirmininkas, 
ir M. Gudelis—sekretorius. 
Pastarasis, beje, yra ir 
menševikiškų “Naujienų” 
administratorius.

i Trečiadienio rytą “Vil
nies” raštinėn įeina J. Bal
čiūnas ir sako: Neleisime 
Prūseikos laidoti ton vie
ton, kurią J. Pauliukas nu
pirko. Kodėl neleisią? Gir
di, ten pat arti palaidotas 
V. Biržiška, ten pat pakas
ti ir J. Šliupo pelenai ir 
jam pastatytas biustas, o 
jūs, vilniečiai, veikiausiai 
pastatysite Prūseikai dide
lį paminklą, kuris visus nu
stelbs,.. - .

Mįatote, gerbiamas skai
tytojau, kas čia darėsi!..

J. Pauliukas atsako: Ne
si skaitysime su jūsų reika
lavimais; Prūseiką laidosi
me ten, kur sutarėme 
kapinių manadžerium 
Kasiu.

Tarytum išprotėjo
J. Balčiūnas siūlo J. Pau

liukui sumą pinigų — nori 
papirkti! —- jei sutiks Prū-

i

žemes

” personalo,;
"nuo pa

tarną įspūdį

bet jis suval
dė matosi gilių

jūs, vilniečiai,

su

rašįme kitus būdus, kaip ir 
kui* jį garbingai palaidoti.

Žmonės skambink M,. Gu- 
deliui: ■.... t

—Ką jūp darote, nejaugi 
jūs visiškai išprotėjote, kad 
dasileįdžiate prie tokio bai
saus žygio”!.. ,

■ Ateina pirma valanda, ir 
vis dar neaišku, kuo laido
tuvės baigsis. L. Jonikas 
pradeda programą. Jis nie
ko nepasako apie tai, ką 
kapinių vadovai yra nuta
rę. ' Tai žinojo tik nedidelė 
grupė žmonių.

Publika netelpa į 
teatro salę

Jeigu per pirmuosius 
vakarus Mildos teatras bu
vo kupinas žmonių, tai tre
čiadienį, prieš L. Prūseikos 
išlydėjimą, publika į teat
rą netilpo: buvo kupina že
mutinė salė, buvo pilnas 
žmonių ir balkonas.

L. Jonikas skaito daugiau 
užuojautos telegramų. Me
ninėje programoje: Duetas 
— K. Rimkienė ir B. Ra
sinskienė, solo—Estelė Bog- 
denienė. Kalba: M. Bace
vičius, adv. Irving Stein- 
bergas, kuris gynė L. Prū
seiką, kai reakcionieriai jį 
ryžosi ištrernti; James 
West, komunistų vadovas 
Illinois valstijoje, kuris už 
keleto dienų turės eiti 18- 
kai mėnesių kalėj iman — 
buvo nuteistas Cleyelande 
(“dėl nusika 11 i m o Taft- 
Hartley įstatymui” — koks 
biaurus dalykas!); advoka
tė Stefanija Masytė, atvy
kusi su tėveliais iš Detroi
to. Paskutinis kalba R. Mi7 
žara (joi kalbos dalys buvo 
išspausdintos balandžio 8 
d. “Vilnyje”).

(Tenka priminti, kad me
ninę programą dainininkai 
atliko būdami balkone, ir 
jų liūdnų dainų aidas iškil
mingai aidėjo per visą salę, 
tarytum iš dausų atėjęs.)

R. Miizarai kalbant, J. 
Pauliuką šaukia prie telefo-

du

no. Kapinių valdyba prane
ša, kad duobė yra kasama 
ten, kur reikia; prašo nesi
skubinti L. Prūseikos kū
ną vežti į kapines, kad 
duobkasiai suspėtų atlikti 
savo darbą laiku... Vadina
si, kapinių valdyba “su- 
protėjo” — nusileido ryž
tingam Prūseikos laidotojų 
reikalavimui...

žmonės verkia
Publika kviečiama atsi

sveikinti su Leonu Prūsei
ka. Kiekvienas eina pro 
karstą, gailiai pažvelgia į 
gulintįjį karste įžymųjį 
veikėją - vadovą, nulenkia 
galvą, susikaupia ir eina iš 
teatro salės.

Eina žmonių masės. Kai 
kurios moterėlės, sustoju
sios ties karstu, persižeg
noja ir, žiūrėdamos į gulin
tįjį karste, gailiai verkia. 
Vienas senukas, apie 80-90 
metų, kresnas, nunešiotais 
rūbais vilkįs, sustoja ties 
karstu ir pradeda taip 
verkti, — rodėsi, ten pat 
sukniubs. Apsiverkia ir ve
lionio d r a u g ai, bičiuliai, 
praeidami pro karstą, pas
kutinį kartą žvilgterėdami 
į ramiai gulintį Leoną. Kol 
praeina šimtai žmonių — 
ima laiko.

Liūdnos muzikos melo
dijos sklinda po salę.

Momentas iškilmingai 
graudus!..

Matau žmonių iš visos ei
lės miestų: iš Milwaukee, iš 
Kenoshos, iš Rockfordo, iš 
Detroito—Masiai, ir iš kitu 
miestų; buvo gerokas būrys 
f ar merių.

Iš salės karstą išneša: 
T. Jokubka, M. Bacevičius, 
St. Vėšys, V. Judz-entavi- 
čius, J. Mažeika, R. Mizara.

Garbės grabnešiai: V. 
Totka, V. Rudaitis, A. Ma
ziliauskas,: J. Kaminskas, 
B. Gelgautas, P. Dauderis.

Karstas įdedamas į spe
cialų automobilį.

Nešamos gėlės, dedamos 
į kitą specialų sunkvežimį.

Rikiuojasi automobiliai, 
kurių buvo apie du šimtu, 
visi kupini palydovų. Paga
liau pradeda judėti. Pir
miausiai vyksta Leonas 
Prūseika—karste...

Kas toliau ?
Viena “pakvaišusi boba” 

(taip ją kai kurie čikagie- 
čiai vadina) per radiją ra
gino chuliganus (turbūt 
tuos, kurie daužo “Vilnies” 
langus) sudaryti pikieto li
niją kapinėse, neįleisti ten 
Prūseikos. Buvo pranešimų, 
jog chuliganai iš tikrųjų 
darys ermyderį kapinėse, 
gal ir muštynes.

Laidotuvių vadovai pa
reikalavo iš miesto val
džios, kad į kapines pri
siųstų policijos. Palydovai 
pasirengė su chuliganais - 
užpuolikais, jei bus reikalo, 
apsidirbti.

Kapinės nuo Mildos rūmų 
toli. Kelyje palydovų ma
šinų linija buvo suskaldyta.

Kai pasiekėme kapines, 
pamatėme atvykstančius pa
lydovus iš trijų pusių. Mil
žiniška minia žmonių. Kai 
kurie jų buvo atvykę anks
čiau.

Kapinėse prie duobės kal
bą pasakė J. Pauliukas.

Susikaupimo momentas 
atėjo: karstas bus leidžia
mas duobėn. Duobė gili. 
Dugne stovi įleista cemen
tinės “skrynios” dalis: jon 
bus karstas įdėtas.

Staiga laidotuvių direk
torius ima iš karsto nešėjų 
pirštines, kuriomis buvo už
simovę karstą nešant, ir 
deda ant karsto. Aš pra
šau p. Ridiką, kad paliktų 
man pirštines prisiminimui

šio ypatingo liūdno momen
to.

Staiga karstas ima lėtai 
lėtučiai leistis žemyn, že
myn į tą šaltą c e m -e n t o 
skrynią. Žmonės ima skirs
tytis. Vieni vyksta namo, 
kiti šia proga ryžtasi ap
lankyti saviškius bei drau
gus, gulinčius šių kapinių 
žemėje.

Diena buvo saulėta, daili; 
vėsi, bet nešalta. Saulė jau 
baigė dienos kelionę.

Aš dar grįžtu prie duo
bės. Duobkasiai atsargiai 
leidžia cementinės skrynios 
antvožą. Uždengia karstą. 
Saulė žeria paskutinį kartą 
savo spindulius į duobę. 
Ant antvože- sušvyti užrašy
ti didelėmis raidėmis žo
džiai: LEONAS PRŪSEI
KA.

Ko] duobkasiai duobę už
kas, tai ir saulė nusileis. 
Saulėleidžio metu draugas 
Leonas gula į amžiną poil
sio vietą.

Bet saulė rytoj rytą ir 
vėl užtekės. Ji visuomet 
mums švies. Taip pat ir 
Leono Prūseikos darbai, jo 
mokymai — visa, ką jis pa
liko gražaus tarp mūs, gy
vuos!..

Kapinėse viešpatauja ty
la. Organizuotu chuliganų 
nesimato—gal jie kur nors 
iš tolo ir staugė, ir kaukė, 
bet tai nesudrumstė Lietu
vių Tautinių kapinių ramy
bės, nesugadino minios nuo
taikos.

Palydovai grįžta atgal į 
didmiestį. Nemaža jų dalis 
užsuko į Mildos salę, kur, 
einant lietuviška tradicija, 
buvo pavaišinti užkan
džiais.

L. Prūseika ir spauda
Mirus Leonui Prūseikai, 

vietos spauda bandė jo mir
tį ignoruoti; tik menševikų 
orakulas pasiryžo dar kar
tą jį iškolioti redakciniame. 
Angliška spauda vis tyli.

Staiga suskamba “Vil
nios” telefonas. Balsas iš 
“Chicago Tribune” redak
cijos:

—Kas buvo Leonas Prū
seika?..

Iš “Chicago Daily News”:
—Kas buvo mirusis Leo

nas Prūseika?..
—Kodėl jūs dabar mūs 

klausiate?
—Todėl, kad skai tome 

TASSO, iš Maskvos, žinią, 
kad jis mirė, kad jis buvo 
jūsų redaktorius, — atsako.

Pasirodo. TASS žinių 
agentūra Maskvoje pirmiau 
sužinojo apie L. Prūseikos 
mirtį, negu čia pat, pano- 
sėie esantieji dienraščiai. 
TASSo žinia buvo paskelb
ta visam pasauliui, ir visa 
žmonija sužinojo apie Leo
ną Prūseiką.

' Primintina, kad abudu 
didieji angliški Čikagos 
dienraščiai apie L. Prūsei
ką parašė, ypatingai 
žmoniškai parašė “Chica
go Daily News.” O lie
tuviškų. veiksnių spauda 
neparodė jokio žurnalis
tinio akylumo; ji pasirodė 
kvailai, nepasakius kitaip.

Liliputai bandė ignoruo
ti milžiną; kai kurie jų dar 
gi ryžosi jį “sukritikuoti.”

Veltus ir nedėkingas jų 
darbas!

Tai tiek turėjau skaityto- 
iams pasakyti apie Leono 
Prūseikos mirti ir laidotu
ves.

Washingtonas. — JAV 
reikalavo iš Bulgarijos, kad 
ji atsilygintų su šios šalies 
biznieriais, kurių nuosavy
bės karo laiku buvo sunai
kinta arba konfiskuota. 
Bulgarijos atstovas griež
tai atsisakė.
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Knygos “Eikite, mišios pasibaigė” 
autorius atsako kun. K. J. Gutui

KNYGOS “ITE,MISSA ĖST” autorius jonas 
RAGAUSKAS NESENIAI GAVO Iš UŽSIENYJE GY
VENANČIO PAŽĮSTAMO KUNIGO K. J. GUTO LAIŠ
KĄ APIE ŠIĄ KNYGĄ.

ŽEMIAU SPAUSDINAME ŠIO LAIŠKO IšTRAU- 
KĄ IR J. RAGAUSKO YIEŠĄ ATSAKYMĄ.

Jono Ragausko atsakymas
Kunige Jonai,
Į Tavo draugišką laišką 

atsakysiu irgi draugiškai. 
Tik ar nesupyksi, k a d ne 
asmeniškai, bet viešai? 
Man atrodo, nėr ko pykti: 
mūsų veikla yra visuomeni
nio pobūdžio, o kadangi 
laiške kalbi kaip tik apie tą 
veiklą, tai tegul pati visuo
menė vertina ir mūsų sam
protavimus apie ją.

“Nesame buvę ypatingi 
draugai, bet, rodos, nebuvo
me nė priešai,” — rašai. Iš 
tikrųjų, priešai nebuvome 
ir gana bičiuliškai gaudėme 
vėžius Tavo tėviškės eže
ruose dar 1940 metų vasa
rą, kai buožių laukus mati
ninkai jau skirstė beže
miams.

Bet štai nuo to laiko mū
sų keliai pradėjo skirtis: 
vienas iš mūsų nuėjo pir-

Kunigo Guto laiškas
Mielas Prieteliau,

Leisk pirmiausia pasisa
kyti apie pačią knygą. Rei- 

.kia pripažinti, kad ji para
šyta gabiai, sklandžiai. Ji 
turi gražių, tiesiog lyriškų 
vietų, ypač pradžioje, kur

I kalbama apie mokslo die
nas...

Patiko man Paties džen
telmeniškumas, nes, atsi
liepdamas neigiamai apie 
asmenis, nevadinai jų tik
romis pavardėmis...

Nesame buvę ypatingi 
draugai, bet, rodos, nebu
vom ne priešai. Dėl visos 
tos permainos, kuri Pačiame 
įvyko, man nekyla jokios 
neapykantos, bet tik gaila, 
kad taip atsitiko. Pagrin
dinis jausmas, kurį Pačiam 

| jaučiu, yra tas, kad m a n 
gaila Paties: aš jokiu bū-

1 , du netikiu, kad Pats būtu
mei naujame kelyje laimin
gas ar ramus ir patenkin- myn, kitas... kartu su vė
tąs savo dirbamu darbu, žiais — atbulas.
Tegu žmogaus dvasia plati, griauna, kitas stato, 
sakykime tam tikra prasme 
“lanksti,” bet tokie posū
kiai turi palikti skaudžių 
pasėkų. Pasąmoninė būse
na ne taip lengvai pakei
čiama naujais “įsitikini
mais.” Ji pasireiškia kad 
ir košmariniais sapnais...

Tikiu, ką Pats rašai, kad 
bent iki 1940 m. savo pro
fesijoje buvote nepeiktinas, 
sąžiningas darbi n i n k a s . 
Man lengva tai tikėti, nes 
Patį pažinau kaip rimtą, 
gerą žmogų, rimtai žiūrėju
sį į savo pareigas. Čia tik 
vienas dalykas mane stebi-' 
na, kaip per eilę metų to
kio gyvenimo Pačiam nepa
sitaikė intymesnio kontakto 
su Anapus, vienokiu ar ki
tokiu būdu išgyvenamo, pa
juntamo...

Tikiu, kad pasaulėžiūros 
atžvilgiu žmogus apsispren
džia ne tiek racionalių ar
gumentų veikiamas, kiek 
voluntariai pakrypdamas į 
vieną ar kitą pasaulėžiūrą, 

I artimesnę savo valiai ir šir
džiai...

Pats griaudamas, manai 
darąs gera, o aš statyda
mas. Žinau, ką aš duodu 
statydamas, bet Pats, ar 
nujauti, ką darai griauda
mas, ką žmogus veiks su ta 
tuštuma, su ta vienatve, 
ypač senatvėje, ligoje, mir
tyje. O tų dalykų nė vie
nas mirtingasis neišvengė 
ir neišvengs. Čia kalbu iš
eidamas iš žmogaus būties 
teikalavimų, neužsiminda
mas apie Didžiąją Realybę, 
kuri egzistuoja nepriklau- 
mai nuo mūsų valios ir nu
sistatymo.

Atleisk, Mielas Jonai, jei 
mano laiškas Tau padarys 
nemalonų įspūdį, žinau, 
kad neturiu teisės Paties 
mokyti ar nurodymus duo
ti, kaip Pats turi elgtis ar 

i galvoti. Parašiau kelius 
žodžius, atsiminęs tas va
landas, kada draug i š k a i 
pakalbėdavom ir pabend- 
raudavom, Paties knygos 
perskaitymo proga. Jei ši
tie mano žodžiai Patį pa
sieks, parašyk kelius žodžius 
man apie savo gyvenimą, 
apie dabarties Lietuvoje 
pasiektus laimėjimus švie
timo, mokslo ir meno srity
se. O tuo tarpu lik sveiku
tis, nes ir taip daug prira
šiau.

Nuoširdžiai gerbiąs,
K. J. Grūtas

Vienas 
, Tik 

katras katrą funkciją vyk
dome?

Kui is kurioje rolėje
Sakai, kad Tu statai, o aš 

griaunu. Atseit," Tu eini į 
priekį, o aš—atbulas. Bet 
juk ir vėžiui atrodo, kad tik 
jis iriasi į priekį. Vadina
si, vien savo paties įspūdžiu 
vadovaujantis vertinti savo 
veiklos negalima — reikia 
ieškoti objektyvesnio krite
rijaus.

Manau sutiksi ir Tu, kad 
už atskiro žmogaus subjek
tyvų įspūdį daug objekty
vesnė yra visuomenės nuo
monė, o objekt y v i a u s i ą 
sprendimą gali duoti vien 
mokslas.

Tiesa, mokslams vystan
tis ir vis labiau įsitvirti
nant žmonių buityje, baž
nyčia pradėjo pati dangsty
tis mokslo skraiste. Pama
čiusi, kad atviroje kovoje 
su mokslu pralaimi, bažny
čia pradėjo siūlytis moks
lui į draugus. Ji būtinai tu
ri taip elgtis, jei nenori lik
ti viena su “dievo apreikš
tomis” dogmomis. Turi da
ryti rever a n s u s mokslui, 
kad galutinai neatbaidytų 
nuo savęs šių dienų išpru- 
susio žmogaus.

Žinoma, Tu kitaip vertini 
šią bažnyčios taktiką: ma
nai, kad ši bažnyčios “drau
gystė” su mokslu nuoširdi. 
Bet gal ir Tu nesiryžti pa
teisinti bažnyčios dogma
tizmo tironijos viduram
žiais, — bent jau nešlovini

Vis

Mokslo keliu
Nepaisydamas absurdiš

kų religinių dogmų, moks
las visada ieškojo tiesos, o 
ją surasdamas ir atskleis
damas, rodė visuomenei ke
lią į geresnį, j 
gyvenimą. Tuo ‘ 
gija, skelbdama 
pasauliui ir i 
smaugė ir šmei 
“Scientia inflat f— mokslas 
žmogų daro pasipūtusį”; 
norėjimas daug žinoti — 
pirmosios nuodėmės rojuje 
ir visų žmonijos nelaimių 
šaltinis, — taip teigia bib-

aimingesnį 
tarpu reli-

gyveni ijiui, 
žė mokslą.

Koks gi tad : i k r ajs i s 
“mokslinis” relig 
ir jos įvertinimą 
religiją vadina prietarais, o 
o religinę veiklą — liaudies 
mulkinimu.

O kaip vertinai mūsų veik
lą visuomenė?

Gaila, kad esi toli nuo 
Lietuvos ir nega 
mano knygos “ 
ėst” pasisekimo
Nesigiriu, bet furiu pasa
kyti, kad vargui ar kokia 
religinio turinio 
tuvoje buvo taip godžiai 
skaitoma ir taip giriama, 
kaip ši ateist
Tur būt, žinai,'kad už ją 
man paskirta j Valstybine 
premija?

Taip mano veiklą vertina 
visuomenė. O Tu sakai, kad 
aš griaunu!
Žinoma, Tu pasakysi,! kad 

ne visi mano veikla paten
kinti —■ tikintieji ją smer
kia. Sutinku. Tačiau, kuni
ge Jonai, šiandien jLiejtuva 
jau nebe ta, kui 
kai beveik prie

Didieji laiitiėjimai
Prašai mane ;

apie “dabartie!? Lietuvoje 
pasiektus laimėjimus [švie
timo, mokslo ir meno srity
se.” Manau, kad gauni pa
žangiuosius Ame r i k o s ir 
Kanados lietuvių laikraš
čius: “Laisvę,” 
“Liaudies balsą 
formuoja užjūr 
apie Tarybų L 
mėjimus. Šie la 
kie dideli, kad 
tuvių, 
Lietuvos karo 'metais, jais 
netiki. Kunige Jonai, jei 
gali patikėti man, kad ne
meluoju, tai žir 
rašo

ijos vardas 
s? Mokslas

Ii pats būti 
Ite, missa 
liudininku.

•knyga Lie-

ip giriama, 
nė knį/ga.

'ią Tu ipali- 
s 20 metų!

parašyti

“Vilnj” ir 
” Jie in- 

|o lietuvius 
įietuvos lai
mėjimai to- 
daugelis lie- 

ypač pabėgusių iš

ok: visa, ką 
tie laikraščiai ; apie 

naują gyvenimą Tarybų
Lietuvoje, tiesa

Mudu gerai 
buržuazinius laikus, kada 
Lietuvoje buvo ne tiktai 
kalbama apie inteligentų 
perteklių, bet ir iš tikrųjų 
inteligentų buvo I “per 
daug”; jie skelpdavosi laik
raščiuose, ieškodami bet 
kokio darbo. Į Atsimename 
laikus, kai buvo uždarinė-

atsimename

jamos jau ir taip negausios 
gimnazijos...

O šiandien kiek mūsų res
publikoje vidurinių, specia
lių ir aukštųjų mokyklų! Ir 
niekas nekalba apie “inteli
gentų perteklių” — gydy
tojų, inžinierių, mokytojų 
ir kitų kvalifikuotų darbuo
tojų mums vis trūksta! Vi- 
sū mūsų gausi inteligenti
ja turi darbo per akis: kiek 
fabrikų, institutų, gamyk
lų jau įsteigta, ir kiek jų 
kuriama, statoma naujų! 
Kauno hidroelektrinė, apie 
kurią anais laikais kai kas 
tik svajoti drįso, jau kelinti 
metai veikia. O prie Vievio 
statoma šiluminė elektrinė 
bus dvylika kartų galinges
nė už Kauno HES!

Tarybų Lietuvoje mokosi 
visi, kas tik nori, o jauni
mui privalomas aštuonerių 
metų mokslas. Ne už kalnų 
laikai, kada inteligento są
voka dabartine p r a s m e 
mums bus nebereikalinga, 
nes inteligentai bus visi ta
rybiniai žmonės.

Jauni ir nauji žmonės
Nejau manai, kad visa 

tai nepalieka jokių pėdsakų 
mūsų ž m o n i ų sąmonėje? 
Nejau tiki, kad mūsų visuo
menė tebėra tokia pat, ko
kią palikai?

Taip, senoji karta, apla
mai kalbant, dar tiki, bet 
šiandien vis sunkiau rasti 
šeimą, kurioje nebūtų kom
jaunuolio ar komunisto, įsi
tikinę, kad “ir komunistai— 
neblogi žmonės.” Jei anais 
laikais apie civilinę metri
kaciją mums būdavo baisu 
ir pagalvoti, tai dabar civi
linė santuoka normalus 
reiškinys. ■ „ ,

Štai kodėl dabar visas 
jaunimas ir vis didesnė se
nesniosios kartos dalis į 
mokslinę ateistinę propa
gandą žiūri kaip į savaime 
suprantamą, neatskiriamą 
mokslinio liaudies švietimo 
dalį ir nebevadina šios veik
los griovimu. Šį žodį mūsų 
visuomenė jau taiko prie
šingo pobūdžio |eiklai.

Tokie reikalai, kunige Jo
nai, dabar Tarybų Lietuvo
je. Gal pasakysi, kad jei 
taip, tai, matyti, prasti po
pieriai su mūsų visuomenės 
morale? Juk su bedievybe 
turi ranka rankon eiti do
ros ' smukimas. Taip galvo
jau ir aš, būdamas tikinčiu 
kunigu.

Deja, ir šiuo atžvilgiu ne
galiu Tavęs “paguosti” — 
komunistinė moralė sėk
mingai pakeičia atgyvenu
sią religinę moralę. Vienu 
atžvilgiu padėtis Jieka ne
pasikeitusi: kaip anais lai
kais, taip ir dabar, kunigų 
moralė tebėra žemesnė 
visuomenės moralę...

Apie pasauiėžiūras
Rašai: “Tikiu, kad

uz

pa
saulėžiūros atžvilgiu žmo
gus apsisprendžia ne tiek 
racionalių argumentų vei-

plečiamais.Vilniaus miesto taksi pa'rkas. Čiamatomė taksi mašinas garažo 2-ajanie aukšte,

kiamas, kiek voluntariai 
pakrypdamas į vieną ar ki
tą pasaulėžiūrą, artimesnę 
savo valiai ir širdžiai.”

Nejaugi, rašydamas šiuos 
žodžius, nepagalvojai apie 
save? Juk šis pasakymas 
tinka ir Tavo pasaulėžiū
ros atžvilgiu. Jei mano dva
sios pasaulį formavo dau
gelis išorinių veiksnių, tai 
ne kitaip buvo ir su Tavo 
dvasios pasauliu.

Nesupyk už šią visai gy
venimišką supoziciją: jei 
Tu būtumei gimęs ir augęs 
ne religingoje katalikiško
je, bet musulmoniškoje šei
moje ir aplinkoje, tai šian
dien būtumei ne katalikų 
kunigas, bet mahometonų 
imamas. Skelbtume! kas
dien iš minareto viršūnės: 
“Nėra kito dievo, kaip tik 
Alachas!,” o krikščionis va
dintume! giaurais. Na, o 
kaip būtų buvę, jei būtumei 
gimęs ir augęs komunisto- 
pogrindininko šeimoje?

Mokslas ir patyrimas
Bet aš tuo anaiptol ne

noriu pasakyti, kad visos 
religijos ir ideologijos vie
nodai geros! Egzistuoja ob
jektyvi tiesa, ir ją atsklei
džia mums ne kas kita, kaip 
amžinasis religijos priešas 
—mokslas! Atskleidžia ją 
taip pat ir gyvenimo paty
rimas, jei žmogus, išėjęs į 
gyvenimą su antimoksline 
religine pasaulėžiūra, ne
paisydamas “valios ir šir
dies” ryšių su savo praeiti
mi ir bažnyčia, ryžtasi kri
tiškai patikrinti savo įsiti
kinimus. Iš tikrųjų “valia 
ir širdis” daug daugiairnu- 
lemia ne tiek žmogui atsi
sakant klaidingos pasaulė
žiūros, kiek jos atkakliai 
laikantis.

Bet gana apie'tai: nesi- 
ginčykim, nes, kaip sakai, 
“prieš žmogaus valios nusi
statymą neveikia jokie ar
gumentai.”

Mini “Didžiąją Realybę, 
egzistuojančią nepriklauso
mai nuo mūsų valios.” Pri
pažįstu ją ir aš, nes p'ats 
esu jos maža dalelė. Tačįau 
nepripažįstu jokios “Realy
bės” fantastine religine 
prasme. Kodėl? Todėl, kad 
jos nėra.
Jokios “Anapus” nesiranda

Stebiesi, kad man nieka
da “nepasitaikė vienokiu ar 
kitokiu būdu išgyvenamo, 
pajuntamo intymesnio kon
takto su Anapus.”

Stebėjausi Tuo kitados ir 
aš—tada, kai, blėstant ma
no tikėjimui, ilgai ir karš
tai meldžiausi, prašydamas 
dievą išgelbėti mano tikėji
mą. Stebėjausi, kodėl die
vas taip atkakliai tyli, kol 
įsitikinau, kad to“Anapus” 
visiškai nėra. • Dabar tuo 
nebesistebiu ir ramiai palie
ku tikintiesiems manyti, 
kad aš esu “nesuprantamo 
dievo lėmimo” nuo amžių 
amžinųjų įtrauktas į “juo
dąją knygą.” I

Sąžines ramybė
Taip, dabar esu ramus, 

nežiūrint to, kad Tu ir d 
gelis tikinčiųjų — vieni
gailestaudami, kiti piktžo
džiaudami — sako: “Aš'jo
kiu būdu netikiu, kad Pats 
būtumei naujame kelyje 
laimingas ar ramus ir pa
tenkintas savo dirbamu 
darbu.” Niekada nebuvau 
toks , ramus, laimingas ir 
patenkintas savo darbu, 
kaip dabar, nors dirbu da
bar daugiau kaip kitados.

O reikalas čia paprastais. 
Tikintieji neteisingai vaiz
duojasi ateisto psichinę 
būklę: jiems atrodo, kad 
tapti ateistu, reiškia ne tiek
ti tikėjimo, atseit, tapti

są apie religiją. Vadinasi, ALDLD REIKALAI
čia žmogaus sąmonė ir pats 
žmogus ne nuskursta, bet 
praturtėja. Netikintis dau
giau žino ir išmano už ti
kintį. O žinojimas žmogui 
visada teikia džiaugsmo ir 
kartu padaro jį protinges
nį, galingesnį, nes kiekvie
na nauja suvokta tiesa 
žmogų apginkluoja — 
rodo jam, kaip dirbti, 
tis, gyventi.

nu-

Mokslinė tiesa 
vietoj prietarų

Taigi, tikėjimas išnykda
mas nepalieka žmogaus 
dvasioje tuštumos — tikė
jimą išstumia ir jo vietą 
užima naujas sąmonės turi
nys, mokslinė tiesa. Todėl 
ir aš, “netekęs tikėjimo,” 
nejaučiu jokios “tuštumos.” 
Ir “košmar i n i a i sapnai” 
m a n ę s visai nekamuoja, 
kaip Tu, kunige Jonai, spė
ji-

Tai lyg ir viskas, ką no
rėjau Tau atsakyti. Lieka 
dar vienas, paskutinis daly
kėlis.

Žinau motyvus, dėl kurių 
palikai Tėvynę. Dar tada, 
kai tebetikėjau dieviškuoju 
kunigystės pašaukimu, ne
tik ė j a u, kad į “anapus” 
(rašomą mažąja raide) Ta
ve “pašaukė” dievas.

Išsigandai savo šešėlio, 
pabėgai. Norėjai, vadinasi, 
dar šioje ašarų pakalnėje 
gyventi ten, kur tau atrodė 
geriau.

Kalbos apie dievybę, apie 
pomirtinį gyvenimą, dangų 
ir t. t. — tik nevykęs prie
das prie šios žemės, prie 
vienintelės egzistuojančios 
Didžiosios realybės.

Gud bai!
Jonas RAGAUSKAS

REZOLIUCIJA 
Lietuvos atstovybes 

klausimu *
Per* eilę metų mūsų Vals

tybės Departamentas dar 
vis palaiko nekuriu seniai 
neveikiančių valstybių at
stovus, o jų tarpe ir Lietu
vos.

1. Kadangi Lietuvos val
džia, kurią tie atstovai sa
kosi atstovauja, jau virš 20 
metų neegzistuoja;

2. Kadangi Braz i 1 i j o s 
valdžia, o taipgi ir Vatika
nas matė reikalą nutraukti 
ryšius su nieko neatstovau
jančiais Lietuvos atsto
vais,—

Todėl ALDLD 15 Apskri
ties konferencija, laikyta 
1961 metų kovo 19 d., Cle
veland, Ohio, raginame vi
sas žymesnes lietuvių suei
gas priimti rezoliucijas, ra
ginančias baigti visus rei
kalus su nieko neatstovau- 
ajnčiais Lietuvos atstovais, 
kurie tik suirutes kelia tų 
tautų piliečių tarpe.

Rezolucijų komisija: 
Julius Krosin 
Victoria Daraškiene

au- 
ap-

i ne
turtingesnių. Tuo tarpu iš 
tikrųjų nustoti tikėjus į 
dievą, reiškia sužinoti >ie-

New Haven, Conn.
širdinga padėka

Tariu širdingiausią padė
ką visiems draugams ir 
draugėms, kurie laike ma
no ligos prisiuntė laiškų ir 
atviručių su užuojauta į li
goninę ir namus: Dėkui, 
kaip vietiniams, taip ir flo- 
ridiškiams, visiems ir vi
soms !

Buvau nusiminusi, ma
niau, kad neteksiu regėji
mo. Bet padarė operaciją. 
Daktaras tikrina, kad ope
racija pavyko ir akys pa
sveiks. Tai didelis džiaugs
mas, kad nereikės gyventi 
tamsoje.

Zofija Aleksienė

Philadelphia, Fa.
Mirė K. Yuknevičius

Kovo 22 d. mirė Kazimie
ras Juknevičius (Chalis Ju- 
can), gyvenęs 544 N., llth 
St. Palaidotas kovo 29 d. 
Holy Cross kapinėse. Liū
desyje liko žmona Ona ir 
du sūnūs — Juozas ir Cha
lis, jų žmonos ir vienas 
anūkas.

Velionio vienas brolis gy
vena Buenos Aires mieste, 
Argentinoje. Liko giminių 
Lietuvoje. Velionis paėjo iš 
Kupiškio apylinkės, Lietu
voje. Į Ameriką atvažiavo 
prieš 50 mėtų. Prie organi
zacijų nepriklausė, bet bu
vo “Laisvės” skaitytojas.

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
sūnūs. Pašarvotas buvo J. 
Roman šermeninėje. Nema
žai lankėsi į laidotuves ir 
palydėjo į kapines. Velionio 
žmona ir sūnūs visiems ta
ria širdingą ačiū! Lai būna 
Kazimierui lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėje.

J. St—tis

REZOLIUCIJA 
naujų narių įrašymo 

klausiniu
Atsižvelgiant į Lietuvių 

Literatūros Draugijos ap- 
švietos srityje nuveiktus 
darbus praeityje, atrodo, 
jog kiekvienas doras ir bent 
kiek apšvietos siekiantis lie
tuvis turėtų laikyti garbe 
joje prigulėti, tačiau taip 
nėra.

Todėl lai po šios ALDLD 
15-tos Apskrities konferen
cijos, laikytos 1961 metų 
kovo 19 diena, Cleveland, 
Ohio, kiekvienas konferen
cijos dalyvis ima sau už 
pareigą • pakalbinti savus 
draugus ■ ir pažįstamus įsi-^ 
rašyti į ALDLD.

Taipgi raginame ir visas 
apskrities kuopas intensy
viau be atidėliojimo imtis 
to garbingo darbo.

Atminkime, kad tai yra 
ne kurio vieno, o mūsų visų 
darbas!

Rezoliucijų komisija 
Julius Krosin 
Victoria Daraškiene

Hartford, Conn.
Savišalpos draugijos 
parengimas bal. 22

Sveikatos ir ilgo amžiaus 
žinovai sako: norint gyven
ti ilgai, visuomet būk links
mas, tai būsi ir sveikas. O 
sveikata lemia ilgą amžių. 
Sueik su žmonėmis, su 
draugais. Pasikalbėkite pa
juokaukite, tuomet pamir
šime visus negerumus.

Mes turime savišalpos » 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų* 
Draugiją. Nelaimei ištikus 
ji mums ateina į pagalbu 
sušelpia finansiniai ir su- 
drūtina dvasiniai. Pirmiau 
šita draugija daug darbuo
davosi dėl apšvietos, reng
davo prakalbas, platindavo 
literatūrą ir “Laisvę” turė
jom už organą. Ir dabar 
dauguma narių yra “Lais
vės” skaitytojai ir rėmėjai. 
Todėl jai lemta ilgai gy
vuoti. Turtu yra pasiturin
ti, bet nariais kasmet ma
žėja.

Sūnų ir Dukterų Drau
gija rengia žaismių parę 
bal. 22 d., šeštadienį, 157 
Hungerford St. Žaismės 
prasidės 2 valandą popiet, 
vakarienė bus 5:30. Po va
karienės bus geriausia pro
ga su draugais praleisti 
linksmai laiką. Tad bal. 22 
d. pasimatysime su visais. 
Prašom pasakyt ir kitiems. >

Ligi pasimatymo! '
Maskva. — Atvyko Af

ganistano premjeras Mo- 
hammedas Daudas.
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Philadelphia, Pa ROCHESTER, N. Y
Įdomu ik tai, kad 35,000 
bedarbių išsibaigusi ap- 
drauda bus mokama toliau 
per tam tikrą laiką.

„ Įvykęs rodymas filmų iš 
Lietuvos balandžio 8 d. la
pai gerai pavyko. Svečių 
susirinko tiek, kiek nebuvo 
turėta pirmesniuose paren
gimuose. Filmai visiems pa- į Pereitais metais Pennsyl- 
tiko ir gerai nusisekė. Drg. ' vanijos valstija gavo įplau- 
Grybui sekasi, Jisai pirmlkų nuo besilankančių turis- 
rodymo nuosekliai aiškina'tų daugiau bilijono dolerių, 
filmų prasmę, kas suteikia ši valstija garsi istoriniais 
atsilankiusiam sekti ir žino- įvykiais iš 
ti, kas bus vaidinama.

Pertraukoje paka 1 b ė j o 
M^at-lis, primindamas mūsų u? 
spaudos rolę ir einantį va-;P1 
jų “Laisvės” ir “Vilnies”; 
palaikymui. Atsiliep i m a s 
buvo gražus. Surinkta 
$115.22. Vardai aukojusių 
tilps “Vilnyje.” Draugai 
skyrė savo aukų pusę abiem 
laikraščiam. “Laisvei” sky
rė P. Puodis $10 ir Nevar- 
dauskas $5. šimtinė su 
centais, veikėjų tarimu, pa
siųsta “Vilniai.” Ačiū au
kojusiems. į

Šiame parengime buvo 
keli nauji ateiviai. Jie irgi 
aukojo laikraščių paramai. 
Rengėjai sakė, kad ateityje, 
kuomet bus gauta naujų 
filmų iš Lietuvos, tai vėl 
bus suruoštas jų rodymas.

Šiame parengime nesima
tė draugų Bekampių. Wm. 
Patten pranešė, kad drg. 
Bekampis serga, lanko gy
dytoją. Linkiu draugui Be
kampiu! susveikti.

civilinio karo 
laikų. Atsilankę svečiai, 
kaip iš šios šalies, taip ir 

1 užsienio, susipažįsta su pra
eitimi.

Na, šią vasarą valstija 
tikisi gražaus skaičiaus sve
čių. Istorinės vietos graži
namos, bet žiūrima, kad ne
prarastų senovės palikimų. 
Tai valstija skiria lėšų vie
tovių užlaikymui. Parkų 
yra didelių, gražių. Phila- 
delphija, G e 11 i s b u r gas, 
gas, Delaware Crossing 
yra svarbūs centrai.

Pilietis

SUŽEIDĖ DU JAV 
KARININKUS

Saigonas. — Pietiniame 
Vietname auga nusistaty
mas prieš Jungtinių Vals
tijų karininkus. Kas tai 
metė granatą į JAV kari
ninkų kareivinę ir sužeidė 
seržantą C. F. Cox. Kita 
granata buvo mesta į JAV 
karininko W. C. Thomas 
gyvenvietę ir jį sužeidė.

širdinga padėka
Tariame visiems ir

Mirė Antanas Velikis
Kovo 26 d. mirė‘Antanas 

Velikis. Gimęs Lietuvoje, soms širdingą padėką 
Kauno rėdyboje, Pumpėnų 
par., Joniškėlio rajone, Pus
trečių kaime. Į šią šalį at
važiavo 1909 metais ir visą 
laiką gyveno Rochesteryje. 
Apsivedė su Helena Duo
baite. Išaugino dukrą Lai- 
lutę, ją išleido mokslą.

Velikis buvo pažangių 
pažiūrų, skaitė “Laisvę”, 
prigulėjo prie LDS 11 kuo
pos.

Pašarvotas buvo pas G. 
Savage, jo koplyčioje, 1080 į 
North St. Į šermenis lankė- į 
si daugybė žmonių. Karstą 
puošė daug gėlių vainikų. 
Nors darbo dieną laidojo, 
bet į kapines palydovai su
darė 33 pilnus 
liūs. Palaidotas 
Hope kapinėse.

Nuo kapinių 
buvo pakviesti į Gedemino 
svetainę, ten atitinkamai

automobi-' 
laisvai, Mt.

palydovai

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime mylimą moterį— 
Heleną, dukrą Lailą, brolį 
Juozą Velikį, sesutę L. To- 
torienę, uošvę E. Duobienę, 
daug giminių, draugų ir 
draugių.

Ilsėkis, brangus drauge, 
amžinai! Šeimai ir gimi
nėms reiškiu užuojautą!

L. Bekis

vi
ii ž 

bent kokią suteiktą pagal
bą laike A. Velikio laidotu
vių, už gėlių vainikus, atsi
lankymą į šermenis. Ačiū 
visiems už suteiktą surami
nimą laike mūsų mylinio 
vyro ir tėvo laidotuvių. Dė-

kui G. Savage už malonų 
patarnavimą.

Helen Veliki s, žm
Laila Velikis, dukra.

E. Duobienė ir
visi giminės

(Ši korespondencija 
padėka turėjo tilpti 
šiame “Laisvės”

ona

ir 
praėju- 

r.umery, 
bet dėl susidėjusių aplinky
bių jokiu būdu negalėjome 
įtalpinti. Atsiprašome 
draugės Bekis ir kitų. —
Red.)

CLEVELAND, OHIO

Mirus

Leonui Prūseikai
Su mirčia to nepavaduojamo darbo.žmonių 

vado, pasiliko žymi spraga visuose mūsų judėji
mo baruose. Kad bent dalinai užpildyti tą 
spragą, mes prižadame tęsti visus jo nebaigtus 
darbus iki laimėjimo. Reiškiame gilią užuojau
tą jo giminėms ir artimiesiems, taipgi musų
spaudai—“Laisvei” ir “Vilniai,” kuriems 
paaukojo visą savo brandų gyvenimą.
Clevelando Meno Choras 
B. Kirstukas 
J. M(. Žebiys 
V. Romandas 
S. Kazilonis 
J. Petraus 
A. Mack
S. V. Kuzmickas \ 
J. Bagdonas

M. K.
S. Ivan
A. A. Salen
J. Z. Stripeika
J. Krasnickas
V. Daraškienė
M. Raulynaitienė
P. T. Nemura
A. V. Mockaitis

Detroitas. — Automobi- jau daugiau naujų automo- 
lių gamintojai sako, kad bilių parduoda.

WORCESTER, MASS.

M^ms

Leonui Prūseikai
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms, 

draugams, “Vilnies” personalui ir pažan
gioms organizacijoms, netekę įžymaus 
publicisto, kovotojo už taiką ir šviesesnį 

darbo žmonių rytojų.

J. H. Žilinskai J. Raulušaitis
R. I. Januliai K. Kasulis

F. Kazeliūnas

LOWELL, MASS.

M j im s

Leonui Prūseikai
Mes, Lowellio ir apylinkės lietuviai, 

liūdime netekę brangaus draugo.
Uršulė Daugirdienė 
M. Arbačiauskienė 
J. Blažonis 
A. Stravinskas 
A. Drazdauskas

• Jonas Gecevičius 
Julia Gec-evičienė 
Jonas Auglis 
Agota Auglienė 
Jonas Daugirdas

Nekurie “Vilnies” skai
tytojai gavo laiškus ir laiš
kuose lapelius. Lapelių au
toriais pasirašo- “Jaunoji 
Amerikos lietuvių karta.” 
Lapeliuose vedama agitaci
ja prieš “Vilnį.”

Bet “Vilnies” skaitytojai 
nėra tokie, kokiais tie šmei
žikai juos įsivaizduoja. Į 
Ju šmeižtus atsakoma gau- 
šia parama “Vilnies” pa
laikymui.

ROCHESTER, N. Y.

Valstijos gubernatorius 
Lawrence laimėjo rinkimus 
darbo unijų remiamas. 
Valstijos seimelyje randasi 
30 įvairių bilių, prielankių 
darbo unijoms. Vienas iš 
svarbiausių, tai $1.25 mini
mum valandai, bet jų pra- 
vedimas gyveniman vis ati
dėliojamas.

Šiomis dienomis darbo 
unijų vadovybė turėjo pa*- 
sitarimą su gubernatorium, 
kuris pasižadėjo dėti pa
stangas, kad tie sumanymai 
būtų svarstyti. Sakė, kad 
jis dės pastangas juos pra
vesti gyveniman.

Mirus

Antanui Velykini
Mes reiškiame širdingiausią užuojautą jo 

žmonai Helen’ai V-elykienei, dukrai Lila, bro
liui Juozui Velykini, sesutei L. Totorienei, E. 
Duobienei ir visiems draugams ir draugėms ir 
linkime didžiausios ištver 
landoje.
A. Baltakienė
K. Žemaitienė
A. L. Bekešiai
M. Waidila
V. Bulienė
O. Balzar

mės šioje liūdesio va-

A. Gužauskiene 
S. Sasna

V» O. Bačiuliai 
P. E. Čereškai 
A. Usavičienė

> G. Labeikienė 
S. Gendrėnas 
W. R. Ch-emey 
R. Barauskas 
H. Stančikienė

Bostono Apylinkei

Valstija tikisi federalinės 
valdžios paramos mokyklų 
palaikymui. Mokyklų virši

ninkai sako, kad patyrę mo
kytojai ir išdirbę dešimtį 
metų, turinti kvalifikacijas 
savo darbe, turėtų gauti 
metinės algos daugiau ne
gu šešis tūkstančius dolerių 
į metus. Valstija viena to 
padaryti negalinti be pakė
limo taksų piliečiams.

Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 
įvyks šių metų Balandžio-April 16, 11 vai. 

ryto, 318 Broadway, So. Boston, Mass.
Organizacijos malonėkit prisiųsti delegatus.

VALDYBA

LAISVES AUKSINIO JUBILIEJAUS
KONCERTAS IR BANKETAS *
Rengia Mass. Lietuvių M.eno Sąjungos 2-rpji Apskritis atžymėjimui “Laisvės” auksinio jubiliejaus.

SEKMAD. BALANDŽIO 23 APRIL
. ! X

Lietuviu Tautiško Namo Svetainėje, Montello, Mass.

b

Chesteryje, sakoma, su
rasta gyduolės bedarbę su
mažinti, ypatingai Fordo 
uždarytos dirbtuvės darbi
ninkams. Įsteigta lavinimo 
mokykla lavinti kitų amatų 
darbus.
pradžia birželio mėnesio 
jau bus pralavinta 210 ir 
jiems darbai užtikrinti. 
Pats Fordas pasižadėjęs ki
tose savo dirbtuvėse suteik
ti uždarytos dirbtuvės dar
bininkams darbų. Sakoma, 
kitos šioje apylinkėje in
dustrijos pasižadėjo irgi tai 
jdaryti.
/j Išsiuntinėta virš astuonių 
®€imtų aplikacijų, tik 408 

sugrįžo ir tik 344 pageidau
ja mokytis kitokių dalbų.

Sakoma, kad su

Waterbury, Conn.

Parengimas “Laisves” Naudai 
Auksinio Jubilie j aus Proga 

Rengia Literatūros Draugijos 28 Kuopa

Bus Rodomi Spalvoti Paveikslai 
Iš Dr. ir Kristinos Stanislovaičių keliones 

Romoje, Meksikoje ir kitur.

Rodymas įvyks Sekmadienį

Balandžio 16 April
Pradžia 2-rą valandą popiet

Salė 103 Green St.," Waterbury, Conn. 
Rodys Dr. Stanislovaitis, prasmę aiškins 

Kristina Stanislovaitienė.

Visko čia negalima paaiškinti, ateikite ir persitikrinkite.

Įžanga Veltui Visiem

WORCESTERIO AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIO

Šauni Dainą Programa, kurią atliks:
Worcesterio Aido Choras, vad. Jono Dirvelio 
Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis 
Montello Vyrų Dailės Grupė, vad. Al. Potsus 
Aldona Walen-Downing, sopranas

Ona Dirvelienė, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas,

Audrey Totsaite, pianistė
Veronika Putvinskaitė-Balkienė, sopranas
Albinas Daukšys, tenoras
Rožė Merkeliutė-Stripinis, sopranas

tenoras, įš Worcesterio, dainuos duetus ir solus .

Po koncertinės Programos Bus Banketas Apatinėje Salėje
Visus meno mylėtojus kviečiame atsilankyti į šį gražų koncertą.

Pradžia 1:30 valandą dieną Auka *150 asmeniui
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SVEIKINIMAI
Detroit, Mich.

“Šiuomi mes sveikiname ‘Laisvę’ ir jos personalą 
švenčiant penkiasdešimt metų sukakti * nuo ‘Laisvės’ 
pradžios gyvavimo, kad jokie menševikai, tautininkai 
ir klerikalai neįstengė sutrukdyt ‘Laisvės’ egzistavimą.

“Nepaisant praeities dalykų-nesutikimų, mes linki
me ‘Laisveį’ geriausių pasekmių kovoje prieš -visokius 
liaudies ir Tarybinės Lietuvos priešus, už taiką ir visų 
tautų brolišką sugyvenimą, kad išnyktų karo pavojus, 
kad būtų ramybė pasaulyje.

“Sveikindami ‘Laisvę’ ir jos personalą, pridedame 
nors mažą dovaną — $50, ‘Laisvės’ paramai, kad ‘Lais
vė’ gyvuotų mažiausia dar 50 metų, ar daugiau. Drau
giškai, Mikas Detroit ietis ir šeima.”

Detroit, Mich.
“Sveikinu ‘Laisvės’ personalą ir jos rėmėjus, skai

tytojus, 50 m. jubiliejaus proga. ‘Laisvė’ švietė lietuvių 
darbo žmoniją, tad linkiu ‘Laisvei’ dar '50 m. lankyti 
lietuvių bakūžes, skleisti teisingas ir taikingas žinias 
Esu ‘Laisvės’ skaitytojas nuo pat laikraščio gimimo. Čia 
randate mano dovaną $5. George Urbonas.”

Benton, III.
“Gerbiama ‘Laisvės’ Redakcija: Aš su sesere Jule 

Masse norim prisidėt prie ‘Laisvės’ 50 metų Jubiliejaus. 
Mes abi aukojam po $25, viso čia rasite $50.

“Tėvas ir motina skaitė ‘Laisvę’ nuo pat jos užgi
mimo. Tėvas mokė mus lietuviškai skaityt. Prieš mirtį 
prašė, kad niekuomet nepamirštume ‘Laisvės’.

“Motina Ieva Stonkienė mirė vasario 13, 1953 m. 
Tėvas, Ipolitas J. Stankus, mirė balandžio 27 d., 1957 m. 
Šiuos $50 aukojam atminčiai mūsų brangių tėvelių, ku
rie mylėjo ‘Laisvę’ per daugelį metų. Su draugiškais lin
kėjimais, Mary Gaddis ir Jule Masse.”

Springfield, III.
“Sveikinu ‘Laisvę’ jos šventėje, jos 50 metų gyvavi

mo jubiliejuje. Linkiu gyvuoti dar ilgus metus, skleisti 
tiesą ir šviesą per ištisą Ameriką darbo žmonėms. Čia 
rasite mano dovaną $5. A. Gudauskas.

Daugiau aukų gauta sekamai:
J. Ragauskas, Shelton, Conn......................... $325.00
B. Sutkaus pare (per J.K. Alviną),

San Francisco, Calif................................... 22.50
LLD 10 kp. (per R. Merkį), Phila, Pa............ 15.00
Barbara Ann Gegžnas, Philadelphia, Pa.......... 6.0(>
Benjamin F. Kubilius, Chicago, Ill.................... 6.00
V. Uždila, Plymouth, Pa................................. 6.00
Jonas ir Petronė Peškaitis, Chicago, Ill............ 5.00
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla............................... 5.00
Helen Velykiėnė (atminčiai vyro Antano),

Rochester, N. Y............................................ 5.00
Svečias iš Connecticut ............................... 5.00
F. Valaitis, Chicago, Ill...................................... 2.00
Po $1: B. ir V. Sutkai, San Francisco, Calif; J. Či- 

žauskas, Wilmerding, Pa.; John Wallis, Chicago, Ill.; M. 
Machoniš, Newark, N. J.; B. Rauba, Cleveland, Ohio; 
J. Januškevičius, Wilkes-Barre, Pa.; J. Rinkevičius, Ro
chester, 'N. Y.

Didelis ačiū viršminėtiems mieteliams, kurie taip 
gražiai apdovanojo laikraštį Laisvę, pastiprino jos iš- 
iaikymui 1961 metais biudžetą.

Laisvės Administracija

WATERBURY, CONN.
Jubiliejinis “Laisvės” 

naudai parengimas
šį sekmadienį, bal. 16 d., 

103 Green St., įvyksta j ūbi-; 
liejinis “Laisvės” naudai 
parengimas. Pradžia 2 vai. 
popiet.

šiame parengime matysi
te Dr. Stanisk>vaičio nuo
traukas iš Meksikos ir Ro
mos, kur Stanislovaičiai 
lankėsi. Dr. Stanislovaitis 
rodys, o K. Stanislovaitienė 
aiškins. Taipgi bus ir kito
kių pamarginimų.

Svarbu visiems laisvie- 
čiams dalyvauti. Taipgi pa
kvieskite ir savo kaimynus.

. Laisvietis

Serga Marijona 
Strižauskienė

Serga M. Strižauskienė. 
Balandžio 4 d. Water būrio 
ligoninėje jai padaryta ope
racija. Atrodo, kad opera
cija pavyko. Ligonės svei
kata gerėja. Linkime grei
tai pasveikti!
« Kitos žinios

Viena draugė iš Thomas- 
tono jau grįžo po vakacijų 
iš Floridos. Yra ir water- 
buriečių, kurie jau grįžo iš 
saulėtos Floridos.

Teko sužinoti, kad viena 
moteris ir vienas vyras iš 
Oakville jau pasirengę atei
nančią vasarą vykti su tu
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ristais į Lietuvą aplankyti 
savo gimines. Pasirodo, kad 
yra daug norinčių vykti, 
nes šie jau negavo vietos 
su pirmąją grupe, tai vyks 
su antra ja.

J. S.

Maskva. — Balandžio 16 
skiriama “Afrikos tautoms 
diena”. Ji per radiją ir tele
viziją bus pradėta su P. Lu- 
mumbos poema.

Budapeštas. — Vengri
jos respublika dėkoja Ta
rybų Sąjungai už ekonomi
nę ir kitokią pagalbą.

Sao Paulo. — Brazilijos 
prezidentas Quadros pasi
sakė už tai, kad Jungtinės 
Tautos išrištų JAV ir Ku
bos nesutikimus.

Buenos Aires. — nusimi
nė A. Frondizi valdžia, nes 
1960 metais turėjo $250,- 
000,000 deficito.

Kopenhaga. — Sustrei
kavo 40,000 laiv^krovių, jū
rininkų ir transporto dar
bininkų.

Redakcijos Atsakymai
P. Bokui.—Dėkojame už 

prisiuntimą brošiūros.

MIRĖ
Antradienį, balandžio 11, 

mirė Ona Plusčiauskienė, 
gyvenusi 161-32 84 Rd., Ja
maica, N. Y., turėdama tik 
56 metus amžiaus. Pašarvo
ta Šulinsko šermeninėje, 
Woodhaven, N. Y. Bus lai
dojama šeštadienį, bal. 15, 
10 vai. ryto. Cypress Hills 
kapinėse.

Didžiuliame liūdesyje li
ko jos vyras Juozas Plus- 
čiauskas, sūnus Juozas ir 
duktė Lillian.

Velionė buvo LDS narė ir 
nuolatinė “Laisvės” skaity
toja. Buvo pasimojusi šiais 
metais aplankyti Lietuvą, 
bet netikėta mirtis jai ne
leido tai padaryti.

Nuoširdi užuojauta Onos 
šeimai.

Šią liūdną žinią pranešė 
M. Kavoliūnienė.

MIRe ANTANINA 
TARNAUSKIENĖ

Balandžio 12 d. mirė se
na South Brooklyno gyven
toja Antanina Tarnauskie- 
nė, apie 70 metų amžiaus. 
Bus palaidota šeštadienį, 
bal. 15 d., šv. Jono kapinė
se.

Mirusioji buvo Valio 
Bunkaus teta, jo motinos 
sesuo. Reiškiame jam ir vi
siems velionės artimiesiems 
užuojautą.

Kas kaip gina 
sveturgimius

. šis atsiliepimas yra jau 
antras šiais metais į reika
lą paremti demokratinių 
teisių ir Amerikos svetur- 
gimiams apginti darbą. 
Darbų yra daug, o kiti lau
kia savo eilės. Dabar parė- 
musieji yra šie:

P. Butkevičia, St.
Petersburg, Fla., $10.00

J. Stanley, ( 5 ' ■
newjersietis .... 10.00

Jankė, štamfordietė, 5.00 
A. Bičiulis ........ 5.00
K. K.........................  5.0Q
A. Wildzius.............5.00
P. Semen, Florida .. 3.32
Dėkojame minėtiems. Ti

kimės, kad ateis talkon ir 
kiti. Lauksime.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, ę siųs
kite Anne Jones, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N. Y.

Komitetas

PROTESTAS
American Committee for 

Protection of Foreign 
Born pasiuntė protestą 
JAV Generaliam Prokuro
rui Robertui Kenedžiui. Ko
mitetas protestuoja prieš 
be teismo išdeport avimą 
Carlos Marcello. Komite
tas nesiima teisinti Mar
celio elgesio, bet nurodo, 
kad negalima žmones gau
dyti ir be teismo deportuoti, 
hiarcello yra kaltinamas už 
gemblerystę.

COSMOS
TRAVEL BUREAU

’ Skelbia
; EKSKURSIJĄ į L1ETUV.
’ APŽIŪRĖK MIESTUS— 

APLANKYK GIMINES.
• Specialios grupinės ekskursijo
■ ruošiamos lėktuvais arba laivais

* :

s I 
?. ;

Speciali kelionė 
su M. S. BATOR Y 

: Į LENINGRADĄ
• Liepos 11, 1961

; Vietų skaičius ribotas.
: Reikia rezervuotis iš anksto.

; Mes taip pat padedam atkeliauti i 
! jūsų giminėms iš USSR

; Smulkmenų ir pilnesnių informa-; 
! cijų rašykite arba skambinkite !

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc.

45 West 45th Street 1
New York 86, N. Y. I

Telefonas Circle 5-7711

Minėsime L. Prūseikos 
gyvenimą ir mirtį
Sekmadienį, balandžio 23, 

Schwaben Hall, 474 Knick
erbocker Ave., Brooklyne 
įvyks memorialis mitingas, 
kuriame bus atžymėtas mi
rusiojo Leono Prūseikos 
vaidmuo lietuvių gyvenime.

Į šį mitingą specialiai at
vyks Vincas Andrulis, “Vil
nies” redaktorius iš Chica- 
gos. Bus ir daugiau kalbė
tojų.

Programoje dalyvaus ir 
Aido choras.

Pradžia 3 vai. popiet.
Šį mitinga šaukia Ame

rikos Lietuviu Darbininku 
Literatūros Draugijos 
Centras ir kviečia visus ir 
visas dalyvauti.

Macy Co. krautuvių 
darbininkai laimėjo

9,000 darbininkų, dirban
tieji penkiose departmenti- 
nėse Macy kompanijos 
krautuvėse, pilnai laimėjo. 
Jie gauna pakelti algas po 
$5 į savaitę. Sutartis su 
unija padaryta dviem me
tam.

Darbininkai ruošėsi strei
kui. Paskutinėse minutėse 
streiko išvengta, kai Macy 
kompanija sutiko darbinin
kų reikalavimus patenkinti.

VA KARU VOKIEČIAI 
“GUDRAVOJA”

Bonna. — Izraelyje pra
sidėjo Eichmanno teismas, 
kur bus iškelta aikštėn eilė 
ir kitų nacių prasikaltėlių. 
Todėl Vakaru , Vokietijos 
prokuroras Fritz Bauer pa^ 
sakoja, kad jam yra žinomi 
900 nacių prasikaltėlių, ku
rie bus “patraukti atsako
mybėn”. Reiškia, kada Iz
raelyje atidengs nacių pra
sikaltėlius, tak vokiečiai sa- 
kys/ kad jie. jutos -iau žino”.

‘ZAPOROŽIETIS UŽ DUNOJAUS 
TRIJŲ AKTŲ OPERETE

Suvaidins Aido Choras, vadovaujant Mildred Stensler

30 April. Pradžia 4 vaiSekmad.. Balandžio popiet
■ '■

1Y1

Aido Choras, kuris rengia ir suvaidins šią operetę, vadovaujant Mildred Stensler

Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna žavėjančios muzikos ir juokų. 

Vertinga kiekvienam ją pamatyti. Kviečiaime lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti!

Bilietas $1.50 Aido Choras

Mipėjo pažangiyjŲ žydų 
r dienraščio sukaktį

Praėjusį sek m a d i e n į 
Brooklyn Academy of Mu
sic salėje įvyko pažangiųjų 
žydų dienraščio “Freiheit” 
40 metų sukakties minėji
mas.

Šis laikraštis buvo pradė
tas leisti prieš 40 metų New 
Yorke. Pirmuoju vyriausiu 
redaktorium buvo įžymus 
rašytojas M. J. Olginas. 
Jam mirus prieš 18 metų, 
tą svarbią vietą užėmė Paul 
Novick.

Šis dienraštis gavo daug 
sveikinimų iš įvairių pa
saulio kampų.

SVEIKINA Iš FLORIDOS
Dr. A. ir M. Petrikai lei

džia atostogas Floridoje. 
Abudu jiedu sveikina visus 
laisviečius.

APIE BEDARBIUS
Per vieną dieną New 

Yorke užsiregistravo 4,200 
bedarbių gauti pratęsimą 
nedarbo apdraudos. Tas pa
rodo, kad bedarbiams sun
ku susirasti darbo.

Dedham, Me. — Susikūlė 
karo lėktuvas ir žuvo 2 
žmonės.

J. Tautos išstojo 
prieš P. Afriką

Jungtinių Tautų Asamb
lėja 47 balsais prieš 29, 
prie 18 susilaikiusių, išstojo 
prieš Jungtinę Pietų Afri
ką ir pasmerkė ją už per
sekiojimą negrų rasės.

Rezoliucijoje pataria 
Jungtinių Tautų nariams 
boikotuoti Pietų Af r i k o s 
prekes, neįsileisti į savo 
prieplaukas jos laivų, o į 
brląukius lėktuvų.

Minės žydų sukilimą 
Varšuvoje prieš nacius

Bendras žydų komitetas 
ruošia minėjimą žvdu suki
limo Varšuvoje prieš nacių 
terorą, įvykusio prieš 18 
metu, kai hitlerininkai ten 
viešpatavo ir žydus žudė.

Minėjimas įvyks sekma
dienį, bal. 16, Manhattan 
Centre, 34 St. ir 8 Avė., 
New Yorke. Pradžia 1 vai. 
popiet.

Kalbės Lenkijos am- 
basadori u s R. Spasows
kis, rabinas David Kuse- 
witsky ir keli kiti žymūs 
kalbėtojai. Bus ii- muzika- 
lė programa.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti ir bendrai pasisa
kyti prieš visokią tautinę 
ar rasinę diskriminaciją.

“Russky Golos” apie 
Leoną Prūseiką

Rusų darbininkiškas laik
raštis “Russky Golos,” sek
madienio laidoje, balandžio 
9 d., patalpino straipsni 
apie Leono Prūseikos mirtį, 
jo nuveiktus darbus ir pa
siaukojimą. Įtalpino ir Le
ono Prūseikos paveikslą.

Kada draugai rusai su
žinojo apie Prūseikos mir
tį, tai jie kreipėsi į “Lais
vę” informacijų ir laisvie- 
čiai jas suteikėme.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Viktoro Arlausko, 

s. Viktoro. Išvyko j JAV prieš pir
mąjį pasaulinį karą, apsigyveno Či
kagos mieste. Jis kilęs iš Juodsodžio 
kaimo, Telšių rajono. Jei jo gyvo 
nėra, tai lai atsiliepia jo žmona ar 1 
sūnūs. Būsiu dėkingas. Juozas Ar
lauskas, s. Viktoro, Telšių rajonas, ' 
Ūbiškio paštas, Parvainių kaimas, 
Lithuania, USSR. Arba Amerikoj 
žinantieji galite rašyti: A. Lindau- 
tas, 12 Middle Ave., Mexico, Me.

(29-30) '

Washingtonas. — NATO 
karininkai praneša, kad ši 
sąjunga turi 220 karo ba
zių, nuolatos paruoš t#* 
5,000 bombinių ir 1,000 męį- 
šio lėktuvų. NATO turi 
30 pėstininkų divizijų, ku
rių nugarkaulį sudaro Va
karų Vokietijos jėgos.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, gegužės (May) 7 d., 
Aido Choras rengia pavasarini kon
certą. Ruošiama įvairi programa 
iš vietinių menininkų ir dalyvaus 
Montello Vyrų Dailės Grupė, taipgi 
tariamės ir su kitais menininkais, 
koncerto pradžia 2-rą vai. popiet. 
Vieta - Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St. (30-31)

PHILADELPHIA PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 14 dieną, svetai
nėje 1150 N. 4th St., 7:30 vakare. 
Bus išduotas raportas nuo lietuviš
kų filmų rodymo ir turėsime pa
sitarti apie vasarinę veiklą.

Reikės išrinkti komisiją dėl vyki
mo į baltimoriečių pikniką birželio 
10 d. Valdyba (29-30)

SUSIRINKIMAS
LLD 1 kuopos susirinki 

mas įvyks balandžio 14 d., 1 
7:30 vakaro, Kultūros cent
re.- Prašome visus narius 
dalyvauti, yra keli reikalin
gi sprendimo dalykai.

Valdyba

Aido choro Operete
Prašome visus lietuvių 

dainos mylėtojus balandžio 
30 dieną pažymėti savo ka
lendoriuje kaip skirtą Ai
do chorui. Tą dieną vaidin
sime operetę “Zaporožietis 
už Dunojaus”—Aido choras

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile ką jūs norie, į Rusiją per 
mūsų seną, patikimą ir patyru
sią organizaciją. Greitas ir man
dagus patarnavimas. Muitas ir 
kiti mokesčiai apmokami čia. 
Jūsų giminėms nereikia nieko 
mokėti. Klauskite kainų sąrašo.

ŪSAM CORPORATION
104 W. 39th St., New York lb 

Tel. CHickering 4-7898

/




