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Prisiminėme mirusiuosius 
L. Prūseikos paminklas 
Antanas Bimba Čikagoje

Vėžio liga baisus 
žmonijos priešas

Kinija vėl įspėjo Indiją
dėl sienų reikalų

Afrikos valstybės 
sudarė sąjungą

Domininkas Jusius 
Patys nusimaskavo

'Rašo J. Gasiūnas

Vakar (geg. 30 d.) liūdnai 
prisiminėme mirusiuosius sa
vo artimus, bičiulius, amžinai 
atsiskyrusius iš gyvųjų tarpo. 
Vieni jų mirė įvairių ligų pa
kirsti, kiti senatvės sulaukę, o 
milijonai žmonių paguldė 
vo galvas kariaudami su 
leriniu siaubu.

Ilitlerizmas antrajame
sauliniame kare buvo sudau
žytas. Socialistinis ir visas 
demokratinis pasaulis, pasiekė 
didžiulių laimėjimų. Bet da
bar naujo, atominio karo de-

Washingtonas. — Prieš American Cancer Socie- 
pusę šimto metų Jungtinė- ty sako, kad 1|963 metais 
se Valsaijose mažai kas ži- nuo vėžio ligų mirė apie 
nojo apie vėžio ligą. Dabar 280,000 žmonių, 815,000 bus 
vėžio liga yra pirmas žmo- ’ sergančių, jų tarpe 530,000 
nių žudytojas po širdies li
gų.

American Cancer Society 
pateikė sekamų davinių: 
1959 metais Jungtinėse 
Valstijose nuo vėžio ligų 
mirė 139,049 vyrai ir 120,- 
941 moteris. Žemiau 30 me- į 
tų amžiaus mirė apie 5,000 j 
vyrų ir apie 2,000 moterų,'
bet virš 70 metų amžiaus ti 200 rūšių.

naujai susirgusių.
Nors medicina jau pada

rė progreso, bet vis dar tik 
du iš trijų susirgusių gali ! 
išgelbėti nuo mirties, o, 
plaučiu vėžio ligoniu — tik 
5 iš 100.

Dabar vėžio ligų jau žino
ma apie 80, o jų gal yra ar- 

Pavojingiau- 
bešys^temdo pasaulio’padan- per tuos metus mirė 55,000 sios yra plaučių, vidurių 

’ ” 'vyrų ir 45,000 moterų. I ir gerklės.

Pekinas. — Kinijos užsie- j kareivius, kurie pereitų 
nio ministras maršalas Čen j metų susirėmime buvo su- 
Yi Afganistano ambasados imti. Tuo Kinija įrodė sa- 
bankete sakė, kad Kinijos! vo taikingumą ir sudarė 
ir Indijos sienų reikalai ga- tinkamą atmosferą pasita- 
li būti geruoju sureguliuoti, rimams sureguliavimui Ki- 
Kinija derybų keliu jau su- nijos su Indija sienų.” 
reguliavo savo sienas su i

sa
li it-

pa-

i Mongolijos Liaudies Res-1 
publika, Burma, Bhutanu, | 
Nepaliu, Pakistanu ir da
bar tariasi su Afganistanu, 
kurie greitai’bus sutvarky
ti, nes abidvi pusės to pa
geidauja. Pasilieka tiktai

gę; fašistinės gaujos kelia 
galvą.

Tai matydami, mirusiuosius 
prisimindami, negalime ra
mia širdimi laukti, kas patiks 
pasaulį. Taikos išlaikymas 

\glai būna vyriausiu mūsų šū- 
. kiu.

Čikagos Lietuvių tautinėse 
kapinėse jau antri metai ilsi
si Leonas Pruseika. Gegužės 
26 d. jo pagarbai buvo ati
dengtas paminklas. Atidengi
mo metu susirinko didžiulė 
lietuvių minia, suteikdama 
Leonui užtarnautą pągąrbą. 
“Laisvę” ir Lieti Literatūros 
Draugiją atstovavo Antanas 
Bimba (jo kalba telpa šioje 
laidoje).

Leonas Pruseika pasilieka 
gražiausiu pavyzdžiu bendrų
jų mūsų kovų už šviesesnį gy
venimą. Ypač pavyzdingai 
jis kovojo už taikos išlaiky
mą. Kol gyvi būsime, niekad 
didžiųjų jo darbų nepamirši
me.

Čikagos pažangieji lietuviai 
birželio 1 d. iškilmingame 
bankete pagerbs Antaną Bim
bą, gavusį iš Vilniaus univer
siteto istorijos mokslų garbės 
daktaro diplomą.

New Yorko pažangieji lie
tuviai tai padarė kiek anks
čiau. Tai buvo iškilmingas ir 
įspūdingas pasižymėjusio mū- 
sų rašytojo pagerbimas.

100,000 dalyvavo 
laidotuvėse

Atėnai. — Virš 100,000 
žmonių dalyvavo kairiųjų 
deputato Gregory Lambra- 
kiso laidotuvėse. Lambra- 
kis buvo parlamento narys 
nuo Suvienyto Demokrati
jos fronto, 
ganizacijos 
500 vainikų su obalsiais 
“Žuvai už 
lūs, bet niekados nebūsi 
pamirštas... Šalin tero
ras!” ir kitokiais.

Solonikų mieste jis kalbė
jo susirinkime, kuris buvo 
sušauktas reikalauti paša
linti atominius ginklus iš 
Viduržemio jūros. Kada 
Lambrakis ėjo iš to susi
rinkimo, tai motorciklas 
ant jo užvažiavo ir mirti
nai sužeidė. Numatoma, kad

Kairiųjų or- 
prisiuntė virš

liaudies reika-

Sako, kad rasizmas 
puldo JAV vardą

Wasthingtonas. — Jung
tinių Valstijų Valstybės 
departamento sekreto r i u s 
Dean Ruskas skundžiasi, 
kad baltųjų šovinistų siau
tėjimas prieš negrus puldo 
JAV vardą. . ,

Jis, tarp kitko, sakė: 
“Kovoje prieš komunizmą 
mums kenkia rasizmas... 
Jis mūsų balsą s 1 o p i ų a, 
mūsų sėbrus pastato į blo
gą poziciją ir suvaržo mū- į p žius> _ Komunistu 
sų rankas, nes mes s a v ° | dįenra§ tis

me gyvenime nekovojame < ųasįmąjį Kinijos ir Tarybų 
pries . rasinę diskrimmaci- ! ~ • • ■
ją-”

Toliau dienraštis nurodo, 
kad Kinija laiko tik 12,000 
kvadratinių mylių plotą 
Ladakhoje (Kašmyre), ku
ris nuo senų laikų jai pri
klauso, prie kurio Indija 
tik prieš porą metų pradėjo 
reikšti pretenzijas.

Dienraštis rašo, kad Ki
nija priima Buriuos, Ceilo- 
no, Kambodžos, Indonezi
jos, Ghanos ir Jungtinės

Jis sakė, kad jeigu Indi
ja, dėl kokių ten vidaus rei
kalų, dar nepasirengus tar
tis, tai Kinija nesiskubina— 
ji gali palaukti. Bet Indija 
neturi pasiduoti Vakarų ka
ro provokacijoms ir priva
lo susilaikyti nuo provoka
cijų išilgai sieną.

Kinijos Komunistų parti-, “Jeigu Indijos vyriausybė 
jos dienraštis “Dženmin 
Dim Pao” rašo:

Addis Ababa, Ethiopija.— 
Po keturiu dienu konferen
cijos 30 Afrikos valstybių 
sudarė sąjungą ir pasirašė 
šalių vadai. Pagal sutarti, 
tai jos visos veiks vieningai 
p o 1 itikos, ekonomikos, 
švietimo ir gynybos reika
lais. Taipgi susitarė suda
ryti finansinį fondą, iš ku
rio bus teikiama pagalba 
tų plotų gyventojams, kurie 
dar yra užsieniečių paverg
ti, o kovoja už savo laisvę.

Priimta rezoliucija, ku
ri smerkia baltųjų kolonia
lizmą ir kišimąsi į Afrikos 
žmonių reikalus, v

Priimta rezoliucija, ku
rioje smerkia rasizmą Jung
tinėse Valstijose —puolimą 
negrų pietinėse valstijose.

Pagal naujos organizaci
jos taisykles, tai kiekviene- 
riais metais Afrikos valsty
bių vadai susirinks ir laikys 
konferenciją.

Vakarų diplomatai numa
to, kad Afrikos valstybių 
sąjunga suduos smūgį An
glijos, Portugalijos ir Ispa
nijos imperialistams, kurie 
dar vis laiko didelius plo
tus Afrikos, taipgi ir tiems, 
kurie bando kištis i Afrikos 
valstybių reikalus.

j -i q • • • I Nepavyko nuverstitas sąlygas sureguliavimui' r ;
sienos reikalų. Bet jis įspė
ja Indiją nuo naujų provo- 

) kacijų pasienyje. Jis rašo:

vėl mes akmenį i mus, tai 
Kinija akmuo nukris prie jos pa

jau išlaisvino visus indusus čios kojų.”

Apie:TSRS ir Kinijos vadų 
> pasitarimo reikšmę

sų uiiKdb, nes mes s a y o j dienraš t į s “UHumanite” ternacionalas U,. į. 
namuose, savo kasdiemma-1 įjgą straipsnį apie tas 191)9 m., Maskvoje,

Haiti valdžią
Washingtonas. — Prezi

dento Kenedžio valdžia la
bai nepasitenkinusi, kad 
Lotynų Amerikos valsty
bės nepalaikė JAV politikos 
nuvertimui Duvalierio val
džios Haiti respublikoje.

Per tris savaites Jungti
nių Valstijų karo laivai su 
paruoštais mar i n i n k a i s 
plaukiojo Haiti pakraščiais. 
Per visą tą laiką buvo vei
kiama gavimui ‘Lotynų 
Amerikos valstybių talkos, 
kaip ekonomiškoms sankci-

Sąjungos komunistų vadų 
pasitarimą.

Straipsnio autorius aiški-

TSRS pasigamins 
gana vamzdžių

Maskva. — Tarybų Są
junga per porą savaičių 
paleido veiklon jau ketvirtą 
fabriką, kuris gamins 
vamzdžius po 40 colių 
skersminiai (diametriniai) 
naftotiekiams. Fabr i k a s 
Karžinske, Donbase, kuris 
pirmiau gamino vamzdžius, 
galėjo juds gaminti tik po 
28 colius diametriniai.

Jie galės per metus su
teikti 100,000 tonų vamz
džių. Išeina, kad pati Tary
bų Sąjunga pasigamins už
tektinai vamzdžių, kad nu
žymėtu laiku galėtų baigti

Washingtonas. J A VI a įstorija tarptautines ko-
' * i vi t /N i z-x t i i rr i s~\daro spaudimą į Angliją, 

kad jos karališka Honkon- munistų organizacijos.
Pirmasis Komunistu in-

jis buvo užmuštas politi- go kolonija mažiau vestų ternacionalas susiorganiza-
niais sumetimais.. prekybą su Kinija.

IŠ VISO PASAULIO
Wahingtonas. — JAV pa-Helsinkis. — Suomijos 

prezidentas Urho Kekkone- žadėjo dar daugiau Indijai
LDS sekretorius J Siurba Inas atsišaukė į Skandinavi- teikti ginklų ir amunicijos, 

birželio 4 d. išvyksta apsi-*jos šalis ragindamas pada- Indija iš JAV jau gavo už 
lankyti keliose lietuvių kolo- ryti Skandinaviją laisvą nuo $3,600,000,000 pagalbos, 
nijose.

Pittsburghe jis bus birželio
4 d., Clevelande—5, Detroite
—7, Chicagoje—9, Kenoshoje
—10.

LDS nariai turėtų pasinau
doti jo atvykimo proga, kad 
plačiau susipažintų su tuojau
tiniais Susivienijimo reikalais.

v v v v- j 1 7 Z Z A

atominių ginklų. Danija ir I daugiausia militarinės.
Norvegija priklauso prie 
NATO ir priima atominius 
ginklus.

vo Londone 1864 * metais 
vadovaujant K. Marksui. 
Po Paryžiaus Komun o s 
centras buvo perkeltas į 
Ameriką, o 1876 m. jis lio
vėsi veikęs.

Antrasis Internacionalas partijos suvažiavimas, ku- 
buvo įsteigtas Paryžiuje ris išleido kreipimąsi į vi- 
1889 metais. Jis pakriko suomenę kovoti už taiką, 
prasidėjus Pirmajam pa- prieš naujo pasaulinio karo 
sauliniui karui 1914 metais, grėsmę.

Tretysis Komunistų in- 
buvo įsteig- 

, va
dovaujant Leninui. Jis bu
vo paleistas Antrojo pašau- joms, taip ir militarinei in- 
linio karo sąlygomis ir bu- tervencijai. Bet didžiosios 
vo paskelbta, kad kiekvie- Lotynų Amerikos valstybės naftotiekių planą, 
no j e šalyje yra skirtingos nepalaikė JAV politikos. --------------
sąlygos, kurias geriausiai 
supranta tos šalies komu
nistai.

1947 metais buvo suorga
nizuotas Kominformas, tai 
yra, centras komunistų pa- 
siinformavimui. 1960 m. 
lapkričio mėnesį, Maskvoje, 
įvyko 81-nos Komunistų

Duvalieris perėmė prezi
dento vietą ateinantiems 
šešeriems metams.

Washingtonas. — Dar 30 
JAV karo lėktuvų skrenda 
į Tailandą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Londonas. — Anglija ir 
TSRS kreipėsi į Laoso prie
šingas jėgas, kad susilaiky
tų nuo kariavimo, o nesu
tikimus baigtų derybomis.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos jau atliko 
253 atominius bandymus, 
Tarybų Sąjunga — 126, 
Anglija — 23 ir Prancūzi
ja—5.

Havana. — Kubos vyriau- ■ Lisabonas. — Įlūžo gele- 
sybė seako, kad Jungtinių j žinkelio stoties stogas, už- 
Valstijų karo laivyno lėktų- j mušė 48 žmones ir 30 su- 
vas “P5B,” numeris 147- žeidė. 
320, skraidė virš Kubos ir 
šaudė į TSRS ir Kubos' 
žmones, kurie gręžė naftos 
skylę.

buvo neišsekamos 
žmogus, visuomet 
visuomeniniais dar-

kaip iždo globėjas, 
jis “Laisvei” rašinėjo, 
seimų pirmininkavo, 
metais kartu lankėmės

Domininko Jusiaus mirtis— 
stambus smūgis Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimui ir pa
žangiajam judėjimui abelnai.

Jusius
energijos 
apsivertęs 
bais.

Jis buvo pirmoje LDS val
dyboje 
Nuolat 
Porai

1959
Lietuvoje. Kaip jis domėjosi 
dabartiniais Lietuvos žmonių 
atsiekimais' žadėjo 1965 me
tais vėl Leituvoje lankytis.

Kaip gaila, kaip nesmagu, 
kai pamanai, kad jo gyvųjų 
tarpe nebesiranda.

* S. J. Jokubka “Vilnyje” ra
šo, kaip fašistiniai dipukai, 
geg. 19 d. bepikietuodami 
Chicagos antifašistinį susirin
kimą, Visai nusimaskavo.

Čhicagdje gyvena virš 10,-

000 dipukų, o pikietui tegavo 
tik kokį šimtelį, nors buvo dė
tos pastangos tūkstančius su
traukti. Kita, kadangi mitin
gas buvo šauktas hitleriniams 
kriminalistams pasmerkti, 
pikietininkai pasirodė esą 
minalistų

Dabar 
kiau gali 
vieni.

bičiuliai.
visuomenė dar
matyti, kas jie

tai 
kri-

aiš-
per

pa-Mūsų korespondentas 
duoda tokią šiurpulingą žinią:

.Wilmington, Del., teisėjas 
Lynch nubaudė T. R. Balserį 
20 rykščių įkirtimu arba 25 
metų kalėjimu. Tokią barba
rišką bausmę jis gavo tik už 
$4 pavogimą.

Na, o mūsų krašte siautėją 
gengsteriai, milijoniniai suk
čiai baudžiami tik dėl svieto 
akių.

Bona. — Kai-Uwe von 
Hasselis, Vak. Vokietijos 
karo ministras, ragina 
NATO narius dar daugiau 
ginkluotis, nes būk jų “mi
sija yra apsaugoti Vakarų 
Europą ir visą pasaulį nuo 
komunizmo.”

Havana. — Keli šimtai 
TSRS piliečių su žmonomis 
ir vaikais išplaukė iš Ku
bos.

DEVYNI CHULIGANAI 
SUKĖLĖ TRIUKŠMĄ
Praga. — Vakarų spau

doje buvo rašyta, kad ge
gužės 9 ir 1.1 dienomis Pra
goję buvo “užpulti Afrikos 
studentai”. Dien r a š č i a i 
“Mlada Frontą” ir “Lidova 
Demokracie” ne tik aprašė 
tą įvykį, bet net įtalpino pa
veikslus.

Pasirodo, kad devyni 
chuliganai puolė negrus 
studentus ir Gegužės Pir
mosios parke sakė priešval- 
diškas kalbas. Jų “mandra- 
vojimas” baigėsi tuo, kad 
jie buvo7 pasiųsti į verstino 
darbo stovyklą.

LENGAI BAUDŽIA 
ŽMOGŽUDŽIUS

Nurembcrgas, Vak. Vo
kietija.— Tik septyneriems 
metams kalėjimo nuteisė 
hitlerininką pulkininką J. 
Paurą, kuris tarybinėje 
Ukrainoje karo metu nužu
dė 2,400 žmonių, daugumo
je žydų tautybės. Kitas 
Hitlerio karininkas Wilhel- 
mas Wackeris nubaustas 
mažiau ketverių metų ka
lėjimo, kuris Zdolbunove, 
Ukrainoje, nužudė 1,000 
žmonių.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė panaikino kaltini
mus prieš aštuonis Komu
nistų partijos vadus, kurie 
1949 metais buvo nuteisti. 
(Apie tai bus plačiau se
kamame “Laisvės” nume- 
ryje.)

Dakar. — Vakarų Pakis
tane siautė didelė lietaus ir 
vėjo audra. Žuvo virš 500 
žmonių. Nuostoliai labai 
dideli.

Maskva. — TSRS karo 
'laivai nuvijo danų ir 
dų žvejus, kurie bandė 
joti netoli krantų.

sve- 
žve-

Tokio.—Japonijos ir In
donezijos Komunistų parti
jos ideologiniai sutinka su 
Kinijos Komunistų partija.

Ženeva.—Jungtinės Vals
tijos ir Anglija atmetė Ta
rybų' Sąjungos pasiūlymą— 
padaryti Viduržemio jūros- 
sritį laisvą nuo atominių 
ginklų. Jos prie to ragina 
ir tas valstybes, kurių te
ritorija prieina prie tos jū
ros.

AR ĮRENGS SUVES 
WASHINGTONE ?

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis kreipė
si į Kongresą ragindamas 
paskirti $800,000,000 page
rinimui trans p o r t a c i j o s 
Washingtone. Tatp kitų 
pasiūlymų yra ir įrengti dvi 
linijas požeminių traukinių 
(“subvių”).

Maskva. — Sulaukęs 60 
metų amžiaus mirė kompo
zitorius ir mokslininkas Va
sari j anas Šebalinas.

Lausanne, Šveicarija. — 
Čionai mirė graikas Stra- 
vos Livanos, kuris turėjo 70 
tankerių, 1,000,000 tonų 
įtalpos.

New Delhi. — Indija pa
dvigubins armijos jėgas.

Maskva.—TSRS jau pra
dėjo raketų šaudymą už 
8,000 mylių į Ramųjį van
denyną.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas nuteisė nuo septy
nių mėnesiu iki metų ka
lėjimo vienuolika chuliganų, 
kurie puolė negrų studen
tus.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad Vakarų amba
sadose dažnai rengia ban
ketus tam, kad galėtų su
sitikti su šnipais.

Washingtonas. — Jau 34 
senatoriai pasisakė už tai, 
kad JAV ir TSRS susitar
tų ir nedarytų ore ir vande
nyje atominių bandymų.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai sumušė 
valdžios du batalionus.

Washingtonas. — JAV 
sumokės $500,000,000 tiems 
savininkams, kurių nuosa
vybei pakenkė atominiai 
įrengimai.
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Afrika vienijasi
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Ethiopijos sostinėje, Addis 

Ababa, per keturias dienas tęsėsi Afrikos nepriklauso
mų valstybių atstovų konferencija. Dalyvavo 30-ies 
afrikinių šalių delegacijos; kai kurioms jų vadovavo 
prezidentai, kitoms premjerai.

Kai kalbame apie Afrika, neturėkime galvoje to, 
kad ji “visa juoda,” kad ir ši konferencija buvo tik 
negrų valstybių konferencija. Atsiminkime, kad Afri
koje yra valstybės ir baltųjų—Alžyras, Marokas, Tu- 
nisija, Egiptas ir kt.

Ethiopijos imperatorius Haile Salassie pasakė įžan
ginę kalba. Dalyvavo ir Egipto Nasseris, ir Alžyro Ben 
Bella, ir Ghanos prezidentas Nkrumah. šie vyrai, iš 
tikrųjų, buvo patys svarbiausi kalbėtojai. Konferen
cijoje, anot Ethiopijos iiųperatoriaus, buvo atstovauta 
250,000,000 Afrikos žmonių.

KOKS GI ŠIOS KONFERENCIJOS buvo vyriausias 
tikslas? Kam ji buvo sušaukta?

Tikslas buvo tokis: apvienyti Afriką. Daugelis Af
rikos valstybių, susilaukusių tautinės nepriklausomy
bės, yra labai silpnos ekonomiškai, politiškai, militariš- 
kai. Nkrumah sakė: bet koks imperialistas bet kada 
galėtų užpulti silpnąsias šaleles ir jas sunaikinti; jos 
neturi užtenkamai jėgų apsiginti. Ghanos prezidentas 
taigi siūlė, kad ši konferencija pasisakytų už tvirtų vi
sų Afrikos valstybių federacijų; jis net davė Jungtines 
Valstijas pavyzdžiu. Jis sakė: pamirškime “provincio- 
nalizmą,” susijungkime taip tvirtai, kad mes visi bū
tume tik afrikiečiai, panašiai kaip 1776 metais amerikie
čiai padarė.

Bet Nkrumaho siūlymas nebuvo priimtas. Tam prie
šinosi Haile Sallassie ir kitų šalių atstovai. Na, ir buvo 
surastas “vidurys.”

Užsienio reikalų ministrai parašė planų-čarterį, kurį 
konferencija užgerk.* o V*?'

Iš tikrųjų, konferencija nutarė įkurti Afrikos Vie
nybės Organizacijų (angliškai: Organization of African 
Unity). Konferencija sudarė planų, pagal kurį įkuria
ma visų nepriklausomų .tautų federacija Afrikoje; joje 
arba per ją visos afrikinės tautos, įeinančios į federa
ciją, glaudžiai kooperuos politikoje, ekonomikoje, švie
time ir gynyboje.

Čarteris sako, kad vieną kartą per metus visų afri
kinių tautų, įeinančių į federaciją, vyriausybių galvos 
susirinktų visokiems svarbesniems reikalams aptarti. 
Du kartu per metus turi susirinkti j pasitarimus užsie
nio reikalų ministrai.

•

LABAI SVARBŲ žodį konferencija tarė dėl ko
lonijų išlaisvinimo. Konferencija pasižadėjo išvyti iš 
Afrikos imperialistus: išlaisvinti Portugalijos pavergtus 
milžiniškus plotus — Angolą, Mozambique; išlaisvinti 
kitas Afrikos kolonijas, kurias dar tebevaldo anglai im
perialistai; padaryti laisvą Pietų Afriką, kur saujelė 
baltųjų tebelaiko baisioje priespaudoje milijonus negrų.

Alžyro Ben Bella viešai pasakė, jog Alžyras turįs 
10,000 karių, paruoštų kovai už Angolos išlaisvinimą.

Už imperialistų iš Afrikos išvijimą garsiai ir griež
tai pasisakė ir kiti konferencijoje kalbėjusieji.

TAIGI ATRODO, jog Afrika atbudo ne juokams. 
Jeigu prieš vienerius metus buvo žmonių, kurie prana
šavo, kad tuoj tarp pačių naujų afrikinių tautų prasi
dės nesantaika ir net karai, tai šiandien tie pranašai 
jau tyli.

Jeigu Afrikos tautoms pavyktų tvirtai apsivienyti, 
aišku, jos daug sparčiau pakiltų ekonomiškai, kultūriš
kai, ir jų nieks nedrįstų pulti.

Reikia manyti, kad netrukus bus išlaisvintos visos 
afrikiečių tautos, kurias dar nebeslegia imperializmo 
kulnis.

Plautyje buvo rugio varpa
Oriolo gydytojai stebėjo

si. Sveika, žvali mergaitė 
Valė Abramova staiga ėmė 
skųstis skausmu krūtinėje. 
Kartais jai pakildavo tem
peratūra, ir tada tekdavo 
praleidinėti pamokas.

Kas tai ? Chron iškas 
plaučių uždegimas? Tu
berkuliozė? Liga tai aprim
davo, tai vėl paguldydavo 

■mergaitę i patalų. Taip tę
sėsi šešerius metus. Nese
niai liga paaštrėjo, ir mo
kinė iš Mym kaimo buvo 
nugabenta į srities ligoni- 

, nę. Kruopštus medicininis 
ištyrimas galutinai įtikino, 
kad mergaitės negalavimas 

Zflėra susijęs su h iberkulin

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

zės procesu. Operacija, ku
riai vadovavo prityręs chi
rurgas medicinos mokslų 
kandidatas S. Ivanovas, at
skleidė visai netikėtų daly
kų: mergaitės plautyje bu
vo varpa. Paprasta keturių 
centimetrų rugio varpa. 
Valė ja įkvėpė į plaučius 
prieš šešerius metus, žais-' 
dama prie kūgio.

Po operacijos mergaitė 
jaučiasi gerai.

Washingtona s .—Nuo 
sausio 1 d. JAV į “juodąjį 
sųrašų” jau įtraukė 75 lai
vus, kurie prekybos reika
lais plaukioja į Kubos prie
plaukas.

Kas kg rašo ir sako
“TRAKAI” TRAKUOSE

Tokia antrašte “Tėvynės 
balsas” išspausdino L. Mi
siūno ir V. Jankevičiaus 
straipsnelį. Ką gi reiškia? 
paskaitykime;

Dažnai tenka būti Trakuo
se. Jie vilioja "daugelį turistų. 
Nuostabūs Galvės ežerai, me
džiais pasidabinusios salos, 
senoji restauruota pilis, mu
ziejus. . .

Ir kiekvieną kartą Trakuo
se pamatai naujovių. Štai as
faltuota gatvė, štai ten žmo
nės kraustosi į naują namą, o 
toliau atidaryta parduotuvė, 
šiomis dienomis Trakuose im
ta kalbėti apie. . . “Trakus”.

“Trakai” Trakuose ? Paaiš
kinsime. Taip vadinasi nau
jas modernus restoranas.

. . .Atvėręs plačias duris, 
lankytojas patenka į erdvų 
vestibiulį. Minutėlei stabteli 
ties žalumynais, gėlėmis. Prie
kyje matyti didelė salė. Tai— 
valgykla, kurioje vienu metu 
gali pietauti šimtas šešiasde
šimt žmonių. Originaliai pa
puoštos lubos, kurios tarytum 
primena paplūdimį prie ežero 
kranto. Labai gražios ir įvai
riaspalvės grindys.

Buvo pietų metas, todėl at
sisėdome prie staliuko ręsto-' 
fane. Greit įsitikinome, kad 
virėjai iš tiesų verti pagyrimo. 
Maistas — labai įvairus ir 
skaniai pagamintas. Gausu 
tautinių lietuviškų valgių.

— Gera valgykla, —r pasa
kė mūsų naujas pažįstamas 
statybininkas Antanas Gela
žius.— Gardu, pigu, ir greit 
gali papietauti.

Trakai — vienas seniau
sių Lietuvos miestų. Bur
žuazijai Lietuvą valdant 
šis miestas buvo labai ap
leistas. Tik tarybiniais lai
kais jis pradėjo kilti, gra
žėti. Ilgainiui Trakai bus 
dienas tų Lietuvos miestų; 
kurį norės pamatyti kiek
vienas ne tik , svetimšalis 
įkėlęs koją į Lietuvą..

TURKIJOE
Apie Turkijos karininkų 

bandytą pučą paduoda 
smulkesnių žinių TASSo 
korespondentas Kairo mie
ste, Egipte. Gegužės 21 d. 
jis praneša:

Vakar vakare Ankaroje 
grupė armijos karininkų, va
dovaujami buvusio pulkininko 
Talato Aidemiro ir remiami 
Ankaros karo mokyklos klau
sytojų, mėgino paimti valdžią 
šalyje.

Naktį Ankaros radijas pa
skelbė, kad “Turkijos armija 
įvykdė Ankaroje perversmą ir 
paėmė valdžią”, šį praneši
mą pasirašė buvęs karo mo
kyklos viršininkas Aidemiras, 
kuris aktyviai dalyvavo 1962 
metų balandžio 2 2d. puče.

Praėjus 10 minučių po šios 
laidos, kitas Ankaros radijo 
diktorius paskelbė, kad per
versmas numalšintas. Vyriau
sybė, pasakė jis, tebeturi val
džią savo rankose ir visa ar
mija tebėra pavaldi įsaky
mams.

Sprendžiant iš užsienio te
legramų agentūrų pranešimų, 
Ankaros radijo stotis tris kar
tus ėjo iš rankų į rankas. Vy
riausybė metė tankus į radijo 
stoties ir kitų įstaigų rajoną. 
Ministerijos ir vyriausybės 
narių namai stipriai saugoja
mi.

Turkijos vyriausybė šian
dien paskelbė kontroliuojanti 
padėtį šalyje. Rytą paskelb
tame komunikate sakoma, 
kad armija, laivynas, KOP ir 
žandarmerija tebėra lojalios 
vyriausybei. šiandien karo 
mokykloje suimtas pučo va
dovas buvęs pulkininkas Ta- 
latas Aidemiras. Valandą iki 
jo suėmimo, po to, kai grupė 
kadetų atsisakė sudėti ginklus 
ir grįžti į kareivines, reakty
viniai lėktuvai du kartus nu
metė bombas mokyklos rajo
ne, iš kur Aidemiras vadova
vo pučui. Yra užmuštų ir su
žeistų, bet jų skaičius kol kas 
nežinomas.

Užsienio informacijų agen
tūrų pranešimais, šiandien 
anksti rytą dar tebebuvo vy
riausybės kariuomenės ir 

maištininkų susišaudymas — 
netoli Nacionalinio susirinki
mo ir gynybos ministerijos.

RIMTAS PATARIMAS .
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo organas “Tie
sa” (birželio 1 d.) rašo:

Praėjusiais metais per kele
tą mėnesių peržiūrinėjo (eg
zaminavo) mūsų Susivieniji
mo rekordus egzaminieriai iš 
New Yorko Valstijos Apdrau- 
dos (Insurance) Deparmento. 
Tokia egzaminacija būna kas 
treji metai.

Šių metų gegužės 15 d. mi
nimas Apdraudos Departmen- 
tas prisiuntė .egzaminieriaus 
platų raštišką raportą apie 
mūsų Susivienijimo padėtį.

Tarp kitų dalykų, egzami- 
nierius pažymi, kad pastaruo
ju laiku LDS narių skaičius 
mažėja ir pataria dėti pastan
gas, kad padidinti narių skai
čių, ypatingai įrašyti jaunes
nio amžiaus žmonių. Egzami- 
nierius savo rekomendacijoje 
sako:

“The Society should endea
vor to expend its efforts to 
increase its membership, par
ticularly those at young 
ages.”

Mes turime atkreipti rimtą 
dėmesį į šį Apdraudos De- 
partmento egzaminieriaus pa
tarimą.

Reikia pasakyti, kad iki šiol 
didelė dauguma mūsų kuopų 
visai nesirūpino naujų narių 
įrašymu.

LDS veikėjai, vajminkai 
ir visi nariai turėtų visa 
tai įsitėmyti ir rūpintis, 
kad juo daugiau naujų ir 
jaunų žmonių būtų įrašyta 
į Susivienijimą!

SAVANAUDŽIAI
L. Jonikas “Vilny” pri

mena:
Mūsų tėtušiai Springfięlde 

(yalstįjęs legislatūroje) pilie
čių pinigus saugoja geriau 
kaip savuš. •"’ * * ''* ’ '

; Anądien iššaukė seniai-gir
dėtą krizę: Tūlą laiką visiš
kai sulaikė teikimą pašalpų. 
Kaip ir anais “geraisiais” 
Hooverio laikaiįs, vien Čikago
je atidaryta virš 30 punktų, 
kur pašaipgavlai, katrie ne- 
pasivėliho, gavo iš valdiško 
maisto produktų perviršiaus 
kruopų, džiovinto pieno, api- 
pelėjusio sūrio ir kitokių “gė
rybių” seniai nokusių valdiš
kuose sandėliuose.

Pašalpgavių reikalai laiki
nai sutvarkyti.1 Tad republi- 
koniškoji legislatūra nepamir
šo ir kitų biedniokų, Illinois 
valstijos teisėjų.

Tiesa, teisėjams juk nepa
duosi apipuvusių kruopų ar 
supelėjusio sūrio. Jiems mū
sų tėtušiai numetė “gatavais,” 
pakeldami algą iki $28,500.00.

Na, kada taip gražiai apdo
vanojo teisėjus, legislatoriai 
negalėjo pamiršti ir save. Tą 
pačią dieną įnešta pasiūlymas 
pasikelti ir sau algas nuo — 
$6,000 iki $7,500 metams.

Nepamirškime, kad legisla
tures atstovai .“nedirba” pil
ną laiką. Kiekvienas jų turi 
ar privatų biznį ar profesiją. 
Legislatures sesijose dalyvau
ja tik reikalui esant.

Bridgeport, Conn.
■ Gegužės 5 d. įvyko LDS 
74 kuopos susirinkimas. 
Buvo nutarta surengti svei
katos klausime paskaitas, 
prelegentu kviesti Dr. J. 
Stanislovaitį, taipgi prašy
ti, kad tuo pat kartu jis 
parodytų paveikslus, kurių 
daug nutraukė būdamas • 
Lietuvoje ir kitose šalyse.

Tas įvyks birželio 2 d. po 
LDS kuopos susirinkimo, 
Lietuvių Jaunųjų Vyrų sve
tainėje, 407 Lafayette St. 
Susirinkimo pradžia 2 vai. 
popiet, kuris bus trumpas 
tik apie pusvalandį truks, o 
po jo seks paskaita ir pa
veikslų rodymas. Nuošir
džiai kviečiame skaitlin
gai atsilankyti.

LDS į4 Kp. valdyba]

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip Mark Twain muse 

rasinę diskriminaciją
Garsusis amerikietis ra

šytojas Mark Twain (tikra 
pavardė: Samuel Clemens) 
savo humoristiniais raštais 
smerkė negrų vergiją ir vi
sokią rasinę diskriminaciją.

Gimęs 1835 m. Missouri 
valstijoje, vienoje pietinių 
valstijų, kurios visais gali
mais būdais gynė negrų 
vergiją, Mark Twain buvo 
augintas kaip vergijos pa
laikytojas. Jo tėvas nebu
vo turtingas, tai jis turėjo 
tik vieną negrą vergą, ku
ris tarnavo ir jaunam ra
šytojui. Civilinio karo me
tu Mark Twain gavo leite
nanto laipsnį ir porą savai
čių dalyvavo karo fronte 
federantų (vergijos gynė
jų) armijoje.

Paliuosuotas iš armijos, 
jis grįžo prie savo mylimos 
profesijos: ž u r n a 1 i z m o. 
Spaudoje pasirodė pirmieji 
aštriai smerkią rasinę dis
kriminaciją raštai. Humo
ro formoje jis labai suga- 
biai pliekė visokius rasis
tus. Vėliau jis parašė ra
sinės diskriminacijos klau
simu keletą veikalų.

Rašytoja Janet Smith pa
ruošė svarbią knygą “Mark 
Twain on the J)amned Hu
man Race,” kurioje telpa 
visa eilė Mark Twain raštų, 
aštriai smerkiančių negrų 
vergiją ir visokią rasinę 
diskriminaciją.

Baltuosius vergijos gynė
jus Mark Twaih ‘Vadino 
nuožmiais barbarais, nesi
skaitančiais su jokiu žmo
niškumu. Jis statė klausi
mą, kur tie amerikiniai 
“meilės, teisybės; .silpnųjų) 
apsaugos, laisvės, lygybės? 
idealai, kuomet baltos odos 
žmogus mina po savo purvi
nomis kojomis tokį pat juo
dos odos žmogų, kuomet 
baltasis už pinigus parduo
da vergi j on juodąjį žmogų.

Mark Twain savo raštais 
žymiai prisidėjo prie nu- 
maskavimo baltųjų šovinis
tų ir sustiprinimo bendros 
kovos prieš visokią rasinę 
diskriminaciją.

Šiuo metu Mark Twain 
raštai yra plačiai skaitomi 
visame plačiame pasaulyje. 
Socialistinių šalių žmonės 
taipgi juos myli skaityti.

•
Kaip su mūsų daktarais
Spaudoje vis daugiau ir 

daugiau galima pastebėti 
nusiskundimų dėl Ameriko
je stokos daktarų. Gyven
tojų skaičiui smarkiai au
gant, tuo pačiu metu nau
jų gydytojų skaičius nedi
dėja. O tai susidaro pavo
jinga padėtis.

Kodėl jaunuoliai studen
tai nepasirenka daktarų 
profesijos? Kodėl daugelis, 
gavę daktaro laipsnį, pasi
renka geriau mokykloje ki
tus mokyti arba laboratori
jose darbuotis, bet ne žmo
nių gydymu užsiimti.

Vienas medikalinis stu
dentas į tai atsakė seka
mai: Gydytojo laipsnį pa
siekti yra, labai sunku, iš- 
kaštinga ir daug pasiauko
jimo reikalinga .

Gydytojais gali tik gerai 
pasiturinčių šeimų vaikai. 
Bet daugelis jų neturi tokio 
pasiaukojimo, kad visą pro
fesinį gyvenimą paskirtų 
žmonių sveikatos labui. Gy
dytojui tenka pamiršti sa
vo šeimą, savo asmeninius 
interesus, dieną ir naktį 
tenka budėti.

Iš neturtingųjų šeimų, sa
koma, atsirastų nemažai to

kių, kurie norėtų paaukoti 
savo gyvenimą žmonių svei
katos labui. Bet jie neturi 
pakankamai išteklių, jiems 
medicinos mokslo durys pa
silieka keliais raktais užra
kintos.

Opų gydytojų stokos klau
simą, žinoma, tegali išspręs
ti mūsų vyriausybė, kuri 
turi galimybes teikti subsi
dijas tiems moksleiviams, 
kurie pasižymi moksle ir 
norėtų tapti gydytojais, bet 
neturi išteklių.

Tarybų Sąjungoje ir ki
tuose socialistiniuose kraš
tuose šis klausimas išspręs
tas taip, kaip reikia. To
dėl tuose kraštuose, propor- 
cionaliai skaičiuojant, gydy
tojų yra daug daugiau, kaip 
Amerikoje. Svarbu ir tai, 
kad ten daugumą gydytojų 
sudaro moterys, kuomet A- 
merikoje moterų gydytojų 
skaičius palyginamai yra 
labai mažas.

____ • _ 
’ ♦

Aštuoni milijonai
Dr. Henry Fine be r g a s 

daug rašo spaudoje apie 
dusulio ir šienligės paliestus 
žmones, kurių Jungtinėse 
Valstijose yra virš 8 mili
jonų.

Dusulys (asthma) ir šien
ligė yra giminingos ligos, 
sykiu ir skirtingos. Šias 
ligas žmonės įgauna dvejo
pu būdu: vieni iš prigimties 
turi alergiją, didelį jautru
mą tūliems valgiams, gėri
mams, žolėms; kiti įgauna 
panafeų jautrumą nuo užsi- 
senėjusiu šalčių ar panašių 
ligų.

Kad nuo tų ligų apsisau
goti, d-ras Finebergas pa
taria pirmiausia surasti tų 
ligų priežastį ir tada šalin
tis nuo tų elementų, kurie 
jiems sukelia tas ligas.

Dusulys ir šienligė yra 
minimi Biblijoje ir senuose 
graikų raštuose. Tai rodo, 
kad ir gilioje senovėje to
mis ligomis žmonės sirgo. 
Bet iki šiol dar vis nėra 
tinkamų vaistų prieš tas li
gas. Visi dabar naudojami 
vaistai tik palengvina kvė
pavimą, bet dusulio nepa
gydo . Panašiai ir su šien
lige. Vaistų yra visokių, 
bet jie tik suteikia paleng
vinimą, daugiau nieko.

Nuolatiniai tų ligų tyri
nėjimai tęsiami ir manoma 
jas su laiku nugalėti.

Wilkes Barre, Pa.
Prisiminimas •

Gegužės 8 d. sukako pus
metis nuo mirties mūsų my
limo veikėjo Vinco Žilins
ko. Mes jo pasigendame, 
apgailestaujame netekę, o 
labiausia liūdi, tai jo žmo
na — Ona Žilinskienė, nes 
jie taip gražiai sugyveno ir 
darbavosi organizacijose.

Vinco darbai niekados ne
bus pamiršti. Jis auklėjo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopą, platino “Lais
vę” ir “Vilnį” tarp vietinių 
lietuvių ir į Lietuvą užra
šinėjo.

Pagerbdami Vincą, I.I.D. 
97 kuopos nariai anksti su
simokėjo savo duokles už 
1963 metus. L.L.D. kuopos 
susirinkimas įvyko pas kuo
pos organizatorę Globičie- 
nę. Lutauskas atidaręs su
sirinkimą paprašė narius 
atsistoti minutei pagerbi
mui Vinco Žilinsko.

O. Žilinskienė pranešė, 
kad jau už visus L.L.D. na
rius duoklės pasiųstos į 
centrą.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 31, 1963

čia pat įvyko ir LDS kuo- _ 
pos susirinkimas, tai abie-.
jų kuopų nariai aptarė T 
spaudos reikalus. Kadangi 
dabar “Vilnis” veda vajų 
už sukėlimą $10,000 fondo, 
tai ir mes prie to prisidėjo
me.

“Vilnies” fondan aukavo 
sekamai: LLD 97 kp. ir 
LDS kuopa po $10. Asme
nys aukavo taip: Po. $10: 
Makuckai, Lutauskas irJa- 
taugienė, o Antanas Globi- 
čius $5, O. Krutulienė —$2. 
Po $1 aukavo V. Kaslaus- 
kienė ir E. Kasparienė.

Ačiū visiems už aukas.
E. K. .7

- - - - - - - - 4*
Scranton, Pa.

Apie lietuvių pažangie
čių veiklą šioj apylinkėj 
mažai kada rašoma, tai dėl 
to, kad jokios veiklos čia 
nepasirodo. Ir ne tik tarpe 
pažangiečių. Kadaise tau
tininkai daug kame pasiro
dydavo, dabar ir jie nutilo. 
SLA 30 kuopa buvo skait
linga nariais, dabar žymiai 
sumažėjusi. Tas pats ir su 
SLA 143 kuopa. Seni na
riai miršta, o jaunais ne- 
dasipildo. Per porą mėne
sių mirė du seniausi SLA 
143 kuopos nariai, tai Juo
zas Vilčinskas ir Ona Ra
kauskienė, abu išgyvenę 
virš 80 metų amžiaus.

Mirtis ir ligos vis dau
giau stabdo pažangų judė
jimą. Laikraščiai netenka 
skaitytojų, o draugijos — 
narių. Praėjusių metų pa
baigoj netekome Antano 
Petruškevičiaus. Ligos iŠ-“ 
stūmė iš rikiuotės daug ge-^ 
rų draugų ir draugių. An
tanas Kundraška serga jau 
netoli metai laiko, ir jo pa
dėtis mažai pagerėjus. Eva 
Geležauskienė, kurios na
muose buvo surengta ne 
vienė: pramoga ii; kuri daug 
darbavoši, dabar, po ilgos 
ligos, nors jaučiasi gana ge
rai, bet vis tik dar neatga
vusi savo pirmesnių jėgų. 
Turime ir daugiau sune- 
galėjusių.

Mirus Jonui Elinskui, jo 
žmona, pagyvenusi kiek lai
ko, išvyko pas savo vaikus. 
Dabar tas pats su drauge 
Medeliene: netekusi savo 
vyro Vlado, kuris mirė 
prieš keletą metų, parduo
da savo namelį ir vyksta į 
Baltimorę pas savo dukrą 
Mildą Antanaitienę. T a i 
taip ir mažėja mūsų drau
gų skaičius. O pas mus nie
kas neatvyksta. Pirųiiau 
anglies kasyklų savininkai 
jokių kitų industrijų čion i 
neįsileido, o dabar, jų biz
niui nusmukus, didžiausias 
kiaurymes apleidę, mažai 
ką veikia, todėl dauguma 
jaunų žmonių, negaudami 
darbo, keliauja į kitus mies
tus. Be to, daugumoje vie
tų įvyksta įgriuvimai į ka
syklų tuštumas, kurie su
griauna namus, kelius ir 
kas tik virš jų buvo. Nuo 
seniau čia gyvenanti žmo
nes, dar turintys darbus, 
priversti ir ne tik gyventi, 
bet ir nusipirkti namelius, 
nors ir drebant, kad tos jų 
gūštos neįgriūtų.

Tai toks šiandieninis vaiz
das mūsų vietovėje.

Nugirdęs

KRAŠTUTINIAI DŪKSTA ,
Washingtonas. — Sena 

toriai, Fulbrioghtas, iš Ar- 
kanso, ir Hickenlooperis, iš 
Iowa, jau puola ir Ameri
kos valstybių sąjungą. 
Jiems ji nepatinka, kad nej^ 
įveda Amerikos valstybių 
embargo prieš Kubą, taip# 
gi, kad sulaikė Dominiką 
nuo užpuolimo ant Haiti.



L. Prūseikai paminklo atidengimo proga
(Iš A. Bimbos kalbos, sakytos 1963 m. gegužės 26 d. Čikagos 

lietuvių tautinėse kapinėse)
dicijas, didžiavosi jos kovinga praeitimi, vi
somis jėgomis gynė jos teisę į gražesnį ir 
šviesesnį rytojų. Visa jėga Leonas visuo
met gynė amerikiečių civilines laisves ir 
demokratines teises. Kiekviena Amerikos 
žmonių kova prieš rasinę bei tautinę diskri
minaciją jo talentingoje plunksnoje ir iš
kalbingame žodyje visuomet '^įsirasdąvo ge
riausią talkininką.

Todėl, atidengdami šį mūsų draugui pa
minklą pasižadėkime ištikimai ir atsidavu
siai nešti aukštai iškėlę darbo liaudies ko
vos vėliavą, kurią mirtis iš Leono rankos iš
plėšė prieš porą metų. Kiekvienam kovo
tojui pastoviausias paminklas yra vykdymas 
jo idealų, tęsimas jo darbų. Ypač šiandien, 
kai mūsų krašte iš naujo reakcija kelia gal
vą ir visokie birčininkai ryžtasi užstoti ke
lią pažangai, kai visokie baisūs karo krimi
nalistai laisvai vaikštinėja mūsų miestų gat
vėmis, kai atominių ginklų tobulinimas ir 
jais ginklavimasis yra pasiekęs aukščiausią 
lygį, kai naujo karo kurstytojai ir taikaus 
sugyvenimo priešininkai sušilę darbuojasi 
užtraukti ant visos žmonijos baisų sunaiki
nimą, kai net šunimis yra draskomi ameri
kiečiai tik todėl, kad jų odos spalva yra 
juoda ir kad jie reikalauja pačių papras
čiausių žmogaus teisių į gyvenimą ir darbą, 
— ypač šiandien vykdymas tų idealų, ku
riems gyvas būdamas Leonas buvo atidavęs 
visas jėgas, yra pareiga kiekvieno pado
raus, susipratusio žmogaus, kiekvieno mū
sų.

Lai šis kieto granito paminklas ant Leono 
kapo būna mums nuolatiniu priminimu, kad 
dar labai daug labai didelių darbų stovi 
prieš mus ir laukia mūsų nuoširdžios tal
kos!

Tegu šitas gražus paminklas mūsų Leo
nui ir prisiminimas kitų mirusių mūsų drau
gų ir draugių stiprina mus kiekviename mū
sų žygyje!

Amžinoji ramybė mirusiesiems, nauji dar
bai ir naujos kovos gyviesiems!

CHICAGO, ILL.
L. Prūseikos paminklo 

atidengimo iškilmės
Šių metų gegužės 26 d. 

Čikagos Lietuvių tautinėse 
kapinėse, dalyvaujant gau
siai miniai pažangių lietu
vių, suvažiavusių iš įvairių 
Amerikos kampų, įvyko pa
žangiojo rašytojo, žurnalis
to, visuomenininko Leono 
Prūseikos paminklo atida
rymo iškilmės.

ku- 
pačias

mūsų 
Leono.

Broliai ir seserys!
Įžymusis lietuvių tautos darbo liaudies po

etas ir kovotojas Julius Janonis prieš dau
gelį metų mums sakė:

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus, 
Bet kovą, vien kovą be galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

Ir štai šiandien mes susirinkome prie šito 
paminklo ne tam, kad minėt pragaištį, mir
tį, kapus, bet tam, kad pagerbti ir prisimin
ti tuos idealus, kuriems mūsų draugas Leo- 
nas Prūseika atidavė visą savo subrendusį 

/ gyvenimą. Ir šis kuklus granito antkapis- 
paminklas ir jį atidengiant tariami žodžiai, 
išreiškiamos mintys bei gilūs atodūsiai tu
rės tik tiek reikšmės ir gyvuos tik taip il
gai, kol mes gyvensime tais idealais, 
riems ir mes esame paaukoję savo 
gražiausias gyvenimo dienas.

Dar ir šiandien sunku tikėti, kad 
tarpe, kad gyvųjų tarpe nesiranda
Sunku net tikėti, kad mes čia stovime prie 
jo kapo ir jo atminčiai atidengiame pamink
lą. Kaip šiandien atsimenu paskutinį pasi
matymą ir atsisveikinimą su juo. Prieš ma
no akis iškyla sulysęs kadaise buvęs tvirtas 
kūnas, gyvenimo audrų ir ligos skausmų iš
vagoti skruostai, bet gyvenimo ir vilčių ku
pinos akys. Matau ir juntu, kaip mūsų 
draugas tebesapnuoja apie darbus, kuriuos 
laukia mūsų visų, taip pat jo, ypač jo darbš
čių rankų, ščyros sąžinės ir tvirto ryžto. Ir 
mirčiai žiūrėdamas į akis (nes juk jis ne
galėjo nejausti artėjančios amžinosios nak
ties, kuri jau nebebus pakeista rytine auš
ra, patekėjusia saulute), jis kalba apie pa
dėtį mūsų spaudos, ypač “Vilnies”, kuriai 
jis taip neskūpiai atidavė keliolika savo gy
venimo paskutinių metų. Jis rūpinosi mū
sų organizacijomis, ypač Lietuvių Literatū
ros Draugija, kurios sumanytoju ir įkūrėju 
jis buvo. Jis dar vis kalba apie kovą be ga- 

^\p prieš reakciją, prieš naujo, atominio ka
ro kurstytojus, prieš lietuviškuosius ir visus 

r liaudies priešus. Jis su giliausiu džiaugs
mu kalba apie mūsų senosios tėvynės Tary
bų Lietuvos jau pasiektus puikius laimėji
mus ir apie jos dar šviesesnę ir gražesnę 
ateitį, ir apie ateitį viso socialistinio pasau
lio. Jis džiaugiasi didžiaisiais laisvės, mok
slo ir šviesos laimėjimais. Tai kas, kad ta
vo kūnas džiūsta ir .vystą, kad fizinės tavo 
jėgos vis mažiau tau betarnauja, bet tie 
idealai, kuriems tu visą subrendusį gyveni
mą tarnavai, žygiuoja pirmyn, užkariauja 
pasaulį! Kaip džiugu, kad ir tu buvai vie
nas iš tų sėjikų, kurie pasėjo grūdą, iš ku
rio išaugo jaunas, gražus socializmo medis, 
kuris nebebijo audrų. Ir žinodamas ir ma
tydamas tai, žmogus savo gyvenimo saulė
lydį susitinka ramia sąžine.

Tai tokį įspūdį manyje paliko mūsų Leo
nas paskutinį kartą su juo atsisveikinant.

Labai būdinga mūsų Leono gyvenimui ir 
tas, kad šitą paminklą jam sukūrė Lietuvos 
dailininkai. Juk iki mirtis jam neužmerkė 
akių ant visados, jis buvo ištikimas lietuvių 
tautos sūnus, nė valandėlei nepamiršo savo 
senosios tėvynės, apie ją sapnavo, jos liki
mu rūpinosi. Juk jis visais būdais jai pa
dėjo tiek rūsčiausiais ir sunkiausiais laikais, 
kai ją smaugė caristinė priespauda bei kle- 
rikalinė fašistinė tironija, tiek didžiulio 
džiaugsmo laikais, kai pagaliau Lietuvos 

dk darbo liaudis nusikratė ta priespauda, ta 
tironija, kai 1940 metais ant jos miestų ir 
kaimų 
liava. 
landas 
siaubė
tu džiaugsmu 
tarybinius žmones, kurie tą hitlerinį žvėrį 
išgrūdo iš savo žemės ir senoji mūsų tėvy
nė vėl pakilo naujajam gyvenimui. Su 
aukščiausiu pasididžiavimu jis pasitiko ir 
sveikino kiekvieną Lietuvos liaudies laimė
jimą ir žygį kelyje į naują ir šviesų rytojų. 
Tiems, kurie Lietuvos liaudimi abejojo ir 
nepasitikėjo, ir tiems, kurie kalbėjo apie 
sugrąžinimą Lietuvai senosios baisiosios pra
eities su kapitalistais ir dvarininkais, su ti
ronais ir parazitais jo rūstus žodis, jo aštri 
plunksna neparodė jokio pasigailėjimo.

Būdinga Leono gyvenimui ir tas, kad jis 
amžinai ilsėsis Dėdės Šamo žemėje. Juk 
su tokia pat aistra ir tokiu pat užsidegimu 
jis buvo pamylėjęs savo naująją tėvynę, 
Amerikos šauniąją darbo liaudį. Per savo 
ilgametį gyvenimą čionai, jis matė, kaip be 
pasigailėjimo darbo žmogų išnaudoja ir 
skriaudžia kapitalistinė dykaduonija ir pa- 
razitija, jis matė, kaip kartais didvyriškai 
streikų kovose mūsų darbininkai gina savo 

^reikalus, savo teises. Ir visuomet ir visur 
^jis kėlė protesto balsą prieš išnaudotojus, 

ir visuomet ir visur jis rėmė ir palaikė tų 
darbininkų kovą. Nors gimęs už kelių tūks
tančių ,mylių nuo Amerikos, kaip ir mes ki
ti senosios kartos Amerikos lietuviai, jis 
tapo savo naujosios tėvynės liaudies ištiki
mu ir nuoširdžiu sūnum. Jis gerbė jos tra-

išdidžiai suplevėsavo socializmo vė- 
Kaip skaudžiai jis pergyveno tas va- 
ir dienas, kai tą mūsų tėvynę nu- 
naciškasis maras ir su kokiu neribo- 

sveikino tarybinę armiją ir

Prisimenu juodus 
degėsius

. Atsimenu, juodi degėsiai gryčių 
Išstypę kaminais pakelėse riogsojo, 
Kai aš išvydąu trobą tarp žilvičių, 
Kur, droždamas birbynes, • >

tapt lakūnu svajojau.
Miestelį karo viesulas nunešęs buvo, 
Senos mokyklos klasėj tarės partizanai, 
Už kirvio stvėrėsi, kas tik nežuvo,
Suręsti vietoj dingusios

lūšnos gražesnį namą!
Tačiau varpai bažnyčios gaudė šiurpulingi, 
Ugnis lyg tyčia aplenkė jos mūrus, 
Ir partizanų pokalbį ryžtingą
Vargonų dūdos stelbė niūrios.
Kai vienas jų nuo kulkos krito, 
Vaikus paleidę, jį mokykloj pašarvojo,— 
Reikėjo šimtmečių spaudimą atlaikyti,—
Ir prie duobės jį šūvių salve

pagerbė sustoję.
Dabar į praeitį laikai tie nuviliojo,
Nebėr kas skambina varpais,—senutė mirė, 
Lakuotos statulos altoriuj apmusijo, 
Šventoriaus vartai vėjo varstomi išviro.
Gyvenvietė nauja paplentėj išsistačius. 
Frontanas rūmo balto šviečia,—
Afišom marguoja skelbimų lentos plačios 
Viena jų “Gulbių ežero” spektaklin kviečia.
Vainikais, gėlėmis aplink apdėtas 
Švenčiausio vietoj stiebias obeliskas,’ 
Čia ateinu, sūnaus ir dukros atlydėtas, 
Pasiklausyt, kaip himną ošia miškas.

J. Subatavičius
1963. III. 16

Šventine kolona
Išbučiavo lūpas šventės vėjas. 
Nešam ateitin mintis gaivias. 
Pasidžiaugti pergalėm išėjom: 
Į nuplautas rytmečio gatves.

Busimieji krykščia astronautai, 
Įsikibę į tėvų rankas.
Mūsų sriautas—
Saulės džiaugsmo sriautas, 
Jį nupiešti taikosi kažkas.

Tegu piešia.
Pažiūrėti gera
Ir atrinkti laimės detales.
Vėliavos ir vėjas susitarę 
Paniūniuoja dainą iš eilės.

Ir staiga, kaip niekad, saulės gūsiai 
Į širdie įsiveržia daina.
O senukai šypsosi į ūsą— 
Revoliucijos žygiuoja pamaina.

Revoliucijos jie tęsia dainą, 
Komunizmą pasitiks su ja. 
Leninas kartu kolonoj eina, 
Leninas kiekvieno širdyje.

Rimgaudas Graibus

.Pavasario saulutei skais
čiai šildant, rinkosi žmonės 
į kapines iš ankstyvo ryto. 
Pasipylė būriai žmonių po 
visas kapines. Jie žiūrinė
jo paminklus, lankė anks
čiau mirusių veikėjų kapus.

Artėjant dvyliktai valan
dai, žmonės rinkosi ant 
kalnelio prie Leono Prūsei
kos kapo. Čia išsirikiavo di
delis jungtinis choras, su
darytas iš: LKM, Roselan- 
do Aido, Clevelando Meno, 
Ciceros Lietuvių Moterų ir 
Ex Mainierių chorų narių. 
Tam jungtiniam chorui di
rigavo Estelle B o g d e n, 
vargonais palydint Valeri
jai Urbikiejiei.

Lygihi dvyliktą valandą 
pasigirdo trimito garsai, 
tai ženklas, kad iškilmės 
prasideda. Velionio Leono 
Prūseikos paminklui staty
ti komiteto pirmininkas J. 
Šarkiūnas iškilmėms vado
vavo. Kalbėtojų tribūnoje 
pasirodo J. Šarkiūnas. Jis 
skelbia iškilmių tvarką.

Iškilmės pradedamos dai
na “Neverkit pas kapą” 
Estelle Bogden solo, prita
riant ■ jungtiniam chorui. 
Kviečiamas kalbėti dienraš
čio “Vilnies” redaktorius 
Andrulis. Po jo kalbos jung
tinis choras dainuoja “Ko 
liūdi, berželi?’ Kviečiama 
kalbėti advokatė Stefanija 
Masytė. Dainuojama “Ap
leistas.” Kalba laikraščio 
“Laisvės” redaktorius, Vil
niaus valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto is
torijos mokslų garbės dak
taras Antanas Bimba. Visi 
kalbėtojai iškėlė velionio 
Leono Prūseikos nuopelnus 
ir veiklą Amerikos pažan
gių lietuvių visuomeninėje 
veikloje, žurnalistinius, or
ganizacinius bei rašytojo 
gabumus ir meilę Tarybų 
Lietuvai, kvietė tęsti velio
nio darbą.

Prie paminklo padėti vai
nikai: “Vilnies” personalo, 
LLD pirmos apskrities, 
LLD 19 kuopos ir nuo Či
kagos visų chorų — LKM, 
Roselando Aido, Ciceros 
Lietuvių Moterų ir E!x Mai
nierių.

Velionio Leono Prūsei
kos paminklas atrodo įspū
dingai. Juodo granito obe
liskas su velionio atvaizdu 
ir atitinkamu įrašu. Pa
minklui projektą paruošė 
T. Lietuvos skulptorius 
Konstantinas Bagdonas ir 
architektai broliai Nasvi- 
čiai.

L. Prūseikos paminklo 
atidengimo iškilmes filma
vo Justas Misevičia, advo
katė Masytė, Fribergas ir 
kiti mėgėjai.

Į iškilmes žmonių buvo 
atvažiavę iš: Wisconsino, 
Indianos, Penns ylvanijos, 
New Yorko, Floridos, 
Kalifornijos, Arizonos, Ar
kansas, Michigan ir kitų 
valstijų.

Po iškilmių kapinėse, 
Bruzgulienės darže įvyko 
piknikas. Svečių jame, be 
abejo, buvo daug. Vaišino
si, šnekučiavosi, o kiti šo
ko.

Apie 4 valandą įvyko Cle
velando Meno, choro, diri-
guojant choro mokytojui viena pinigų votis.’

Juliui Krasnickui, koncer- nieko.
tas. Chorą čikagiečiai ir 1 
kitų valstijų svečiai girdėjo 
dainuojant pirmą kartą, ir 
jo' .koncertas;. visiems pati-1 
ko. Tenka pasakyti, kadi 
choras savo nariųskaičių- j 
mi nėra gausus, bet gražiai 
dainuoja. Žinoma, tai cho-

MIAMI. FLA.
Z

Visko po biskį iš Miamės
Gegužės 17 d. busas va

žiavo 827 keliu su 42-jais 
šabalbonų skynėjais. Kiek 
pavažiavus, busą pasivijo 
trokas, kurį vairavo baltas 
žmogus, lenkė busą taip ar
ti ,kad abiejų “bumperiai” 
susikabino. Bušo vairoto- 
jas sako, kad trokas jo bu
są nustūmė nuo kelio ir bu
sas įvirto į Hillsboro kana
lą, 25 pėdų gilumo, kur pri
gėrė 27 žmonės.

Tuoj, kai nelaimė įvyko, 
Miamės laikraščiai rašė: 
“Prigėrė 27 žmonės, dau
giausia juodi, ir, jų tarpe 
12 vaikų.” Vėliau jau sakė, 
kad visi juodi, o vaikų jau 
nemini. Kodėl? Gal tai slė
pimas, kad, kaip paprastai 
daroma, neparodytų, kaip 
apeinamas įstatymas dėl 
jaunamečių naudojimo to
kiuose darbuose?

Gyvi likę skundžiasi, kad 
miestelio Bell-Glade balti 
žmonės neparodė mažiau
sios užuojautos juodiesiems 
toje didelėje nelaimėje ir 
jie mano, kad baltasis vai
ruotojas vienaip ar kitaip 
bus išteisintas.

Jaunas žmogžudys
17 metų amžiaus jaunuo

lis Dixon Hall, atsibalado- 
jęs į •’ Miami iš Silver 
Springs, Md., dar pereitą 
lapkričio mėnesį su' savo 
1955 m. forduku, dirbo prie 
indų plovimo, bet gyveno 
savo fbrduke kokiame už
kampyje, o kai pabodo tas 
darbas, jis nusipirko revol
verį ir matomai galvojo gy
venti lengvesnį gyvenimą.

Geg. 19 d. naktį jis smar
kiai uliojo, kur ten apie 17 
street ir W. Flagler st. Tą 
naktį jis atėjo prie Dia- 
mon Cab. Co. vairuotojo 
Izidore Diech, užmokėjo 
jam 5 dolerius (gal pasku
tinius), kad jį pavežiotų po 
apielinkę, kol jis prasiblai
vys. Ir jie važinėjo. Priva
žiavus jam tinkamą vietą, 
jis paleido du šūvius nuo 
užpakalinės sėdynės į vai
ruotojo galvą. Iškrėtęs ki
šenes, radęs 20 dol. pasiė
mė, o kūną įmetė į kanalą.

Cab. Co. raportavus poli
cijai apie dingusį vairuoto
ją, policija jo ieškojo visą 
savaitę. Detektyvas Roy 
Wertis pastebėjo ant West 
Flagler st. jau nurodytą 
žmogžudžio išvaizdą ir,, ap- 
rengą ir' jį areštavo. Pas 
jį rado ant riešo laikrodėlį, 
kurį jis buvo pavogęs nuo 
tūlo Crow gasalino parda
vėjo, už bato aulo rado re
volverį ir ant taxi jo pirštų 
antspaudas.

Kitą vakarą jau rodė jį 
televizoriuje, kur jis ėjo už
sitraukęs ant galvos marš
kinius ,kad nebūt matomas 
veidas. Jis atrodė lygiai 
taip, kaip anie lietuviški 
dipukai—liudininkai po an
trojo pasaulinio karo.

Visur trūksta pinigų
Aną syk rašiau, kaip bai

siai viskas brangsta, ypa
tingai daktarų ir ligoninių 
patarnavimas. Paskutinė
mis dienomis trūko dar 

ristų pastangų vaisius, bet. 
taipgi daug darbo įdėta ir 
choro vadovo Juliaus Kras-

Gražiai ir iškilmingai bu
vo atidengtas Amerikos pa
žangiųjų lietuvių veikėjui 
Leonui Prūseikai pajnink- 
las. Taipgi likusią dienos 
dalį suvažiavę lietuviai gra
žiai praleido piknike.

Vyšnutė

Miamės miesto valdžia 
vedė agitaciją už Metro — 
didįjį, galingą. Tada mies
to politikieriai, agituodami 
už Metro, prižadėjo visokių 
pagerinimų Miamės pilie
čiams žadėjo sujungti at
skirus miestelius viduryje 
Miamės, sujungti į vieną 
tinklą transportaciją, rasti 
pinigų ligoninių pagerini
mui ir abelnai sumažinti i 
miesto valdymo išlaidas. 
Bet iki šiol dar nieko nepa
darė. Tiesa, buvo įsteigtas; 
fondas pagelbėti ligoni-; 
nėms — damokėti iš to fon-; 
do, kuriame buvo $667,406.! 
Iš jo damokėdavo po $30.00 į 
ligoninėm už tuos ligonius, i 
kurie jau negalėjo apsimo
kėti patys. Bet praktika 
parodė, kad ligoninės tan
kiai be mokesčio išleisdavo 
ne tuos ligonius, kurie ne
išgali apsimokėti, o viso
kius pareigūnų gimines ir 
draugus, o iš Metro fondo 
apmokėdavo bilas; buvo ke
li tyrinėjimai, prirodyta 
suktybės. Bet kas iš to, pa
rėkavo ir nutilo.

(■ i .

Dabar, kai Jackson Memo
rial, Hospital ištraukė tą 
vadinamą pridėčką 50-50 
pagrindų, fonde beliko $68,-» 
P00. • Foųdąs - Kaip ir tuš
čias.; Dab.ar fondo adųiinis-, 
tracija reikalauja daugiau ) 
pinigų; bet Metro irgi ne
beranda niekur pinigų. Ką 
jie toliau darys, nežinia.

Ir dar sykį pinigų
Floridos valstijos seime

lio šių metų sesijos buvo la
bai triukšmingos. Rodėsi, 
kad jie nuvers visus kal
nus, o kai dabar jau beveik 
pasibaigė politikierių vai- 
na, pasirodė, kad jie nieko 
daugiau ir nenuveikė, ap
art piliečiams pakėlimo vi
sokių taksų.

Jie priėmė valstijos biu
džetą 987 milijonų dolerių, 
o iš kur pinigai ateis? Vy
riausia iš visokių taksų ant 
visko. Rodos ir dabar buvo 
viskas brangu, o kai dar 
pabrangs, visi pajusime, o 
rūkoriai ypatingai, nes 
jiems ant pakelio cigaretų 
dar bus uždėta po 3 centus. 
O kiek tų pakiukų jie per 
metus išpučia į orą, nei jo
kio skonio nepatirdami, o 
tik aprūdina plaučius ir 
širdį, keliais metais grei
čiau nuvažiuoja į kapus.

Dar apie kubiečius
Apie juos jau, rodos,.ne

bereikėtų rašyti. Čia jų 
tiek daug, kad jau visiems 
jie atsibodo. Bet va, perei
tą savaitę mes jų gavome 
dar 750, po to, kada buvęs 
jų vadas Cardona su Kene
džiu susipyko ir Cardona 
rezignavo, jų eilės sumišo 
ir iškriko. Tačiaus mūs 
ponai reakcionieriai, ypa
tingai mūsų senat. Smath- 
ers vėl šiaip taip subūrė 
juos į krūvą. Jie labai 
džiaugiasi, kad pas juos at
ėjo ir tarnavę Batistos val
džioj. Žinoma, jiems čia 
vieta.

žilas Juozas

Fitchburg, Mass.
Aplankėme sergantį mū

sų gerą draugą Joną Samu- 
lėną. Jis Išbuvo suvirš du 
mėnesiu ligoninėje ir jau 
gegužės 11 d. sugrįžo į sa
vo namus. Mes—su žmona 
jį aplankėme gegužės 17 d. 
ir labai buvo linksma maty; 
ti Joną einantį geryn. Iš 
veido atrodo gerai, ir jau 
su lazduke gali pavaikščio
ti, dar neturi savim pasi
tikėjimo, tai jo žmona Onu
tė pridaboja, kada jis pats 
vienas eina. Jo kalba jau 
daug geriau pasitaisė.

Mes velinam tau, Jonai, 
greitai sustiprėti.

S. ir J. Rainardai

Padėkos žodis
Šiuomi norime išreikšti 

nuoširdžiausią padėką mū
sų geriems draugams, drau
gėms ir giminėms, kurie 
mums atjautė nelaimėje, 
kurie aplankė ligoninėje. 
Dūkui už atvirutes ir už gė
les, kurias prisiuntė į ligo
ninę, o labiausia, tai mano 
sesutei Evai Tamulionienei. 
Be jos pagalbos, tai būtų 
buvę sunku, nes jinai pri- 
žiūrinėjo mūsų namus, kol 
Jonas buvo ligoninėje. Ji 
ir dabar ateina kasdien ir 
pagelbėja prižiūrėti ligonį.

Dar sykį reiškiame šir
dingą ačiū visiems!

Antanina ir Jonas 
Samulenai

Cleveland, Ohio
L.L.D. 190 Kuopos Reikalai

Gražus ir skaitlingas įvy
ko kuopos susirinkimas ge
gužės 19 dieną. Išklausius 
platų 15-tos apskrities kon
ferencijos raportą, kurį iš
davė kuopos sekretorius J. 
'Pettaus, tapo į kuopą pri
imti 6 nauji nariai, o pir- 
mesniame susirinkime buvo 
priimti 3, tai į kuopą šiais 
metais įrašyta 9 nauji na
riai. Fin. sekretorius pra
nešė, kad dar 5 nariai nėra 
mokėję duokles už šiuos 
metus, manoma, greitoje 
ateityje ir juos matyti —- 
tuomet 190 kuopa turės už
simokėjusius 85 narius.

Kuopos iždininkas A. 
Mockaitis ištarnavęs kuo
pai per 12 metų pridavė re
zignaciją dėlei sveikatos 
stovio. Rezignacija priim
ta ir nauja iždininkė iš
rinkta P. Nemurienė.

Smagu pažymėti, kad 190 
kuopa, tarpe įrašytų naujų 
narių turi 3 iš vėlesnės kar
tos ateivių. Vienas iš jų—. 
J. Raulinaitis baigiantis su
sirinkimui, paskaitė keletą 
įdomių paragrafų iš Petro 
Cvirkos raštų. Ateityje ma
noma po kiekvieno susirin
kimo turėti bent kokią pa
skaitą, arba ką įdomaus 
paskaityti iš vėliausių lei
dinių, tai yra, literatūros 
draugijos užduotis.

Kuopa nutarė surengti 
pietus birželio 29 dieną, 
klubo svetainėje. Išrinkta 
tam darbui komisija, kuri 
smulkiai apie tai praneš vė
liau. Numatyta turėti ke
letas išvažiavimų vasaros 
laiku, bet dienos tam dar 
nėra paskirtos, pasirinksi
me vėliaus.

J. žebrys

Siurblys vietoj tinklo
Vokietijos Demokratinėje 

R e s p u b 1 i koje pastatytas 
žvejybos laivas “Tropikas?’ 
Nuo jo borto tęsiasi ilga ir 
plati žarna, pavaduojanti 
tinklą. Galingas siurbys 
įsiurbia į ją-žuvis ir nukrei
pia jas tiesiog ant denio.

3 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 31, 1963



Vladas Rekašius—poetas, 
revoliucionierius

Minint jo 70 metų gimimo sukaktį1
Šių metų gegužes 15 d. 

sukako 70 metų nuo įžy
maus revoliucinio veikėjo ir 
talentingo proletarinio lie
tuvių poeto Vlado Reka
šiaus gimimo. Kilęs iš 
darbo žmonių šeimos, dar 
1912 m., besimokydamas 
Šiaulių gimnazijoje, V. Re
kašius įsijungė į revoliu
cinį judėjimą, o nuo 1914 
metų tapo revoliucionie
rium profesionalu. Suimtas 
tų pačių metų vasarą, V. 
Rekašius ištremiamas į Si
birą, bet jau 1916 m. iš ten 
pabėga, dirba pogrindinį 
bolševikų partijos darbą 
Tartu mieste, o nuo 1917 m. 
Maskvoje. Čia jis—aktyvus 
Spalio revoliucijos dalyvis. 
Kuriantis Tarybų valdžiai 
Lietuvoje 1919 m., jis dirba 
vadovaujamąjį K o m unistų 
partijos darbą Kupiškyje. 
Tais pat metais pereina į 
pogrindinį darbą Žemaitijo-
je, bet buržuazinių naciona
listų budelių suimtas, 1920 
m. kovo mėn. nužudomas.

Toks neilgas, bet garbin
gas, kupinas nenuilstamos 
revoliucinės veiklos, V. Re
kašiaus — revoliucionieriaus 
gyvenimo kelias. Bet V. Re
kašius mums brangus ne tik 
kaip revoliucionierius, o ir 
kaip talentingas poetas, vie
nas iš proletarinės lietuvių 
literatūros ugdytojų ir at
stovų. Deja, tos literatūros 
raidoje tai viena iš tragiš
kiausių asmenybių ne tik 
dėl to, kad jis anksti žuvo 
kovoje, bet ir dėl to, kad tik 
labai nedidelė dalis 'jo kū
rybinio palikimo yra išliku
si ir žinoma mums šiandien.

Kiek daugiau V. Reka
šiaus eilėraščių yra išlikę iš 
ankstesnės (1912-1913 m.) 
jo kūrybos. Tai eilėraščiai, 
išspausdinti 1912 m. “Aušri
nėje,” keletas 1913 m. elė- 
raščių, išlikusių rankraš
čiuose ir paskelbtų 1960 m. 
“Švyturyje” (Nr. 5), H. 
Heines eilėraščių ciklo “Ly
rinis' intermecco” vertimai 
ir kt. Dauguma šių eilėraš
čių buvo lyrinio pobūdžio, ir 
nors juose jau pasireiškia 
nemažas poetinis V. Reka
šiaus talentas,tačiau j ie dar 
neturi nuoseklaus revoliuci
nio proletarinio pobūdžio.

Šiuo atžvilgiu daug reikš
mingesnė buvo vėlesnė 
poeto kūryba, bet iš jos 
kol kas surasta apgailė
tinai mažai. Težinomas 
vienas 1916 metų eilėraš
tis (“Viltis”), 1917 metų 
eilėraštis “Ant Janonio ka
po,” skirtas J. Janonio mir
čiai, ir eilėraštis “Kaliniui” 
bei “Internacionalo” verti
mas, išspausdinti išlikusia
me 1919 m. “Žemaičių ko
munisto” numeryje. Tuo 
tarpu yra žinių, kad V. Re
kašius rašė eilėraščius ir 
1915-1916 m., būdamas iš
trėmime, o taip pat ir 1919- 
1920 m., dirbdamas pogrin
dyje, kada net buvo paruo
šęs savo eilėraščių ir dainų 
rinkinį, dingusį kratos ir 
suėmimo metu drauge su 
kitais poeto rankraščiais. 
Neabejotina yra viena, kad 
tai atnešė skaudžiausių nuo
stolių proletarinei lietuvių 
poezijai, nes, kaip rodo iš
likęs eilėraštis “Kaliniui,” 
V. Rekašius šiuo metu kū
rė ne tik kovingus revoliu
cinės dvasios eilėra š č i u s, 
bet buvo pasiekęs ir naujo 
aukšto poetinio lygio. Iš tų 
keleto V. Rekašiaus 1916- 
1919 m. eilėraščių galima 
spręsti, kad jo talentas bu
vo nemažesnis už Janonio.

V. Kapsukas nekrologe, 
rašytame 1920 m., V. Reka
šiui ždvus,pažymėjo, kad jis 
19124914 m. siuntinėjo sa
vo eilėraščių ir į pažangią
ją Amerikos lietuvių spau
dą, tačiau tikslesnių žinių 
apie tai nėra. Neturint tos 
spaudos pilnesnių kęmplek- 
tų, lig šiol taip pat nepavy
ko tų V. Rekašiaus kūri
nių surasti. Atrodo, kad tai 
buvo “Keleivio” laikraštis, 
kuris tuo metu dar buvo ar
timas socialistinei spaudai.

Apie tai bylojo vienas V. 
Rekašiaus eilėraštis, rastas 
šio laikraščio išl e i s t a m e 
1913 m. kalendoriuje. Tai 
lyrinio pobūdžio eilėraštis 
“Sapnas,” kuriame poetas 
vaizduoja šiurpų pergyveni
mą — sapne mato pašarvo
tą savo mylimą merginą. 
Kaip ir kai kuriuose kituo
se to laikotarpio V. Reka

Mažos tautos tragedija
“SKAIČIUOJONT šalies 

gyventojus, į aborigenus 
dėmesys nekreipiamas. 
Aborigenams netaik o m i 
parlamento priimti įstaty
mai. Jų gyvenimas tvarko
mas pagal atskirus įstaty 
mus ir nutarimus”.

Cituoti teiginiai paimti 
ne iš archyvų. Tai ištrau
kos iš dabar galiojančios 
Australijos k o nstitucijos. 
Paradoksalu, bet faktas: 
XX amžiuje galioja vergo
vės epochos įstatymai..

Aborigenai — senieji Au
stralijos gyventojai, gyvenę 
visame žefnyne atvykstant 
persikėlėliams iš Anglijos. 
Baltiesiems ateiviams atvy
kus į Australiją, prasidėjo 
šios mažos tautos tragedi
ja. Tai įvyko 1788 metų 
sausio 26 d. Dabar ši die
na švenčiama kaip “Aust
ralijos nacionalinė diena”.

Kadaise šalyje buvo be
veik pusė milijono" aborige
nų. Dabar jų liko tik 30 
tūkstančių. Baltieji persi
kėlėliai fiziškai naikino 
aborigenus, rengdami tik
ras jų medžiokles. Viskas 
baigėsi tuo, kad Tasmani
jos saloje dar praėjusiame 
amžiuje buvo sunaikintas 
paskutinis vietinis gyven
tojas, o Australijos žemyne 
aborigenai suvaryti į atski
ras rezervacijas ir pa
smerkti lėtai ir kankina
mai bado, šalčio ir troškulio 
mirčiai. Tiesa, šalies visuo
menei reikalaujant, valdan
tieji sluoksniai buvo pri
versti leisti aborigenams 
kai kuriose valstijose gy
venti priemiesčiuose. Bet 
ten jie atlieka juodžiausią 
ir mažiausiai apmokamą 
darbą.

Aborigenų gy v e n i m ą 
įvairiose Australijos valsti
jose reglamentuoja įvairūs 
įstatymai ir patarimai, ku
rių būdingi bruožai — veid
mainiškumas ir žiaurumas. 
Pavyzdžiui, Kvislendo vals
tijoj yra “Aborigenų apsau
gos ir gynimo įstatymas”. 
Skamba gražiai, bet kiek 
čia slypi veidmainiškumo! 
Imkime kad ir tokią frazę 
—-įstatyme sakoma, kad 
“nė vienas aborigenas ne
gali išeiti už rezervacijos 
ribų, neturėdamas specia
laus leidimo...” Šį leidimą 
išduoda tik valstijos admi
nistracijos atstovas. Pagal 
įstatymą, aborigenai priva
lo atlikti visus administra
cijos nurodymus. Kiekvie
noje vietos gyventojų gy

šiaus lyriniuose eilėraš
čiuose, šiame kūrinyje dar 
irgi nėra socialinių bruožų, 
tačiau poetinis autoriaus 
talentas jau ir čia ryškus. 
Eilėraštis pasižymi vaizdin
gumu, stipriu emocionalu
mu, įtaigia ritmine struk
tūra, gausiomis aliteracijo
mis.

Ir regėjos man bažnyčia, 
šlykščiai spinkso žiburiai, 

Klaidžios šmėklos ir šešėliai ■ 
slankioja pamūriais.

Tylu, tylu, kaip rūsyje, 
baugiai tvinksi man širdis, 

Viskas tuščia, sielą slegia 
klaiki kapo paslaptis. . .

Pažymint revoliucionie
riaus ir poeto 70 metų gi
mimo sukaktį, norisi kreip
tis į visus asmenis, pažino
jusius šį taurų mūsų revo
liucinio judėjimo dalyvį, o 
taip pat į mūsų archyvų 
darbuotojus, bibliografus ir 
visus draugus toliau tęsti 
medžiagos apie jį rinkimą, 
ypač kruopštų jo poetinės 
kūrybos ieškojimą.

B. Pranskus

venvietėje numatoma ati
daryti “kalėjimą arba kali
nimo vietą...”

Prižiūrėtojas Vilkoksas 
iš Jarabo misijos savo ata
skaitoje rašė: “Mums iki 
šiol reikia naujos mokyk
los, bažnyčios, šimto gyve
namųjų namų, ligoninės, 
del kurios mes kovojame 
septynerius metus...” Jei 
jau administracijos atsto
vas šaukiasi pagalbos, ne
sunku įsivaizduoti, kaip ten 
gyvena aborigenai. ’

Aborigeno atlyginim a s 
maždaug dvigubai mažes
nis, negu baltojo darbinin
ko, atliekančio tą patį dar
bą.'

Aborigenai neturi teisės 
laisvai susirašinėti. Visą jų 
paštą tikrina rezervacijų 
administracija, kuri gali 
sulaikyti korespondenciją 
arba visai ją likviduoti.

Aborigenų vaikai prak
tiškai neturi galimybių mo
kytis. Jie nustoja lankyti 
mokyklą, būdami 9—10 me
tų, nes pačiose rezervacijo
se yra tik pradinės mokyk
los, o siųsti vaiko miestan 
tęsti mokslo aborigenas ne
gali.

Australijos . visuomenė 
kovoja prieš gėdingus kon
stitucijos straipsnius. Per
nai rudenį visoje Australi
joje vyko mitingai ir mani
festacijos, kurių dalyviai 
reikalavo gerinti aborige
nų padėtį. Tačiau Australi
jos valdantieji sluoksniai 
visiškai nekreipia dėmesio 
nei į šios mažos darbščios 
tautos padėtį, nei į teisin
gus visuomenės reikelavi- 
mus.

Australi j os valsty beje 
aborigenų padėtimi rūpina
si vidaus teritorijų reikalų 
ministras Hezlakas. Tai jo 
žodžiai: “Aborigenas turi 
jaustis laimingas, gauda
mas truputį miltų, arbatos 
ir ypač tabako. Jis privalo 
būti dėkingas už tai...”

Ne, aboriginal neturi už 
ką dėkoti Australijos rasis
tams ! A. Plesovas

(SAN)

Rašomoji mašinėlė kišenėje
Šveicaras Marselis Freza- 

ris sukonstravo originalią, 
rašomąją mašinėlę, kuri tel
pa portfelyje ir net palto 
kišenėje. Sudėta ji atrodo 
kaip knygos dydžio dėžutė. 
Įdomiausia tai, kad darbo 
padėtytje mašinėlės klavia
tūra yra standartinio dy
džio. •

MONTREAL, CANADA
šis ir tas iš mūsų miesto

Organizuoti darbininkai 
kartais gali priversti teis
mo keliu ir šūmdytojus at
sakyti už sulaužymą įsta
tymų: Taip atsitiko vie
nai vaikų drabužių įmonei, 
Kiddie Toys Manufactur
ing Ltd., kurios darbinin
kai dar nėra pilnai orga
nizuoti į uniją, bet mote
riškų suknelių unija, In
ternational Ladies Gar
ment Workers Union, pas
tarųjų metų laikotarpyj 
ėmėsi žygių suorganizuoti 
ir, atitinkamam skaičiui 
darbininkų susirašius į uni
ją, unija padavė prašymą 
Kvebeko Darbo Santykių 
Komisijai, kad pripažintų 
roję šapoje uniją. Žinoma, 
ši procedūra užima ilgoką 
laiką.

Samdytojai, pajutę, kad 
nuo pripažinimo unijos ne
išsisuks, jei darbininkai 
stos į uniją, jų atitrauki
mui nuo to, pakėlė algas, 
gerai žinodami, kad, suar
džius uniją, vėliau galės nu
mušti algas dvigubai. Ka
dangi yra įstatymas pagal 
Darbo Santykių Aktą ku
riuo d r a u d žia m a tokiu 
atveju keisti d i r b t u v ė j e 
darbo sąlygas, kol derybos 
eina, tad unija patraukė į 
teismą viršminėtos įmonės 
samdytojus, ir bylą laimė
jo — įmonė tapo nubausta 
užsimokėti $100 pabaudos.

Nežiūrint unijų pastangų 
suorganizuoti darbininkus į 
darbo unijas, vistik tenka 
pripažinti, kad dar .daugu
ma paprastų darbo žmonių 
dar nėra organizuoti/ Ki
taip yra su profesionalais, 
kaip, pav., advokatai, inži
nieriai gydytojai ir pan. 
Jie yra stipriai organizuo
ti, ir.kur ,jų^_profesijos rei
kalai liečiami, jie puikiai 
gali juos apginti. Tačiau 
kur liečia bendrus visuome
ninius reikalus, šios profe
sionalų organizacijos nela
bai linkusios kooperuoti, 
kad ir su organizuotais dar
bininkais, kad pašalinus 
trūkumus dėl bendros žmo
nių gerovės. Taip, pavyz
džiui, mieste darbo unijų

PHILADELPHIA, PA.
Primenu piknikų lanky

tojams, kad šį sekmadienį, 
birželio 2 dieną, pas Rama
nauskus, Sellersvillėj įvyks 
gražus sąskrydis-piknikas.

Vasaros pradžia. Gra
žūs gamtos vaizdai suteiks 
malonumo atv y k u s i e m s. 
Kvieč i a m e brooklyniečius, 
newarkiecius ir visos New 
Jersey valstijos susipažinti 
su mūsų apylinkės paren
gimų lankytojais. Phila
delphijos draugai dažnai 
aplanko brooklyniečių pa
rengimus. Tad nepamirš
kite ir mūs. Kelias nėra 
keblus. Sueisite daug pa
žįstamų, giminių ir drau
gų. Ramanauskai ir phi- 
ladelphiečiai laukia jūs iš 
arti ir toli. Piknikas įvyks, 
lietus ar gražus oras.

Kelrodis: Važiuodami iš 
Philadelphijos imkite kelią 
309 iki Sellersville gasolino 
stoties Texaco ir numerio 
563, sukite į kairę ir va
žiuokite iki Lonely Road, 
sukite į dešinę ir tėmykite 
mail box su Ramanauskų 
pavarde.

Važiuojant iš Brooklyno 
ir Newarko imkite kelią 22 
iki kelio 309^ sukite į deši
nę važiuodami aukščiau 
nurodytu kelrodžiu. Bušai 
iš Philadelphijos nuo 13 ir 
Filbert St. išeina ryte 7, 9 
ir 11 vai.

centras, Montreal Labor 
Council, keliais atvejais 
kreipėsi praeityj į gydyto
jų sąjungą, Quebec College 
of Physicians and Surge
ons, kuri ypatingai stip
riai organizuota ir discip- 
lininga, pasitarimai žmo
nių sveikatą liečiančiais 
klausimais visuomet liko 
be pasekmių, atsisakė ką 
nors bendro turėti su uni
jomis.

Tačiau paskutiniu laiku 
pradėjo rodytis ženklai į 
gerąją pusę. Montrealo 
Darbo Taryba (CLC) vėl 
parašė medikų kolegijai 
laišką dėl kai kuriose pri
vačiose ligoninėse pasireiš
kiančių trūkumų, prašyda
ma medikų kooperacijos jų 
ištaisymui. Medikų kole
gija davė prielankų atsa
kymą ir kartu sutikimą su
sitikti su darbininkais ir 
apdiskusuoti jų pakeltus 
klausimus. Tai sveikinti
nas dalykas.

Mes daba>r gyvename 
mašinų gadynėje. Tai 
žymiai palengvina žmonių 
gyvenimą. Ypatingai kiek 
tai liečia susisiekimo prie
mones, automobiliai dabar 
vaidina svarbų vaidmenį. 
Bet tuo pačiu sykiu pažvel
gus į statistinius davinius, 
kartu duoda ir baisų, liūd
ną vaizdą, štai, 1962 metų 
laikotarpyj Kvebeko provin
cijoje ant kelių auto nelai
mėse žuvo 1,100 žmonių. 
Šiaip mažesnių ir didesnių 
auto nelaimių buvo virš 
100,000. Vien Montrealo 
mieste pereitais metais 
įvyko 40,000 auto. nelaimių.

Dar baisiau per pirmųcU 
sius šių metų tris mėne
sius. Kvebeko provincijoje 
įvyko 30,107 auto nelai
mės, tarp kurių jau žuvo 
165 žmonės, jų tarpe 42 vai
kai.

Nellie Kukenienė susirgo 
ir tapo operuota. Ji randa
si Royal Victoria ligoninė
je.

Taipgi serga Julė Jar- 
molinskienė. Ligonė randa
si Jewish General ligonin- 
nėje. J—

Keturi antrojo pasaulinio 
karo veteranai (Arms of 
Friendship to Meet Rus
sian Veterans) iš Philadel
phijos išvyko į Sovietų Są
jungą susitikti su Sovietų 
Sąjungos veteranais. Ap
lankys žuvusiųjų kare ka
pus ir tuos, su kuriais ap
sikeičia draugiškumo laiš
kučiais.

Juodspalviai majoro Tate 
priėmimo kabinete įvykdė 
sėdėjimo protesto streiką, 
nakvodami visą naktį, pro
testuodami prieš juodspal- 
vių diskriminaciją miesto 
namų statyboje.

Namų savininkai įvykdė 
protesto demonstraciją 
prieš jų namų nuvertimą ir 
statymą apartmentų.

Miestas sulaikė statybą 
k o n t r aktorių, palaikančių 
diskriminaciją, neimant 
juodspolvių darbininkų. 
Kontraktoriai sako, mies
tas neturi teisės tai dary
ti. Darbininkai reikalau
ja atlyginimo už prarastą 
laiką. Kaip dalykai bus iš
spręsti, ateitis parodys.

Wilmington, Del., teisėjas 
Lynch priteisė nubausti T. 
R. Balser 20 rykščių pla
kimu arba 25 metus/ kalė
jimo už pavogimą $4. Tai 

bus antras rykščių plaki
mas. Pirmas laukia aukš
čiausiojo šalies teismo nuo
sprendžio.

Harrisburgo semelis pa
sisakė už pakėlimą 5% tak
sų ir 2% cigarečių pake
liui. Tai Scrantono atly
ginimas piliečiams, kurie jį 
išrinko. Sakoma, kad tai 
bus aukščiausi taksai kaip 
bet kurioje valstijoje.

Tymsterių prezi d e n t a s 
Hoffa pasirašė sutartį su 
500 trokų kompanijų pake
liant 43 centus valandai, 
sulaukusiems 57 metų $200 
mėnesiui pensijos. Valan
dos mokestis — $3.13.

Cemento darbininkų strei
kas mėnesio senumo. Strei
kui vadovauja Mason uni
jos lokalas 592. Sako, strei
kuos, iki jų reikalavimai 
bus patenkinti.

Philadelphijos parkuose 
uždraudimas po 10-tos va
landos vakare vaikščioti at
šauktas, išskiriant Penny
pack parką, kur įvyko 
žmogžudystė.

Miss Joyce Barret ir Pro
tina Hall, philadelphoietės, 
areštuotos Albany, Ga., da
lijant lapelius, raginančius 
piliečius balsuoti prieš seg
regaciją. Keli negrai areš
tuoti prie Chichester mo
kyklos protestuojant prieš 
palaikymą segregacijos mo
kykloje.

Philip M. Klutznick, bu
vęs ambasadorius Jungtinė
se Tautose, kreipėsi prie 
prezidento Kenedžio ragin
dama^ ųnti? vadovybę, .drau
džiant! Varšuvos geto pasi
kartojimą, kur žuvo daug 
nekaltų žmonių.

Pirminiuose balsavimuose 
gegužės mėnesį demokratai 
laimėjo didžiumą. Majoras 
Tate gavo 128,840, respub
likonas McDermott — 69,- 
248 balsus. Abi partijos tu
ri vidinę opoziciją, kuri su
rinko nemažai balsų.

Išleidimas p e n k i o 1 i k os 
milijonų dolerių bonų mo
kyklų palaikymui laimėjo. 
NAACP — negrų organi
zacijos — pirmininkas Ce
cil B. Moore sako: bus iš
leisti lapeliai raginant bal
suotojus lapkričio rinki
muose prieš bonus, kuomet 
mokyklose ir darbuose pa
laikoma diskriminacija.

NAACP du šimtai negrų 
pikietavo statomą mokyk
lą, kur nedirba nė vienas 
negras. Vakaruose eina ko
va už lygias teises. Phila- 
delphijoje — už palaikymą 
darbų.

Pilietis

Požemio “zooparkas”
Intos anglies baseine 

prie poliarinio rato rasta 
paleontologams iki šiol ne
žinomų gyvulių likučių. Pa
gal radinio vietą jie pava
dinti intazuchidais. Rūpes
tingi kasinėjimai įgalino 
atidaryti tikrą paleontolo
gijos muziejų. Labai įdo
mus priešistorinio varlia
gyvio lapirintodonto kiau
šas, savo anatomine sanda
ra panašaus į krokodilą ste- 
gocefalo kiaušas, taip pat 
seniai išnykusių augalų at
spaudai, senovinių žuvų 
griaučiai, reptilijų kaulai.

Šiuos radinius aptikusi 
mokslininkų eksped i c i j a 
nustatė, kad jie užsiliko iš 
paleozojaus epochos pabai
gos. Intos unikumai padėjo 
nustatyti, kokia buVo gyvū
nija.

Haverhill, Mass. >>Gegužės 17 d. buvo rodo
mi filmai iš Lietuvos Lietu
vių piliečių Gedimino klubo 
salėje, 324 River st. Rodė 
J. Grybas iš Niujorko. Pub
likos buvo vidutiniai ir vis
kas pavyko gerai. Pertrau
koje A. Bimba pasakė pra
kalbą, kad ir trumpu laiku, 
bet kaip profesionalas kal
bėtojas, tai pasakė pusėti
nai daug, už tai gavo griau
smingų aplodismentų.

Šiame parengime buvo 
bent kelios mašinos, pilnos 
žmonių iš Lawrence. t 
Platūkis vienas iš komisijosy 
surengimo šio parengimo^ 
kuris buvo ir tvarkos ve
dėju, vėliau sakė, kad šiam 
parengimui daug prisidėjo
I. Čiulada iš Methuen, ku
ris išplatino daug tikietų 
Lawrenciuje. Parduota ke
lios knygos iš Lietuvos.

W. ir A. Račkauskai pa
sikvietė draugus Bimbą ir 
Grybą pas save ant nakvy
nės.

Gedimino klubas atliko 
dar vieną gerą darbą, su
rengdamas filmų rodymą.

Gegužės 19 d. abudu su
J. Subačių atlankėme A. 
Rameiką, 9 Lake st., kuris 
jau ilgokas laikas serga ir 
guli lovoje. Palinkėjom Ra- 
meikai greitai pasveikti. 
Atsisveikinome jo žmonelę 
ir nuvažiavome i Methuen- 
Lawrence, pripildėm pilną 
mašiną žmonių ir nuvažia
vome LMS Dainų šventėje 
dalyvauti Worcestery. Bu
vo labai geras parengimus. 
Buvo gražių ir linksmų dai
lių. Būtų gerai, kad įvyk
tų daugiau tokių parengi- v 
mų, tai būtų visiem rengė
jam ir publikai ant sveika
tos, nes dainos visus pa
linksmina ir pajaunina.

Gegužės 21 d. atlankiau 
J. Kibildį, 33 Gregston Av., 
Bradford, Mass.

Smarkiai sužeistas popie- 
rio dirbtuvėje prie darbo. 
Randasi Hale Hospital, 
room 111. Mažai kalbėjau
si,nes atrodė pavargęs.

Gegužės 21 dieną .buvau 
Glynn Memorial Home, 61 
Brown st. Radau Antaną 
Jurkevičių sėdint an f; lovos 
be dešinės kojos aukščiau 
kelio. Sakė, jau keturi mė
nesiai kaip neteko kojos. 
Daktarai nuplovė koją, kad 
išgelbėtų gyvastį.

Girdėjau, kad A. Kazlau
skas gerai sveiksta. Tai 
linksma žinia.

Gegužės 14 d. buvome £u 
Sabaičiu nuvažiavę Bosto
nan, bet kadangi tą dieną 
jam darė operaciją ir sakė, 
kad operacija pavyko, bet 
mes negalime jo matyti, ir 
parvažiavome namon.

Dabar visi keliai išsitiesę 
link seniausio lietuvių par
ko šioje apylinkėje, kur 
bus šaunus piknikas birže
lio 16 d., Maple Parke.

Kaip buvo minėta, kad 
prapuolė Nathan (Nate) 
Birman, tai po dviejų sa
vaičių rastas kelios mailės 
nuo namų tuščiame gara- 
džiuje. Įvažiavęs, gara- 
džiaus duris uždaręs, atsi
sėdo mašinon ir mirė. At
rodo, kad bus saužudystė. 
Rasta, pas jį ir 100 dolerių 
pinigų.

A. N.

Varšuva. — Dabar Len
kija turi virš 30,000,000 gy
ventojų, Rytų Vokietija, 
—20,000,000, Čekoslovakiįįr 
14,000,000, Vengrija —l(k- 
500,000, Albanija — l,60w£ 
000, Rumunija 19,000,000 ir
Bulgarija — 8,000,000.

———— ........................................  ■ I I ———»
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(Pabaiga)
Puikus festivalis

Irena Januliene, lyg pri
derintai, maloniu suprano 
balsu pirmiausia dainavo 
“Žvaigždutė” (V. Lauru - 
šo). Antra jos daina “Ne
munėlis mėlynasis” (A. Bal- 
zaro) irgi žavingai atlikta. 
Jos lyrišku supranu liau
dies ar kitokias dainas dai
nuojant niekada neatsibos
tų klausyti; tik reikia dau
giau progų jaunai daininin- 

Tkei.
Duetas: Ona Dirvelienė 

rsu Jonu Sabaliausku, kaip 
ir visuomet, šį kartą gali 
drąsiai didžiuotis, kad 
jiems skirtas keturias dai
nas labai gerai atliko; auk
štesnio išsilavinimo jiems 
jau nereikia. Ona solo dai
navo “Rožių žiedai” (Por
ter); Jonas solo dainavo 
“Nesek sau rožės” (V. Pau- 
lasko). Abudu publiką ža
vėjo su “Kuršių marios” 
(V. Laurušo), ir su kita 
gražia dainele “Ne margi 
sakalėliai” (Tallat-Kelp- 
šos). Solo ir duete tie du 
dainininkai nuo klausovų 
gavo daug aplodismentų.

Po neilgos pertraukos es
tradoje pasirodė Hartfordo 
Laisvės Choras. Visais at
žvilgiais moterys dominavo 
vyrus. Jų tamsios suknios 
su raudonomis rožėmis ir 
pora gelsvų, davė gražų 
formalų vaizdą. Laisvės 
choras davė penkias dainas. 
Jtą dvi P. Balevičiaus, “Oi 

jpeklauski” ir “Darželio dai
na” geriausiai skambėjo. 
Wilma Holis dirigavo, taip
gi atliko salo “Jau saulutė” 
dainelėje. Šiam chorui a- 
kompanavo Melba Griffin.

Su iš “Kaimo laukuose” 
Amerikos liaudies daina, 
pirmą sykį pas mus pasiro
dė iš New Yorko, baritono 
balsu Victor Becker. Pir
mą punktą išgirdus buvo 
galima spręsti, kad jis ar-, 
tistiškai dainas gali atlik
ti. .. Na, jis ir nuo klauso
vų girdėjo aukščiausius ap
lodismentus. Di provencia 
ii mar. (Užmiršai tėvų ka
pus) (G. Verdi) dainavo 
lietuviškai, o “They call 
the wind Maria”, from 
“Paint Your Wagon” (Fre
derick Loewe), dainavo an
gliškai. Šis dainininkas, 
apart gero balso, turi ar
tistiškai malonią asmenybę, 
moka gestais perduoti 

Iklausovams dainos žodžių 
Reikšmę. Garbė M. Stens- 
ler už naujo artisto suradi
mą. ..

Nustebau New Yorko 
Aido Chorą estradoje ne- 
telpant , pamatęs. Pirma 
“Draugystės daina” (J. Šve
do) ; antra “Šienapiūtės 
naktį” (K. Kavecko), o tre
čioji “Jaunystės daina” (B. 
Dvariono), kuriai solo dai
navo Tadas Kaškiaučius. 
Priderintai dėl Tado pa
rinktas punktas, nes jis vis 
dar labai jaunas atrodo. 
Taipgi ir visas choras pra- 
jaunėjęs, ypatingai moterys 
spalvingai pasipuošę, su
daro malonų vaizdą, suke
lia vyrų šypseną. Reikia 
sakyti, kad vusteriškiai tu
ri konkurentą... Aš vis 
maniau, kad mūsų valstijos 
Aidas smarkesnis už New 
Yorko Aidą; dabar negaliu 
išspręsti, kuris... Iš to, 
kas aukščiau pasakyta, ga
lite spręsti, kad New Yor- 

tįko Aidas puikiai pasirodė. 
Jkai kurios moterys paski
rai dainavo, kad užpildžius 
neatsilankiusio Moterų 
kvarteto vietą. Kaip žino
ma, šiam chorui vadovauja 
gabioji mokytoja Mildred

Stensler, akompanavo Ann 
Salyk.

Nors aš myliu rusiškas 
dainas, kad ir žodžius ma
žai suprasdamas, bet Hele
nos Brazauskienės lietuviš
kai sudainuota “Surenta” 
už “Moskovyje večera” ge
riau patiko. Kaip ir visuo
met, Helena ir šį sykį ma
loniai publiką su pora dai
nelių sužavėjo; taipgi ji 
dalinai užpildė, dėl tam ti
krų (priežasčių neatvykusios 
Onos Čepulienės vietą. He
lenai prisidėjus, N. Ventie- 
nė, N. Buknienė, K. Rušin- 
skienė gražiai padainavo; 
tik nenugirdau dainos var
do.

Kuomet abu Aidai susi
jungė į vieną, galvojau 
sau: “Gerai, kad senais lai
kais tvirtai subudavota es
trada, jei būtų šių laikų 
moderniška—plastikinė, su
tūptų”. O kada visi balsai, 
Mildred’ai v a d o v a u j ant, 
“Ant Nemuno kranto” (B. 
Dvariono) dainą užtraukė, 
tai atrodė, kad ne tik de
koracijos virpa, bet net vi
sos svetainės lubos kyla... 
Antrai dainai “Linelį raunu 
ne viena” (J. Švedo), taipgi 
Mildred dirigavo. Paskuti
nei dainai “Vilniuje žydi 
liepos” (K. Kavecko), Jo
nas Dirvelis vadovavo, solo 
atliko niujorkietis daininin
kas Augustinas Iešmantą.

Galima sakyti, kad iš ei
linių darbo žmonių, tik at
liekamą laiką dainai pa
švenčiant, retai kas tokį 
aukštą išsilavinimą atsie
kia, kaip šių dviejų chorų 
(Aidų) dauguma narių yra 
atsiekę. Ypatingai šiame 
festivalyje jie savo prasila- 
vinimą parodė. Reikia duo
ti mokytojams ir studen
tams kreditas už jų pastan
gas.

Vienu tarpu Sukackienei 
perstačius Antanas Bimba 
širdingai padėkojo visiems 
festivalio rengėjams ir da
lyviams.

Taipgi Antanas Bimba 
sakė, kad mūsų daina yra 
ūžrekorduota ir pasiekia 
Tarybų Lietuvą, kurioje il
gai skambės... Dargi pri
minė, kad Lietuvių Meno 
Sąjungos Antroji Apskritis 
jau gyvuoja 44 metus.

Jonas Juška eilėraščiu 
sveikino dainos šventę, sy
kiu primindamas, kad rei
kia ir kovą už pasaulinę 
taiką nepamiršti...

Programai pasibaigus 
dainininkai buvo pavaišinti. 
Atrodė, kad visi grįžome 
namon pasitenkinę.

A. Kandraška

Lowell, Mass.
Pranešimas apie busu 

važiavimą
Ketvirtadienį, liepos 4-tą 

d., Brocktone yra rengia
mas spaudos naudai pikni
kas. Kiekvieneriais metais 
Lowellio ir Nashua progre
syviai lietuviai į spaudos 
piknikus važiuojame kartu 
nusisamdę busą. Jau kal
bėjausi su nashviečiais ir 
sutarėme ir šiemet kartu 
važiuoti. .

Bušo nusamdymui ir tvar
kymui į komisiją įeina M. 
Žiedelis, J .Elgeris ii’ J. Bla- 
žonis. Pageidaujanti va
žiuoti tikietus įsigykite pas
J. Blažonį arba kitus ko
misijos narius.

Apie laiką ir vietą, iš 
kur busas išeis, bus praneš
ta vėliau. Važiuokime 
skaitlingai, paremkime 
spaudą, pasimatykime su 
savo draugais ir draugė
mis.

J. Blažonis

New Hąven, Conn.
Gegužės 21 d. laikė susi

rinkimą LLD 32 kuopa. Tai 
buvo pirmas susirinkimas 
1963 metais. Nelaikėme su
sirinkimų, nes keletas na
rių buvo išvažiavę. Nese
niai iš Floridos grįžo orga
nizatorė Barbora ir jos vy
ras Medley.

Buvo kalbama apie pa
rengimą, bet tas reikalas 
paliktas ateičiai.

Iš Lietuvos atvyko Pra
nė Yanušienė ir atsivežė 
$600 pinigais. Sako, kad ji 
turėjus apie $7,000, bet ta
rybinė santvarka neleidžia 
tiek daug pinigų išvežti. 
Jai sakė: Kaip sugrįši į 
Lietuvą, tai galėsi tuos pi
nigus suvartoti, kaip tau 
patinka.

Suprantama, sandariečiai 
“dejuoja,” kad tarybinė vy
riausybė “moteriškei nelei
do pinigus išsivežti”. Reikia 
suprasti, kad Lietuvoje 
liaudies vyriausybė rūpina
si liaudies reikalais, o ne 
atskirų asmenų, kurie į-už
sienį važiuoja.

Bronius ir Barbora Med
ley rengiasi išvažiuoti iš 
mūsų miesto. Jie rengiasi 
apsigyventi Floridoje. 
Mums gaila gerų draugų 
netekti, bet jie ir naujoje 
vietoje nežus darbininkų 
judėjimui. J. Kunca

Worcester, Mass.
širdinga padėka dainų 

šventės dalyviams
Visi ėmę dalyvumą dainų 

šventės programe: chorai, 
grupės ir pavieniai šauniai 
ir didingai atlikote savo pa
reigas. Kiekvienoje, išpil
dytoj dainoje švitėjo jūsų 
įdėtos pastangos, rūpestis, 
kad perdavus skaitlingai 
publikai kiekvienos dainos 
žodžių prasmę. Šauniai vi-' 
si savo pareigas atlikote.

Širdingai publika jus suti 
ko ir šiltai, gausiais aplo
dismentais padėkojo.

Mieli dainininkai, už įdė
tas didžias pastangas pasi
ruošimui dainų šventei, už 
atliktas keliones, sunku at
lyginti. Bet lai džiugina 
jus, ir mus, kad paliko dai
nų šventės Worcesteriui ir 
skaitlingiems svečiams at
mintiną ilgiems laikams.

Prašom priimkit rengėjų 
širdingą padėkos žodį.

Ačiū skaitlingai publikai 
ir tolimiesiems svečiams.

Dainų šventėje buvo sve
čių ir iš toli. Teko sutikti 
Černiauską iš Rochesterio, 
V. Zmitraitę iš Bingham- 
tono, o buvo jų daug iš to
li su Brooklyno, Hartfordo 
ir Montello chorais atvykę. 
Daug buvo iš apylinkių 
meno rėmėjų, mylėtojų.

Ačiuodami visiems už 
skaitlingą atsilankymą, — 
prašome nerūstauti, kad 
prie susidėjusių aplinkybių 
teko jums susidurti su trū
kumais.
Padėka visiems už didžiulę 

talką
Dainų šventės rengėjams 

teikė nepavaduojamos tal
kos pašaliečiai meno rėmė
jai darbuotojai: F. Petkū- 
nas, V. Žitkus, P. Sadaus
kas, A. Vasilienė, O. Dudė
nienė, M. Šiupėnienė, M. 
Green, O Krajauskienė, K. 
Sabaliauskienė.

Širdingas ačiū jums, 
brangūs talkininkai. Ačiū 
Aido Chorui už abelną nuo
širdžią talką,

LMS apskrities rengimo 
komisija:

J. Petrus
K. Ustupas
M. Sukackienė

Brockton, Mass.
Mire A. Lukavičius

Gegužės 22 dieną mirė 
Antanas Lukavičius. Sirgo 
per tris mėnesius, buvo li
goninėje, o vėliau Nursing 
Home. Laidotuvės buvo lai
svos, jomis rūpinosi sesers 
sūnus —• Albinas Višniaus- 
kas. Velionis gyveno pa- 
vienys, dirbo paukščių far- 
moje, buvo laisvų pažiūrų, 
farmoje gaudavo pasiskai
tyti “Laisvę”, kaip kada 
svarbiems reikalams paau
kodavo.

Šermeninėje buvo daug 
gyvų gėlių vainikų nuo gi
minių, artimųjų ir skait
lingai buvo palydėtas į Mel
rose kapines.

Paliko nuliūdime dvi se
seris, du švogeriu ir jų du
krą Ana ir Williams Per
minus ir dukrą Gertrudę, 
gyvenančius Brocktone; ir 
Ida ir John Višniauskus, jų 
sūnų Albiną, gyvenančius 
Eastandele, Mass., ir miru
sio sesers dukrą Mildred 
Finch, ir sūnų John Kūgis, 
gyvenančius B ridge water, 
Mass.

Velionis iš Lietuvos paė
jo iš Aleksandrijos mieste
lio ir parapijos, Skuodo a- 
pylinkės. u

George Shimaitis

Shenandoah, Pa.
Mirė M. Tuleikienė

Gegužės 23 d. tapo palai
dota Matilda Tuleikienė. 
Laisvai gyveno, laisvai bu
vo ir palaidota Kalvarijos 
kapinėse. Į kapines paly
dėjo skaitlingas būrys jos 
draugių ir draugų.

Lietuvoj buvo kilusi iš 
Pilviškių apylinkės, Stugu- 
čių kalimo. Vėlesniais lai
kais ji prastai jautėsi, vis

St. Petersburg, Fla.
Paminėjimas mirusių LLD 45 kuopos narių —

J. Pocius
K. J. Tashalis
J. Kaspero
G. Zablaekas
P. Taras
M. Walkius
J. Brazas
P. Brazienė
M. Kazlauskienė

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

Domininkui Jusiui
Worcester, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, 
sūnui Edward’ui, marčiai Helen’ai, anūkei Lorai 
ir visliems giminėms, artimiesiems.

A. ir K. Jankai
L. IZelson
Eleanora Belekevičienė
S. Einingis
M. Kazlauskas
K. Kazlauskienė
A. ir M. Dambrauskai
J. Barišauskas 
Ester Tamenas 
J. Sinkevičius
S. šiukienė
M. Stašienė
N. Grigaliūnienė

sakydavo, jeigu sveikata ga—negali vaikščioti, 
pagerės, tai vyks į Lietuvą Sergantiems linkiu grei-
pasižiūrėti. Bet jos noras 
neišsipildė, nes baigėsi gy
venimas.

Tuleikienė priklausė prie 
LLD ir LDS organizacijų, 
rėmė darbininkišką spau
dą ir judėjimą, nuoširdžiai 
paremdavo aukomis. Per 
daugelį metų buvo “Lais
vės” skaitytoja, tai ir mir
dama laikraščiui paliko 
$100.

Savo testamente paliko 
seseriai Antaninai Lapins
kienei (kuri gyvena Brook- 
lyne) namą ir kitą turtą.

Ilsėkis, Matilda, amžinai, 
mes tave ilgai prisiminsime. 
Reiškiu sesutei užuojautą.

Dėdė kalnietis

Baltimore, Md.
Mūsų naujienos

Sekmadienį, birželio 23 d., 
Slovak National Home Par
ke, 6526 Holabird Avenue, 
įvyks “Laisvės” piknikas. 
Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet laukiame svečiu iš 
daugelio kolonijų.

Mūsų ligoniai
Jonas Balsys niekados 

nesiskųsdavo sveikata. Bet 
liga ir jį neaplenkė. Gegu
žės 24 d., Ears and Eyes 
ligoninėje buvo padaryta 
jam operacija ir išimta vie
na akis, kurią sugadino tu- 
meris.

Aplankiau ligonį. Radau 
nenusiminusį. Jonas, kaip 
ir kitados, vis smagus ir 
juokauja. Gyvena 5320 Ca- 
talpa Rd., Baltimore 14, Md.

Serga ir H. Kuncienė, 
gyvenanti 34 S. Carlton st., 
Baltimore 23, Md. Kada 
būdavo sveika, tai lankyda
vosi į pažangiųjų parengi-1 
mus. Dabar serga kojų Ii-

U. Valančienė
A. J. Sideravičius
E. Sideravičienė
M. Kairis
J. Grigas
A. Rakauskienė
A. Metelionis
K. Lukas
V. Simone

— 45-os kuopos valdyba:
K. Pakšis, organizatorius
J. Greblikas, Protokolų rašt.
J. Davidonis, Finansų sekr.
J. Rūbas, iždininkas

Ii. ir B. Čiuberkiai
G. Kudirka
J. Straus
J. ir H. žekoniai
L. Plutienė
Eliz. ir dr. J. Repšiai
S. ir J. Reinardai
Eliz. Freimontienė
F. ir M. Kvetkauskai
P. Žukauskiene
J. Valančiauskas
G. ir V. Kvetkauskai

tai pasveikti. Patarčia 
draugams ir draugėms juos 
aplankyti.

Vinco duktė

Hartford, Conn.
Parengimas ir priimtuvės

Gegužės 26 d. čionai įvy
ko Hartfordo Moterų klubo 
pietūs. Man su žmona teko 
dalyvauti. Pietūs buvo ska
niai pagaminti. Po jų Ona 
ir Jurgis Šilkai suvaidino 
neilgą veikaliuką. Ona dar 
pasakė ir eiles. Smagu, kad 
jie nesėdi ramiai namie, bet 
veikia ir savo gabumais ki
tus palinksmina. Pasibai
gus vaidinimui dar keletas 
iš svečių pasakė po trumpą 
prakalbėlę. Po to vyko il
gas tarpusavis pasikalbėji
mas.

Mane ir žmoną užkvietė 
Lucė Butkevičienė pas sa
ve, kur mus gerai pavaiši
no. Paskui su ja nuvyko
me pas J. Žemaičius; Že
maitienė yra Butkevičienės 
sesuo. Ten ir apsinakvojo
me. Sekančią dieną po ska
nių pietų draugai Žemai
čiai nuvežė mus į stotį, iš 
kurios laimingai sugrįžome 
į Bridgeportą. Tariame 
širdingą ačiū Butkevičienei 
ir Žemaičiams už vaišes.

J. ir M. Strižauskai

Lewisburgas, Pa. — Su
laukęs 84 metų amžiaus mi
rė profesorius Dr. L. E. 
Theissas.

Maskva. — Atvyko Angli
jos karo orlaivyno koman- 
dierius J. Amery.

Didieji Piknikai
Įsitėmykite datas ir vietas 
dalyvaukite juose. Turėsite 
malonių pasimatymų ir pasi
linksminsite. Iš apylinkių ne- 
sivėluokite pasisamdyti busus.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Komitetas rengia pikniką 

su dainų programa
Birželio 16 June 

Maple Parke

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta kuopa rengia 
pikniką “Laisvės” paramai 

su įdomia programa
Birželio 23 June 

Slovak National Home 
Parke

BROCKTON, MASS.
Spaudos naudai didysis pik

nikas, rengiamas Bostono 
apylinkės organizacijų 

su dainų programa 
įvyks

Liepos 4 July 
Ramova Parke 
Montello, Mass.

SHENANDOAH, PA.
LLD ir LDS kuopos bendrai 
rengia pikniką, kuris įvyks

Liepos 14 July 
Lakewood Parke

tarpe Shenandoah ir 
Mahanoy City

CLIFFSIDE PARKIN. J.
Vietos pažangiųjų organizaci

jų kuopos rengia pikniką 
paramai laikraščio 

“Laisvės.”
Liepos 21 July 

Picnic Grove Park
207 Walker Street

5 p.-Laisvū (Liberty)*—Penk t., gegužes (May) 31, 1963

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

TRUCK MECHANICS
Experienced. Permanent jobs for 

right men. Must have Pennsylvania 
Drivers license. 5 day week. Appli
cants may call at PTC TRUCK 
RENTAL, 4100 North American St., 
Philadelphia, Pa. (43-45)

IDEALI IZOLIACIJA
Vienos amerikiečių ga

myklos laboratorijoje ban
domas variklis, kurio ga
mybai panaudota naujos 
rūšies izoliacija. Tai neor
ganinė medžiaga, atspari 
net tarp 195 ° C iki 595 ° C 
temperatūros svyravimam.

Bandymų metu variklis 
buvo laikomas suskystinto 
azoto inde, o vėliau kaiti
namas dujiniu degikliu iki 
600C laipsnių.

Bandymai parodė, kad 
dideliems temperatūos svy
ravimams atspari izoliaci
ja įgalins žymiai plačiau 
panaudoti elektros varik
lius.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 10 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime, —tu
rėsime daug svarbių reikalų apkal
bėti.

Apskričių piknikas birželio 16 d., 
Lawrence ir spaudos piknikas lie
pos 4 d., Montello, Mass.

J. JaskeviČius, sekr.

L.D.S. 57 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birželio 13 d., 1:30 v. po 
pietų, 29 Endicott St. Kviečiame 
narius ir nares skaitlingai dalyvau
ti šiame nepaprastame svarbiam su
sirinkime. Kaip žinoma, iš gyvųjų 
tarpo mirtis išskyrė kuopos pirmi- 
ninką-iždininką D. G. Jusiu. Šia
me susirinkime turėsime darinkti 
kuopos valdybą ir taipgi turėsime 
sutvarkyti kuopos finansus—iždą.

Sekr. JaskeviČius
(43-44)

CLIFFSIDE PARK, N. J.
L.D.S. Trečioji apskritis ruošia 

pikniką, kuris įvyks rugsėjo 1 d. 
Prašome kitas organizacijas tą die
ną nerengti savo parengimų, bet 
dalyvauti mūsų piknike, nes turėsi
me skanių valgių ir kitko.

Už komitetą G. S.
(43-44)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

8 dieną birželio-June, vengrų klubo 
svetainėje, 1144 N. 4th St. Prasi
dės 7:30 vakare. Išgirsime komisi
jos raportą iš buvusios gegužinės 
Ramanauskų ūkyje. Taipgi reikės 
aptarti svarbūs reikalai apie toli
mesnę veiklą. Pakalbinkite savo 
draugus įstoti į kuopą, kurie dar 
nepriklauso. — Valdyba

(43-44)

BROCKTON, MASS.
Ateina mūsų parengimai. Montel- 

los Vyrų Dailės grupė rengia pikni
ką po stogu, kuris įvyks šeštadienį, 
birželio 1 (June), Liet. Taut. Namo 
salėje, 668 N. Main St., Montello. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Mass, apskričių metinis piknikas 
įvyks birželio 16 (June), Maple 
parke, Lawrence, Mass.

Dailės Vyrų grupė nusamdė busą 
važiuoti pildyti programą. Yra vie
tos ir pašaliniams. Busas išeis bir
želio 16 nuo Liet. Taut. Namo 12 
vai. dieną.

“Laisves” spaudos piknikas įvyks 
liepos (July) 4, Ramova parke, 
Montelloj. Programą pildys Hart
fordo Conn. Laisvės choras.

(42 43)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopa rengia Pietus bir

želio 8 dieną, Klubo svetainėj. Pra
džia 1-mą vai. pietų laiku. Kas įdo
miausia yra, tai kad šiuos pietus 
paruoš keturi tame darbe patyrę 
vyrai. Atsilankę nesigailėsite.

J. ž.
(42-43)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai įvyks 

Birželio-June 2-rą. Vieta 408 Court 
St. Pradžia 2-rą valandą popiet.

Pirmas bus LDP klubo susirin
kimas, po jo seks LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos.

Visi minėtų organizacijų nariai 
kviečiami dalyvauti. Komitetas

(424-3)

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kuopos suisrinkimas įvyks 

ketvirtadienį, Birželio-June 6, d. 7 
vai. vakare. Prašau narius at
kreipti savo dėmesį. Būtinai bū
kite šiame susirinkime. Po šio su
sirinkimo nebus susirinkimų per du 
mėnesius — Liepos-July ir Rugpiū- 
čio-August.

Kuopų mitingai atsibūna L. T. 
Namo kambariuose, 8 Vine St.

George Shimaitis (42-43)



A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
Nevalia satirizuoti 

“veiksnių”
“Draugo” redaktorius J. 

Žvilbutis pyksta ant Albino 
M orka u s ir jo recenzento' 
“Vienybėje” J. Gorio, kaip 
jie drįsę “satirizuoti vado
vaujančius mūsų demokra
tinių, patriotinių partijų 
žmones.” Mat, šie žmonės 
iki šiol džiaugėsi “neliečia
mybe” ir savotišku “asme
nybių kultu.” Tik jie turė
jo teisę “lietuvių vardu’’ 
kalbėti su Amerikos rinkti
niais valdžios žmonėmis. Ir 
jei atsirado drąsesnių, prieš 
juos buvo pajungta visa ne
apykantos ir šmeižto kam
panija. Taip paskutiniu bū
du bandoma norinčius kultūri
nio ryšio su lietuvių tauta su- 
tapdinti su kažkokia jų pa
čių išgalvota “trečia jėga,” 
jų nuomone, komanduoja
ma iš Maskvos.. O ta tre
čioji jėga tarp lietuvių su- 
tapdinama su žydų kilmės 
žurnalistu Allen, kuris pa
skelbė anglų kalba doku
mentus iš karo metu Lietu
vos.

Kai kurie nuoseklesni is
torikai mano, kad dauguma 
paskelbtų pavardžių yra su
minėta be tinkamo apkalti
nimo ir neturėtų būti mini
mi su tokiais sadistais kaip 
Impulevičius. Bet lygiai ne
pamatuotas yra “Draugo” 
rašeivų tvirtinimas, kad Ta
rybų Sąjunga nenubaudė 
sadistu, kurie karo metu 
sauvaliavo dirbdami polici
joj. O kas atsitiko su De
kanozovu, Berija, Serovu? 
Tuo tarpu Amerikos lietu
vių “bendruomenėj” dar di
džiausią galią turi asmenys, 
susi kompromitavę nacinio 
laikotarpio metu.

Varžėsi dėl svečių 
iš Lietuvos

Jei “veiksniai” savo spau
doj maudžia boikotuoti “tre
čiąją jėgą” (?), turbūt vi
sus, kurie pasiilgę norma
laus ryšio su savo tauta, tai 
atrodo problema gludi jau 
ne čia. Tokiame Niujorke 
jau varžytasi dėl progų su
sitikti su iš Lietuvos atva
žiavusiais svečiais, pasiro
dyti prieš juos vieninte
liais tikraisiais kultūrinių 
ryšių skatintojais.
Kalbama, kad svečių vieš

butyje telefonas nenustojęs 
skabinti. Dažniausiai jį at
sakydavo turistų vadovai. 
Skundėsi New Yorko san- 
tariečiai, kad amerikiečiai 
neprileidę jų pasikalbėti su 
Marcinkevičium net telefo
nu.

Jaunoji išeivija vienijasi
Santaros suėjime “Festi

valio” Niujorke svetainėje 
buvo pareikšta gražių ir 
sveikintinų minčių. “News
week” fotografas Vytautas 
Valaitis stebino horizontų 
praplatėjimu, palyginus su 
jo buvusiais rašiniais to
kiuose laikraščiuose kaip 
“frontininkų” “Darbinin
kas.” “Vienybėje” cituoja
ma, jog jis aktyviausiai pa
sisakęs už “ieškojimus” ir 
nesustingimą lietuvi š k o j e 
veikloje.” Saulius Šimoliū- 
nas pabrėžė, kad jauniau
sios lietuvių kartos lengvai 
randa bendrą kalbą. Jo žo
džiais: “Artėjame vienas 
prie kito. Einame prie ben
dros (lietuvių) kartos ke
lio. Kaip tai greičiau pa
siekti — nėra lengvo atsa
kymo. Reikia bendro laik
raščio su geromis iliustraci
jomis, bendrais visiems 
straipsniais, su drąsiais pa
reiškimais. Reikia jėgos, 

vienybės. Mūsų (jauniau
sių) tarpe yra didelis no
ras ieškoti tai, kas mus 
jungtų, išskirtų kaip savi
tą (erdvių amžiaus) kar
tą.” • Rengėjai nusiskundė, 
kad publikoje buvo mažai 
vyresnių veidų ir nedaug 
nei jaunimo. Daug kas ne
žinojo.

Nufilmuoti čiurlionies 
paveikslai

Praėjusią savaitę iš Vil
niaus pranešė, kad galuti
nai užbaigta Čiurlionies 
svarbiausių paveikslų nu- 
filmavimas. Prie šio darbo 
prisidėjo ir gražiai talki
ninkavo žymiausi Lietuvos 
čiurlionistai, eilė kultūri
ninkų: Filmas buvo pra
dėtas A. Šalčiaus iniciatyva 
praėjusiais metais lankan
tis Vilniuje. Norint grei
čiau pabaigti juoda-balta 
dokumentinį filmą “Apkasų 
gėlė,” spalvuotąjį filmą pa
siliko pabaigti A. šalčiaus 
partneris žvmus dokumen
tinių filmų kūrėjas Leonas' 
Tautrimas. talkininkaujant 
Vytautui Landsbergiui, 
daug žadančiam lietuvių 
kultūrininkui. Čiurli o n i e s 
filmo paruošimas Vakarų 
pasauliui yra “American 
Lithuanian Foundation” — 
Fondacijos su tikslu “pro
paguoti Lietuvos kultūra 
Amerikoį ir atvirkščiai” 
vienas iš pirmutinių užda
viniu. jC

“Tiesa” informuoja 
iš “Vilnies”

Vilniaus “Tiesa,” remda
masi Čikagos “Vilnimi” ir 
telegramų age n t ū r o m i s, 
praneša .gegužės 19 apie 
Alfredo Svensono, USA 
kapitono, dezert y r a v i m ą 
Berlyne.

Sveikintina iniciatyva
Neseniai Niujorką pasie

kė Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos (pirm. 
Laurynas Kapočius) bro
šiūros apie eilę Lietuvos li
teratų.

Vincas Mykolaitis-Puti
nas: “Sukilėlių” pagrindi
niai bruožai (10 pslp., 1963).

Eduardas Mieželaitis: 
“Žmogus” —■' pagrindiniai 
bruožai (16 pslp., 1963).

Jonas Avyžius: “Žmogus 
lieka žmogum” — pagrin
diniai bruožai (13 pslp.)

Aleksandras Guzevičius - 
Gudaitis: “Kalvio Ignoto 
teisybė” — pagrind. bruo
žai (10 pslp.)

Mykolas Sluckis: “Vienu 
stebuklu mažiau”— pagrin
diniai bruožai (8 pslp.).

Justinas Marcinkevičius: 
“Kraujas ir pelenai” — pa
grind. bruožai (10 pslp.).

Gaila tik, kad nėra pa
žymėta, kas yra šių ver
tingų brošiūrų autoriai.

Ar verta jaudintis?
Štai asmuo, gavęs glėbį 

naujų žurnalų iš Lietuvos, 
per pietų pertrauką, bėga 
pas netoliese dirbančius lie
tuvius© inteligentus. Tik pa
sižiūrėkit, kaip gražėja gy
venimas Lietuvoj, kokios 
pas juos mados, naujausia 
poezija, štai Augustino Sa
vicko gražiai iliustruotas 
straipsnis apie moterį “Ta
rybinėj Motery”... Net 
amerikiečiai susidomi. Ta
da pasigirsta ramus anglų 
kalba aiškinimas... Ko tas 
žmogus taip plėšosi, ko jis 
taip džiaugiasi lyg geležė
lę radęs? Juk prieškari
nėj Lietuvoj visa tai buvo! 
Kas gi čia tokio nuostabaus, 
kad “Jaunimo gretose” 
nuotraukos gražesnės nei

1962 melų žmogus"
VAKARŲ V o kietijos gebėjo prastumti Įstatymą,

žurnalas “Štern” n u t a r ė 
nuo šiol kiekvieną savo 
naujametinį numerį skirti 
žmogui, kuris, jo nuomo
ne, suvaidino žymiausią 
vaidmenį praėjusiais me
tais VFR (Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos—Va
karų Vokietijos gyvenime.

Šį kartą buvo pasirink
tas Bonos užsienio reikalų 
ministras Gerhardas Šrede
ris. Suteikęs jam skambų 
“1962 metų žmogaus” titu
lą, žurnalas vadina Šrederį 
“naujo Bonos stiliaus kūrė-, 
jų,” “Vokietijos politikos 
viltimi, baigiantis Adenau
erio erai.”

Kas gi tas politinis vei
kėjas, kuriuo taip žavisi 
Hamb u r g o savaitraštis ? 
Koks jo politinis kredo? 
Kokia jo praeitis? Ar iš 
tikrųjų, kaip mano “štern”, 
“svaiginantis” Šrederio ko
pimas į Bonos olimpą pa
aiškinamas tik jo asmeni
nėmis savybėmis (“subti
lus intelektas”, ambicija ir 
“atkaklumas”) ?

Iš šeimos Šrederis pavel
dėjo stiprias prūsiškas tra
dicijas. Jo tėvas — Vokieti
jos geležinkelių oberinspek- 
torius — auklėjo savo vai
kus tikrai prūsiška dvasia. 
Todėl 1932 metais, kai Hin- 
denburgąs antrą kartą 
buvo išrinktas Veimaro 
respublikos prezidentu, 
Gerhardas, kaip rašo 
“Štern,” naktis nemiegojo, 
lipdydamas plakatus su šū
kiu “Hindenburgas — na
cijos gelbėtojas.” O kai po 
kelių mėnesių šis “nacijos 
gelbėtojas” kartu su Rūro 
magnatais pastatė i valdžią 
Hitlerį, Berlyno teisės ins
tituto asistentas Gerhardas 
Šrederis stojo. į nacistų 
partiją ir šturmininkų bū
rius. Antrąjį pasaulini ka
rą oberjefreitorius Šrederis 
pradėjo Rytų fronte ,o bai
gė mūšiuose dėl Berlyno.

Pokarinė Šrederio karje
ra prasidė j o tarnaujant 
anglų okupacinei valdžiai 
“Elegantiškam jaunuoliui” 
buvo pavestas labai didelis 
uždavinys — decentralizuo
ti Rūro pramonę. Jis gerai 
suprato savo misiją: Rūro 
plieno koncernai netrukus 
pasidarė dar galingesni, o 
pats Šrederis tapo Linkel- 
bacho “dešiniąja ranka” ir 
Kleknerio bei Tiseno kon
cernų juriskonsultu. Po to 
sumanus juriskonsultas pa
siekė to, kad profsąjun
gos visiškai negalėtų daly
vauti koncernų reikaluose, 
ir tuo nusipelnė begalinį 
Rūro pramonės “tėvų” pa
sitikėjimą.

“Tėvai” netrukus nusiun
tė ‘Šrederį j bundestagą, o 
1953 metais pasodino jį į 
vidaus reikalų ministro kė
dę. Jaunasis ministras, nu
vykęs į Jungtines Valstijas 
ir susipažinęs su FTB me
todais, perkėlė jo teoriją ir 
praktiką į Vakarų Vokieti
jos dirvą. Beje, šioje srity- 
pje jis pralenkė patį Hū- 
verį: tuo metu, kai pasta
rasis dar tik ieškojo būdų 
“užkirsti kelią” komunisti
nei veiklai Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Šrederis 
Vakarų Vokietijoje, vykdy
damas savo globėjų prie
saką, jau 1956 metais su- 

“Švyturio”... Ir tada kal
ba pereina prie naujai nu
sipirkto automobilio vieti
nių anekdotų, žurnalai nu
metami, net neperžiūrėjus, 
ant stalo... Iš tikro, argi 
visiems tinka Adomo Mic
kevičiaus posmas “Lietuva, 
Tu man kaip sveikata...” 

kuriuo buvo u ž d r a u s t a 
VKP.

Kai 1961 metais, paašt
rėjus nesutarimams Bonos 
valdančiojoje viršūnėje, 
Šrederis reikiamu momen
tu parėmė Adenauerį, sena
sis kancleris, paaukojęs sa
vo ištikimą ginklanešį 
Brentaną, paskyrė į užsie
nio ministro postą lankstes
ni Šrederį.

Atsidūręs šiame poste, 
naujasis ministras pakeitė 
Bonos diplomatijos formą 
ir taktiką, padarė ją lanks
tesnę, palikęs nepaliestus 
pagrindinius Bonos revan- 
šistus. “VFR, — pareiškė 
jis, — tai Vokietija. Visa 
kita ' Vokietijos teritorija 
yra atimta ir turi būti jai 
sugrąžinta.” Laviruodama 
tarp Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Prancūzijos, 
Bonos diplomatija puoselė
ja viltį apie Vokietijos he
gemoniją Europoje, apie 
“Vokietija aukščiau visko.”

Žinoma, šrederis anaiptol 
ne visur elgiasi taip, kaip 
norėtų senasis kancleris, 
kurio era aiškiai baigiasi. 
Kartą Šrederis metė tokią 
frazę, kurią cituoja žurna
las “Štern”: “Kartais ten
ka kovoti dėl pirmosios vie
tos, jeigu nori išsaugoti 
antrąją.” Žinoma, čia jis 
nutylėjo, kad nori užimti 
pirmąją vietą.

Ne taip seniai apsilan
kęs su oficialiu vizitu Lon
done, Šrederis pareiškė, kad 
VFR pasirengusi dalyvauti 
diaugiašalėse NATO bran
duolinėse pajėgose. Be to, 
jis akcentavo, kad dalyviai 
turi būti “lygiateisiai.”

Niekam ne paslaptis, kad 
gauti branduolinį ginklą— 
didžausias 'buvusių hitleri
nių generohį, dabar vado
vaujančių b' u n d e s v e r u i, 
troškimas. Tačiau Šrederis, 
užimąs tokį atsakingą pos
tą, Vokietijos Federatyvi
nėje Respublikoje, neturėtų 
pamiršti rūkstančių Berly
no griuvėsių 11945 metų ba
landžio-gegužės menes i a i s 
(kuriuos jis pats matė sa
vo akimis). Juk tokiais pat 
griuvėsiais gali virsti ir vi
sa Vakarų Vokietija, jeigu 
Ferčo, Hoizingerio ir Špei- 
delio tipo militaristai, gavę 
“lygią teisę” dis p o n u o t i 
atominiu ginklu, sukels tre
čiąjį pasaulinį karą.

V. Serovas 
(“Vakarinės naujienos”)

Devintas visy 
tautų piknikas

Sekmadienį, birželio 23, 
Amerikinis komitetas sve- 
turgimiams ginti rengia 
pikniką Camp Midvale 
Wanaque, N. J.

Vieta erdvi, graži. Apsup
ta mišku, ant vietos mau
dynė ir kiti patogumai.

Maistas žemomis kaino
mis ir pilnu pasirinkimu 
bus gaunamas ant vietos. 
Jį gamins visų tautų įgudę 
maisto žinovai. Tai paliuo- 
suos šeimininkes nuo rū- /
pėsčio apie maistą tą dieną.

Pirmi busai išeis į pikni
ką 9 valandą, o kiti seks 
kiek vėliau. Eis nuo 49 E. 21 
St., New Yorke.

Prašo visus tą dieną skir
ti pasimatymui vieni su ki
tais piknike.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 5. d., 7:30 v. v.

Skaitlingai dalyvaukite šiame su
sirinkime, pasižiūrėkit į mokesčių 
knygelę, gai jau reikia mokėti, nes 
liepos mėnesį susirinkimo neturėsi
me, tai hęsusispenduokite.

P. Babarskas, sekr.
(43-44)

Didžiulis mitingas kovai 
prieš makartizmą

Birželio 6 dieną Niujorko 
miesto žmonės pareikš sa
vo reikalavimą, kad Mc- 
Carrano aktas būtų atmes
tas, kad Amerikos žmonės 
galėtų lengviau atsikvėpti.

Mitingas įvyks Manhat
tan Centre, 34th ir 8th Av., 
Manhattane. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Rochester, N. Y. j
Apie svečius dainininkus

Jau esame minėję, jog 
birželio 15-os vakarą Gedi
mino salėje koncertuos iš 
New Yorko atvykę svečiai 
dainininkai. Vadovė Mild
red Stensler. Jų dainų pa
siklausyti kviečiame visus.

Tačiau daugelis žmonių 
nori žinoti ne vien tik tai, 
kad bus dainų. Jie dar 
klausia:

—Kas tie svečiai? Gal 
grupėje randasi mano kai
mynai, vaikystės draugai?

Prašome susipažinti:

Koste Rušinskięnė, Aido 
choro Moterų kvarteto al
tas, užaugo pas pamotę Rū
dos kaime, Vilkaviškio ra
jone. Apie senutę pamotę 
Oną Rugienienę Koste ir 
dabar atsiliepia su meile, o 
prieš trejetą metų buvo nu
vykusi Lietuvon ją atlanky
ti. Gi čionai, Amerikoje, 
greta darbo savo šeimai, 
Kostės mėgiamiausias lais
valaikio užsiėmimas yra 
dainos, vaidyba ir visokia 
veikla visuomenės gerovei.

Jonas Grybas Rocheste- 
ry jau žinomas kaip filmi- 
ninkas ir kaip didžiosios 
lietuvių kultūrinės draugi
jos — LLD — sekretorius, 
gi lietuviškame Brooklyne 
jis dar plačiai žinomas kaip 
veiklus Aido choro pirmi
ninkas ir aktorius daininin
kas. Pirmiausia jo gyveni
mo vieta buvo Palėvėlnėje, 
netoli Kupiškio.

Kitas pažintis pateiksime 
vėliau.

Rengėjai

BIJOSI IR SAVO 
ŠEŠĖLIO

Washingtonas. — Sena
torius E. L. Bartlett, iš 
Alaskos, pasakoja, būk Ta
rybų Sąjungos žvejų laivai, 
kurie žvejoja Alaskos ir 
Floridos srityse, tai sudaro 
JAV “militarinį pavojų”, 
nes laivai aprūpinti radaro 
įrengimais.

Sakys prakalbas:
Dr. Willard Uphaus
Rev. C. Tyndell Vivian
Blanche Posner
Claude Lightfoot 
Frank Donner 
Sam Spevzner
Lietuviai raginami daly

vauti šiame didžiuliame mi
tinge. Įėjimas 99c.

Ieva Mizarienė išvyko 
į Lietuvą

Gegužės 30 d. vakarą 
SASo linijos lėktuvu į Lie
tuvą išskrido Ieva Miza
rienė. Pirmas sustojimas 
buvo Kopenhagenas, kur ji 
praleis porą dienų. Lietu
voje bus apie mėnesį laiko.

Palinkėti gero vėjo į Idle- 
wild aerodromą buvo susi
rinkęs gražus būrys Ievos 
artimų bičiulių ir draugų.

Iš laiškų
“Brangi Lilija,

Prašysiu tavęs nesulai- 
kyt siuntinėjimą laikraščio temperatūra. Tie vandenys 
‘Laisvės’ Karoliui Y. Stane- šildys visą kombinatą, pa- 
liui į Lietuvą. Atsiteisiu dės džiovinti mediena ir 
prie pirmos progos. | įgalins plukdyti medieną

Šį laišką rašau tau iš Ii- per ištisus metus, nes kom- 
goninės. Praeitą žiemą pra- (binato vandens keliai nebe- 
leidau Miami, Fla., ir svei- užšals. Leningrado inži- 
katos labui turėjau lanky- nieriai jau pradėjo projek

tuoti reikiamus įrengimus..ti gydytoją. Nuvykau į St. 
Petersburgo miestą, ten 
taip pat neapsiėjau be gy
dytojo. Sugrįžus namo į 
Short Hills, N. J., irgi ne
pavyko sveikatą sutvarky
ti, tad pasidaviau į ligoni
nę. Bus daromą pora leng
vų operacijų, viena ant ko
jos, kita ant peties.

Perduok mąno linkėji
mus visam ‘Laisvės’ štabui. 
Draugiškai, Juozas Stane- 
lis.”

(Labai gaila, kad Juozas 
Stanelis turi pergyventi 
operacijas, tikiuos, kad 
kartu su manim ir visi kiti 
Juozo prieteliai—pažįstami 
ir “Laisvės” personalas lin
ki jam sėkmės ir greitai su
stiprinti sveikatą. L.-K-tė).

Washingtonas. — JAV 
bandys priversti TSRS su
mokėti dalį Jungtinių Tau
tų skolų, kurios padarytos 
Kongoje.

DU ŽODYNAI JUMS ‘
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų 
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami '‘Laisvės” Knygyne

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

LAISVE £
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N. Yj>

6 pu»L-Lai»vė (Liberty)-Penkt., gegužės (May) 31, 1963

Steiko pietūs gražiam^ 
pajūryje

ALDLD 185 kuopa ren
gia išvažiavimą į gražų pa
jūrio parką birželio 9 d. 
Išvažiuos nuo “Laisvės” sa
lės 10-tą valandą.

Vietą užsisakykite iš 
anksto. Paskambinkite: 
MI. 1-6887.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Komisija

Dovanos “Laisvei”
Antanui Bimbai lankan

tis Worcester, Mass., Elen^fį 
Žilinskienė j a m pridavus 
mirusio savo vyro Jurgio į 
Žilinsko 6 Lietuvių Narnoj 
Bendrovės šėrus ir padova-c 
nojo “Laisvei”.

Ona Visockiene, Berlin, 
Conn., taipgi per A. Bimbą 
padovanojo “Laisvei” du 
šėrus. j

Už dovanas širdingai 
ačiū.

KARŠTŲ POŽEMINIŲ 
VANDENŲ NAUDA

Vakarų Sibire bus pasta
tytas medžio perdirbimo 
kombinatas, kuris panau
dos karštus požemin i u s 
vandenis su 100—150° C

Rajone tarp Obės ir J^ii- 
siejaus upių geologai sura
do 500—2000 metru gilu
moje praktiškai neišsenka
mus terminių šaltinių loby
nus.

Washingtonas. — JAV 
ginkluos Kongo armiją. 
__________ ___ _____ ■ , X.. . —
b i . • r < >

" Pirmas Rodymas Amerikoje— ’’
Dokumentinis "

" “THE GREAT BATTLE I! 
ON THE VOLGA”

■■ ARTKINO
o Matykite mūšį, kuriame Hitlerio ” 
” nugarkaulį sulaužė. Filmavo 150 " 
" fotografistų, po didžiausia ugnimi. ”

Ekstra — spalvotas filmas:

“THE WORLD APPLAUDS 
GEORGIAN DANCERS”

CAMEO TEATRE / 
" 8th Ave. and 44th St. ’ 
J ju. 6-8534 ::




