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Kam nors gerai apsimoka 
Kova be vilties laimėt 

J Bus sukilimas
“Kasdienis Pasaulis” 
Du laiškai
Ir jis turi kuo didžiuotis 

Rašo A. Bimba
Toli gražu ne visiems 

y Vietnamo karas reiškia 
ras, kančias ir mirtį.

( nors jis yra gražaus pasipel
nymo šaltinis. Kitaip, a 
jis nebūtų taip ilgai užsil

Ar kas tuo dar abejoj
Štai tiems atsakymas:
Per paskutinį pereitų (1 

metų bertainį korporacijų 
tižiųjų kompanijų ir trestų) 
milžiniški, plėšikiški p 
dar aukščiau pašoko. Jie 
siekė $85,400,000,000! 
kiais bilijonais ir 
šimtais tūkstančių dc 
aukštesni, negu bet kurį 
bertainį per paskutiniu 
trejus metus.
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JnijaJungtinė Angliakasių 
teisingai reiškia didelį susirū
pinimą pastangomis ir bandy
mais atominę energiją panau
doti mūsų kasdieniniams 
bo ir gyvenimo
Ji sako, kad radiacija 
mus sunaikinti, 
reikia 

« voti.
Bet 

i“Thei

dar- 
poreikįams. 

gali 
Todėl, kirdi, 

j ko-prieš tas pastanga

pažangaus
Worker” ,

George Morris parodo, 
šios unijos skelbiamas atomi
nei energijai karas turi ir ki
tą medalio pusę, šiuo :arpu 
angliakasiams ne tiek rūpi vi
sų Amerikos žmonių sveikatos 
apsauga nuo radiacijos, 
jų pačių darbas ir d u on

Atominė energija pakeis an
glį. Kur dėsis angliakasiai?

Bet ar galima kovą lAimėti 
prieš progresą, prieš tą 
neišsemiamą energijos 
nį?

Angliakasiai kovojo 
elektros jėgą. Pralaimė; 
kovojo prieš žibalo ir natūra
liųjų dujų panaudojimą 
monėje. Taip pat prala: 
Ne daugiau jiems žada 
bartinė kova prieš a 
energiją.

Tai ydar vienas kapitalisti
nės santvarkos prieštaravimas.

— — —
Amerikos Darbo Feqeraci- 

4jos aukštosios galvos su
ge Meany priešakyje v^l pa
reiškė savo ištikimybę 
dentui Johnsonui ir jo 
kai. Jos jam padėsianči 
pliekti visus oponentus.

Bet kaip su eiliniais 
nariais? Jie sukils. Ji 
rinkimus, jei pirmiau d 
nepasikeis, savo biurokr 
atsuks nugarą. Juose sayo va
dovybe nepasitenkinjįmo 
lų jau netrūksta.
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mėnesio gims naujas •; 
gus dienraštis “The 
World” (lietuviškai — 
dienis Pasaulis”). Jo 
laukia ir jam pasitikt: 
šiasi visa pažangioji visuome
nė.

Kad toks anglų kalba 
raštis šiandien verkiančiai rei
kalingas, tai niekas ne 
ja. šiais audringais lail: 
vaidmuo bus labai didel
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JAV oficierius atsisako 
darbą Saigone

Saigon, Pietų Vietnamas. 
— Sidney J. Roche, buvęs 
gene r o 1 o Westmorelando 
štabe viršininku, o dabar 
dirbantis JAV misijai Sai- 
gone daugiau negu metus 
laiko, pranešė, kad jis iš
vyksta iš Pietų Vietnamo 
“protestuoti prieš sužlugi
mą Amerikos pastangų čia”.

Jis sako, kad Amerikos 
programos yra ardomos ko
rupcijos P. Vietnamo val
džioje ir armijoje, blogai 
vedamos politikos ir liguis- 
tinių Amerikos armijos pas
tangų.

Roches tarnavo generolo 
Westmorelando ..štabe kaip 
planų viršininkas 1964 ir 
1965 metais, vesdamas visą 
saugybos planavimą pietry
tinėje Azijoje. Jis turi 27

PRICE 10c

Metai 56-iej.i

tęsti

o patyrimo, 
arrhijoje. tiek

metus militarini 
ištarnavęs 
metų.

Aiškus dalyk 
che nori eskaluoti karą 
manydamas, kad tai suma
žintų korupciją 
namo vadovybėjė. Bet ką gi 
norėti iš žmogaus, kuris vi
są gyvenimą pašventęs ka
rui? Vienok reikia kreip
ti dėmesį į jo pripažinimą 
blogybių Pietų Vietname.

s, kad Ro-

Pietų Viet-

Nagoya, Japonija. — To- 
shitaka Suridate, 2 5 metų 
amžiaus dešinysis ekstre
mistas, kuris užpuolė TSRS 
deputatų premjerą Nikolai 
K. Raibakovą su mediniu 
kardu, buvo nuteistas 14 
mėnesių kalėjimu. N. Bai
bakovas nebuvo sužeistas.

Du JAV lakūnai teisiami Taiwane
Taipei, Taiwan. — Čiang 

kai-Šeko valdžia teisia du 
JAV lakūnus už papildy
mus “žmogžudystės per ne
atsargumą” per įvykusią 
avariją vasario 16 d. kuo
met žuvo 16 civilių žmonių, 
džetiniam lėktuvui nukri
tus. Abu lakūnai sakosi esą 
nekalti.

Lakūnai vairavo lėktuvą, 
kurišMjūk tai priklausąs 
nacionalistinės Kinijos 
(Čiang kai-Šeko) valdžiai 
ir ant kurio tos valdžios 
vėliava plevėsuoja. Bet, tik
renybėje, tai JAV lėktuvas, 
ir valdomas JAV lėktuvų

Socialinės apdraudos 
mokesčiai padidinti
Su pradžia kovo mėnesio 

visi pensininkai gavo padi
dintus čekius už vasario 
mėnesį. Mažiausias pakėli
mas buvo 13%.

“Social security” čekius 
gauna 23,700,000 žmonių, 
gaudami iš viso 1,900,000, 
000.

Sū 1968 metais pensininkai 
gali užsidirbti $1,680 į me
tus, (iki šiol buvo galima 
uždirbti $1,500), ir vis tiek 
gauna pilną pensiją. Kurie 
užsidirba daugiau kaip $1, 
680, jiems bus atimta, iš 
pensijos po tam tikrą sumą 
pagal jų uždarbį.

kompanijos. Sakoma, kad 
tai pirmas atsitikimas ne 
tik Kinijoje, bet visame pa
saulyje, kad komercinių lėk
tuvų lakūnai būtų kaltina
mi kriminaliniu prasikalti
mu po avarijos..

Kaltinimas prieš Stuart 
E. Dew yra, kad jis perlei
do Hugh H. Hicl^s vairuoti 
lėktuvą, kuomet pastarasis 
nebuvo autorizuotas tai da
ryti. Dew gali būti nubaus
tas iki 5 metų kalėjimu ir 
pinigine pabauda. Hicks ga
li gauti du metus kalėjimo 
ir piniginę pabaudą.

JAV sulaikė tarptautinį 
pasažierių vykimą į nacio
nalistinę Kiniją, ir manoma, 
kad jau daugiau ir komer
ciniai lėktuvai ten nekur
suos.

“Medicaid” bilius vėl 
debatuojamas

Albany. — Kovo 26 d. 
New Yorko valstijos 
senatas vienbalsiai nutarė 
sugrąžinti kiek nors fondo, 
kuris buvo išmestas pra
džioje šio mėnesio iš vals
tijos “Medicaid” programos.

Nors dabar, nutarta res
tauruoti tik $3,800,000 iš 
ankščiau išmestų apie $300, 
000,000, bet manoma, kad 
šis tarimas atidaro iš naujo 
duris perdiskusavimui “Me
dicaid” klausimo.

Abrams pas Johnsoną
Washington. — Generolas 

Creighton W. Abrams atvy
ko iš Pietų Vietnamo pasi
tarimams su prezidentu 
Johnsonu ir vyresniais ad
ministracijos oficiozais.

Gen. Abrams staigus at
vykimas iš Vietnamo sukėlė 
nemažai dėmesio Washing
tone. Manoma, kad jis bus 
paskirtas JAV komandie- 
rium Vietname Westmore
lando vietoje. Westmorelan- 
das grįž iš Vietnamo prieš 
liepos mėnesį užimti armi
jos Viršininko postą.

Washington. —; Howard 
universitetas, kuris buvo 
uždarytas per visą praėju
sią savaitę iš priežasties 
studentų demonstracijų, šią 
savaitę pradėjo pilnai veik
ti. __ _

Mūšiai prie Kontum
Saigon, Pietų Vietnamas. 

— Šiaur ė s Vietnamiečiai 
užpuolė JAV artilerijos ba
zę prie Kontum nakties lai
ku ir mūšys tęsėsi per išti
są kovo 26 dieną.

Tai buvo vienas iš bai
siausių mūšių kelių mėnesių 
bagyje. Į

Mansfield priešingas siuntimui 
daugiau kareivių: į Vietnamą

Washington. — Senato-j9 
rius iš Montana, Mike Man
sfield, demokratų vadas Se
nate, labai griežtai pasisa
kė prieš siuntimą daugiau 
karių į Vietnamą.

Sako jis, vietoje plėtimo 
karo, turime koncentruotis 
strategijai, kuri leistų 
mums konsoliduoti savo po
ziciją Vietname ir priruoštų 
mums kelią į derybas bai
gimui karo visiškai.

Nors Mansfieldas seniai 
kritikuoja Johnsono admi
nistracijos Vietnamo politi
ką, šis buvo jo pirmas toks 
griežtas išstojimas senate 
prieš Johnsoną.

AdnTnistracija viešai ne
pasako, bet eina kalbos, kad 
prezidentas galvoja apie pa
siuntimą 30,000 daugiau ka
reivių į Vietnamą bėgyje 
kelių mėnesių. Generolas 
Westmoreland r e ikalavęš 
206,000 daugiau kareivių 
per sekamus 18 bei 24 mė
nesius.

Dabartiniu laiku Vietna
me randasi 525,000 JAV ka- tame pačiame inci d e n t e , 
reivių. taipgi išleisti iš kalėjimo.

Kiel, Vakarų Vok. — 55 
metų amžiaus Franz-Josef 
Mueller, buvęs esesininkų 
gvardijos vadas, nubaustas 
viso amžiaus kalėjimu už 
nužudymą 3 žydų 1942 m. 
Bochnijos, Lenkijos, vergų 
darbo kempėje. Jis taipgi 
rastas kaltu kaip pagalbi
ninkas nužudyme kitų dvie
jų aukų, deportuotų į 
Auschwitz koncentrac i j o s 
kempes.

Muellerio bendradarbis, 
Herman Heinrich, irgi bu
vęs esesininkas, nuteistas 
šešeriems metams už prisi
dėjimą prie deportavimo 
Lenkijos žydų į mirties 
kempes.

Jakarta, Indonezija.—Čia 
išleistas iš kalėjimo oro jė
gų lakūnas, kuris buvo nu
teigtas mirtin už lengvai 
užgavimą dviejų tuo laiku 
(1960 metais) buvusio pre
zidento Sukamo palocių. 
Kiti aštuoni, taipgi įvelti

Panama , turi du prezidentus ir 
’ chaosą šalyje

Panama. —- Prezident a s 
Marco A. Robles nepasi
duoda, nepaisant, kad Na
cionalinė Asamblėja atstatė 
iš prezidento vietos ir pas
kyrė prezidentu jo pirmą
jį viceprezidentą Max Del
valle.

Asamblėja ir Robliui opo
zicijos jėgos prezidentu 
pripažįsta Delvalle. Bet 
Roblį esą palaiko naciona
linė gvardija, kuri yra vie
nintelė ginkluota jėga Pa
namoje.

Štai kur ir beda. Opozi
cija (Delvalle jėgas) gvar
diečiai su pagalba ginklų 
sukišo į kalėjimus, o jųjų 
centrą sudaužė.

Delvalle pasekėjai pasi-

tenkina tik protestais ir 
grasinimais, kadangi visi 
ginklai Nacionalinės gvar
dijos rankose.

Panama turi 1,300,000 gy
ventojų.

Robles buvo nuverstas 
(atstatytas iš prezidento 
vietos) kovo 14 d. už “ne
silaikymą konstitucijos įs
tatu.” v

Paryžius, Prancūzija.. — 
Devyni JAV karo dezerty
rai ir pabėgėliai nuo draf- 
to, kurie priešingi JAV įsi
traukimui į Vietnamo rei
kalus, gavo leidimą apsigy
venti Prancūzijoje. Jie taip
gi gavo leidimą gauti dar
bus čia.

Rockefellerio budžetas bus 
gerokai apkarpytas

Vienok, gub. Rockefelle- 
ris greit sumaišė atstovų 
planus, nes jis pranešė, kad 
norįs dar pridėti prie biud
žeto reikalavimą 93 įhilijo- 
nų dolerių daugiau paden
gimui “naujai iškilusių ir 
pirmiau nenumatytų išlai
dų”. Reiškia, jis pakelia sa
vo biudžetą beveik vienu 
bilijonu dolerių daugiau.

Albany, N. Y. — Atrodo, 
kad New Yorko gubernato
riaus Rockefellerio prista
tytas penkių ir pusės bilijo
nų dolerių biudžetas 1968 
metams, bus apkarpytas.

Jau valstijos atstovų ofi
ciozai veik susitarę vien tik 
piniginių apkarpymų pada
ryti už 141 milijono dolerių. 
Šis biudžeto sumažinimas 
sumažintų kaip tik ta pa
čia suma gubernatoriaus 
reikalaujamo pakėlimo tak
sų 494 milijonais dolerių.

Tikrenybėje atstovai no
ri sumažinti biudžetą 512 
milijonų dolerių, bet 141 
milijonas dolerių įeina į 
tuoj autinį piniginių santau
pų sumažinimą. Kita suma 
įeina į numatytus biudže
tus, kurie taip greit nepa
sireiškia išlaidose.

Mahanoy City, Pa. — Čia 
gyvenantis John F. Bur
gess, lietuvių sūnus, pa
skirtas tautinių skyrių Re- 
publikonų partijos naciona
liniame komitete direkto
riumi. Jo darbas bus tarp 
tautinių grupių, bandant 
jas įtikinti balsuoti už re- 
publikonus kandidatus 1968 
metų rinkimuose.

3,000 demonstravo Londone prieš karą
London. — Apie 3,000 na

rių ir simpatikų organiza
cijos “Campaign for Nuc
lear Disarmament” demons
travo prie Anglijos premje
ro namų, išreikšdami savo 
protestą prieš karą Vietna
me. . Dvi eilės policijos bu
vo apsupę namą.

Buvo leista mažoms gru
pėms demonstrantų įteikti 
laiškus premjerui. Sakoma, 
buvo įteikta daugiau kaip 
2,000 laiškų, reikalaujant 
“atsisk yrimo (disassocia
tion) Britanijos nuo Ame
rikos Vietnamo įklausime.”

0-

Puyallup, Wash. — Ketu
ri žmonės užmušti, kai du 
privatiški lėktuvai susidū
rė ore.

Ga-

Naciai veteranai 
reikalaus pensijų

Seligenstadt, V. Vokietija.- 
Buvusieji Nacių divizijos 
esesininkai, žinomi kaip To- 
tenkopf (Mirties Galva), 
praėjusį savaitgalį sukūrė 
federaciją kovojimui už se
natvės pensijas savo na
riams.

Nuodingi armijos gazai 
užmušė 6,400 avių

Salt Lake City, Utah. — 
Vyriausia specialės tyrinėji
mo komisijos, paskirtos 
Utah valstijos valdžios, 
galva pasakė: “Mes esame 
taip tikri ant kiek leidžia 
mums medicinos mokslas 
būti tikriems”! kad dujų 
bandymai, kurie veikia ant 
nervų, užmušė 6,400 avių 
vakarinėje dalyje Skull Val
ley, Utah valstijoje.

Bandymai buvo daromi 
armijos Dugway Proving 
Grounds, kur vedami slapti 
bandymai gana dažnai.

Skull Valley apylinkėje 
gyvena mažiau negu 50 
žmonių. Vienas medikas, 
duodamas raportą, išsireiš
kė : “Laimingi , esame, kad 
žmonės išliko gyvi”'.

Eisenhoweris prieš 
"laikos” kandidatus
Buvęs prezidentu ir gene

rolu Dwight D. Eisenhowe
ris pasisakė, kad jis nerems 
nei vieno kandidato, kuris 
pasisako už ištraukimą mū
sų k^rių iš Vietnamo. Dar 
daugiau, jis apkaltino ko
vingas taikos reikalaujan
čias grupes “sukilėliais ir 
beveik išdavikais”. {

Neįvardindamas senato
riaus Robert F. Kennedy, 
jis smarkiai barė “jauną se
natorių, kuris pasisakė, kad 
JAV kariavimas Vietname 
yra nemoralus”.

Madrid, Ispanija. — De
vyni vyrai buvo rasti kal
tais už sudarymą komunis
tinės kuopelės Madrido 
priemiestyje. Jie nubausti 
nuo vienerių iki 13 metų 
kalėjimu.

Vėliausios 
Žinios

Maskva. — Yuri A
garinąs, pirmasis pasaulio 
kosmonautas, kuvo 27 d. žu
vo oro avarijoje. Jis ir pul
kininkas Vladimir S. Seryo- 
ginas darė bandymus nau
jo lėktuvo. Gagarinas bu
vo 34 metų amžiaus. Jis 
patapo pasaulio herojumi, 
kada 1961 m. balandžio 12 
d. erdvėje išbuvo 108 minu
tes.

Saigon. Vietname pra
ėjusią savaitę žuvo 349 
JAV kareiviai.

New York. — Dvi jau
nos moterys, su šautuvais, 
apvogė dvi saldainių krau
tuves pačioje New Y o r k o 
širdyje.

Washington. —- Teismas 
nusprendė, kad pasportai 
turi būti duodami JAV gy
ventojams keliauti kur jie 
nori. Nebus jau apribotų 
vietų, kaip Kuba, Kinija ir 
kitos.

Praga, Čekoslovakija. — 
Prezidentu išrinktas Svobo
da, sakoma, nekomunistas, 
vietoje buvusio Novotny.

Potvynis pridarė žalos
Lee, Mass. — Žaibo grei

tumo potvynis sunaikino 
namus, suniokojo industri
nį pastatą,‘kai 12 milijonų 
galionų vandens išsiveržė iš 
užtvankos.

Vienas žmogus užmuštas 
ir vienas nesurastas.

Tai buvo vienas iš vėliau
sių potvynių, kurių buvo 
daug pastaruoju laiku Nau
joje Anglijoje, po to, kai čia 
įvyko smarkios liūtys.

Du namai buvo per pusę 
perkirsti ir nuversti nuo 
pamatų. Indrustinis pasta
tas, kuriame gamina popie- 
rio industrijai mašineriją, 
nuostolių turėjo, už apie 8 
milijonus dolerių.

Daugiau kaip pusė my
lios U.S. Route 20 kelio su
žalota, medžiai apversti, te
lefono linijos išverstos, ap
versti ir automobiliai, kurie 
tuo laiku buvo ant to kelio.

Sakoma, kad Massachu
setts valstija per savaitę nuo 
liūčių nukentėjo iki 100 mi
lijono dolerių.

Mirė Gerhart Eisler
Berlynas. — JAV Komu

nistų Partijos veikėjas Ger
hart Eisler mirė Tarybų 
Sąjungoj, kur jis buvo nu
vykęs padaryti kontrakto 
tarp Armėnijos ir Rytų Vo
kietijos. Jis buvo 71 metų 
amžiaus.

Eisleris gyveno JAV nuo 
1941 iki 1946 metų. Jis ra
šydavo “Daily Workeriui” 
marksistinėmis temomis.

Jis buvo priverstas pasi
traukti iš JAV McCarthy 
“ragangaudžių” laikais.
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Lenkijoje ir Čeehoslovakijoje
bama ir rašoma apie įvykiusŠIUO tarpu daug kali 

dviejuose socialistiniuose kraštuose, būtent Lenkijoje ir 
Čeehoslovakijoje. Amerikos komercinė spauda nesle
pia savo giliausio pasitenkinimo, 
kaip Amerikoje, Italijoje, 
joje, sujudo studentija. V 
Įvyko studentų demonstracijos. Pasirodė didelis Lenki
jos valdžios susirūpinimas 
vartota ir jėga.

Dabar, šiuos žodžius 
dėtis bus pasitaisius. Studentija aprimo.

Dar ne viskas aišku, kaip ir kodėl tos studentų de
monstracijos prasidėjo ir kas jas paskatino. Su laiku 
viskas išryškės. Atrodo, kad prie studentų sukurstymo 
prieš vyriausybę bus gerokai prisidėjusi katalikų baž
nyčia. Kitaip negalima suprasti praėjusį sekmadienį 
(kovo 24 d.) katalikų bažnyčios vyskupų išleisto aplink
raščio, kuris, sakoma, buvo skaitytas visose bažnyčiose, 
kuriame aštriai pasmerkiama Lenkijos valdžia ir pagi
riami studentai.

Netenka abejoti, jog 
mas prieš valdžią nepagerins katalikų bažnyčios santy
kių su komunistų vadovai! 
kartą įrodoma, kad bažn 
kiša į politiką, šiuo vyskupų pareiškimu paverčiamas 
niekais.

Čeehoslovakijoje įvykiai, atrodo, kitokio pobūdžio. 
Ten, matyt, esama rimto 
gretose. Penkioliką metų 
Partijos sekretorium Antonin Novotny buvo iš tų par
eigų paliuosuotas. Jo vie 
čekas. Novotny buvo pa 
dentus.. Bet už kelių savaičių ir iš tos vietos buvo pri
verstas pasitraukti.

Kalbama apie dideles 
nesuprantamos arba nepi 
gams. Kalbama apie lei 
stoviau veikti, apie mažę 
ganų funkcijas ir t. t • V< 
tų ir opių ’ klausimų bus iškilusių, apie kuriuos duomenų 
dar vis trūksta.

Dar neaiškus klausimas, kaip ir kokį poveikį turi 
nuolatos peršamos social 
pitalistinio pasaulio. Ne 
mūsų Amerikos vyriausybės per Centrinės žvalgybos 
Agentūrą ir kitas panas 
mi bilijonai-dolerių propa gandai ir diversijoms socialis
tiniuose kraštuose, ypač 
vaidina tam tikrą vaidmelnį.

Kaip ten nebūtų, Čq 
labai rimta. Taip, jog ja 
šalys, šešių šalių (Tarybų Sąjungos, Čechoslovakijos, 
Rytų Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir Bulgarijos) par
tijų vadai buvo skubiai suvažiavę į Drezdeną pasitari
mui. Pasitarimo paskelbtas komunikatas neslepia to 
susirūpinimo, tačiau reiškia viltį, kad visi sunkumai bus 
nugalėti ir kad Čeehoslovakijoje padėtis susinormali-

Mat, pav., Lenkijoje, 
Vakarų Vokietijoje ir Angli- 
aršuvoje ir kituose miestuose

Kai kur prieš jas buvo pa

rašant, atrodo, Lenkijoje pa-

šitoks vyskupų atviras išėji

jama vyriausybe. Juk tai dar 
yčios bažijimasis, jog ji nesi-

pasidalijimo pačių komunistų 
išbuvęs vyriausiu Komunistų

ton išrinktas Alexandra Dub- 
keltas į Čechoslovakijos prezi-

salyje reformas, kurios, matyt, 
iimtinos Novotny ir jo drau
dimą valdžios organams savi- 
snj partijos kišimąsi į tų or- 
dkiausia ir daugiau labai rim-

zmui priešiškos idėjos iš ką
rą jokia paslaptis, kad, pav.,

mas slaptas įstaigas, išleidžia-

Lenkijoje ir Čeehoslovakijoje,

choslovakijoje, matyt, padėtis 
susirūpino ir kitos socialistinės

zuos.

Baisi provokacija!

LAISVE

Kas ką rašo ir sako

Literatūra ir Menas” va- 
rašo:
J. Vajė- 
•kąd mi- 
kultūros 

kuškaitė.

DARAKTORĖ IR 
KNYGNEŠĖ 

(<
sario 10 d. laidoje

“Mūsų skaitytojas 
ga iš Kauno pranešė, 
re senosios kartos 
darbininkė Elena Me
Ji—kalbininko K. Būgos gimi
naitė— vaikystėje iš gimtųjų 
Jūžintų apylinkės išdyko mo
kytis siūti j Panemunėli. Tos 
amato mokyklos priedangoje 
veikė slapta lietuviška moky
kla. Mergaitės čia, be siuvimo, 
išeidavo ne tik bendrojo lavi
nimo dalykus, bet b 
ruošiamos ir darakto 
Mekuškaitė vaikus s 
kyti pradėjo 1895 m. 
carinės valdžios pers 
ji nusikėlė į Kreting 
1905 m. dirbo Vaba

1901 m. E. Mekušk; 
į knygnešių eiles. 
Kretingoje, vežiojo 
iš Prūsų knygas Liet 
rį laiką Tilžėje O. 
dės spaustuvėje mok 
rišės amato. Buvo pasiųsta į 
Petrapilį susipažinti 
veikliniu lietuvių tesĮtru. Grį
žusi į Panemunėlį, 
vaidinimuose.“

uvo pa- 
remis. E. 
apta mo- 
1903 m., 

e kiojama, 
•ą, o po 
Ininke.
aite stojo 

Atsidūrusi 
traukiniu 

;uvon. Ku- 
Maudero- 
esi knyg-

su savi-

dalyvavo
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Šiame numeryj 
randa daug grąžą 
dingo pasiskaitymo. Čia be 
nemažai, kaip ir visuomet, 
eilėraščių, matome 
lę įdomių straipsni 
tai: Redakcijos 
Amerika 1968 metąis”. 
Šumausko, dabart 
tuvos prezidento, -brie • Kip
ro Petrausko kars 
“Lietuviškos operc 
las”, Dr. A. Petrikos 
nios apie Vilniaus 
tetą”, J. Petronio 
Mizara ir Lietuva”

Amerika Vaiž- 
Broniaus 
ras Fro- 
Vandenio 
įo pabai- 
ienės “Jie 
eš badą”,

; D rau
tis gavę 
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“Mūsų
M. 

nio Lie-

to kalba 
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“Ži- 
universi-

“Rojus 
, taip pat

Petronio “ 
ganto akimis”, 
Kuoso “Aleksand 
mas-Gužutis”, F. 
“Ar bus pasauli 
ga?”, Alisės Jonik 
žuvo kovodami pr: 
Jono Ragausko “Kaip atei
tis žiūri į mirtį”, 
Puros “Ar pavyd 
ir D. Tamulevičiū 
dėl kyla temperatūra?”

, Algirdo 
as liga?” 
tės “Ko-
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........... ----- . "■ ........— ----------------*■

NESENIAI Senato Užsienio Reikalais Komisijoje 
buvo klausinėjamas Valstybės sekretorius Dean Rusk. 
Komisijos pirmininkas Fulbright ir kiti senatoriai pri
simygę klausinėjo jį apie 
Incidentą,” nuo kurio pi 
mas Šiaurės Vietnamo.

Kaip žinia, 1964 metais kovo mėnesį buvo pranešta, 
kad Š. Vietnamas užpuolė ir bombardavo Amerikos lai
vus Tonkino įlankoje.
reikalavo, kad Senatas įbareigotų jį “visais būdais ap
ginti Amerikos interesus.' 
kusijų priėmė rezoliuciją, kurioje suteikiama prezidem- 
tui tokia galia. Gavęs tol 
Š. Vietnamą. Ir visą lai 
vaujasi ta Senato priim 
cija.”

Senatinė komisija n 
apie tą incidentą. Argi 
padarė tokį užpuolimą ant Amerikos laivų? Konkretaus, 
aiškaus atsakymo sekretprius nedavė. V

Dabar viešai pakėlė 
tijos komitete pirmininkas ir vienas iš Įtakingiausių se
natorių, sen. Thruston 
tijos. Jis sako: Labai d 
pačių Amerikos militarietų provokacija, kad preziden
tas Johnsonas galėtų iš 
Šiaurės Vietnamą!

Ar prezidentas Joh 
nojo apie šią provokaciją?

Juk be prezidento, f 
mandieriaus, įsakymo a 
daryti jokio žygio!

taip vadinamą “Tonkin Įlankos 
asidė j o Amerikos bombardavi-

rezidentas: Johnsonas tuoj pa

” Na, ir Senatas be jokių dis-

dą galią, Johnsonas įsakė pulti 
<ą jis plėsdamas šį karą vado- 
ta “Tonkin Incidento Rezoliu-

orėjo išgauti iš Rusko tiesą 
i iš tikrų jį šiaurės Vietnamas

baisą buvęs Republikonų par-

B. Morton iš Kentucky vals- 
anašu, kad tas incidentas buvo

Senato išgauti įgaliojimą pulti

sonas ir sekretorius Rusk ži-

aipo visų militarinių jėgų ko^ 
■ba užgyrimo tos jėgos negali

ms tenka

mingiausi mano gyvenime, 
— pasakoja muzikantė. — 
Aš patekau į įžymiojo vio
lončelisto M. Rostropovi
čiaus vedamą klasę.

Vienas geriausių pasau
lio pedagogų - muzikantų 
daug davė jaunai studentei. 
Baigusi konservatoriją (di
plomas su pagyrimu!), S. 
Narūnaitė grįžta į gimtąją 
Lietuvą, į kamerinį orkest
rą.

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos technikumo moks
leiviai jau pamilo šią įdo
mią ir reiklią jaunąją peda
gogę. Pedagoginiam darbui 
reikia nemaža laiko, bet 
violončeliste aktyviai daly
vauja koncertuose. Jos re
pertuaras labai įvairus: nuo 
klasikos — iki naujausių 
kompozitorių kūrinių. Arti
mesni vis dėlto senieji kom
pozitoriai: Koreli, Vivaldi, 
nuostabiai kilni, griežta 
Bacho ir Hendelio; muzika.

Valstybiniam kameriniam 
orkestrui (vadovas S. Son
deckis) nereikalingi pagyri
mo žodžiai! Visuomenė jau 
seniai jį įvertino. Tačiau 
klausantis puikaus ansamb
lio grojimo, ne dažnas pa
galvoja apie tai, kiek kas
dieninio darbo tauriame 
muzikavime. Silva Narū
naitė groja kameriniame 
orkestre nuo pat jo gyvavi
mo pradžios — nuo 1960 
metų.

žmonės pasirenka savo 
profesiją vedami širdies 
balso. Ji tapo muzike todėl, 
kad nenorėjo' ir negalėjo 
būti kažkuo kitu.

Knyga “Klesti Nemuno kraštas”
Knygą “Klesti Nemuno fantazija, tik iliuzija, tik 

1 sapnas... Gal gi tai, ką aš 
mačiau ir girdėjau, yra tik 
tas, ką norėjau matyti ir 
girdėti?” Be abejo, buvo 
jam nepaprastai sunku ti
kėti savo akimis, kokią jis

kraštas” pradėjus skaityti, 
labai sunku padėti nebaig
tą. Knygos autorius Anta
nas Bimba pradžioje kny
gos sako: “Stengiausi, kad 
šios knygos puslapiuose ko 
teisingiausia ats p i n d ė t ų 
šiandieninis Lietuvos gyve
nimas.” Pilnai tikiu, kad 
tai knygos autorius atsiekė. 
Iš tikrųjų, skaitant “Klesti 
Nemuno kraštas” kažkaip 
pajunti, kad šios knygos au
toriaus kiekvienas tartas 
žodis yra iš gilumos šir
dies ir pilnai apgalvotas.

Suprantama, kad jis, ma
tęs Lietuvą tuoj po karo ir 
dabar ją aplankęs, galėjo 
padaryti palyginimą. Prieš 
20 metų autorius matė Lie
tuvą griuvėsiuose, sunaikin
tą, o 1966 metais jis rado 
tiesiog neįmanomus atsieki- 
mus, progresą — matė, ste
bėjo.

Štai autoriaus neužmirš
tami žodžiai: “Ilgai svyra
vau, tikėti ar netikėti savo 
akimis? O gal visa tai tik

matė Lietuvą prieš 20 me
tų ir kokia ji yra dabar.

Kiekvienam lietuviui, ku
ris bent kiek įdomauja šian
dieniniais Lietuvos atsieki- 
mais, progresu, patartina 
būtinai perskaityti šią kny
gą, susipažinti su tais nuo
stabiais atsiekimais.

Nė vienam iš mūsų buvu
sių turistų, kuriems teko 
proga nuo 1959 metų lanky
tis Lietuvoje, per trumpą 
laiką neteko patirti bei sa
vo akli..’s viską matyti, ką 
matė, patyrė Antanas Bim
ba. Todėl ši jo knyga 
“Klesti Nemuno kraštas” 
nepavad u o j a m a, brangi, 
ypatingai tiems lietuviams, 
kurie pageidauja tikslesnių 
žinių apie šiandieninę Lie
tuvą ir jos gausius atsieki- 
mus ir progresą.

L—ma

Auksas ir ne auksas

APIE LABAI GABIĄ IR 
TALENTINGĄ MUZIKĘ

Vilnietis S. L. rašo:
Kartais žmonė

nueiti ilgą kelią, kol jie su
randa savo tikrą 
savo pašaukimą. Silvai Na- 
rūnaitei blaškytis neteko: 
dar vaikystėje - ji pamėgo 
muziką. Jos kūrybinė bio
grafija — jau tradiciniu ta
pęs jaunųjų atlikėjų kelias.

Ji baigė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, studijavo 
Vilniaus konservatorijoje, 
o po to Maskvoje.

Mergina taip sėkmingai 
mokėsi muzikos, kad netru
kus pradėjo groti publikai. 
Ir pagaliau.. . pirmasis ti
kras pasisekimas. Tai buvo 
1938 metais, solinio koncer
to metu. Tačiau tai neap
svaigino jos. Silva Narū- 
naitė liko tokia pat darbš
ti ir reikli sau. Ir štai nau
jas laimėjimas: antroji vie
ta tarprespublikiniame kon
kurse. Pradėjusi mokytis 
konservatorijoje, po dvejų 
metų vyksta tęsti mokslo į 
Maskvą...

—Šie ketveri metai reikš

profesiją,

JIEMS REIKALINGAS 
BAUBAS

Vincas Andrulis “Vilnyje” 
rašo:

Kaip daug ir civilizuotas 
žmogus priklauso nuo medžia
ginių sąlygų gerai pavaizduo
ja Amazonės slėnyje gyveni
mas.

Kultūringas žmogus negali 
ten gyventi. Vietiniai indėnai 
naktimis dirba žemę, o dieno
mis užsidaro namuose, nes 
saulei’ užtekėjus, apspinta 
kraugeriai vabzdžiai.

Mokėjimas prisitaikyti prie 
sąlygų yra dažnai gyvybinis 
klausimas. Gyvūnai ir žmonės 
žūsta, nepajėgdami ar neno
rėdami prisitaikyti.

Pavyzdžiui, branduolinėj ga
dynėj karas veda prie saužu- 
dystės, bet yra žmonių ir auk
štose vietose, kurie to nepai
so.

Jie laikosi įsikibę į seną bui
tį, drebėdami dėl jos likimo.

* * *
Seniau žodis socializmas 

smarkiai supurtydavo tokius 
žmones. Dabar daugelis socia
listų — geriausi jų tarnai. Pa
vyzdžiui, Britanijos premjeras 
Wilsonas, Vokietijos užsienio 
ministras Brandt.

Dabar žodis komunizmas 
juos baugina.

Jiepis reikalingas baubas 
propagandai prieš naujas idė
jas. Kitus baugindami, jie ir 
patys įsibaugina.

Kartais jie sudaro jėgas, ku
rių patys negali kontroliuoti.

Prieš tą (padėtį reikia kovo
ti, ypač dabar; karo sulaiky
mas darosi gyvybiniu klausi
mu.

Anglijos svaras vėl neiš
laikė. Susirgo ir Amerikos 
doleris. Karas Vietname pa
virto į tokį gabalą, kuris 
atsistojo gerklėje skersas, 
ir jį nei praryti, nei išspiau- 
ti (taip sena patarlė sako). 
Visi tą mato, išskyrus mū
sų D. Ruską ir L. B. John- 
soną.

Karas Vietname yra di
delė nelaimė, kurio kaltinin
kė yra Amerika, ir ji juo- 
mi nesigėri ir nesigėrės.

Kilo dar vienas opus 
klausimas, būtent auksas. 
Amerikos aukso sandėliai 
ištuštėjo, auksą gaudė ir 
susigaudę spekuliantai. Da
bar jie nori nupuldyti ne 
tik Anglijos svarą, bet ir 
Amerikos dolerį, nes jau 
nėra kuomi jį garantuoti- 
paremti. O tai reikštų ka
tastrofą ne tik Amerikai, 
bet ir toms šalims, kurios 
įeina į taip vadinamą vaka
rų mainymosi sistemą.

Ant greitųjų sulaikyta 
aukso spekuliacija ir su
šaukta eilės valstybių kon
ferencija, kad nenuėjus per 
toli, kad iš to nekiltų pavo
jus ir pačiai tvirčiausiai ka-

pitalistinės sistemos tvirto- 
vei-Amerikai. Kaltinami in- 
dividualai spekuliantai, ku
rie supirkdami auksą gra
sina išmušti dolerį iš vėžių.

Karas Vietname reika
lauja daugiau dolerių, dau
giau aukso, o kur jo gausi?

Kapitalistinėje sistemoje 
vieni daro pelnus vienaip, 
kiti kitaip, todėl negalima 
kaltinti ir aukso spekulian
tus. Jų proga dabar pasi
pelnyti.

Kam nors yra pelninga, 
kada vargšas badmiriauja. 
Kam nors yra pelninga, ka
da jaunas kareivėlis už tūk
stančių mylių braido Viet
namo balas ir ten. žūsta. 
Kam nors bus pelninga net 
ir tada, kada jis sugryš su
žalotas ir norės įsigyti me
dinę koją, kriukius arba 
kablius, kurie išsikiša iš 
rankovių vietoje jo buvusių 
rankų. Nei vienas, o nei vie
nas Amerikos kareivėlis 
nieko neturi tame krašte, 
Vietname, už ką jis turėtų 
kariauti. Ir nieko jis iš ten 
neparsineš grįždamas, jei 
išliks gyvas.

Dzūkelis

Hartford, Conn.
Kovo 15 d. mirė didelė 

“Laisvės” ir viso pažangaus 
judėjimo rėmėja Marijona^ 
Nikžentaitienė. Paliko nu-, 
liūdime seserį J. Walowich 
ir seserų vaikus, taipgi Lie
tuvoj giminių. Paėjo iš Ša
kių rajono Plokščių apylin
kės. Veik visą gyvenimą 
pragyveno Hartford, Conn. 
Priklausė visose pirmeiviš
kose organ i z a c i j o s e, o 
“Laisvę” skaitė nuo jos gi
mimo.

Per porą metų jau nie
kur neišėjo iš namų, bet vei
kimas ir organizacijų reika
lai buvo jai svarbūs, ir žin- 
geidavo visu kuo, nes pilnai 
ir sveikai protavo iki savo 
akis užmerkė.

Buvo didelė mylėtoja gė
lių, kada tik turėdavom pa
rengimą, jos gėlės puošdavo 
stalus. Pati negalėdama at
eiti, prisiųsdavo per kitus/ 
Daugybė gėlių puošė jos 
karstą nuo draugijų, gimi-' 
nių ir draugų. Palaidota 
gražiose Cedar Hill kapinė
se.

Jos sesutė skaniai pavai
šino palydovus.

Po sunkios ir ilgos gyve
nimo kelionės ilsėkis, Mary
te! Paukšteliai anksti ry
tais tau gražiai pačiulbės.

— *11- 1

Laisvės choras nutarė 
rengti pavasarinį pažmonį 
su gražia programa ir pie
tumis! gegužės 19 d., sekma
dienį, 1 vai. pietų metu. Vil
ma Hollis moko chorą naujų 
dainelių, dar niekada ne
dainuotų ir senesnių rinkti
niu. Prie to turėsime ir 
svečių artistų. Taigi, visus 
prašome tą dieną pasižymė
ti ir tikrai dalyvauti.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugija rengia žaidi
mų popietę balandžio 21 d., 
sekmkdienį, 1 vai. po pietų, 
157 Hungerford St. Pašal- 
pinė draugija stengiasi dar 
pasilaikyti kiek galėdama 
ir pašalpas bei pomirtines 
mokėti visiems, verta visų 
parėmimo.

Balandžio 28 d., 1 vai. po 
pietų bus rodoma slides pa
veikslai. Rodys J. Siurba. 
Jis turi daugybę įvairių 
nuotraukų iš visur, net iš 
Kanados Expo 67. Visus 
prašom pasižymėti dienas.

Rengia LDS kuopa.
V. K.

UŽDAROS TERITORIJOS

Kaimo moterų seklyčia
(Foto reportažas)

Jonavos, Joniškio ir eilės 
kitų rajonų ūkiuose kuria
mos kaimo moterų sekly-

terų seklyčia organizuoja 
susitikimus su Didžiojo Tė
vynės karo dalyvėmis, revo
liucionierėmis, darbo pir
mūnėmis. Numatoma su
rengti rankdarbių ir kuli
narijos parodas. Moterys 
mokosi naujų dainų ir šo
kių. Pagyvenusių moterų 
sekstetas repetuoja senovi
nes dainas.

Los Angeles, Cal. — Wm. 
D. Archerd rastas kaltu pir
mo laipsnio nužudyme dvie
jų žmonų (jis iš viso turėjo 
septynias) ir 15 metų am
žiaus sūnėno. Visus nužudė 
įleisdamas jiems insulino.

Maskva. ~ TSRS prane
ša, kad kovo 14 d. paleistas 
be palydovo satelitas duos 
oro pranešimus. Sako sate
litas “Cosmos 206” susijun
gė su “Cosmos 144” ir “Cos
mos 184” 391.5 mylių cikle 
virš Žemės. “Cosmos 206” 
turi televizijos aparatus, 
kameras ir kitus įtaisymus 
fotografavimui.

Nuotraukoje: “Tarybinio 
artojo” kolūkio moterų sek
lyčios vadovė, komjaunuolė 
Danutė Antanaitytė.
čios. Ši įdomi darbo su mo
terimis forma Tarybų Lie
tuvoje įgauna vis platesnį 
užmojį, sukaupiamas gra
žus šio darbo patyrimas.

Joniškio rajono Tarybinio 
artojo” kolūkio kaimo mo

Sugrąžinta 4-erių metų 
pagrobta mergaitė

San Antonio, Texas. — Po 
8 valandų pagrobimo 4 me
tų DanaUynn Keifer iš jos 
tėvų puošnių namų, vyras, 
kuris, sakoma, ją pagrobęs, 
atvedė policiją į tą vietą, 
kur rasta mergaitė nepa
žeista.

Prieš II pasaulinį karą 
Europoje buvo beveik 200 
anklavų — nedidelių terito
rijų, iš visų pusių apsuptų 
kitos valstybės teritorija ir 
neturinčių sienos su ta šali
mi, kuriai priklauso. Da-; 
bar tokių teritorijų tėra tik 
keletas, pavyzdžiui, Ispani
jos Livija Prancūzijos Pirė
nuose, netoli Andoros, tetu
ri 12 ketvirtainių kilomet
rų ploto; Belgijai priklau
santi Barl-Naso (arba Barl- 
Diuk) Olandijoje, tarp Tur- 
nu ir Tilburgo miestų. An- 
klavos yra feodalizmo lie
kana. Geografijoje ankla- 
vomis laikomos ir tokios 
nykštukinės valstybės, kaip 
San Marinas, Vatikanas. Be 
to, dar yra vadinamosios 
pusiau anklavos — terito
rijos, prieinančios prie jū
ros, bet nuo pagrindinės sa
vo šalies teritorijos atskir
tos kitos valstybės žemė
mis (pz., Rytprūsiai iki II 
pasaulinio karo).

Kuala Lumpur, Malazija. 
— Vladimir N. Kuznetsovas 
atvyko čia kaip pirmasis 
ambasadorius iš Tarybų Są
jungos.
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JUOZAS BALTUŠIS

Jis ir šiandien tebeskardena pasaulį 
/ dvasios milžino balsu!

(Pabaiga)
Ir vėl mielasis Boruta
—Na, kaip? — paklau 

K. Boruta, vėl sutikęs ma

ie 
ga

ne.
—Tegu tave velniai!—? 

sakiau jam.
—Cha, cha! — kvatojo 

Boruta iš visos širdies, 
tuoj pamojo Vytautui Mont
vilai, kadangi šį kartą 
atėjo abu: — Matai. Au 
žmogus!

— O kas jam pasidarė?
— Gorkį skaito!
— Gorkį? O kas jam d — Gorki! u kas jam ga

ve Gorkį? — niūroku baįšu 
paklausė Montvila. .

Išklausęs visą reik?

O galvojau, kad tiktai 
Aerčiu Gorkį.

Jis iš tikrųjų tada ve 
M. Gorkio “Motiną”, i 
slapta tikėdamasis “pr 
stumti” pro fašistinę karo 
cenzūrą. Ir vertė iš būtinu
mo, kuri jautė visą širdimi:

— Reikia ką nors daryti. 
Bent gerų vertimų. Knygy
nai užplukdyti bebūto yo- 
mis, uolesais, o Gorkio nė-

mųsų 
r ei da
Tegu

ra. Nežinomas jis 
žmonėms. “Motiną” 
išversti, dar kai ką. 
skaito.

Fašistinė karo cenzūra 
nuožmiai braukė Vyta 
Montvilos eilėraščius, jis 
liai ir skausmingai pergy
veno savo atskyrimą nuo 
skaitvtoju, ir vis galvojo 
apie M. Gorkį:

— Reikia išversti, 
mūsų žmonės skaito. 
Ida, kad skaitytų!

Nebuvo laimingesnio 
i žmogaus '

Eei-

ąu- 
ias 
nti. 
kių 

!iin- 
on-

Vertė jis Gorkio “Miti
ną” pačiomis nepalanki 
siomis sąlygomis, kok 
tiktai galima isivaizdu 
Ir išvertė, nepabūgęs jo 
sunkumų. Ir nebuvo lain 
gesnio žmogaus už V. M 
tvilą. kai jam pavyko “pra
stumti” vertimą.

1968 metų balandžio 1 dieną sukanka 
septyneri metai kai mirė

Izabele Sutkiene
I

Nors jau praėjo seotyneri metai nuo jos mirties, 
tačiau mintyje rodosi, kad ji vis dar su mumis. 
Gilaus gailesčio suspaustomis širdimis dėl jos 
mirties tariame: I^ai būna Tau, mūsų brangioji, 
amžina ramybė, o mes tavęs niekad neužmiršime.

įspaustomis širdimis dėl jos

—Apsižioplino cenzūra!— 
kartojo spinduliuodamas 
džiaugsmu.

Ir tuoj ėmėsi versti M. 
Gorkio “Buvusius žmones,” 
dar labiau nustebdamas, 
kad ir su šita knygai cenzū
ra “apsižioplino”.

Iš tikrųjų gi apsižioplini- 
mo kažin ar daug čia. būta. 
Reikalą nulėmė kiti fakto
riai.

Visų pirma, fašistinė ka
ro cenzūra buvo priversta 
skaitytis su revoliuciomio- 
jančia ano meto visuomenes 
mintimi, pažangėjančiomis 
nuotaikomis, kurių akivaiz
doje toliau drausti Gorkio 
raštus buvo ne tik nepro
tinga. bet tiesiog pavojin
ga. Antra vertus, Lietuvos 
fašistiniai cenzoriai, kaip, 
beje, ir visi kiti cenzoriai 
pasaulyje, buvo giliai įsiti
kinę, kad pagrindinis pavo
jus jų ginamai santvarkai 
slypi ne užsienio, bet savo
sios valstvbės pažangiųjų 
rašytoju kūryboje; todėl lai
kė galimu duoti pirmie
siems didesnę “žodžio lais-

Gorkis įžengė į Lietuvą
Neilgai trukus pasirodė 

dar viena M. Gorkio knyga 
lietuvių kalba. Tai buvo A. 
Venclovos versti “Mano 
universitetai”. Viens po ki
to pylėsi garsieji jo apsaky
mai. Maksimas Gorkis žen
gė į Lietuvą. Ir žengė taip, 

m kad užėmė net valstybinio 
J; . Idramos teatro sceną su sa-

vo “Miesčionimis”. iššauk
damas didį stambiosios val
dininkijos ir buržuazijos 
pasipiktinimą ir. tuo pat 
metu entuziastišką pažan
giosios visuomenės pritari
mą.

Ir su. kiekvienu didžiojo 
rašytojo žingsniu augo ir 
stiprėjo jo įtaka visai pa
žangiajai ano meto Lietu
vos kultūrai, visų pirma — 
literatūrai.

Ignas Sutkus, vyras 
Beatrice, duktė 
ir anūkai

Maspeth, N. Y.

Maksimą Gorkį mylėjo ir 
gerbė ne tiktai Kazys Boru
ta ir Vytautas Montvila. 
Jis buvo ^brangus ir artimas 
visiems lietuvių rašytojams 
antifašistams. Iš jo mokėsi 
Petras Cvirka ir Antanas 
Venclova, Kostas Korsakas 
ir Salomėja Neris, Jonas 
Šimkus ir Vincas Žilionis, 
visų žanrų ir visų braižų 
pažangieji rašytojai.

Šiandien galima drąsiai 
pasakyti, kad joks kitas pa
saulio rašytojas neturėjo 
tokios stiprios įtakos lietu
vių pažangiajai literatūrai, 
kaip Maksimas Gorkis.

Jis padėjo kiekvienam
Ir ji visuomet buvo gaivi, 

ji M. Gorkio įtaka, kaip 
gaivus būna šviežio van- 
cįens gurkšnis juodą ir troš
kią košmarų naktį — fašis
tui j ančių Lietuvos vadeivų 
siautėjimo naktį. Maksi
mas Gorkis turėjo vieną re
čiausių ypatybių': stipriau
siu būdu įtakodamas rašy
tojų ir kitų meno šakų kū
rėjus, jis niekad negniuždyda
vo įtakojamojo asmenybės, 
jo savitumo, įgimto origi
nalumo, o, priešingai, visuo
met padėjo vystytis būtent 
kiekviepo įgimtoms savy- 
bėjns, išryškėti joms, pra
turtėti naujomis spalvomis.

Tai buvo didžio talento 
ypatybė, žadinusi, skatinu
si, mobilizavusi aktyviam 
kūrybiniam darbui ir kovai 
tūkstančius kūrėjų viso pa
saulio šalyse, tame tarpe ir 
Lietuvoje.

Dabar kiti laikai. Laida 
po laidos eina M. Gorkio 
svarbiausieji kūriniai lietu
vių kalba. Išleistas dvide
šimties tomų jo raštų leidi
mas.

Didžio ir dosnaus rusų ta
lento sukurtosios vertybės 
pasidarė prieinamos kiek
vienam lietuviui, kaip pasi
darė prieinamos kiekvie
nam ukrainiečiui, baltaru
siui, latviui, estui, gruzinui, 
armėnui, visų broliškų tary
biniu tautų kiekvienam 
žmogui. Tvirtai įėjo Maksi
mas Gorkis į visų tarybinių 
tautų nacionalines kultū
ras, viso pasaulio tautų pa
žangiąją kultūrą. įėjo kaip 
neatskiriama sudėtinė šitų 
kultūrų dalis, toliau gaivi
na ir žadina žmonėse ge
riausias iu savybes, šaukia 
gyventi šviesu, taurų, pilna
vertį Žemės planetos valdo
vo — žmogaus gyvenimą.

Visiems mums artimas
Tuo M. Gorkis artimas 

mums visiems, brangus, sa
vas. Tuo jis ir nemirtingas, 
kaip nemirtingi: visi įžy
miausieji pasaulio kūrėjai 
humanistai. s

Vien šypseną iššaukia 
mums kai kieno pastan
gos sumenkinti ,.M. Gorkio 
reikšmę. Tokių pastangų 
itin daug dedamą užsienyje, 
reakcionierių lageryje. Dar 
labiau šios past angos sustip 
rėjo dabar, artėjant M. Gor
kio jubilieiui. Maksimas
Gorkis skelbianlias jau at- 

tema išsisė-

kelbtas hu-

epochai.

gyvenusiu, jo į 
musia drauge šu “bosiakų 
išnykimu, jo s 
manizmas pasegusiu, nebe
tinkamu mūsų’

Baimė—štai kas diktuoja 
šias pastangas.
neapykanta viskam, kas pa

kas; žadina 
savo vertės 

pajautimą, laisvės ir pilna-

Baimė ir

žangu, šviesu^ 
žmoguje gilų f

LAISVE

verčia gyvenimo troškulį.
Pasigailėjimo vertos ir 

beviltiškos pastangos, pa
smerktos žlugti, kaip žlu
go caro žandarų, fašistinių 
budelių, vi.so pasaulio reak
cionierių pastangos už
braukti M. Gorkio skelbia
mų humanistinių idėjų po
veikį, o tuo pačiu žlugdyti 
žmonėse pasitikėjimą sa
vim, šviesesne pasaulio at
eitimi, gėrio pergale Žemės 
planetoje, pakeičiant šiuos 
didžius jausmus nusivyli
mu, apatija, pasidavimu, vi
su tuo, kas šiandien reika
linga pasaulinei reakcijai, 
ištroškusiai naujų karų, 
naujos vergovės, besibai
giančio savo viešpatavimo 
sutvirtinimo.

. Ir dar gailiau šiandien 
atrodo visi tie biolių, re
marku ir kitų dvasios pa
vargėlių prisiskaitėliai, ne- 
bematantieji žmonėse nieko 
dora, nebetikintieji gerai
siais žmogaus pradais, ir ši
tuo pagrindu jau leidžian- 
tieji gandą, kad M. Gorkio 
skelbtas humanizmas buvo 
falšas, nieko neturėjęs su 
realiu gyvenimu ir žmogaus 
prigimtimi, o todėl ir pa
dėtinas į muziejų, kaip pra
eities atgyvena, mūsų die
noms nebereikalingas ir 
■'■ebepritaikomas.

Tokių irgi yra. Tai viso
kio plauko suglebėliai ir 
dvasinės m e n k y s tos, ku
rioms nepažįstami nei pla
tūs užmojai, nei drąsūs po
lėkiai, pasimetėliai prieš 
galima naujo karo pavojų, 
iš anksto nulenkia galvas 
nrieš bet kokius sunkumus. 
Maksimas Gorkis jiems ne 
tik drumsčia jų apatiškumo 
bala, neleidžia nusmukti iki 
visiško nužmogėjimo, bet ir 
neramina juos kaip nenu
maldomas priminimas apie 
jų prarastą žmogaus orumą 
ir sąžinę, apie didį žmogaus 
pašaukimą gyvenime, kurį 
iie išmainė į pigią ir smul
kia. savo egzistavimo - lai- 
miūkštę.

Jis tebeskardena pasauli
Maksimas Gorkis ne. tik 

neatgvveno, bet skardena 
pasaulį vis galingiau skam
bančiu dvasios milžino bal
su, žadina naujus ir naujus 
žmonių milijonus į laisvę, 
gėrį, grožį. Jis su tais, kas 
šiandien stato naują visuo
menę. — komunistinę visuo
menę, kas daužo- koloniali- 
nės vergovės paskutinius 
nančius, kas gina laisve ir 
demokratiją nuo amerikinio 
imnerializmo Vietname, kas 
neša žmonijai taika ir pa
saulio tautu .solidarumą, 
kas brėžia gaires į ateitį — 
šviesia ir saulėtą. Jis gy
vas. Ir gyvas bus tol, kol 
žmonija brangins humaniz
mą ir laisve, gražiausių 
žmogaus savybių atskleidi
mą, aukščiausius žmogaus 
našaukime uždavinius. Gy
vas amžiams.

Anglys kaip trąšos
Beveik vienu metu JAV 

ir Japonijoje pradėtos ga
minti eksperimentinės trą
šos iš medžiagų, kurių pa
grindinė žaliava yra anglys. 
Japonų produktas vadina
mas “gumizoliu” ir gamina
mas iš anglių dulkių, azoto 
rūgšties bei amoniako, o 
amerikinės trąšos gamina- 
oms iš rusvųjų anglių. Jų 
naudojimo pirmieji rezulta
tai labai geri.

Redakcijos Atsakymai
Pranui. — Eilėraštukas 

silpnokas, N e p a sinaudosi- 
me. Atsiprašome.

IZABELE LAUKAITYTE
(Pažymint 20-ąsias

Lietuvos pogrindininkams, 
ypač dirbusiems revoliucinį 
darbą Suvalkijoje, gerai bu
vo žinoma Laukaičių šeima, 
gyvenusi Šunskų miestelio 
pakraštyje (Kapsuko rajo
nas). Seserys Laukaitytės 
— Adelė, Elzbieta ir Izabe
lė — ant kovų už Tarybų 
valdžią aukuro sudėjo savo 
gyvybes. Adelė, sirgdama 
džiova, numirė Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime ant 
Izabelės rankų. 1946 me
tais, kada Izabelė po sužei
dimo gydėsi Vilniuje, nuo 
buržuazinių nacionalistų 
kulkos žuvo Elzbieta, o 1948 
m. kovo 23 d., — ir Izabelė.

Darbininko dukras kovo
tojomis padarė pats gyveni
mas. Prisimindama vaiky-

Izabele Laukaitytė

stę, Izabelė rašė, kad moti
na jiems, mažiems vaikams, 
virdavusi miežinę buizą, o 
matydama juos peralkusius 
ir neįstengiančius bevalgyti 
buizos, nusisukusi nuo savo 
vaikų — verkdavo.

Net tokiomis sąlygomis 
tėvai iš paskutiniųjų sten
gėsi dvi dukteris — Adelę 
ir Izabelę — leisti į mokslą. 
Nuolatos neprivalgiusi, ap
skurusiu palteliu vilkina, 
Izabelė dar mokyklos suole,

Galvos smegenys 
ir uždegimai

Eksperimentiniai vaistai 
sumažina reumatizmo bei 
arterijų uždegiminį proce
są, veikdami tiesiai centrinę 
nervų sistemą. Trys moks
lininkai išaiškino, kad, už
blokavus nervinį impulsą, 
einantį nugaros smegenimis 
j galvos smegenis, žymiai 
sumažinamas atskirų kūno 
dalių uždegiminio proceso 
intensyvumas.

Daktarai Dž. Braunas, 
Dž. Kiselis ir P. Lišas mano, 
kad jų darbas pirmą kartą 
aiškiai įrodo tiesioginį ryšį 
tarp galvos smegenų veik
los ir uždegiminio proceso 
organizme. Jie taip pat ma
no, kad stiprūs analgetikai 
ir dirginantieji vaistai, vei
kią smegenis, derinami su 
dabar naudojamais antiart- 
ritiniais vaistais, gali taip 
pat sustabdyti uždegiminį 
procesą, kaip tai padaro nu
garos smegenų chirurginis 
perpiovimas.

Junginys M J 1983 keturis- 
penkis kartus veiskminges- 
nis už iki šiol naudojamus 
priešuždegiminius vaistus. 
Tokią galutinę išvadą pada
rė amerikiečių mokslinin
kai, atlikę eksperimentus su 
žiurkėmis.

Manhattano prezidentas 
Percy Sutton sieks kandi
datūros į Senatą remdama
sis priešiškumu prezidentui 
Johnsonui kol jis nepakeis 
savo politikos.

žuvimo metines)
1927 metais įstojo į nelega
lią komjaunimo organizaci
ją. Už metų Izabelė Laukai
tytė jau dirbo pogrindinia
me Marijampolės rajono 
komjaunimo komitete, stei
gė komjaunimo kuopeles, 
palaikė ryšius su komunis
tais pogrindininkais, padė
jo Lietuvos Raudonosios 
pagalbos organizacijai.

Besimokant paskutiniame 
mokytojų seminarijos kur
se, 1930 metais Izabelė už 
komunistinę veiklą kartu su 
seserimi Adele suimamos. 
Kaune kariuomenės teismas 
Izabelę nuteisė 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo ir de
šimčiai metų atėmė iš jos 
pilietines teises. Izabelė ka
linama Marijampolėje, Kau
ne, Ukmergėje. Čia, Ukmer
gės kalėjime, 1931 metais ji 
istojo į Lietuvos Komunis
tų partiją.

Išėjusi iš kalėjimo, Izabe
lė žiemą dirba prie miško 
kirtimo, o vasarą pas buo
žės. Darbininkų tarne orga
nizuoja komunistines kuo* 
neles.

Ir štai — pergalė. L Lau
kaitytė dirba partinį darbą 
Mariiamnolėie, išrenkama 
TSRS Aukščiausiosios Ta- 
rvbos deputate, dalyvauja 
LKP V suvažiavime.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais, pasitraukusi į ša
lies giluma, ji dirbo partinį, 
pedagoginį darbą, mokėsi.

Po karo Izabelė Laukai
tytė grižo į Marijampolę ir 
vėl pasinėrė i atsakingą 
darbą LKP Marijampolės 
apskrities komitete. Bur
žuazinio nacionalisto kulka 
i a nervėrė tuo metu, kai 
Izabelė, knygomis nešina, 
skubėjo i mokytojų semina
rija. siekdama bent po 18 
metu priverstinės pertrau
kos ją užbaigti.

Z. Vasiliauskas

Chester. Pa
V. Pašalpinio klubo pra

ėjusiame susirinkime ligo
nių lankytojas pranešė, kad 
yra keturi sergantys: F. 
Kuržinskas, F. Mikalaus
kas, J. Markevičius ir Ci- 
lenberg.

Kovo 14 dk mūsų geras 
draugas Albert Grigas at
šventė 80 metų gimtadienį. 
Tai gražus skaičius metų, 
bet aš linkiu dar daugel lai
mingų t metų pagyventi, 
kiekvieną pavasarį darbuo
tis apie savo namą augi
nant tas puikias gėles, ku
rios taip yra mylimos visų 
žmonių. \

- - o - -
Walter Tamašiūnas iš

skrido į Floridą pasigėrėti 
tenykščios pavasario gam
tos grožiu, pasimaudyti At
lanto sūriame vandenyje. 
Juk visi gyvūnai atgyja pa
vasarį ir visi keliauja į lau
kus pasigėrėti pavasario 
švelnumu.. ✓

- - o - -
Kovo 31 dieną, šį sekma

dienį, 1 vai. mes visi važiuo
sime į Baltimorę, Md., kur 
yra rengiami šaunūs pie
tūs pagerbimui Juozapų. 
Mes irgi privalome pagerb
ti juos ir palinkėti jiems 
sėkmės dar ilgai pagyven
ti ir darbuotis taip nuošir
džiai, kaip iki šiol, remiant 
darbininkišką spaudą.

Pasimatysime Baltimorėj 
pas Juozapus. Viso gero!!

A. Lipcius

3 pusi

Reta deimantų forma 
laboratorijoje

Daugelyje šalių sėkmin
gai sintetinami įvairiausių 
fizinių-cheminių savybių 
deimantai. Tačiau niekam 
dar nepavyko laboratorijo
je pagaminti stambių dirb
tinių polikrist alinių dei
mantų formos. Tai apvalūs, 
spindulinės struktūros ak
menys.

TSRS MA Aukštų slėgi
mų fizikos institute akad. 
L. Verečiaginas, J. Kalaš
nikovas, J. Fekličevas ir I. 
Sachušinas gavo apvalius, 
maždaug 6-6.5 milimetro 
skersmens, sudėtingus dei-: 
mantus. Centrinėje dalyje 
jie tankesni už gamtinius 
deimantus, tačiau į kraštus 
jų tankumas kiek mažesnis. 
Gautųjų deimantų pavir
šius sudarytas iš smulkių, 
ribotų kristalų. Sulyginus 
juos su gamtoje esančiomis 
formomis, paaiškėjo, kad 
jie labai artimi balaso tipo 
deimantams.

Saules Rentgeno nuotrauka
Unikalias nuotraukas pa

darė tarybiniai mokslinin
kai geofizinėje raketoje 
įtaisyta, aparatūra, iškelta 
į 500 kildmetrų aukštį. Nuo
traukose^- matomos mūsų 
žvaigždės paviršiaus deta
lės, kurių dydis sudaro 30- 
tąją dalį Saulės skersmens. 
Tai pirmos pasaulyje tokios 
ryškios Saulės rentgeno 
nuotraukos.

New Haven. Conn.
Jono Petkaus gyvenimo 

bruožai
Jonas kilęs iš Kuršėnų, 

neturtingų lietuvių sūnus. 
Lankė pradinę mokyklą 
trumpą laiką, mokėjo savo 
reikalus tvarkyti. 1909 me
tais atvyko į Ameriką pas 
savo tėvelį. Gavo darbą au
deklinėj, dirbo sunkų dar
bą. Padirbėjęs keleris me
tus Lewistone, Maine, 1912 
-ais metais apsistojo Rum- 
forde. Dirbo popieriaus iš- 
dirbystėje. Čia darbas irgi 
buvo sunkus, bet gavo ge
resnį uždarbį.

Pradėjo mokytis groti. 
Rumforde dirbo apšvietos 
darbą taip, kaip kad buvo 
dirbęs ir su Lewistono lie
tuviais. 1915 metais apsis
tojo New Havene.

Čia padirbus keletą metų 
buvo pašauktas militariš- 
kon tarnybon. Kaip muzi
kantas, buvo paimtas į be- 
ną ir visą tarnybos laiką 
išbuvo muzikantų skyriuje.

Sugrįžęs iš tarnybos tuo
jau rado savo vietą tarpe 
draugų, kuriuos dėl tarny
bos buvo priverstas palik
ti. Stojo į darbą, dirbo la
bai drąsiai kur tik buvo 
reikalas ir gerai atlikdavo. 
Jam rūpėjo kad “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajai būtų ge
rai pravesti.

Toliau Jonas susirado sau 
gyvenimo draugę A. Mozo- 
lytę, su ja susituokė ir vedė 
gražų gyvenimą, nes ir ji 
buvo laisvų minčių. Kai ji 
mirė, likęs vienišu, Jonas 
buvo labai nusiminęs. Pa
gyvenęs vienas, susirado ki
tą sau draugę ir vedė, bet 
už truritoo laiko turėjo skir
tis.

Jonas pradėjo jaustis li
guistu, pasidavė veteranų 
ligoninėn, iš kurios nebega
lėjo pasitraukti •— 1968 me
tų kovo 11 dieną užmerkė 
akis ant visados. Tapo pa
laidotas su karo veteranų 
patarnavimais (Milit a r y 
Funeral).

J. Kunca
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Tikrieji kovotojai nemiršta
Bet juk reikia vieną k ir 

tą dalykus pavadinti jų t 
raišiais vardais, reikia 
galo tiesiai ir atvirai išsi
kalbėti su žmonėmis.

(Priešmirtinio J. Ragaus
ko strai p s n i o paskutinis 
sakinys.)

ik- 
iki

Tur būt, Lietuvoje ne1 
vo žmogaus, kuris vien 
ar kitaip nebūtų pami 
jęs J. Ragausko, išgirdęs 
apie jo mirtį. Tai viena 
ryškiausių figūrų ne pa
prastai svarbiame atei eti
niame darbe per pastaruo
sius du dešimtmečius. Į 
mūs ne tik jo raštai, bet 
pats gyvenimas, kova, c 
rakteris. Žmonės-kovotc 
nemiršta. Gyvybės gijai 
trūkus, jie kovą tęsia sivo 
pavyzdžiu, savo idėjomis.
Tuo keliu nuėjo tūkstančiai

Perėjimas nuo religinės į 
mokslinę pasaulėžiūrą—am
žiaus tendencija, visuot: 
ir dėsningas reiškinys. r 
kėliu, nuėjo tūkstančiai 
tūkstančiai žmonių, 
vien žinių ištroškęs jauni
mas, darbininkai, valstie
čiai, bet ir subrendę inteli
gentai. Ryškus pavyzdys— 
Salomėjos Nėries posūkis 
nuo idealizmo į materialis
tinę pasaulėžiūrą (1931 n.). 
Netrukus Putinas išle 
klerikalizmo pozicijas la 
sukrėtusį romaną “Alte 
šešėly,” pagaliau ir pats 
s i s a k ė dvasininko ru 
Klerikalinę stovyklą pa]: 
Liudas Gira, jaunystėje ^ne
tęs seminariją, o pask 
niais buržuazijos viešpata
vimo metais nuėjęs su č; 
bo liaudimi.

Buržuazinėje visuome: 
je buvo nuku n i g ė j u s i ų 
veikėjų (dr. J. Purickis, 
prof. V. Jurgutis ir kt.), 
kurie laikėsi nnuošaliai :iuo 
pasaulėžiūros kl a u s i n 
Juos bažnyčia palikdavo 
mybėje. Tačiau vargas 
vtj tiems, kas, metęs šute 

tus, 
prietarais. ■

Nors inkvizicijos jau 
buvo, bet bažnyčios įskie 
tas religininkams f ana 
mas, akla neapykanta kita
tikiams dar tebetvėrė, 
kurie anksčiau supo kur 
nuolankumu ir pagarba, 
liau, jau nusimetus sutaną, 
tapdavo aršiais jo prieš 
moraliniais inkvizitori a 
šmeižėjais.

Todėl būdavo atvejų, 
ši neapykantos atmos: 
silpnesnį ekskunigą palauž 
davo. Taip atsitiko su 
lusiu iš Žvingių kunigu Juo
zu Erčiumi, kuris 1926 
metė kunigystę, tapo mpky 
toju ir išleido laisvam 
ką veikalą (J. Erčius, ?ut- 
ra, 2 dalių vaidinimas, 1926 
m.), bet po gruodžio 17. d. 
fašistinio perversmo buvo 
atleistas. Bedarbis,, arti
mųjų prakeiktas, fanatikų 
ujamas, stokodamas tvirtes
nių principų, po kiek Ijaiko 
jis sutiko atlikti vieni 
ne “atgailą” ir grįžo į 
aprūpintą kunigo gy 
mą.

Istorija žino ir kitokių 
pavyzdžių

Tačiau Lietuvos ateizmo 
istorija žino ir kovingų at
eistų, buvusių kunigų, 
sar buvo 1863 m. suk 
kapelionas Vladas De 
kis (1831-1913), sužeistas 
mūšyje su caro kariuome
ne, vėliau tapęs Amerikos 
lietuvių veikėju ir kovingu 
laisvamaniu. Pranas Viliū-
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nas (1882-1937 ?), ne tik 
metė kungystę, bet įsijungė 
į revoliucinį judėjimą kaip 
aktyvus komunistų veikė
jas. Toks pat buvo ir fašis
tų nužudytas Liudas Ado- 
mauskas (1882-1941), Lietu
vos Liaudies seimo pirmi
ninkas ir kontrolės liaudies 
komisaras. Kunigystę 1922 
m. metė ir filosofijos dak
taras Pranas Augustaitis 
(1883-1941), vėliau tapęs 
žinomu Kauno universiteto 
literatūros profesorium ir 
ateistu.

Šių buvusių kunigų ko
vingų ateistų tradiciją ta
rybiniais laikais tęsė Jonas 
Ragauskas.

Jau pačiu savo išėjimu iš 
dvasininkų luomo jis suda
vė nemažą smūgį religinei 
propagandai. Kai sutaną 
meta kunigų seminarijos 
profesorius ir apie tai, iš
dėstydamas savo elgesio 
motyvus, viešai pareiškia 
spaudoje, tikintiesiems ir 
abejojantiems yra ko 
galvoti. J. Ragausko 
gis bažnytininkų tarpe 
kėlė sąmyšį.

Tai žygdarbis
Iš tikrųjų, tai buvo žyg

darbis. Ryžtis jam 1948 m. 
rudenį, kai senasis religinis 
tvaikas ir hitlerinės okupa
cijos paliktos nuosėdos dar 
tebetemdė nemažą protų, 
reikėjo tvirtų principų ir 
stiprios valios.

Eilę metų J. Ragauskas 
patyrė sunkius moralinius 
bei materialinius išbandy
mus. Gerai žinodami jaut
rų jo būdą, fanatikai nuo
latos jį stengėsi paveikti 
šmeižtais, anoniminiais laiš
kais, provokaciniais klausi
mais, užgauliais rašteliais, 
net žestais, žvilgsniais ir t. 
t. Rafinuočiausiomis mo
ralinės inkvizicijos priemo
nėmis jie siekė vieno iš 
dviejų: priversti jį grįžti 
arba išmušti iš pusiausvy
ros — išvartyti iš proto, 
privesti iki savižu d y b ė s. 
Pirmuoju atveju “teisieji” 
triumfuotų, antruoju—galė
tų skelbti, kaip rūsčiai die
vas baudžia paklydėlius.

Nei viena, nei kita neįvy
ko. Devyniolika metų J.

f
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Ragauskas savo 
širdies tyrumu, kuklumu ir 
paprastumu — be pozos ir 
gražbylystės, tiesiog norė
damas, kad žmonės eitų ne 
klystkeliais, o tiesiu moks
lo ir socializmo keliu. Jo 
žodžiai buvo svarūs ir 
veiksmingi.

Ką jis kritikav
nuodugniai išstudijavęs, o 
ką teigė, studijavo be pa
liovos giliau ir g 
baigė vakarinį iparksizmo- 
leninizmo univ e r s i t e t ą, 
daug skaitė. Tapo akty
viausiu ir populiariausiu 
“Žinijos” lektorium-ateistu. 
Jo paskaitos, kurių šimtus 
perskaitė įvairia u s i u o s e 
Lietuvos kampeliuose, 
sados sutraukdavo daugybę 
klausytojų, jų tai 
ža tikinčiųjų.

Dar daugiau žrr 
tė jo knygas, stn 
kartu su juo mąstė, o ne
įstengdami nuslopinti kilu
sios vidinės kovos, perkai
nodavo senąsias vertybes.

“Mišios pasibaigė”
Kai 1960 m. pasirodė J. 

Ragausko “Ite, missa ėst!”, 
keletą metų ji buvo populia
riausia knyga, ir greitai, 
tur būt, neliko skaitančio 
žmogaus, kuris nebūtų jos 
perskaitęs. Jaunimas, 
moksleiviai ruošdavo jos 
aptarimus, literatūr i n i u s 
teismus, analizavb, ginčijo
si su jos priešais. Skaity
tojai įsitikindavo, kad au
torius, išaugęs religinėje 
aplinkoje, be ypatingų abe
jonių išėjęs seminariją ir 
tapęs uoliu kunigu, gimna
zijos kapelionu ir pagaliau 
kunigų seminarijos profe
sorium, neturėjo jokių jė- 
zuitiškumo žymių, jokios 
sakyklinės vaidybos.

Iš jaunų dienų jis buvo 
pratęs rimtai vertinti tiek 
savo darbą, tiek mokytojų 
žodžius—viską tiesiai, nuo
širdžiai. Tiesiam, darbiniam 
J. Ragausko būdui buvo 
svetima apgaulė, kreiva lo
gika ar šiaip žodžių nesu- 
derinimas su veikla.

Ir kai šis doras ir pro
taujantis kunigas susidūrė 
su gyvenimo tikrove, pama-

liau. Jis
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onių skai- 
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te. savo kolegų gobšumą, 
veidmainiavimą, neapykan
tą kitaip manantiems, pa
matė prieštaravimus tarp 
bažnyčios mokymų ir rea
lybės bei paprasčiausios lo
gikos, jo nuoširdaus tikėji
mo pamatai susvyravo. Le
miamą smūgį jiems sudavė 
hitlerinė okupacija — be
prasmiškas nekaltų žmonių 
šaudymas, o vėliau — ban
ditizmo žiaurybės.

Svyruojančio tikėjimo ne
išgelbėjo karščiausios mal
dos. Ieškantis protas tie
sios ir drąsios prigimties 
žmogui nurodė vienintelį 
teisingą sprendimą: ryžtin
gai nutraukti su religija ir 
kunigyste.

“Ite, missa ėst!” — auto
biografinis, talentingai pa
rašytas kūrinys veikia sa
vo tiesumu, nuošir durnu, 
stipriu motyvavimu. Tie, 
kurie dar norėjo išsaugoti 
religinę iliuziją, matė, jog 
čia ir glūdi J. Ragausko 
švietėjo ir ateisto jėga. Bet 
nežinodami, kaip ją susilp
ninti, kaip paraližuoti jos 
nepaprastą poveikį, grieb
davosi tradicinės priemonės 
— šmeiždavo autorių. Ta
čiau žmonės °Ite, missa 
ėst!” skaitė ir skaitė, rei
kėjo išleisti net keturis jos 
leidimus. Be to, šis veika
las išverstas į daugelį kai-: 
bų — rusų, latvių, baltaru
sių, lenkų, čekų ir kt., — už 
jį autoriui paskirta respub
likinė premija.

Kitos jo svarbios knygos
Kitą savo veikalą J. Ra

gauskas pavadino “Nenoriu 
dangaus.” Jame ^autorius 
ateistas ginčijasi su tikin
čiu kunigu ir demaskuoja 
religines dogmas bei mora
lę. 1966 m. išėjusioje kny- 
goję “Anuo metu...” J. Ra
gauskas iš ateistinių pozici
jų i komentuoja bažnyčiose 
skaitomas evangelijas. Mir
tis jam neleido užbaigti ro
mano “Agnus Dei,” kuria
me vaizduojamas kunigas, 
tiksliai besilaikąs visų re
ligijos ir bažnytinių kano
nų reikalavmių. Tai pasi
rodo neįmanoma. Romano 
herojus pasijunta kaip bal
ta varna kitų kunigų tarpe, 
savotiškas Donkichotas, ko
vojąs su vėjo malūnais.

(Bus daugiau)

Rusijos poetu balsai
Levas Ozerovas

Ne čia, ne čia, ne žilo Vilniaus 
skardžiuose

Turėjau aš žalius tėvų namus.
Ne čia iš sielos pirmos eilės veržėsi, 
Pamilusios pavasario griausmus.
Ne čia, ne čia, drovumą nugalėjęs, 
Šnabždėjau “myliu” draugei prie ausies. 
Bet man patinka, Lietuva, kaip vėjas, 
Švelnus tavųjų žodžių skambesys.
Ne čia vaikystėj pamačiau svajodamas 
Sidabro upę tarp miglų palšų.
Bet man miela daina lietuvės motinos, 
Dainuota ties pirmagimio lopšiu.

j

Tavųjų vėjų gausmą daugiabalsį 
Aš supratau, ir tapo jis brangus. 
Širdis prie vandenynų nesiverš taip, 
Kaip prie žydriosios Nemuno bangos. 
Kiti lengvai papils tau odžių srautą, 
Pegasą vydami žalia gatve. 
Aš tavo meilę noriu užtarnauti, 
Ne tik svečiuotis, bet — suprast tave.

r •

O dėmesiu ir meile — nesimėtomą, 
Kai apie tai mes kalbame tikri, 
Kai norim pasakyti “Mano Lietuva”, 
Tai žodis “myliu” beldžiasi širdyj

Išvertė Bronius Mackevičius

Cleveland, Ohio
Nors oficialių pranešimų 

dar nesigirdi kad sen. Mc
Carthy ruoštųsi pravesti 
prezidentines pri m e r i e s 
Ohio valstijoj, bet tam rei
kalui atidarytas Headquor- 
ters jau veikia.

Kaip visur kitur, taip ir 
Clevelande, McCarthy remia 
jauni žmonės-aukštųjų mo
kyklų studentai. Jais dieną 
ir naktį yra už s i k i m š ę s 
įsteig t a s i s headquarteris, 
kuris randasi 1848 Covent
ry Road, Cleveland Heights. 
Minimi moksleiviai kaipo 
liuosnoriai ten atlieka visus 
reikiamus darbus.

Deja, Robert Kenedžiui 
pasiskelbus preziden t i n i u 
kandidatu, iš karto neku- 
rie McCarthy rėmėjai lyg 
ir nusiminę, bet abiem pa
sisakius už bendrą veikimą 
paaiškėjo kad abiem bend
rai veikiant gali būti bus 
lengviau pastoti kelią L.B.J. 
nominacijai.

Cleveland© savaitraštyje 
“The Sun — Mesenger” ra
šo žymus žurnalistas Drew 
Pearson apie L. B. J. ir 
R. F. K. nesutikimus, kurie 
tęsiasi per pastaruosius 8 
metus, D. Pearson visai ne
sistebi, kad R. Kenedis mo- 
jasi L.B.J. nustumti nuo 
sosto. Minima visa eilė jų 
nesutikimų priežasčių, o 
svarbiausia tai plačiai cir
kuliuojami gandai (myth) 
ir daugelis europiečių ma
no, jog vice prezidentas 
esąs prisidėjęs prie suokal
bio (plot) dėl J.F.K. mirties.

J. žebrys

Banketas page r bimui 
draugo Juliaus Krasnicko 
įvyks balandžio (April) 7 
d., 2 vai., Slovenian Hall, 
15810 Holmes Ave.

i Pradžia-pietūs 2 vaL
- - o - -

C.L.M. Klubo susirinki
mas įvyks balandžio 11 d., 
1 vai., E.O.U.V. patalpose, 
12618 Shaw Ave.

Gerbiamos draugės, malo
nėkite visos dalyvauti, nes 
turėsime daug dalykų ap. 
tarti link būsiančio paren
gimo gegužės 19 dieną, nes 
tai bus minėjimas Motinos 
dienos ir mūsų Klubo 30 
metų veiklos. Reikalas pra
dėti darbą. Lauksime skait
lingo atsilankymo.

A. S.

Tok*- 
lelių 
mbs-

Nikolajus Tichonovas
Jaunystėj, balsą nuosavą pamėgęs, 
Pabėriau daug drąsių, rūsčių dainų: 
“Draugai, žaibu gyvenimas prabėgo”,— 
O, pasirodo, dar ir šiandien gyvenu.
Ir aukštumos toliau tebestovėjo, 
Nei ašen, prakaituodamas, maniau,— 
Ramybės dienos pralėkė kaip vėjas, 
O audros ėmė siausti vis dažniau.
Ir, atsitrenkusios krūtinėn, lūžo, — 
Praėjo bandymų kruša, ir — štai —- 
Kiek metų man, paklausiau laiko mūšą. 
— Septyniasdešimt, — tarė laikrodis 

kietai.*
Ir draugas tarė man rimtai: dėsninga,— 
Suvorovas, nebuvęs taipgi iš jaunų, 
Praėjo Velnio prarajas sėkmingai, 
Septynias baigęs, virš Šveicarijos kalnų.

-0-
0 mes į savo didį tikslą eikim, 
Nedrįsdami pavargti ir sustot. 
Mes esam Velnio tiltų tiek įveikę,L 
Kad nepajėgtume ir suskaičiuot.
Bėt kur tik aš buvau beapsilankęs, 
Dėkojau tiems tik iš širdies visos, 
Kurie šturmuoti žemę, dangų buvo 

pasirengę,
Kas šlovino gyvenimą, neapkentė tamsos.
N3 veltui žemėj metai tie praėjo, — 
Raukšlėtu veidu šiandien aš kalbu: 
Keliones pusamžį šviesa audrų lydėjo — 
Rūsčių Spalio didžiojo žaibų.
Per žemę žodis Partijos; vilnija... 
Už metų keteros — tvirtai tikiu — 
Pasaulis taps namu visos žmoni jos j — 
Šviesiu, erdviu ir žmogiškai jaukiu.

Išvertė Teofilis Tilvytis

Hartford, Conn.
LDS 79 Kuopa Rengia 

Paveikslų Rodymu 
Matysite Spalvotus ' 
Lietuvos Vaizdus
LDS 79 kuopa rengia 

spalvotų paveikslų rodymą, 
sekmadienį, balandžio 28 d., 
Klubo salėje, 157 Hunger
ford St. Pradžia 2 v. popiet.

J. Siurba apsiėmė atvyk
ti iš New Yorko ir parody
ti daug įdomių spalvotų pa
veikslų iš Lietuvos ir iš 
Pasaulinės Parodos Kana
doje — Expo-67. Kaip jau 
žinoma, toje parodoje ir 
^letuva gražiai atsižymėjo. 
Bus parodyta daug įdomių 
paveikslų iš Lietuvos die
nos toje parodoje.

Visi 79 kuopos nariai, ne 
tik. patys ateikite paveiks
lus pamatyti, bet taipgi at
siveskite savo draugus ir 
pažįstamus. Iš anksto pra
neškite savo draugams ir 
pažįstamiems apie šį pa
rengimą.

Rengėjai

Philadelphia, Pa.
Dar staigmena

Kovo 19 d. mirė plačiai 
žinomas laidotuvių direkto
rius Kazimieras Ramanaus
kas. K. Rahianauskas buvo 
dar pusamžis, tik 51 metų. 
Bet staigus susirgimas ir 
nevykusi operacija atėmė 
jam gyvybę.

K. Ramanauskas būda
mas dar visai jaunas pra
dėjo darbuotis žmonių pa
laidojimo profesijoje, tai 
net prieš 30 metų. Tuomet 
lietuvių graborių buvo tik 
du. Vėliau jų padaugėjo 
veik iki tuzino. Dabar vėl 
nupuolė gal iki pustuzinio, 
nes tūliems nepavyko pra
sisiekti kad ir pelningoje 
profesijoje.

K. Ramanauskas savo 
jaunystėje buvo pažangus, 
darbštus rėmėjas F. D. 
Roosevelto. Jis gražiai su
gyveno ir su pažangiečiais, 
nesibaugino pasigarsi n t i 
“Laisvėje”, ir laisvųjų pa
rengimuose. Kunigas Čepu- 
kaitis ne sykį jį išbarė už 
tai. O jis drįsdavo atsikal
bėti, kad aš garsinuosi vi
sur, nepralenkiu nei šv. 
Andriejaus parapijos pa
rengimų ... Bet kuomet čia 
užplūdo D. P. kaipo “svie
to tvarkytojai”, vienur pi
ketavo, kitus boikotavo, o 
dar kitiems ir langus dau
žė. Tuomet Kazimieras man 
pasakė: Apgailestauju, per 
didelis grasinimas, turiu iš
traukti iš “Laisvės” garsi
nimą. Pasiliko tik prenume- 
ruotojas.

Amerikos senųjų biznie
rių nusistatymas buvo, kad 
doleris visų taip geras, vi
siems patarnavo. O smeto
ninių fašistų praktika: kad 
persekiojimas, kankinimas 
grasinimas irgi turi reikš
mę.

K. Ramanauskas paliko 
liūdesyje žmoną Genovaitę, 
sūnų Kazimierą, motiną 
Kristiną, brolį daktarą An
taną, sesutę Frances Du
mas, ir daug pažįstamų, 
lietuvių ir svetimtaučių.

Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Južintiškis

Trys ir pusė milijono 
sterilizuoti Indijoje
New Delhi, Indija.—Par

lamentui pranešta kad iki- 
šiol padarytos sterilizacijos 
operacijos Indijoje sulaikys 
gimimą 10 milijonų vaikų 
per ateinančius 10 metų.

Sterilizacija Indijoje sa
vanoriška. Ten gyvena 515 
milijonų žmonių, ir kasmet 
priauga 13 milijonų.

Šeimos planavimo minist
ras S. Chandrasekhar pra
nešė parlamentui, kad iki 
šiol trys ir pusė milijono 
jau turėjo sterilizacijos 
operacijas.

Hartford, Conn. — Joel 
G. Labreck, 29 metų am- 
žiauę, nubaustas kalėjimu 
iki gyvos galvos už užmu
šimą su šautuvo buože 64 
metų amžiaus šeimininkės 
Mary Morris.

Waterbury, Conn.
Praėjusį sekmadienį (ko

vo 24 d.) LLD 28 kuopose 
surengtame Moters Dienos 
minėjime dalyvavo nemažai^ 
publikos, ir visi labai en
tuziastiškai sutiko iš Niu
jorko atvykusius draugus, 
kurie išpildė programą.

Ieva Mizarienė davė pa
grindinę kalbą, nušviečian
čią moters rolę nuo 1910 
metų, kada buvo oficialiai 
paskelbtas Moters Dienos 
minėjimas. Ji palietė revo
liucinių moterų kovas per 
šį laikotarpį, nepamiršda
ma ir Lietuvos veikėjų. 
Kalbėdama apie JAV mote
ris, plačiai nušvietė negar
bingą mūsų šalies rolę Viet
name, taipgi palietė dabar
tinę kampaniją prezidenti
niuose rinkimuose. Ragino 
moteris veikti pažangiaja
me judėjime, sekti įvykius t 
savo šalyje ir visame pa-' 
šaulyje. • j

Valys Bunkus kalbėjo 
“Laisvės” reikalais. Pasvei
kino Connecticut vajinin- 
kus, laimėjusius pirmą do
vaną “Laisvės” vajuje.

Elena Feiferienė skaitė 
atsiminimus Tarybų Lietu
voje gyvenančios pensinin
kės M. Zaveckaitės iš caris- 
tinės ir buržuazinės Lietu
vos laikų.

Vera Bunkienė skaitė Va
lerijos Valsiūnienės ir An
tano Jonyno eilėraščius.

Vietinė M. Svinkūnienė 
trumpai pakalbėjo dietos 
klausime, nurodydama, kaip 
užsilaikyti, kad išvengus 
nelemtų ligų.

Teko sužinoti, kad kovo 
mėnesis waterburieci a m s, 
apart kitko, svarbus ir gim
tadienių atžymėjimu. Štai 
kad ir sekmadienį dalyvau^ 
jančių tarpe šie draugai mi
nėjo gimtadienius: J. ir M. 
Strižaūskai (Striž au skuk 
sukako 85 metai), Klemen- 
tina Yenkeliūnienė' ir Kle
mentinos sesutė Ablazienė. 
Tad, Mizarienei pasveikinus 
juos, publika sustojusi sū
dą i n a v o jiems “Ilgiausių 
metų.”

Po susirinkimo buvo duo
ti skanūs pietūs.

Koresp.

Padėka
Aš esu 75 metų amžiaus, 

išdirbau restorano virtuvė
je 41 metus ir niekada ne
sirgau.

Bet kai mane skausmai 
suėmė, atsidūriau ligoninė
je kur man padarė operaci
ją ant tulžies ir rado tris 
didelius akmenis. IšbuvaųJ- 
ligoninėje 11 dienų, sugrį
žau į namus. «<

Ne tame svarba, kad as 
apsirgau, taip kaip daugelis 
senukų apserga, bet svarba 
tame, kad laike mano ligos 
aš apturėjau daug surami
nimo kortelių ir daug kas 
lankė mane ligoninėje ir na
muose, linkėdami man greit 
pasveikti. Už tai aš esu šir
dingai dėkinga visiems už 
lankymą, už korteles, už 
gėles.

Minnie Orlen
^Vebster, N. Y.

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaitė.

WOODHAVEN, N. Y. 
Mirus

Vincui Skodžiui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui, marčiai 

ir anūkams, draugams ir giminėms.

Jonas Grybas A. černiavičienė
V. Urbonienė B. Spūdis

J. Juška
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Penktadienis, Kovo (March) 29, 1968

STEFANIJA

L. Prūseikos mirties sukaktis
isKovo 24 d. šiais meta 

suėjo 7 metai kai mirė žy- 
Ymus pažangiųjų JAV lietu

vių visuomenės darbuotojus 
Leonas Prūseika. Kai Le 
nas mirė, Amerikos paža 
gūs lietuviai ir net kitata 
čiai buvo pritrenkti t 
staigmenos ir nuliūdint 
Visi jautė, kad neteko ene 
gingo pasišventusio žrr 
gaus, kuris visą savo gyv 
nimą paaukojo dirbdam 
darbininkų klasei.
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Leonas Prūseika gimė 
1887 m. lapkričio 10 d. D^ 
gelaičių kaime„ Virba 
valsčiuje, pasiturinčių ū 
ninku Juozo ir Marijor 
Vabalų šeimoje. Jo tėvai 
jį leido į mokslą, bet Leo
nas besimokydamas pasi
rinko kitą kelią. Jis noi 
jo kovoti už žmonių teis 
už jų reikalus. Jis buvo be
veik baigęs Peterburgo uni
versitete juridinius moks
lus, bet, turėdamas kitok: 
mintis apie pasaulį, revol 
cionieriaus egzaminus išl 
kė Suvalkų kalėjime ir vė
liau Sibire. Iš Sibiro 19 

4metais Leonas, būdamas ! 
metų amžiaus, atbėgo 

^Ameriką ir visus 50 me 
savo gyvenimo iki mirt 
atidavė pažangios JAV lie
tuvių visuomenės reika 
ir šiaip darbo žmonių bend
riems reikalams.

Nuo pat savo jaunystės 
dienų, nuo studentavimo 
dienų, jis pasirinko kelią 
ti su darbininkų klase, 
vargstančiais ir išnaudo 
mais valstiečiais, kad pa
lengvinus, pagerinus jų gy
venimą. Ir tuo keliu jis 
ėjo iki mirties. Nei caro 
kalėjimai, nei Sibiras, kur 
jis buvo ištremtas, neįu- 
bloškė jo į liaudies priešų 
pusę.

Pažangiame JAV lietu 
judėjime jis buvo vienas 
įžymiųjų vadovų. Jis yra 
pasakęs nesuskaičiuoj a pi ą 
kiekį prakalbų, skaitęs 
įkaitų, dalyvavęs susirii 
muose, suvažiavimuose. Per 
tą laikotarpį yra aplankęs 
visas Amerikos lietuvių 
lonijas. Jis tapo asmen 
draugas ir pažįstamas tūks
tančiams lietuvių Ameri 
j e. Ame r i k o s miestu 
kur tik gyveno lietui 
jis buvo priimtas kaip 
delis svečias. Bet “Nat 
noms,” “ 
gusiems iš Lietuvos bu: 
aziniams nacionalistams 
buvo didžiausias priešą

Mano pažintis
Aš apie Prūseiką pridė

jau girdėti kai buvau 
maža. Mano tėvelis, M 
Detroitietis, atvaži a v ę 
Jungtines Valstijas, tuojau 
pradėjo dalyvauti tarpe 
cialistų ir progresyvių 2 
nių. Jis buvo pirmas 

odininkas Detroito ALDLD 
Mjkuopos, organizatorius, 
jininkas, ir tokiu būdu 
Sipažino su Prūseika. Man 

eaugant, ir aš buvau prl-
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LAISVft 5 pusi.

mane, kaip kerštingi ilga
liežuviai puolė ma 
darni man pakenkti 
rašė teisybę, ir aš dar la
biau pradėjau jį gerbti.

Dar reikia priminti, kad 
kai L. Prūseika mirė, tai 
naujieniniai žmonės, kurie 
veržiasi kontroliuoti lietu
vių tautines kapin 
tu vadovaudamiesi 
sas pastangas, k 
Prūseikos palaikai 
palaidoji Lietuvių 
se kapinėse. Bet ji 
gos buvo veltui, 
Prūseika didelės nUnios bu
vo iškilmingai ten 
tas. Tautinės ka^ ... 
vo užtvindytos Prūseikos 
palydovais.

Už dvejų metų f 
ties Amerikos lietuviai ant 
Prūseikos kapo p 
gražų paminklą s 
karnų iškaltu įraš

Aš niekad neužmiršiu Le
ono Prūseikos ka 
veikėjo, organizat 
kalbėtojo, knygų i 

Ilsėkis ramiai, 
liaudies drauge!..

ne, siek- 
. Jis pa-

inti, kad

es, kerš- 
, dėjo vi- 
id drg.

nebūtų 
Tautinė- 
i pas ta,n- 

ir drg.

palaido- 
oinės bu-

o jo mir-

a s t a t e 
u atatin-

ip rimto 
or jaus, 
altoriaus.

mielasis

tik

traukta prie visokių paren
gimų - susirinkimų. Ir a š 
pradėjau pažinti Prūseiką, 
kaip “Laisvės” redaktorių; 
jis aplankydavo mūsų na
mus, kuomet atvažiuodavo 
su prakalbų maršrutu į 
Detroitą; jis buvo man la
bai prielankus, draugiškas; 
jis man kalbėdavo, patar
davo mokytis gerai; visuo
met man parašydavo nors 
kelis žodelius ant kortelės 
iš kitų miestų, priminda
mas, kad energiškai baig
čiau mokslą.

Jau man būnant univer
sitete, įvyko nesusiprati
mas tarp Amerikos pažan
gių lietuvių veikėjų. Pasi
reiškė aštri kritika tarpe 
pažangių veikėjų ir net bu
vo leidžiamas naujas laik
raštis, kurį redagavo ger
biamas Prūseika. Aš visą 
tą laiką buvau su Prūseika 
ir jam gelbėjau, kiek tik 
galėjau. Bet neilgai būva 
tas nesusipr a t i m a s , nes 
gerb. Prūseika žinojo, kad 
toks susikirtimas su drau
gais neduoda jokios nau
dos, ir norėdamas, kad pa
žangiųjų žmonių tarpe ne
būtų nesutikimas ir pasi
skirstymas, v ė l susitaikė 
ir vėl buvo pažangių lietu- 
vių bendras frontas.

Jaunuolių draugas 
ir bičiulis

Leonas Prūseika ne
buvo geras politikas, lais
vamanis ir marksistas, bet 
buvo geras čiagimių drau
gas. Kada tik jis atva
žiuodavo su prakalbomis ar 
šiaip kitokiais reikalais, vi
suomet teiraudavosi apie 
jaunuolius: kur jie yra, ką 
jie veikia. Važinėdavo į na
mus pamatyti ne tik senus 
lietuvius draugus, bet ir jų 
jaunuolius. Jis labai troško, 
kad lietuvybė Ameri k o j e 
neišnyktų; kad jaunuoliai 
mokytųsi ir pasiektij aukš
tus mokslus, kad dalyvautų 
su tėveliais organizacijose, 
kad mokytųsi kalbos ir ra
šybos ir kad pagelbėtų se
niems lietuviams organiza
cijose ir prie laikraščių. Jis 
turėjo malonų charakterį, 
kuris pritraukdavo jaunuo
lius prie jo; jaunuoliai vi
suomet jį 'kalbindavo, ir 
jautėsi, kad kalba kaip su 
tėvu. Jo nepaprastas drau- 
giškuiųas padarydavo didelį 
įspūdį tarp jaunuolių.

Kada tik Prūseika atvyk
davo Detroitan, jei negalė
davo atvykti į mūsų namus, 
tai nors telefonu paskam
bindavo man, klausdamas, 
kaip einasi mokslas, apie 
lietuvių veikimą ir aplamai 
apie gyvenimą Detroite. 
Ačiū Prūsei kai, kad jis, 
sveikindamas mane, duoda
vo daug patarimų, nurody
mų, kokiais keliais aš ir ki
ti jaunuoliai turi eiti. Jis 
buvo kaip mokytojas. Jis 
savo knygoje “Atsiminimai 
ir Dabartis” prisiminė ir

Brockton, Mass
MIRĖ♦

Antanas Wallar 
tukevičius), Ros 
dainininkės Aldon 
mirė kovo 21 d., Brockton 
City miesto ligoninėje.. Tuo 
metu pas jį buvo žmona Ro
se ir J. Grigas. Antanas su 
jais dar kalbėjosi, jautėsi 
neblogai, bet tuosyk jam 
užėjo krūtinėje skausmai: 
jis išbalo, ėmė prakaituoti. 
Tuojau buvo pašauktos 
slaugės ir gydytojas, bet at
gaivinti jau negalėjo.

Buvo pašarvotas pas V. 
Yakavonį koplyčioje. Palai
dotas kovo 25 d., Melrose 
kapinėse. j

Apie šermenis ir jo gy-j 
venimą bus parašyta vėliau.

- - o - -
Jau pradėjome pavasario 

sezoną. Ateinančio balan
džio pradžioje atsibūna 
draugijų ir kuopų susirin
kimai, juose turėsime iškelti 
vasaros parengimų klausi
mus.

“Laisvės” piknikas įvyks 
birželio (June) 30-tą Ramo- 
va parke, Montello. Pikni
ką rengia LLD 6 kp. su pa
galba LLD 7-sios apskrities, 
Tikėtus jau gavome. Dabar 
tik reikia rūpintis iš anks
to juos sėkmingai išplatinti. 
Čia reikia geros talkos.

Bostono ir apylinkės LLD 
kp. prašome tame gerai pri
sirengti, nes tik gerai orga
nizuotai dirbant būna ge
ros pasekmės.

George Shimaitis

(Valen- 
?s vyras, 
los tėvas,

DETROIT, MICH.
Detroitas yrą automobilių 

išdirbystės centras. Jisai 
jau apsuptas daugeliu prie
miesčių. Priemiesčiuose gy
vena baltieji žmonės; o De
troite apie 60% juodos spal
vos žmonių apsigyveno.

Miestas turi daug bėdų. 
O kuris Amerikos didmies
tis neturi tų bėdų!

Jame yra labai padaugė- 
jų visokių rūšių piktada
rysčių.

\ Pereitą vasarą įvykusios 
riaušės buvo negrų apgy
ventose vietose. Daugiau
sia nukentėjo 12-tos gatvės 
sritis.

Ten seniau buvo tirštai 
apgyventa žydais. Jie ten 
turėjo įsteigę savo biznius 
ir gyveno neprastose rezi
dencijose.

Kada negrai pradėjo ten 
apsigyventi, žydai išsikėlė į 
kitus priemiesčius gyventi, 
bet savo biznius ten vis tu
rėjo. Kadangi tarp negrų 
buvo ir tebėra daug bedar
bių, tai ten jie pradėjo dau
žyti tų įstaigų langus ir 
imti kas tik jiems patiko. 
Kilo didelės riaušės, daug 
sudeginta visokių rūšių biz
nio įstaigų; kaip spauda 
pranešė, 44 asmenys žuvo 
tose riaušėse. Dabar dar vis 
kalbama, kad ateinančią 
vasarą bus dar daugiau tų 
riaušių.

Privatiškos pramonės, in
dustrijos, kurios įsteigtos 
tik jų savininkams pelną 
krauti, negali savo piliečių 
aprūpinti darbu. Jie, likę 
bevilčiais, prisideda prie tų 
riaušių—ieško išeities iš tos 
biaurios padėties.

Jau daugiau kaip keturi 
mėnesiai Detroitas yra be 
savo laikraščių. “Detroit 
Press” ir “Detroit News” 

Įdarbininkai streikuoja; 
streikuoja ir laikraščių iš
vežioto jai. Kada streikas 
baigsis niekas negali pasa
kyti. Žinias gauname 
per televiziją ir radiją.

tik

Help Wanted Male Help Wanted Male
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niai mirė. Jie visi čiagimiai. 
Tik vice-pirmininkas J. Sta- 
siukaitis ateivis, senosios 
kartos vyras.

Klubas jau turi sutaupęs 
daugiau kaip $31,000!

Bravo, Klubo valdyba!

Šiais metais jau daug 
mūsų progresyvių -narių mi
rė. Pažymėsiu; tik tuos, ku
rių laidotuvėse dalyvavau:

Ella Propest, gyveno St. 
Petersburg, Fla:, bet palai
dota Detroite. Ji buvo jau 
virš 87 metų; palaidota 
sausio 24 d.

Vincent P., Zline-Žilinskas, 
gyvenęs 80 metų, palaido
tas sausio 23 d.

Leo Bakstis — 80 metų, 
palaidotas sausio 25 d.

James A.. Butkus, 72 m., 
palaidotas vasario 8 d.

Frank Price, 51 m., palai
dotas vasario 29 d.

Daugiau yra mirusių, bet 
tik tiek turiu užsirašęs.

Gaila mirusių, bet ir mes 
turėsime mirti.

Vietinis

Sulaukusi 105 mėty, 
manė laikas mirti

Los Angeles, Cal. — Da- 
miana Espindola, kuri gimė 
prieš 105 metus Durango, 
Meksikoje, > pasakė: “Jau
čiuosi blogai ir manau, kad 
jau laikas baigiasi”.

Paprašiusi pranešti jo
sios 97 giminaičiams, kurie 
dar gyvi. Keturiems pasi
sekė atvykti pirm jos mir
ties.

Gydytojas taipgi pribuvo 
— tai buvo pirmas ir pas
kutinis šaukimas gydytojo 
josios gyvenime. Nepaisant, 
kad ji pagimdė 16 vaikų, 
ji niekad neturėjo medika- 
lės pagalbos.

Sydney, Australija.-=LRo- 
bert Baiidin, amerikietis 
orinis fotografas, prisipaži
no padirbęs daugiau kaip 
1,600,000 falšyvų pinigų, 
$20 bumaškomis. Baudin, 
49 metų amžiaus, sako gi
męs Oxford, Ohi6.

Progresyvių lietuvių 
dėjimas nėra toks gyvas, 
koks buvo prieš daugelį me
tų. Tiesa, Moterų Klubas 
gerai darbuojasi. Tos mo
terėlės darbuojasi kaip bi
telės. Labai puiku, drau
gės!

LDS kuopos nariai turėtų 
skaitlingiau lankyti kuopos 
susirinkimus. LLD kuopos 
nariai—taipgi.

Tenka džiaugtis tik Det
roito Lietuvių Klubo veik- 
a. Mat, Klubą vadovauja 
jaunoji lietuvių karta. Klu
bo pirmininke yra gabi ad
vokatė Masytė, iždininku— 
Rey; finansų sekretoriu
mi—S. Gugas, nutarimų 
raštininke — Mrs. Bagdon; 
trustistė — Mrs. Rey, kitas 
trustistas Fr. Price nese-

ju-

Philadelphia, Pa. — Dvi 
mažytės mergaitės, 4 metų 
ir 10 mėnesių amžiaus, pa
liktos vienos namuose, su
degė gaisre, kuris įvyko 
trečiame aukšte. Motina bu
vo išėjusi į artimai esančią 
krautuvę.

Help Wanted Female

Arlington, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Shimkus
Mirė kovo 30, 1959

Jau devyneri metai kai mirė mano njiylĮmas 
vyras. Su liūdesiu prisimename jį. Ilgai 
siliks mūsų mintyse.

jis pa-

Felicia Shimkiene, žmona/ 
Edward ir Eugene, 

sūnūs ir jų šeimos

MODEL MAKERS
To work on prototypes of small 

electro-mechanical devices. Able to 
work close tolerances in metal, wood 
and plastic.

Experience in working from draw
ings, sketches and with a minimum 
of verbal instruction. Will work in 
research and development on pro
jects which provide unusUal chall
enge.

For an interesting position with 
excellent salary and company paid 
benefits and an opportunity to work 
in a growing company. Apply at:

CIRCLE “F” INDUSTRIES
750 Monmouth St., Trenton, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(20-24)

FOUNDRY or STEEL WORKERS.
Men looking for steady employment 
3 shift-Smelting plant operation. 
$2.50 per. hr. Minimum starting sa
lary. Contact Herb, 277-0919.

(22-25)

ORDER WRITER Building products 
distributor needs woman interested 
in unusuąl job. Duties include pric
ing, estimating, variety of office du
ties. Applicant should have some ex
perience, aptitude and desire to 
work with figures. This is a 4 girl, 
fast moving office newly located in 
King of Prussia area. Benefits and 
good starting salary. Phone 265- 
3520 for confidential interview.

(24-25)

On all parts 
blouses. Steady 
Union benefits, 
work. Apply.
DON SHIRT CO., 910 Cherry St., 
5th floor. (24-25)

OPERATORS
cotton dresses and 
work. Modern shop. 
Piece work or time

LIŪDNA SUKAKTIS
Balandžio 3 d. sukanka vieneri metai kai mirė 

mano mylima žmona—

ONA DENNIS
Per tą visą laiką nebuvo dienos, kad mes 

tavęs, mieloji, nepasigestume ir su liūdesiu ne
prisimintume. Ilsėkis ramiai, mieloji, šaltoj 
žemelėj, o mes liekamės ir ant toliau liūdėti 
tavęs netekę.

Craig K., Brucę Ę., ir 
Laura Ann, anūkai, kurie 
tave labai mylėjo.

Pijus Dennis, 
Edvardas V., 
Eleanore, marti.

vyras. 
sūnus.

MEN

$3.10 HOUR SAL.

I need six men to help me in the 
evening. 6 to 10, with car. Call

Mr. Clark. RA 5-9400 
(22-28)

GOOD OPPORTUNITY South Jer
sey, qualified die maker, progressive, 
and draw die, top rates and all be
nefits. Permanent full time position. 
Dial 1-609-881-1935 for information.

(24-26)

MAINTENANCE MAN. Excellent 
opportunity for individual with tho
rn knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also expd 
in maintenance of sheet 
ricating machinery and 
Background in piping 
Permanent position with 
nefits and good working 
An equal opportunity
P-W Industriees, Inc. 11500 B-Roo- 
sevelt Blvd., Phila., Pa.

metal fab- 
equipment, 
desirable.

liberal be- 
conditions. 
employer.

(24-30)

Help Wanted Female

SHOP TRAINEES

General Production Work. Need 
mechanically inclined individual in
terested in learning new. production 
techniques. Sick leave, vacations, ho
lidays, merit increases. Call Mr. 
Kowski. OL 9-8400. SPECIALTY 
GLASS PRODUCTS, INC., 143 Ter
wood Rd., Willow Grove, Pa.

(18-25)

letter 
pro
Day.

PRINTING PRESSMEN 
AND TRAINEES

Experienced and trainees 
press printers for modern 
gressive shop. West Phila.
All fringe benefits, Blue Cross & 
Blue Shield. Trainees interested in 
learning and have aptitude, earn 
while learning. Call JE 3-6643.

(18-24)

CON WED CORPORATION. Pro
duction workers, now hiring. Steady 
shift. Excellent benefits and start
ing rates. CON WED CORP., De- 
lanco Rd., Delanco, N. J. Call for 
appt. 461-3400. (20-26)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience on small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

2424 
Pa.

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING 

CO.
State Rd., Cornwells Heights,

(20-26)

CABINET MAKER. Formica man, 
machine hand and apprentice. Per
manent position. Apply:

VAST WOODWORKING 
COMPANY

3016 E. Thompson St.
(22-25)

WOMEN 30 to 45. To assemble 
small parts. Good pay, vacation, 
many benefits. Pleasant working 
conditions. Steady work. Hours 7:3^ 
to 4:00. Starting rate $1.75, in
creases come fast. Apply for inter
view: DA 9-9611. (18-24)

ACCOUNTING CLERK
Excellent opp. for exp. comptome

ter operator. Typing, fig. apt. req. 
Interesting and challenging pos. with 
opp. for adv. Bene, program. Call 
or send resume to G. F. ROCCAMO, 
GA 6-4600. Horace T. Potts Co., 
Erie Ave. and “D” Street. (20-22)

EMBROIDERER on Singer 107 W100.
Experienced. Steady work with some 

overtime available.
Apply: MORITZ EMBROIDERY

1531 Vine St. ((22-25)

DICTAPHONE OPERATOR
Rapid. Mfg. experience preferred. 

Good benefits. Call for appointment. 
J. MAIMON & SONS, INC.,

15th & Lehigh Ave., BA 5-3650
(22-25)

CLERICAL TEMPORARY 

WE NEED 
CLERKS

TYPISTS 

STENOGRAPHERS 
KEY PUNCH 
OPERATORS 
COMPUTER 

OPERS. 
$$ NO FEE $$ 

Ask About Our 
VACATION PLAN
Immediate Assignments

Phila. Suburbs
Work full days—weeRs-longer 

Experience and Personal 
Interview Required 

parTIME
1530 Chestnut St., 568-6561

ICE CREAM
Freezer operator and ice cream 

mix-pasteurizing man
SUNNY MAID ICE CREAM CO.,

2911 Ellsworth St. HO 8-3100.
(22-27)

INSPECTORS
First class for machine shop, must 

be able to inspect Tooling as well 
as: parts. All benefits.

KING MACHINE 
1-609-829-1115 — Palmyra, N. J.

(24-26)

PRODUCTION
WORKERS

Manufacturing experience preferr
ed. Excellent wages, shift premium, 
and fringe benefits, with growth op
portunities. Rotating shift work, 2 
years minimum H. S. Apply direct 
Personnel Office. (Open 7 days per 
week

An

for applications).
OWENS CORNING
FIBERGLAS CORP.

Barrington, N. J.
Equal Opportunity Employer.

(24-27)

GENERAL SHOP HELP. Alumi
num finishing company located just 
off Rt. 95 in N. E. Phila. Steady 
employment, good starting rate and 
company benefits. For interview ap
pointment call

DE 8-2297. (24-25)

Užrašykite “Laisvę” savo 
gimiąems, gyvenantiems 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių*

Machinists.
CHUCKER OPERATORS

Permanent positions on First Shift 
for Chucker Operators on new Bri
tain machines. Minimum 3 years ex
perience in machine shop.

Applicant must be familiar with 
automatic screw machine or turret 
lathe tooling. Basic tools and meas
uring equipment required.

Pleasant working conditions, good 
starting salary, company-paid fringe 
benefits. Apply Personnel Dept.

ACTION MFG.
2402 Orthodox

An Equal Opportunity

CO.
St.
Employer.

(24-25)

BROOKSIDE COUNTRY CLUB 
has opening for Salad & Sandwich 
Maker. Salary commensurate with 
experience. Paid life insurance, hos
pitalization & vacation. Dial 323- 
4520 for interview. Pottstown, Pa.

(24-26)

PAPER Bag Machine Operator. 
Expel. Opening available in a Bal
timore Folding Paper Box Plant. 
Must be qualified to setup, operate 
and adjust machine and train as
sistants. Good oppty for right man. 
Write or call Maryland Paper Box 
Co., 4545 Annapolis Rd., Baltimore, 

iMd., 21227. 301 ST. 9-1700. (24-29)
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“Laisvės” Bendroves dalininkų 
suvažiavimui sveikinimai

Iš Lietuvių Moterą 
Klubo veiklios

Sveikiname “Laisvės” Ben
drovės dalininkų suvažiayi- 
mą, linkėdami geriaus 
sėkmės jūs darbuose. “Lais
vė” yra mūsų mylimas la 
rastis—čia randate $5.—■ 
L. Bekešiai.

os

k

Bayonne, N. J.
Sveikiname “Laisvės” da

lininkų suvažiavimą, linki
me geriausios sėkmės daly
viams, gerų nutarimų dėl 
laikraščio “Laisvės”. Čia 
randate $10. S. K. Radusiai.

Bridgeport, Conn.
Laisvės” B-vės šėrinin|kų 

su
(C

suvažiavimą sveikina
$13. Linkime gera tarinių.
Draugišaki, J. J. Mockaii
Aukojo:

A. A. Mureikai ... $5
; J. L. Mockaičiai •.. 5

A. Švėgžda ............. ’ 3

is.

00
00
00

Binghamton, N. Y.
Sveikiname “ L a is v ė s’ ’ 

B-vės šėrįninkų suvažiavi
mą, linkime geriausių pa
sekmių. Čia randate $3.

Draugiškai, J. K. Vaiče
kauskai.

Binghamton, N. Y.
Sveikiname “Laisvės” Ben

drovės suvažiavimą ir “L 
svės” kolektyvą. Linkime 
dar daug metų gyvuoti 
kovoti už taiką visame pa
saulyje. Čia randate $5. 
V. Žukai ir Helen Žukas

ai-

ir

M.

Bridgeport, Conn.
Čia randate čekį sumo 

$10. Sėkmės Jums už tai 
žmonijai. Mykolas Arison.

ie

Pittsburgh, Pa.

Chester, Pa.
Gerb. Draugai! Sveikinu 

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimą, linkiu, kad mūsų 
spauda tvirtai laikytųsi dar 
daugelį metų, lankytų mū
sų namus, nešdama apšvie-l 
tą mūsų tautiečiams. Ne
galiu kartu su jumis būti 
ir svarstyti spaudos reika
lus. Šiuo laiku turiu bisku- 
ti sveikatą pažeistą, bet lin
kiu visiems “Laisvės” skai
tytojams, kolektyvui ge
riausios sveikatos ir sėk
mės jūsų darbe. Prisidedu 
su auka $20. Draugiškai, A. 
Lipčius, Eddystone, Pa.

Šiuomi sveikinu “Laisvės” 
B-vės dalininkų suvažiavi
mą, ir linkiu daug sėkmės. 
Čia randate mano mažą au
ką $5. J. Purtiek.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. sveikina “L 

svės” B-vės dalininkų suva
žiavimą su $10. Linkime 
sėkmės.

Nuo pavienių:
Petras Puišis,

Chicago, Ill..........
Anna G^itz,

Cambridge. Mass.
B. Salaveičikas.
St. Petersburg, Fla. 3.00

$5.00

.3.00

li

Montreal, Canada
LLD Montreal kuopa sv< 

kįna “Laisvės” B-vės dali
ninkų suvažiavimą, ir siun
čia širdingiausius linkėji
mus suy ažiavimo dalyviams 
ir visam “Laisvės” kolekĮtv- 
vui. Čia randate $25. L. 
sielis, kp. fin. sekr.

ei-

Si

Cherty Hill, N. J.
Sveikinu “Laisvės” B 

drevės šėrininkų suvažiavi
mą. Lihkiu visiems daug 
sėkmės tarimuose dėl laik
raščio “L.” gerovės, čia 
randate $5. Su pagarba, 
John Shinkunas.

en

LIŪDNAS

Woodhaven, N. Y.
Sveikiname “Laisvės” da

lininku suvažiavimą, linkė
dami “Laisvei” - ilgai lanky
ti skaitytojų namus.

Čia randate $5. P.
Siauriai.

ir

Šiuomi ir baigiasi 
žiavimo sveikinimai.

suva- 
Nuo 

pradžios- iki dabar viso su
važiavimui sveikinimų gau
ta $3 015.00.

Dėkojame geriesiems rė
mėjams ir visiems, kurie 
linkėjo geriausios sėkmės. 
Iš mūsų pusės, mes darysi
me vięką, dirbsime kolekty
viškai, kad laikraštis “Lai
svė” lankytu jūsų namus 
ilga, ilgą laiką.

“Laisvės” Administracija

Klubo veik
Kovo 20-os dienas vakar 

“Laisvės” salėje 
lietuvės susirinko 

I Klubo posėdį.
Jį atidarė klubo pirmi

ninkė Ieva Mizarienė, o ve
dėja išrinkta A. Cibulsky?

Atsistojimu pag 
rasi Klubo narė 
Kalvaitienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą iš klubo vei 
bo reikalai yra ge 
vyje.

Moters Dienos 
mo komisija pran 
parengimas buvo 
kai pasekmingas, 
publikos prisipildė 
lė. Finansų sekretorė V. 
Nevinskienė pranešė, kad, 
apmokėjus išlaidas, klubui 
liko $124. I. Miza 
minė, kad Motei 
paminėjimas gera 
ir padėkojo p a r e n g i m o 
komisijai už 
gą priruošimą ii 
rai visoms klubietėms už 
gražų kooperaviir 
gimo reikalais.

Reikia priminti 
misija ne tik dirbo, kad pa
rengimas būtų pasekmingas, 
bet dar prisidėjo 
Ona Čepulienė $ 
maistu, ir Elena Feiferienė 
$2 vertės parengi 
menų. Ačiū joms.

Elena Feiferien 
’ raportą iš laikraščio “Lais
vės” dalininkų suv 

1 įvykusio kovo 17 
vės” salėje. Sakė,

1 vimas buvo pasekmingas, 
laikraščiui davė g 
terialinės param 
laiku “Laisvė” yr 
stovyje.

Klubietė Uršulė Bagdo
nienė sugrįžo iš Floridos ir 
perdavė mūsų klubui ge
riausius floridieč: 
mus. Ten ji sus 
sų klubo nares V, 
nę ir H. Mikitas, 
mokėjo klubui d 
E. Vitartienė įsi.r 
bą, pasimokė j o $ 
amžina klubo na

Per L. Kavali 
LLD įsirašė J. P.

Klubietė Nastė 
nė, gyvenanti Hu 
kaip praėjusiais 
šiais metais paaukojo klu- 
bietėms $5 paslv 
Ačiū jai.

Ieva Gailiūnienė, Anna 
Malinauskienė ir 
nė pasimokėjo kl 
ir tapo amžinomis klubo na- 

i rėmis.

e 
)ažangios 
į Moterų

srbtą mi-
Marija

<los. Kiū
rame Sto

atžymėjo 
esė, kad 
visapusiš- 

gražus;
i pilna sa-

niene pri- 
’s dienos 
i pavyko,

rūpestin- 
bend-

ą paren-

kad ko-

su auka:
2 vertės

mui reik-

3 pateikė

ažiavimo, 
d. “Lais- 

, suvažia-

^ažios ma
os. Šiuo 
a gerame

PRISIMINIMAS

Uršulė (Senkiūtė) Bieliauskienė
Mirė Kovo 29, 1965 m.

Laikas greit bėga. Jau treji metai <kai nete
kome mylimos žmor os ir motinos. Ji visuomet 
pasiliks mūsų mintyse.

Petras Bieliauskas, vyras
Albina,' dukra

Richmond Hill, N

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršule Bieliauskiene
Mirė k< 
Richm

Jau treji metai ri

wo 29, 1965 m.
i|>nd Hill, N. Y.
raėjo kai mirė mieloji mūsų 

Uršulė. Ji buvo lablai maloni moteriškė-draugė. 
Pasigendąme mes ;

Motiejus Klimas
< oe, Emily, Wanda Krupski

os.

Ramsey, N. J.

A. Zeidat .. . . . ........... 2.00
Klubo vardu ačiū visoms. 
Sekantis mūsų klubo su

sirinkimas įvyks balandžio 
17os d. vakare muUis įpras
toje. vietoje. Šis susirinki
mas bus skirtingas, kadangi 
klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė gegužės mėnesio 
pradžioje vyksta Lietuvon 
su nepaprasta misija — ji 
veža savo vyro Rojaus Mi- 
zaros pelenus, kurie jo gim
tajame krašte bus palaidoti. 
Kviečiame visas klubietes 
atsilankyti. Aptarsime klu
bo reikalus ir palinkėsime 
mūsų mielai Ievutei laimin
gos kelionės ir ištvermės 
liūdesio valandomis.

Prašome visas prisiminti 
balandžio 17 d. vakarą. Tu
rėsime ir vaišių. V. B.

MIRe
Kovo 27 d. naktį mirė 

Niujorko Lietuvių Motera 
klubo narė Ona žvagždienė. 
Pašarvota P. Ballas koply
čioje, 660 Grand St., Brook
lyne. Kada bus laidojama, 
dar nebuvo žinoma, kai šią 
žinią perdavė M. Yakštienė.

Mirė dr. V. Kanauka
Kovo 22 dieną nuo šir

dies smūgio mirė žinomas 
Brooklyno daktaras Vincas 
Kanauka, buvęs Kauno 
VDU chirurgijos profeso
rius. Dr. V. Kanauka medi
cinos studijas baigė 1917 
m. Kijevo universitete, 1929 
m. Kauno universitete, ap
gynė disertaciją ir gavo 
chirurgijos daktaro laipsnį, 
buvo chirurginės klinikos 
vedėjas, o 1942 m. perėmė 
bendrosios chirurgijos dės
tymą universitete. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 m. atvyko į JAV. Ve
lionis išgyveno 74 metus, 
parašė keletą medicinos 
mokslo studijų; politikoje 
laikėsi liaudininkų srovės. 
Atsisveikini m a s (“Akade
mija”) suruošta šermeninė
je kovo 25 d., palai d o t a s 
Cypress Hills kapinėse ko
vo 26 d.

Velionis mirdamas paliko 
brolį, žmoną, sūnų, dukrą 
ir keturis anūkus.

Dr. L. Vladimirovas su 
paskaita Buffalo univ.

Dr. Levas Vladimirovas, 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktorius, kovo 18 d., bu
vo nuskridęs į Buffalo, N. 
Y., kur skaitė paskaitą vie
tos universitete.

Paskaitos pasiklausyti bu
vo gausiai susirinkęs uni
versiteto jaunimas, profe
sūra ir vietos intelektualai.

Savo paskaitoje dr. Vla
dimirovas tarybinio moksli
ninko akimis pažvelgė į 
amerikiečių biblioteki n i n - 
kystę. Panašia tema jisai 
šiuo tarpu ruošia spaudai 
knygą, kurią išleis Bawker 
Company.

Prieš paskaitą universi
tetas suruošė dr. Vladimo- 
vo garbei priėmimą.

Paskaita įvyko ryšium su 
universitete naujai pradė
jusia veikti bibliotekinin
kų mokykla. (

Balandžio mėnesį dr. Vla
dimirovas kaip prelegentas 
pakviestas į Columbia Uni
versity, New Yorke.

Rep.

Parengimą kalendorius
Kovo 31 d.

LLD 1-oji kuopa rengiaX 
filmų popietę 2:30 vai. po
piet., “Laisvės” salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.
. t

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Balandžio 28 d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

Gegužes 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

ų linkėji- 
itiko mū- 
. Bovinie- 
Jos pasi- 

uokles. O 
■ašė į klu- 
55 ir tapo 
re. < 
suskaitę į

Kaulinie- 
ntingtone, 

taip ir

ai š i n t i.

Karvelie- 
abui po $5

Aukos
Margaret Jakš 
V. Milinkevičie 
Liepiene -___
Dobilienė ___
F. Mažilienė ..

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
malonūs draugai ir geri

“Laisvės” bendradarbiai.
Rašo Juozas Baltušis, kad jį 

į lovą buvo paguldęs gripas ir 
plaučių uždegimas.

Rašo A. Liepsnoms, kad jį 
buvo parbloškęs inf a r k t a s 
(širdies sunegalavimas).

Labai gaila. Iš gilumo šir
dies abiems linkiu greitai ir 
pilnai susveikti.

so

tis $5.00
:[nė .. 5.00 

...... 3.00 
...... 5.00 
...... 3.00

Kalbant apie rašytoją Juo
zą Baltušį, jis, man atrodo, 
turi teisės didžiuotis, kad jau 
kelintame Clevelando smeto- 
nininkų “Dirvos” numeryje 
jam “kailį vanoja” Bronys 
Raila. Mat, prieš kurį laiką 
viename laiške'“Laisvei” rašy
tojas pabarė Railą už jo pro- 
nacišką priešlietuvišką veiklą.

Vietoje užsiginti, Raila su 
pasididžiavimu prisipaž į s t a , 
kad dar 1940 metais jis pa
spruko iš Lietuvos pas Hitlerį 
į Vokietiją, kad ten naciai jį 
aprūpino darbu ir kad jis ten 
tuoj aktyviškai įsitraukė į 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 
veiklą.

Frontui vadovavo hitlerinin
kas K. Škirpa. Gi Fronto pa
skirtis ir misija buvo Lietuvo
je suruošti sukilimą prieš liau
dies valdžią su Paleckiu prieš
akyje, kai Hitlerio kruvinosios 
ordos įsiveržė į Lietuvą ir pra
dėjo ją niokoti, jos žmones 
masiniai skersti.

Tai toks jo atsakymas įžy
miajam Lietuvos .rašytojui, iš
tikimam lietuvių tautos sūnui, 
kuris nebėgo su Raila pas 
Hitlerį, kuris visa savo ener
gija padėjo Lietuvą prikelti iš 
karo griuvėsių ir pakelti ją į 
pirmiau nė nesapnuotas aukš
tumas visose gyvenimo srityse.

Išvogė iš saugiosios 
šėpos turtą

Grupė plėšikų nakčia įsi
gavo į Manufacturers ban
ko skyrių 63-63 108 St. Fo
rest Hills. Negaišavo jie 
ieškoti kokių stalčiuose už
mirštų mažniekių, bet leido
si į saugumo dėžes (depo
sit boxes). Kiek iš jų su
rinko, banko vedėjai tikisi 
sužinoti tik tuomet, kada 
visi dėžučių savininkai pa
tikrins savo padėlius. Plėši
kai

SERGA
Jau antra savaitė vėl ne- 

sveikuoja mūsų “Laisvės” 
administratorius drg. Pra
nas Buknys. Atrodo, kad 
jam bus pasikartojęs pir
miau pasireiškęs kairiaja
me šone negalavimas. Jis 
ir dabar guli toje pačioje 
Linden General ligoninėje 
(Room 115). Antradienį ap
lankėme: Pranas skausmais 
nesiskundžia, ir atrodo ge
rai. Reikia tikėtis, kad grei-

Filmai — šį sekmadienį
Šiuo primename, kad LLD 

pirmosios kuopos filmų po
pietė įvyks jau šį sekma
dienį, kovo 31 d., “Laisvės” 
salėje, 102 St. ir Liberty 
Avė., Ozone Parke. Pra
džia 2:30 vai.

Filmus demonstruos žur
nalistė 
liūnaitė. 
eiti.

Filmų
visi pasivaišinsime pyragu 
ir

Salomėja Narke- 
Prašome visus at-

rodymą užbaigus,

nes

pabėgo, matyt, išsigan- 
policijai jau pribūnant, 
gausiai palikta įrankių.

Aido Chorui
Aidiečiai prašomi visi at

vykti į pamoką šio penkta
dienio vakarą, kovo 29 d.

Mokytoja ir Valdyba

Trečiadienį telefonu kal
bėjausi su Irena Levaniene. 
Ji skundėsi, kad jos drau
gas Kancy turi nesusiprati
mų su širdimi, ir bendrai 
sveikatos padėtis nesanti 
geriausia.

Kaip žinia, abudu Leva- 
nai laisviečiai ir viso pažan
gaus judėjimo rėmėjai. Gai
la, kad draugo Kancy svei
kata sušlubavo. Linkime 
jam greitai susveikti.

ava.
elrodis: imti Lefferts

Avė. stotyje.
Rengėjai

BROOKLYN, N. Y.
Keturiolikametine sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovo dvidešimt devintoji man 

idno prisiminimo diena.

Tauri jo

Jonas Puodžiūnas mi
rė, bet jo šiltas artimu
mas gyvena ir šiandien. 
Mirtis užgesė jo gyvy
bę, o ne atmintį tų, ku
rie pasilieka vykdyti jo 
norus.

širdis lai būna mums akstintoja 
dirbti—vykdyti jo idealą.

Brolis

&įF8 Priežastys kodėl PODAROGIFTS, INC.,-®* 
pritraukia tūkstančius naujų klientų, kurie siunčia 

DOVANAS Į USSR
Jiems nereikia praleisti laiko pirkime ir nešiojime pakietų į 
išsiuntimo raštines.
Jiems nereikia spėlioti mieras arba spalvas.
Jie sutaupo visas muitines, pakvitavimo ir išsiuntimo lėšas.
Jie arba pasirenka specialę dovaną, kaip tai: automobilių, mo- 
torciklų, televizorių, radiją, šaldytuvą ar —
Jie nusiperka PREKINI ĮSIGIJIMO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
giminės gali įsigyti prekes jo paties pasirinkimo, nuėjus į spe
ciali Vneshposyltorg

DOLERINES KRAUTUVES
Jų giminės gali įsigyti maistinių dalykų, audinių, rūbų ir batų 
pagal jų skonį ir mierą.
Jie sutaupo laiką, už tai kad nėra Transportinio-Atlantic išsiun
timo. !
Jie taupia ant pinigų, už tai, kad prekės DOLERINĖSE KRAU- 
VESE yra nustatytos žemomis kainomis.

Užeikite į Mūsų Parodinį Kambarį New Yorko Mieste!

PODAROGIFTS, INC.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 2 d., 102-02 
Liberty Avė., 7:30 v. v. Kvie
čiame narius dalyvauti, užsi
mokėti duokles, ir aptarsime 
mūsų kuopos ruošiamą ban
ketą. L. K., užrašų rast.

i.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

Ar į bile sekančius skyrius:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia^ Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13-tos kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 3d., 7:30 v. v. 
102-02 Liberty Avė. Kviečia
me narius dalyvauti. Aptarsi
me Seimą, kuris įvyks liepos 
mėnesį, ir kitus reikalus.

Protokolų sekr.
(24-25)

REIKALAVIMAS
Ieškau vietos mano tėvui gyventi 

Richmond Hill ar Brooklyno apy
linkėje. Jis norėtų gyventi kaipo 
įnamis\ pas ką nors, bet reikalui 
esant galėtų pusiau dalintis apart- 
mentu. Jis yra geroj sveikatoj, apie 
valgį (dietą) nereikia rūpintis. w

Aš ir mano šeima persikeliame 
gyventi į New Jersey iš Reading, 
Pa. Mano tėvas pageidauja gyven
ti toje apylinkėje, kur, jis pažino 
daugiau žmonių, negu naujoj mūsų 
vietoje. Prašau skambinti telefonu 
Collect (aš užmokėsiu). 1-215-376- 
3153. Arba rašykite: Mrs. Helen 
O’Connell, 806 Byram St., Reading, 
Pa. 19606 . Klauskite apie Impolį 
Baltrušaitį. (24-27)

APARTMENTS
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevator. 
% block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only $206. Prospect Towers, 9th St., 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See 
agent or call 763-0624.

Charles Caruso, 19 metup 
tapo pašautas sėdėdamas 
savo automašinoj ant 
Grove St., Ridgewoode. f




