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“Mokykla riaušėms malšinti 
Trumano sąžinė 
Šiandien tik avys. . . 
Nesiskaito 
“Mūsų žodis” 
Profesorius gyvačiuojasi

Rašo A. Bimba
Ne juokais jau ruošiau 

rvasaros karščiams sutikti. •' 
orgijos valstijoje nuo vasž 

/pradžios armija išlaiko “ri 
šėms malšinti mokyklą”.

Tai bus lyg ir “antras fron
tas”. Namie žmonių nerimas 
auga. Jį gimdo nepasitenki 
mas vyriausybės politika. Pla
čiai kalbama apie riaušes 
miestuose.

Protinga politika būtų 
traukti Vietnamo karą ir 
sas lėšas nukreipti į pagerįni- 
mą žmonių gyvenimo. Bet 
riausybė galvoja kitaip.
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Harry Trumanas buvo 
klaustas, kaip jam tarn a 
jo sąžinė. Ar jis kada r 
pagalvoja, kokią nuodėmę 
papildė anais metais įsakyda
mas ant Japonijos numesti] 
ra atominių bombų.

Buvęs prezidentas atsi, 
karį jo sąžinė esanti visiškai 
rami ir kad jis naktimis Js.bai 
puikiai išsimiegąs.

Tas tik parodo, kad Truma
no sąžinei ko nors trūksta.
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Nelaimingos tos Utah vals
tijos avys. Vieną dieną c 
giau - kaip šeši tūkstančiai 
pakratė kojas.

Jos buvo aukos bandymo 
nervams paralyžiuoti dujų.

Bandymus daro federa 
valdžia.

Vis tiek turime karštai 
dėkoti, kad šį kartą nuken 
tik vargšės avys. Bet kas 
rytoj ? Kam tokios dujos 
kalingos?

Nereikia nė aiškinti: Ban
dymais norima sužinoti, kaip 
dujas panaudoti prieš 
nes: gal Vietname įprieš viet
namiečius, gal mūsų miestuo
se prieš “riaušininkus”.

Avys nukentėjo tik pri puo
lamai. Ne joms dujos taiko
mos.
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Matote, ką reiškia savo už
nugaryje turėti didelės valsty
bės jėgą. Mažytis Izraelis 

*siskaito nė su Jungtin 
Tautomis.
* Nors, tiesa, ir mūsų Ameri
ka balsavo už rezoliuciją prieš 
jo vėliausią įsiveržimą į 
daną, bet jis puikiai žino, 
ta Amerika su visa ginkluota 
galimybe jį užtartų, jeigu 
užsimanytų jį už tą krinįina- 
lišką žygį pabausti. Todėl jis 
drąsus.

ne
imis

Jor- 
kad

kas

zo-
Ak-

ma-
Ačiū

Gavau žurnalą “Mūsų 
dis”. Jį leidžia Lietuvos 
lųjų Draugija.

Pirmą kartą šį žurnalą 
tau. Įspūdis labai geras,
redakcijai už prisiuntimą

Knygoje
Kraštas” skaitytojas ras 
tą bruožų apie šią p 
draugiją ir jos veiklą, bdi 
delį Lietuvos vyriausybės 
visuomenės rūpinimąsi a 
siais. šiandieninėje 
nėra pamiršta nė 
žmonių grupė.

Klesti Nemuno 
iele- 
likią 
i di- 
i ir 
klai- 

Lietiivoje 
viena jos

šird ngasTa pačia proga 
gpano padėkos žodis eini ir 
mokytojui A. Brazauskui *v 
Medvėgalio už prisiuntimą 
Taikaus leidinio “Muziej|ai ir 

asis

i iš

Jmikaus lei 
aminklai”. Lankyda
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Kataliku vyskupas Dougherty 
priešingas Vietnamo karui

New York. — Romos ka- 
t a 1 i k ų vyskupas John J. 
Dougherty, Seton Hall uni
versiteto prez i d e n t a s ir 
Newarko vyskupijos vysku
po padėjėjas, pasisakė prieš 
karą Vietname stipriau, ne
gu iki šiol buvo pasisakęs 
koks nors Amerikos katali
kų vyskupas.

Jis kalbėjo paskutinėje 
šešių ;dienų pasikalbėjimo 
taikos klausimu sesijoje 
St. John’s universitete. Jis 
pasakė, kad JAV turinčios 
didesnę atsakomybę pasau
linės taikos klausime negu 
bile kuri kita šalis.

Toliau: “Mano manymu, 
ši šalis negali pakilti iki

pasaulinės taikos atsako
mybės tol, kol ji v 
politiką Vietname, 
šiol varė. JAV 
pdlitika Vietname 
tik ta didžioji ūži 
siekimui pasaulinės taikos.” 

Paulius VI 
dažnai pasisako 'įprieš karą 
Vietname, bet Am erikos 
vyskupija mažai nepasireiš
kia taikos klaus 
vyskupo Dougherjy aktyvus 
dalyvavimas “De 
bar” kampanijoje 
vo suorganizuot 
siais metais tiksi 
programą sulaiky 
Vietname, yra ge 
nys.
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Pasaulis liūdi žuvusio avarijoj 
kosmonauto Yuri A. Gagarino
Maskva. — Kovo 28 d. Ta

rybų Sąjungoje buvo gili 
gedulo ;diena, kuomet buvo 
ruošianios iškilmingos vals
tybės laidotuvės pasaulio 
pirmajam kosmonautui pul
kininkui Yuri A. Gagarinui 
ir lakūnui pulkininkui Vla
dimir S. SesYoginui.

Abu šie. jauni talentingi 
vyrai žuvo lėktuvo avarijo
je apie 50 mylių nuo Mask
vos. Abu buvo apdovanoti 
šalies aukščiausiu garbės 
medaliu, herojai Tarybų 
Sąjungoje.

1961 balandžio 21 d. Yuri 
A. Gagarinas, tuomet tik 
27 metų amžiaus, pirmasis 
pasaulyje iškilo erdvėje ir 
apskriejo apie Žemę.

Užuojautos plaukia iš vi
so pasaulio. Am- 
tronautai John 
Scott A. Carpen I 
užuojautos ' 'la’iske 'Tarybų' 
Sąjungos kosmo 
sako: “Mes su jumis liūdime 
Yurio Gagarino. Niekuomet 
neišblės iš mūsų 
milžiniškas atsiekimas, kai 
jis patąpo pirmuoju lakūnu 
erdvėje”.

Prezidentas Johnsonas ir
gi pasiuntė užuojautą, taip 
pat ir viceprezide 
phrey.

Generalinis sekretori u s 
U Thant taipgi pasiuntė ka- 
blegramą, išreikš 
uo jautą.
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Lietuvoje pastebėjau, kad joje 
labai rūpinamasi atstatyti ir 
išsaugoti istorinius paminklus. 
Apie tai taipgi rasite truputį 
duomenų minėtoje knygoje.

arto išrinktas 
prezidentu

Suharto iš

Profesorius Antanas Macei
na, labai stambus klerikališ- 
kos vieros filosofas, pataręs 
“laisvajam pasauliui” bijoti ir 
saugotis “komunistinės gyva
tės akių,” iš visų jėgų užgie
da : “išlikti žmogumi yra pats 
svarbiausias dalykas”.

Taip ipat kreipdamasis į 
“lietuviškąjį jaunimą” profe
sorius postringauja: “išaug
ti ir išlikti pilnaverčiu žmogų, 
mi; žmogumi aukštos kultū
ros, gilaus išsilavinimo, skaid
rios moralės; kūrybišku žmo
gumi savo srityje, žmogišku
mas yra pati didžiausia ver
tybė — tiek tėvynėje, tiek 
tremtyje” (“Darbininkas,” ko
vo 26 d.).

Tik viena bėda: šitie gra
žūs žodžiai išplaukia iš lūpų 
žmogaus, kuris negali didžiuo
tis nei “skaidria morale”, nei 
žmoniškumu. Aš manau, kad 
šiandien žmogus, kuriam .vai
denasi “komunistinės gyvatės 
akys”, švelniausia pasakius, 
parodo savo baisų moralinį 
susmukimą ir neturi teisės kal
bėti apie moralę ir žmogišku
mą.

Jakarta, Indonezija.—Ge- 
kuris va- 

os valdžiai
nerolas Suharto, 
dovavo Indonezi; 
per paskutiniuosius dvejus 
metus, pagaliau 
dento titulą, 
teikė 828 narių 
tas.

Nors opoziciją buvo di
delė iš studentų 
tų ir mozlemų grupių pu
sės, asamblėja gene r o 1 u i 
taipgi suteikė penkerių me
tų terminą, kūno jis la
bai norėjo. Taipgi 
tarta šaukti pa 
asamblėjos rinl 
metais. Iki šiol 
nariai buvo valdžios virši
ninko skiriami.

Suharto aršus 
munis tų, ir jam 
smurto keliu va 
vo išžudyta deš: 
tančių komunist 
pritariančiųjų.
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JAV advokatas Morgen- 
thau kaltina Vim Chemists 
krautuvės savir 
kime taksais 55 
dolerių.

inkų nusu- 
tūkstančių

Sulaiko Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą 90 proc.
Washingtonas. — šio sekmadienio vakare kalbėda

mas per televiziją, prez. Johnsonas nustebino visus, pa
reikšdamas, kad jis nebus kandidatu prezidento vietai, 
nepriims Demokratų partijos nominacijos kitam prezi
dento terminui.

Tuo pačiu kartu jis pareiškė, kad sulaiko šiaurės 
Vietnamo bombardavimą 90 procentų ir tik bombar
duos šiaurės Vietnamo pasienį prie Pietų Vietnamo. 
Tuo žygiu jis norįs įrodyti norą eiti prie derybų, kaip 
greičiau karą baigti.

Savo kalboje jis kreipėsi į šiaurės Vietnamo prezi
dentą Ho Chi Minh, kad jis sutiktų tartis. Kvietė Ta
rybų Sąjungą ir Angliją kaip Ženevos konferencijos 
pirmininkes, kad jos sušauktų pasitarimo konferencijas.

Kartu jis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos tvirtins 
savo militarinę galią Pietų Vietname. Jeigu iš šiaurės 
Vietnamo nebus parodyta noro tartis, sako prez. John
sonas, tuomet visos m it’.i tarinės jėgos bus mestos ir šiau
rės Vietnamas bus daužomas iš visų pusių.

Kol kas sunku pasakyti, kas iš tų Johnsono maniev- 
rų ^alės išeiti, šiaurės Vietnamas daug kartų pareiš
kė, kad prie derybų stalo bus galima eiti tik tuomet, kai 
Jungtinės Valstijos sulaikys besąlyginiai šiaurės Viet
namo bombardavimą ir visus militarinius veiksmus. O 
dabar prez. Johnsono žygiai rodo, kad bombardavimas 
sulaikomas sąlyginiai, kad jis bus tęsiamas šiaurės Viet
namo pakraštyje. Vadinasi, kariniai veiksmai ir toliau 
bus tęsiami prieš šiaurės Vietnamą.
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Negras užmuštas, 50 sužeista 
Memphis demonstracijoje

Memptis, Tenn. — 16 me
tų amžiaus negras užmuš
tas kovo 28 d. masyvio pro
testo maršo eigoje kuriam 
vadovavo dr. Martin Luther 
King Jr.

6,000 maršavo Memphiso 
biznio sekcijoje. Daug jų 
buvo streikieriai iš Sanita- 
cijos departamento. Jie išė
jo į streiką vasario 16 d.

Sakoma, maršas buvo su
laikytas lokalinių vadų, ka
da. prasidėjo betvarkė. Po
licija sako, būk tai prasidė
jo vandalizmas, daužymas 
biznio vietų langų ir vagys
tės.

Vienok pripažinta, kad 
maršuotojai ėjo tvarkingai. 
Kai jie buvo sulaikyti, ap-

sisuko ir pradėjo grįžti at
gal. Tuomet policija pradėjo 
mesti į maršuotojus ašari
nes bombas ir kitokius che- 
mikalinius nuodus. Taipgi 
policija puolė maršuotojus, 
daužydama žmonnes lazdo
mis.

Mažiausia 50 žmonių bu
vo sužįeista. Apie 120 buvo 
areštuota.

Gubernatorius Ellington 
iššaukė iki 4,000 nacionali
nės gvardijos ir kiek tik ga
lėjo sumobilizuoti miesto ir 
valstijos policijos. Tai darė 
prašomas majoro Loeb.

Taipgi 8,000 kareivių bu
vo surikiuoti sargyboje.

Autobusai sustoja kursa
vę.

Prancūzija kaltina šnipavimu 
buvusį Sargybos viršininką

Madrid rtiniversitetas uždarytas
Madrid, Ispanija.* — Kovo 

28 d. valdžia įsakė uždaryti 
neribotam laikui neramumų 
apsėstą Madrido .universite
tą po įvykusio susikirtimo 
studentų ir policijos, 
buvo pats aštriausias 
sų buvusių pirmiau.

Sis valdžios žygis 
kaip smarkiai kyla politinis 
įtempimas Ispanijoje ne tik 
studentų tarpe, bet ir dar
bininkų, ir net kaikuriose 
paties režimo grupėse.

Tuo laiku, kai valdžia įsa
kė tuojau uždaryti univer
sitetą “iki naujų įsakymų”, 
šimtai policijos apsupo JAV 
ambasadą, kuri randasi pa
čiame viduryje Madrido 
miesto. Tai buvo daroma, 
nes studentai ir darbininkai 
planavo demonstraciją pro-

kuris 
iš vi

įrodo,

16 balty vyry teisiami 
už užmušimą negro
Hattiesburg, Miss. — Fe- 

deralė “grand” džiūrė ap
kaltino 16 vyrų už užmuši
mą prieš du metu negrų va
do Vernon [F. Dahmer. Dah
mer buvo negrų vadas šioje 
apylinkėje.

Dešimt iš 16 kaltinami 
“uždegimu ir sudeginimu” 
Dahmerio namo ir biznio 
vietos (grosernės) 1966 m. 
sausio 10 d. Septyni iš tų 
dešimties kaltinami žmog
žudystėje.

Sao Paulo, Brazilija. — 
JAV konsulate eksplodavo 
dvi namie darytos bombos. 
Trys braziliečiai buvo su
žeisti, konsulate langai iš
daužyti, sienos sugriautos 
ir daug knygų bei baldų su
naikinta.

testui prieš Amerikos bazes 
Ispanijoje ir prieš karą 
Vietname.

Sakoma, valdžia uždarė 
universitetą, kad būtų gali
ma policijos jėgas panaudo
ti kontroliavimui nepasiten
kinusių darbininkų. Polici
ja, kovo 27 d., prievarta iš
metė 2,000 darbininkų iš au
tomobilių fabriko, kurį val
džia tvarko 
norėjo laiky 
monstraciją.

Kita priežastis uždarymo 
universiteto, sako kai kurie, 
tai kad valdžia nenori da- 
leisti studentams ir darbi
ninkams glaudžiau susi
jungti opozicijoje prieš val
džią.

Studentams maršuojant 
iš universiteto, policija juos 
atakavo lazdomis.

Darbininkai 
;.i protesto de

Paryžius. — Vais t y b ė s 
prokuroras apkaltino Mau
rice Picard, aukštai stovin
tį valdžios tarnyboje, komu
nikacijoje su kitomis val
džiomis. Sako, ta komunika
cija buvo tokio pobūdžio, 
kad galėjo pakenkti Pran
cūzijos militarinei ir diplo
matinei pozicijai arba jos 
ekonominiams interesams.

Nors nebuvo įvardintos 
šalys, bet nuo to laiko, kai 
tapo suimtas Picard, Pary
žiaus spauda įrodinėja,; kad 
tai galėjo būti Vakarų Vo
kietija. Sakoma, kad Picard 
taipgi turėjęs reikalų su 
JAV ir Rytų Vokietija.

Dviem dienom po Picardo 
arešto, Vakarų Vokietijos

prezidentas Lubke pranešė, 
kad jis niekad nebuvęs Ri
čardo artimas. Lubke vie
nok apdovanojo Picardą 
medaliu 1964 metais. Taip
gi sakoma, Picard buvęs 
geras bičiulis Konrado Ade
nauerio.

Picard — medaliu apdo
vanotas, veteranas “Pran
cūzijos Priešinimosi” judė
jimo ir buvęs Buchenwaldo 
koncentracijos stovykloje. 
Po karo jis buvo apkaltin
tas kaip Gestapo inforųje- 
ris, bet likosi išteisintas. 
Nuo to laiko jis tarnavo 
valdžioje, kur jam buvo 
daug progų susitikti su Va
karų Vokieti jps autorite
tais.

Fulbright prašo, taikos 
vedybų tarpininko
Washington. — Senato

rius J. W. Fulbright, demo
kratas iš Arkansas valsti
jos, pateikė rezoliuciją, rei
kalaujant bešališko, “kabi
neto nario lygio” tarpininko 
vedimui derybų už taiką 
Vietname.

Fulbright, kuris yra Se
nato užsienio reikalų komi
teto pirmininkas, pareiškė, 
kad reikia paskirti žmogų, 
kuris dar nėra “identifikuo
tas su jokia specialaus gal
vojimo mokykla.”

Washington. — Trys na
cionalinės sveikatos organi
zacijos reikalauja 18 mili
jonų dolerių kovai su vene
rinėmis ligomis.. Sakoma, 
kad gonorrhea plečiasi mū
sų šalyje baisiai pavojingu 
greičiu.

JAV Komunistų partija 
šaukia konvenciją

New York. — JAV Ko
munistų Partijos nacionalis 
pirmininkas Henry Wins
ton ir generalinis sekreto
rius Gus Hali išsiuntinėjo 
“visoms partijoms organi
zacijoms ir nariams” laiš
kus, šaukiant specialę na- 
nacionalinę konvenciją New 
Yorke, liepos mėn. tarp 4 
ir 7 d.d. ___

Svarbiausias punktas, sa
ko šaukimas, tai apdiskusa- 
vimas ir priėmimas JAV 
Komunistų partijos naujos 
programos.

- Kiti svarbūs klausimai, 
sako jie, “1968 rinkimai ir 
pastatymas Komunistų par
tijos pozicijoje, kad galėtų 
reaguoti visuose istoriniuo
se reikaluose liečiančiuose 
mus dabartiniu laiku”.

Philadelphia, Pa. — Kovo 
26 d. Kvekerių mitinge buvo 
pasmerktas draftas. Nutar
ta užtarti ir remti tuos, ku
rie priešingi Vietnamo ka- 
kui, ar jie būtų Kvekeriai 
^(Quakers) ar ne.

R. Mizaros atminimui 
konkursas

Alytus. — Rajono laikraš
čio “Komunistinis rytojus” 
redakcija pagerbdama Lie
tuvos TSR liaudies rašyto
jo Rojaus Mizaros atmini
mą, paskelbė literatūrinį 
konkursą geriausiam pro
zos ir poezijos kūriniui 
(publicistiniam straipsniui, 
apsakymui, apybraižai, re
portažui, pamfletui, eilėraš
čiui). Konkurse kviečiami 
dalyvauti respublikos rašy
tojai, žurnalistai, kiti asme- 
hys, kilę iš Dzūkijos.

Geriausi kūriniai bus pre
mijuojami. Pirmoji premija
— 200 rublių, dvi antrosios
— po 150 rublių, dvi trečio
sios — po 75 rublius ir dvi 
paskutinamosios — po 25 
rublius. •

Kūriniai pristatomi iki 
lapkričio 1 dienos.

(Eita)

Washington. — Dide s n ė 
pusė vyrų, pašauktų į draf- 
tą šiais metais, bus kolegi
ją baigusieji. Taip sako gy
nybos departamentas.
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TŲSIMĄ IR PLĖTIMĄ
Mūsų lietuviškieji kleri

kalai visa burna varo pa
smerkimo propagandų prieš 
tuos, kurie norėtų Vietna
mo karų baigti, kurie daro 
spaudimų ant prezidento 
Johnsono ir vyriausybės, 
kad užsieninė politika būtų

Taip—“geda Amerikai”!
TEGU kalba kiti. Tegu kalba už mus stambiausias 

kapitalistinis laikraštis “The N. Y. Times” (kovo 26 d.)

pakeista.
Chicagos kunigų “Drau

gas” (kovo 26 d.) šaukte 
šaukia:

“Taikos karveliai” — sena

savo vedamajame “Starvation in Mississippi.” Prašome: 
“Tai gėda, kad šioje turtingiausioje šalyje pasaulyje 

kūdikiai miršta badu ir vaikai auga liguisti ir sužalo-
ti... Viename Mississippi^ paviete iš kiekvieno tūks
tančio gimusių negrų kūdikių 51 miršta kūdikystėje,— 
tai tris kartus daugiau negu tarp baltųjų žmoįiių. Blo
gas maitinimasis nėštumo metu ir per pirmuosius metus 
po gimdymo turi nebepataisomų poveikį į yąiką, suža
loja jo dantų, jo kaulų struktūros ir veikiausia jo sme- 

Paaugesni vaikai negali lankyti 
o apsiauti, arba eina mokyk- 
ojas. Jie auga lūšnose, ku- 
i išvietės. Jų motinos per-

genų veiklos kokybę, 
mokyklos, nes jie neturi ku 
lon skudurais apsivinioję H 
riose nėra nei vandens, ne 
krautos darbu, o jų tėvai per daug dažnai neturi darbo...

Ši desperacija ir žemių;
Mississippi valstija, arba 
arba negrais.

antis skurdas nesiriboja tik 
tik pietinių valstijų kaimu, 

Skandališkas kūdikių mirtingumas ir 
malnutricija (blogas maitinimasis) gyvuoja kiekvieno 
didmiesčio lūšnynuose. Skurdas sužaloja kūnus ir su
traiško viltis daugelio baltųjų Kentucky ir West Virgi
nia valstijų kalnynuose..

toriai Fulbright, Kennedy, Me 
Carthy, Morse ir kiti, griežtai 
išėję prieš prezidentų John- 
sonų ir jo vyriausybę ryšium 
su karo vyksmu Vietname, 
prezidento nenugąsdino, bet 
jį privertė dar aiškiau išryš
kinti to karo tikslus ir sustip
rinti jėgas, 'kad ir vėl galėtų 
pereiti į ofenzyvų. Vėliausios 
žinios iš karo fronto liudija, 
kad amerikiečiams ir sųjangi
ninkams pradeda geriau sek-, 
tis kovoje su agresoriais ko
munistais. Tai yra pats ge
riausias atsakymas “taikos 
karveliams”, kurie net taip'to-

rinti pirmųjų kiaušinių parti
jų, ir po trijų savaičių sucyp- 
sės 14 tūkstančių geltonpūkių. 
Pirmiausia fabrikas prisiau
gins 65 tūkstančius veislinių 
vištų, po to pradės išleisti ir 
broilerius.

Tarp 49 pastatų, kuriuos 
priėmė valstybinė komisija,— 
13 vištidžių, 5 aklimatizato- 
riai, 9 bruderhauzai ir inku
batorius. Tačiau tai tik pir
moji fabriko eilė. Statybinin
kai dirba toliau, šiemet jie 
perduos paukštininkams dar 
25 bruderhauzus ir skerdyklų 
su 300 tonų talpos šaldytuvu. 
Pilnai pastačius fabrikų, ruda- 
miniečiai kasmet parduos po 
2 milijonus broilerių.

Fabrike dirbs daugiau kaip 
700 žmonių. Todėl statoma ir 
gyvenvietė. Pamatai padėti 
trims gyvenamiesiems na
mams, kuriuose apsigyvens 
165 šeimos. Naujoje gyvenvie
tėje įsikurs ir vaikų darželis- 
lopšelis, mokykla, dvi parduo
tuvės, ryšių mazgas ir kitos 
buitinės įstaigos. Gyvensian
tieji naujuose butuose naudo
sis karštu vandeniu, dujomis.

R. ŽIUGŽDA

Bonoskio knygų nuo “Vilniaus 
iki Hanojaus”

Ii yra nuėję, jog kai kurie jų, 
net ir sen. Fulbright, pradėjo ČEKOSLOVAKIJOS

Gėda, baisi, nepateisin 
vadovybė su prezidentu Joi 
išleidžia Vietnamo karui t 
nuo mūsų krantų daugiau 
f ak tin ai nė piršto nebepaju 
tais lūšnynais, su tuo baisi 
desnės gėdos nebegalima įsivaizduoti.^

ama gėda Amerikai, kurios 
msonu priešakyje per metus 
ž dvylikos tūkstančių mylių 
kaip 30 bilijonų dolerių, o 

dina kovai su tuo skurdu, su 
li kūdikių mirtingumu! Di-

Teismas—turi ar neturi teisės?
PENKI žymūs amerikiečiai suareštuoti ir patraukti 

teisman. Jie kaltinami sumoksiu sulaikyti mūsų jaunus vy
rus nuo stojimo į armijų ir 
Tarpe kaltinamųjų matome 
Universitetb kapelioiių Rev 
ti trys — rašytojas Mitčh 
ekspertas Marcus G. Raskin 
Jie gali būti nubausti penke 

Kaltinamųjų advokatai 
sigynimo pusės bus, tarp 
namo karas yra nelegalus 
namie j i, patardami arba pi 
militarinės tarnybos, nepapildė jokio nusikaltimo.

Bet Justicijos Departs 
mas nepriimtų tokių apsigynimo argumentų už argu
mentus, kad jis neleistų ks. 
karo legališkumų, nes karas esųs pilnutinai legališkas, 
nes valdžia vykdanti pasižadėjimų Pietų Vietnamo val
džiai padėti “apsiginti.” 
ja, kad teismas leistų kalt 
ba įrodyti, kad jie nedalydavo kriminališkame sųmoksle 
ir t. t.

Leis ar neleis teismas apsigynimui kelti karo le
galumo klausimų?

Tai labai svarbus kis
Keista, ir net juokinga: valdžia gali sakyti, kad 

jos karas yra legalus, bet ; 
priešams, kad jie negalėtų 
nelegalus, kad jis pažeidžiĮ;

Konstitucija sako, k 
skelbti karus, bet Vietnam 
skelbtas. Jis pradėtas Kor 
giau kaip dvidešimt tūkstančių amerikiečių žuvo ir dau
giau kaip šimtas tūkstanč 
ant karo aukuro jau pakl 
gresas “neturi teisės” prez 
tatoriškai elgiasi, kad jis L___ _
Spock ir Coffin nėra prasižengę prieš jokius įstatymus, 
nes tokių įstatymų, kurie 
karų, visiškai niekur nėra.

Tai kaip ir kuo jie gir 
Lauksime, kokį nuosp 

burna 
neteisėtų ir nežmoniškų r<

vykimo į Vietnamu kariauti, 
dr. Benjamin Spock ir Yale 

. William Sloane Coffin. Ki- 
>11 Goodman, nusiginklavimo 
ir studentas Michael Ferber, 

rių metų kalėjimu ir $10,000. 
teismui pranešė, kad iš ap- 

dtko, įrodyta, kad šis Viet- 
caras, ir kad tuo būdu kaiti
nėdami jaunuoliams išvengti

mentas reikalauja, kad teis-

Itinamiesiems kontestuoti šio

Valdžios advokatai reikalau- 
namiesiems tik teisintis, ar-

tįsimas.

ii siekia uždaryti burnų karo 
parodyti, kad šis karas yra 

a šalies Konstitucijų.
ad tik Kongresas turi teisę 
o karas nebuvo Kongreso pa- 
greso neatsiklausus. Jau dau-

ų yra sužalotų. Baisi auka 
ota. Ir nei teismai, nei Kon- 
identui pasakyti, kad jis dik- 
sulauže Konstitucijų, kad dr.

būtų legalizavę ir užgyrę šį

sis, jeigu jiems bus užčiaupta 
rendį teismas duos į valdžios

eikalavimą.

Dar vienas karinis 
laivas į Vietnamą

Jo įgula susidės iš 1,400 ei
linių jūrininkų ir 70 oficie- 
rių. ’

Philadelphia, — Kovo 26 
d. karinis laivas “NewJer
sey” pradėjo trijų dierų 
prisiruošimų, ir po to vyks 
į Vietnamo vandenynus. Šis 
laivas dalyvaus trečiajanfie 
kare savo gyvavimo laik 
tarpiu.

Laivas, 45,000 tonų, buvo 
nenaudojamas per 11 metų.

Akron, Ohio.—Du 16-me- 
čiai vidurinės mokyklos 
moksleiviai, parsi gabenę 
per paštų medžiagos iš Či
kagos parduotuvės, padirbo 
daugiau kaip 50 bombų, ku
rios užtenkamai stiprios, 
kad būtų buvę galima jomis 
nusprogdinti jųjų mokyklų 
“į kitų apskritį (county).0

kaltinti agresija ne komunis
tus, bet Jungtines Valstybes 
ir jų karo jogas, kariaujančias 
agresorius Vietname. Tai yra 
geriausias atsakymas senato
riam Kennedy ir McCarthy, 
išstačiusius savo kandidatūras 
į prezidentus specialiai tam, 
kad sulaikytų demokratų par
tijų nuo nominavimo preziden
tų Johnsonų antrai preziden
tinei kadencijai.

Vadinasi, ir patys įžy
miausi senatoriai ir, 'kaip 
jau įrodyta, dauguma A- 
merikos žmonių, kurie šiam 
neteisėtam barbariškam ka
rui priešingi, ’klerikalams 
nieko nereiškia. Jie sveiki
na prezidentą, kuris sako, 
kad jis nesitrauks, kad ka
ras turės tęstis ir plėstis!

“PERGALĖS” 1968 M. 
NUMERIS TREČIAS

Šiomis dienomis gavome 
“Pergalės” numerį trečią. 
Tai mėnesinis Lietuvos T.S. 
R. rašytojų sąjungos orga
nas, kuris eina nuo 1942 me
tų.

Šis numeris mini Maksi
mo Gorkio 100-asias gimi
mo metines. Rašo apie Gor
kį Juozas Baltušis, Š. Kur- 
liandčikas, Ant. Vengris ir 
A. Masionis.

Tarp kitų raštų randame 
B r. Ragučio recenziją “Lie
tuva po dvidešimties me
tų... ” A. Bimbos knygos 
“Klesti Nemuno Kraštas”.

Skyriuje “Iš kultūrinio 
užsienio lietuvių gyveni
mo” Vytautas Kazakevičius 
rašo apie Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją. Ten cituojama iš 
Centro sekretorės Ievos Mi- 
zarienės rašto “Šviesoje” 
apie leidžiamas knygas, ku
rios bus bei buvo duodamos 
nariams.

Genrikas Zimanas duoda 
straipsnį mokslininko Juo
zo Žiugždos 75-ųjų gimimo 
metinių' minėjimui.
j Kiekviename “Pergalės” 
numeryje rasi itin gerų pa
mokinančių raštų apie te
atrą, meną, literatūrą, lite
ratūros kritiką, naujų kny* 
gų recenziją, poezijos ir pa
našiai.

NAUJAS MIESTELIS— 
“PAUKŠČIŲ MIESTELIS”

Lietuvos. “Valstiečių laik
raštis” atspausdino tokią 
žinią:

Jau savaitė, kai ties Ruda
mina pradėjo veikų stambus 
paukščių fabrikas. Dafbinin-

PREZIDENTO
ANTONIN NOVOTNY 
REZIGNACIJA

Amerikos komercinėje 
spaudoje šiomis dienomis 
buvo daug rašoma apie įvy
kius Čekoslovakijoje. Ypač 
daug prikalbėta apie Anto
nin Novotny, kad jis buvęs 
be jokių ceremonijų iš pre
zidento vietos išmestas.

Bet pasirodo, kad Novot
ny pats iš tos vietos rezig
navo. Jo rezignacija, įteik
ta šalies* parlamentui, skam
ba taip: ’

“Gerbiamieji draugai depu
tatai !

Pranešu jums, kad aš nuta
riau atsistatydinti iš Čekoslo
vakijos Socialistinės Respubli
kos prezidento posto. Šį nuta
rimų priėmiau kruopščiai jį 
apsvarstęs, remdamasis vi
daus padėtimi,) kuri susidarė 
mūsų šalyje šiuo metu, taip 
pat norėdamas padėti savo 
žingsniu tolesniam socialisti
nės visuomenės vystymuisi, 
mūsų socialistinės tėvynės sti
prėjimui.

Prašau jus tikėti, kad per 
visų savo veiklų respublikos 
prezidento poste aš visada 
stengdavausi savo darbe va
dovautis darbo žmonių intere
sais, mūsų tėvynės interesais, 
sutinkamai su mūsų socialisti
niais tikslais.

Būdamas respublikos prezi
dento poste, aš stengiausi pri
sidėti prie mūsų respublikos 
tarptautinės padėties stiprini
mo ir jos saugumo užtikrini
mo.

Į respublikos prezidento po
stų mane iškėlė Čekoslovaki
jos Komunistų partijos Centro 
Komitetas, aš buvau jūsų, 
draugai deputatai, išrinktas.

Apie savo nutarimų atsisa
kyti respublikos prezidento 
posto aš jau pranešiau Čeko
slovakijos Komunistų partijos 
Centro Komiteto Prezidiumui.

Prašau jus, kad jūs priimtu
mėte mano padėkų už jūsų 
bendradarbiavimų su manim.

Linkiu mūsų socialistinei tė
vynei, Čekoslovakijos Socialis
tinei Respublikai, naujų lai
mėjimų, žengiant, jai pirmyn, 
mūsų liaudies interesais, pa
žangos ir taikos interesais”. 
> *

Thieu atstatė 7 provincijų 
galvas

Saigonas. — Prezidentas 
Nguyen Van Thieu atsta
tė septyniUs provincijų va
dovus. Jie buvo kaltinarhi 
korupcijoje.

šis įvykis skaitomas vie
nas iš didžiausių Thiėu pa
sirodymų korupcijos naiki
nime.

Vilniaus “Tiesoje” kovo 6 
dieną randame žinomo Lie
tuvos žurnalisto Roberto 
Žiugždos straipsnį “Išblaš
kytas mitas”. Jame kalba
ma apie vėliausią amerikie
čio rašytojo Phil Bonoskio 
knygą “Beyond The Bor
ders of Myth: From Vil
nius to Hanoi”. Straipsnis 
įdomus. Čia jį persispaus
diname.— “L.” Red.* * *

Žinomo amerikiečių rašy
tojo Filipo Bonoskio nauja 
knyga, kurią išleido Niu
jorko leidykla “Praksis 
pres”, patraukia skaitytojo 
dėmesį ir intriguoja jau pa
čiu savo pavadinimu: “Ana
pus mito ribų. Nuo Vilniaus 
iki Hanojaus”. Ant virše
lio aplanko — fotografija, 
kurioje matyti pats auto
rius, besikalbantis su Ho Ši 
Minu.

Mintis parašyti šią knygą 
kilo Filipui Bonoskiui prieš 
keletą metų, išgirdus, ką 
kalbėjo viename reakcinės 
lietuvių emigracijos sambū
ryje Niujorke JAV senato
rius Karlas Mundtas, žino
mas savo antitarybinėmis 
pažiūromis. Karingasis se
natorius toje savo kalboje 
nedviprasmiškai davė su
prasti tiems lietuvių tautos 
atplaišoms, nuolat šaukian
tiems apie tariamą lietuvių 
tautos “pavergimą”, kad vi
sų pirma jie turėtų akty
viau remti JAV karo veiks
mus prieš Vietnamo liaudį, 

i Neatsitiktinai, matyti, viso
kios fašistinio plauko “lais- 
vintojų” organizacijos, klu
sniai vykdydamos šį JAV

kaltėliai istorijoje buvo tie 
kuklūs vyrai ir moterys, ku
rie norėjo pašalinti skurdą 
ir priespaudą nuo žemės 
paviršiaus”.

Važinėjant po Lietuvą, 
šiandien daugelyje vietų 
paminkliniai akmenys, ne
bylios šlamančios pušys pri
mena žiaurias hitlerininkų 
ir jiems tarnavusių lietuviš
kųjų buržuazinių naciona
listų įvykdytas piktadary
bes. Pro skaitytojo akis 
praslenka Paneriai, Kauno 
IX fortas ir kitos masinių 
žudynių vietos. Autorius 
reiškia pasipiktinimą dėl to, 
kad no "ienas iš tų budelių, 
pabėgusių kartu su hitleri
ninkais iš savo krašto, po
kariniu laikotarpiu susira
do prieglobstį Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Ko Laisvės Statula 
nesitikėjo

“Laivės statula, stovinti 
Niujorko uoste su aukštai 
iškeltu žibintu,— rašo jis,— 
niekuomet nesitikėjo, kad ji 
sulauks tokios dienos ir pa
matys žudikus, praeinan
čius po jos žibintu — žudi
kus, kurie išlupinėjo iš savo 
aukų dantų auksą, lydė jį 
ir, gal būt, šiuo momentu 
kontrabanda nešasi kruvi
ną auksą, paslėptą po apa
tiniais drabužiais!... “Aš 
žudžiau komunistus!” — 
šaukia jie, — tai yra ma
giškas žodis, atidaręs jiems 
šiuos vartus...”

Jie.Ja^ai gerai žinojo, ką 
darė; rašo F. Bonoskis. “Jie
patvirtino, jog puikiai su
pranta savo kaltumą, kai, 

imperialistų nurodymą, uo- įąro bangai traukiantis at
gal, bėgo —bėgo su visu jų 
sulydytu auksu”.

liai palaiko JAV agresiją 
Vietname.

Bonoskis Lietuvoje
F. Bonoskis dar 1959 me

tais pirmą kartą nuvyko į 
savo tėvų gimtąjį kraštą — 
Lietuvą, apie kurią buvo 
daug girdėjęs iš savo moti
nos, mažas būdamas. Jis 
pamatė visai naują, klestin
tį kraštą, pamatė Tarybų 
Lietuvos liaudį, su jaunat
viška energija statančią 
šviesų savo ateities rūmą.

Vėliau F. Bonoskis dar 
keletą kartų lankėsi Tary
bų Lietuvoje, kalbėjosi su 
vadovaujančiais darbuoto
jais ir eiliniais piliečiais, su 
darbininkais ir kolūkiečiais, 
su rašytojais, mokslinin
kais, kunigais, su dau
geliu žmonių įvairiose kraš
to vietose, Jis akivaizdžiai 
įsitikino, kokie pikti ir me
lagingi yra užsienio reakci
jos skleidžiami šmeižtai 
apie Tarybų Lietuvą, apie 
lietuvių tautą.

I Jo įspūdžiai
Autorius plačiai aprašo 

savo įspūdžius iš viešnagės 
Tarybų Lietuvoje. Jį žavi 
platus statybos mastas mie
ste ir kaime, entuziastingas 
liaudies kūrybinis darbas, 
Lietuvos gamtos grožis. 
Knygoje, pasakojama, kaip, 
nusikračiusi fašistiniu reži
mu, Lietuvos liaudis pati 
ėmė tvarkyti savo likimą.

Kartu su tuo, prisiminęs 
reakcinės emigracijos skel
biamus šmeižtus, autorius 
plačiai atskleidžia tikrąjį 
lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų veidą, parody
damas jų išdavystę, kai hit
lerinė Vokietija klastingai 
užpuolė Tarybų Sąjungą ir 
įvedė savo kariuomenę į 
Tarybų Lietuvos teritoriją, 

i “Jų akyse didžiausi nusi

Autorius griežtai smerkia 
tuos fašistus budelius — 
Impulevičių, kun. Lionginą 
Jankauską, kurio pavardė 
Amerikoje buvo “suameri- 
koninta” į Jankų ir kitus, 
kurie, nors ir susitepę savo 
rankas daugelio nekaltų 
žmonių krauju, nepaisant 
gausių visuomenės protes
tų, gavo JAV prieglobstį ir 
pilietybę.

“Šiandien, patogiai įsitai
sę savo kambariuose Ame
rikoje,—rašo F. Bonoskis,—

jie žiūri karo Vietname 
vaizdus savo televizorių ek
ranuose. Jie džiūgauja dėl 
pr’anešimų apie naujai nu-y. 
žudytus, kurie skaičiuoja
mi kas vakarą per radiją,-^ 
kaip beisbolo rezultatai.”

Amerikos vyriausybės 
( pozicija

Knygoje pasakojama, kaip 
pokariniu laikotarpiu lietu
viškųjų fašistinių banditų 
gaujos užpuldinėjo ir žudė 
žmones, stojusius į naują, 
socialistinio gyvenimo ke
lią. Su ypatingu įtūžimu, 
rašo autorius, jie puolė kai
mo mokytojus, kai kada 
nužudydami juos tiesiog 
klasėje pamokos metu.

Atskleisdamas JAV val
dančiųjų sluoksnių poziciją, 
F. Bonoskis nurodo: “JAV 
oficiali politika buvo ska
tinti ardomuosius ir nepa
tenkintuosius elementus įxZ 
tokio tipo nacionalizmą, ku
ris, Oberlendo apibrėžimu, > 
yra karas, tęsiamas taikos 
metu... Ji teikė lėšas ir 
medžiagas, įskaitant gink
lus, ir parašiutais permeti- 
nėjo į kraštą nacionalisti
nius sabotuotojus. Ji rėmė 
negailestingo žudymo ir te
roro politiką, atnešusią ne
suskaitomas aukas. Net ir 
po to, ikai toji politika bu
vo sutriuškinta, ji toliau 
palaikė lietuviškųjų fašis
tų viltis, kad jie dar gal ka
da nors sugrįš į tą kraštą, 
kurį tiek daug kartų jau 
buvo kankinę.”

Labai taikliai apibūdina
mos veikiančios Jungtinėse 
Amerikos Valstijose fašisti
nio plauko “laisvintojų” 
grupelės, kaip sudarytos “iš 
žmonių, kurie išsprendė 
problemą, kaip gyventi, ne
turint pastebimo p ragy ve-v 
nimo šaltinio.” Praeitais 
metais .iškilę aikštėn fak?į 
tai, kad Centrinė žvalgybos 
agentūra slapta finansavo 
įvairių organizacijų antita
rybinę ir antikomunistinę 
veiklą, padeda skaitytojui 
lengviau suprasti tų žodžių 
prasmę.

Apibūdindamas priežas
tis, dėl kurių JAV iki šiol 
nenori pripažinti Tarybų 
Lietuvos, autorius, pabrė
žia, jog lietuviai “nutraukė 
ryius tarp Lietuvos ir už-
sienio monopolijų, kurios 
išnaudojo Lietuvą. Jie įve-

(Tęsinys 5-tame pusi.)

Įžymusis latvių poetas 
Rainis Lietuvos vaikams

Štai didelio formato su 
spalvotomis iliustracijomis 
pernai Vilniuje pasirodęs 
leidinys. Paėmiau į rankas 
ir susižavėjau. Nežinau, ka
da bebuvau matęs taip gra
žiai išleistą knygą.

Tai didžiojo latvių poeto 
Janio Rainio eilėraščiai 
vaikams. Juos į lietuvių kal
bą išvertė rašytojas Kostas 
Korsakas, o eilėraščius iliu
stravo dailininkė Birutė Ži- 
lytė.

Neišleidęs iš rankų per
skaičiau visus trisdešimt 
vieną eilėraščiuką.. Kaip 
laimingi Lietuvos vaikai! 
Kokia jiems puiki dovana!

Neiškenčiu nepada v ę s 
nors'poros. Va “Žuvytė” ir 
mergytė”:
Tu žuvytė auksažvynė, 
Aš mergytė auksaplaukė— 
Mes abi vienodai guvios, 
Mes abi vienodai dailios.
Tau pelekai žalio vario, 
Tavo šonai sidabriniai,— 
Man suknelė žalio šilko 
Su sidabro sagomis.

Eisime abi pažaisti
Ant sraunaus upelio kranto: 
Sviesk tu baltą burbulėlį, f 
Aš — raudoną aguonėlę.

Arba štai “Žiemos kova”:
Žiema, žiema žiemužė, 
Ilgai miegot mėgėja, 
Besnaųsdama nematė — 
Pavasaris atėjo.
Pragydo paukščiai, pieme- 

/nėliai,
Pražydo pievoj žolynėliai, 
Tiktai dabar žiema pakilo 
Į kovą su pavasariu.
Žiema pavasarėlį kirto 
Sidabro kardeliu, 
Pavasaris jai 'bėrė 
Kvapius žiedus gėlių.
Ir lūžo žiemos kardas.
Pabėgo žiema verkdama, 
O vasara atėjo, 
Visas duris atverdama.

Rinkinys išleistas 20,000 
tiražu. Linkiu, kad visi Lie
tuvos vaikučiai jį įsigytų^ 
ir pasidžiaugtų didžiojo lat-r’ 
vių poeto meile visiems vi
sų tautų vaikams.

Salietis ’
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Tikrieji kovotojai nemiršta

3 pusi

Keletas žinių apie Levą Tolstojų
gos. Kad sulaikytų Tolsto
jų ir jo taikos ir tikros do
ros idėjas, kurios su kiek
viena diena platinosi žai
bišku greitumu ne tik tarp 
mužikų, bet ir apšviestūni- 
joje, o ypač tarp studenti
jos, o prie to, kas dar blo
giausia, tai kad tie raštai 
buvo verčiami į prancūzų.

šiam, bevilčiam išnaudoja
mųjų gyvenimui. Palaips
niui jis pradėjo bjaurėtis 
valdančiosios klasės ir tur
tingųjų nepaisymu liaudies, 
nepaisymu baudžiauninkų, 
nepaisymu jų apšvietos ir 
pagerinimo jų gyvenimo. 
Jam pasidarė aišku, kad 
aristokratija yra pasiryžusi imuvo vClvx«uu t 
palaikyti priespaudą ir iš-1 vokiečių, anglų ir kitas kal- 
naudojimą ir čiulpti iš mu- bas ir masiškai skleidžia- 
žikų paskutinę energijos mi po visą skaitantįjį pa
lmei ją ir paskutinį kraujo šaulį, bažnyčios, sinagogos 
lašą savo privatiškai nau- ir caro valdžia griebėsi cen- 
dai. j

Būdamas religingu, Tols
tojus pradėjo atidžiai stu
dijuoti šventraštį, ypatin
gai naująjį testa m e n t ą , 
skelbiantį Kristaus mokslą 
ir jo gyvenimą. Paly
gindamas Kristaus skelbia
mas tiesas, meilę tarp žmo
nių ir teisingumą ir dar 
daug ką daugiau, ir bažny
čios ir kunigų praktiką re
aliame gyvenime, jis pama
tė, kad vienas su kitu ne
siriša.

Retas iš mūsų nėra skai
tęs ar girdėjęs apie, garsų
jį rusų rašytoją Levą Tols
tojų, kai kurių vadinamą 
“rusų Šekspyru.”

Tolstojus gimimu buvo 
grafas ir paveldėjo dideles 
žemės valdas su daugeliu 
baudžiauninkų.

Įdomu, kad Tolstojų šei
mai pradžią davė lietuvis 
karininkas-riteris v a r d u 
Inclris, gyvenęs 14-ame 
šimtmetyje Čern i g o v e ir 
priėmęs pravoslavų tikybą. 
Vienas iš Indriaus palikuo
nių buvo pilvotas, todėl 
Maskvos didysis kunigaikš
tis Vasilius Aklasis pava
dino jį “Tolstoi” (riebuliu). 
Tas Indriui primestas var
das prigijo kaip šeimos 
vardas.

Gentkartė po gentkartės 
Tolstojų šeimos nariai ru
sų bajorijoje kilo aukštyn 
ir jau Petro Didžiojo lai
kais vyriausiam šeimos na
riui buvo suteiktas aukšto
sios bajorijos grafo titulas.

Iš tos šeimos 1828 metu
rugpjūčio 28 d. gimė Levas 
Tolstojus. Kaip aristokra
tas, jis gavo mokslo tiek, 
kiek jis norėjo. Jaunystėje 
buvo didokas palaidūnas. 
Po palaidūniškų orgijų<yis 
rašė į savo dienyną pasiža
dėjimus pasitaisyti. Be) 
pasitaisymas jam per dau
gelį metų buvo nepasiekia- 
mas.

Levas visada turėjo dide
lį norą rašyti. Per tą pa- 
ląidūnišką laikotarpį jis pa
rašė apysaką “Kazokai,” 
kuri suteikė jam pripažini
mą kaip aukšto talento ra
šytojo. Vėliau jis prirašė 
net 20 tomų visokio turinio 
raštų. Garsiausi iš jų yra: 
“Karas 
Karenina 
nata,” “Prisikėl imas”

ne-J o n u. Basanavičium, kad tis tebėra neaiški, viįai nor- 
Kauno vyskupas buvo pave
dęs J. Tumui - Vaižgantui 
tokį manevrą atlikti su Jo
nu Jablonskiu.

Jis žinojo ir kitokias prie
mones: kitados bažnyčia 
pasinaudojo artimais poeto 
kun. M. Vaitkaus santykiais 
su M. Šleževičiene ir ją pa
veikė, kad staiga mirusį vy
rą palaidotų su bažnytinė
mis apeigomis. J. Ragaus
kas atsiminė ir fanatikų 
skleidžiamas pasakas apie 
tariamąjį mirštančios Salo
mėjos Nėries bei kitų žino
mu žmonių “atsivertima.” 

v v

Apie baime mirti
Matydamas, kad jėgos 

senka, J. Ragauskas para
šo straipsnį “Gera mums 
čia būti” (Tiesa, 1967, VI. 
16), jame parodo iliuzišku
mą “ano pasaulio” — reli
ginio dangaus, kurio net ir 
apaštalai nenorėję — beve
liję geriau žemėje gyventi. 
Po kiek laiko jis parašė 
miestų ir raionų laikraš
čiams straipsnį “Akis į akį 
su mirtimi,” kurio pilnas 
tekstas buvo paskelbtas po 
autoriaus mirties, “Tiesoje” 
(J. Ragauskas, Mirtis ir 
ateistas). Šiame straipsny 
jis atvirai kalba apie sa
vo artėjančią mirtį ir savo 
oožiūrj į šį neišvengiamą ir 
natūralų reiškinį. Štai kai 
kurios to straipsnio ištrau- garo, kuriuo dievas bau- 
kos:

“Daugelis tikinčiųjų, ma
tyt, laukia ir mano mirties, 
kada ir man ateisianti bai
sioji bedievių valanda ir aš 
pasmerksiąs savo “paklydi
mą,” susitaikysiąs su baž
nyčia — arba mirsiąs pana
šiai kaip Volteras. (Auto
rius turi galvoje katalikų 
dvasininkų pamok s 1 u o s e 
skleistą prasimanymą, esą 
prieš mirtį Volteras, nega
udamas prisišaukti kunigo, 
siaubo pagautas išgėręs sa
vo naktinį puoduką ir... 
atidavęs sielą velniui. — 
Red.)

Ir štai aš pavojingai ser
gu. Patyriau sunkią ope
raciją. Buvau atsidūręs ir, 
gal būt, tebesu mirties aki
vaizdoje. Vežamas į ope
racinę ir gulėdamas ant 
operacijos stalo, skaičiausi 
tegu ir su gana reta, bet re
alia galimybe, kad, būtent, 
operacijos metu gali neišlai
kyti širdis, ir aš mirsiu 
operuojamas. Todėl iš anks
to padėkojau gydytojams ir 
medicinos seserims už jų 
triūsą su manimi, galvoda
mas, kad gal nebeturėsiu 
kitos galimybės tai padary
ti. Regėdamas pro langą 
sprogstančias medžių ša
kas, dėl visa ko atsisveiki
nau su pavasarėjančia gam
ta. Gal tai paskutinis ma
no žvilgsnis į pasaulį.

žodžiu, buvau tokioje pa
dėtyje, kada, tikinčiųjų ma
nymu, pats laikas ateistui 
susirūpinti, išsigąsti, pulti į 
paniką, galvoti apie amži
nybę.

O kaip buvo
Tik gaila

Tuo atveju, 
neatlaikęs operacijos, man 
buvo gaila palikti šeimą, 
artimuosius, gamtą, neper
skaitytas knygas. Ir vis
kas. Jokios panikos, jokios 
“dievo teismo” baimės. Ma
no pasaulėžiūroje neįvyko 
jokių pakitimų, nekilo abe
jonių dėl dievo nebuvimo. 
Jaučiausi ir jaučiuosi šiuo 

su metu, kai mano ligos baig-

aučiau-

mirtini

it bom- 
baimės.

J

s

s

(Pabaiga)
* Iš viso J. Ragauskas pa

rašė bei išvertė apie 2( 
knygų ir paskelbė periodi- 
ko j e nemaža ateistiniu 
straipsnių. Dešimt jų buve 
parašyta specialiai “Moks 
lui ir gyvenimui”: Moteris 
ir religija, Džordanas Bru 
no, Volteras, Jonas XXII' 
(1958 m.), Kaip aš nusto
jau tikėti (1959 m.), Kul 
tūra ir religija (1961 m.; 
ir kt.

Studijavo ir suprato
Joųas Ragauskas buvo 

didelės erudicijos žmogus. 
Jis giliai studijavo religiją 
stebėjo gyvenimą, plačia 
apsiskaitę, studijavo mark 
sizmą-leninizmą. Nors gau 

w šiuose savo raštuose api? 
religiją ir ateizmą jis neis- 

‘ vengiamai paliečia istorijos 
ir filosofijos dalykus, ta
čiau pagrindinis jo narginė- 
jimo objektas — toji relig 
ja, kuri dar veikia dalie 
liaudies sąmonę ir tos rel
gijos tarnai bei pasaulietiš
kas “aktyvas.” Jo kūryba 
suprantama ir liaudžiai pr 
einama. Todėl literatūrin 
J. Ragausko palikimas tu
didelę pažintinę — sociolo
ginę ir psichologinę—vertįh

Ne dažnai pasitaiko žmo
nės, kurių žodžiai visac 
sutiktų su jų darbais. Būr; 
narsių skatintojų į kov 
bet sunkesniais momenta 
mėgstančių slėptis už tikrų
jų kovotojų nugarų.

J. Ragauskas yra iš i,ų 
žmonių, kurių raštai, veikla 
ir gyvenimas sudaro neiš
skiriama vienybę. Jam sv 

*iimi buvo asmeniški išskai
čiavimai, karjera. Visą si- 

/70 amžių jis gyveno ir r i-' 
pinosi kitais žmonėmis. Bū
damas kunigu, galvojo apie 
žmonių sielų išganymą, 
išsivadavęs iš religinių iii 
zijų nelaisvės, savo gyv 
nimą ir jėgas pašventė Iji 
tiems padėti išsilaisvinti 
prietarų. Pats kankinanč 
išgyvenęs sunkias vidabs 
kovas, norėjo kitiems pa
lengvinti susikurti sveiką, 
mokslinę pasaulėžiūrą.

Paskutinio atodūsio 
valandos

Ypač kelia pagarbą J. Ra
gauskui jo gyvenimo nuo
seklumas ir kovingurr 
iki paskutinio atodūsio. Jis 
ne tiktai išsivadavo iš ide
alistinių pažiūrų, tapo ate 
tu, marksistinės pašau 1 

♦žiūros žmogumi, bet ir k 
munistu — įstojo kandidatu 
4 TSKP narius. Tai pada
rė jau sirgdamas.

Negana to, supratęs, k 
serga nepagydomai, ir 
mindamas, kaip bažnytinin
kai spekuliuoja mirtimi 
jos baime, jis ryžosi 
anksto užkirsti kelią bet ko
kioms galimoms religinir 
spekuliacijoms jo mirtim

J. Ragauskas gerai žino
jo, kaip anksčiau katalikiš
koji propaganda visoki 
būdais: 
ti legendas 
žinomų ateistų priešmirl 
grįžimą prie dievo. Jis 
siminė buržuazinių la 
pjesę, kurioje džiova m 
tantis Vincas Kudirka “ 
sitaikė su dievu,”

Įa 
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žinojo, 
kaip dvasininkai gaudyda
vo žinomų ateistų priešmir
tinės agonijos momentus, 
kad netekusiems sąmo 
galėtų patepti aliejais pai 
ir paskelbti apie jų taria
mą atsivertimų. Jis žinojo, 
Ijtad taip buvo pasielgta

►ropaganaa visokiais 
stengdavosi paskl^is- 
ndas apie tariamąjį iš tikrųjų?

skirtis
jei mirčiau,

ap- 
uo-

es 
lūs

maliai,—taip, kaip j 
si būdamas sveikas.

O prisimenu 1944 metų 
vasarą. Dievą ir pc 
gyvenimą tada tikėjau. Ta
rybinei Armijai išvadavus 
Panevėžį, naktį vokiečių 
aviacija bombardavo mies
tą. Tūnodamas slėptuvėje, 
aplinkui sproginėjai 
boms,/drebėjau iš
Bijojau mirties, nes nebu
vau tikras, ar esu 
nės stovyje,” tai jlra, 
mirties atveju maųo siela 
nepateks į pragarą, 
nau širdyje gailestį 
dėmes ir vis tiek 
dievo.

Tuo būdu aš savį kailiu 
esu patyręs tą tiesą 
kinčiam žmogui miHi sun
kiau, negu netik i n 
Mat,jei ateistas prii 
pergyvena t i k natūraliąją, 
zoologinę mirties b 
tikinčiajam mirtis 
tuo, kad jis bijo pragaro, 
nuo kurio visiškai neap- 
draudžia jokia religija nė 
vieno tikinčiojo.

Kodėl nebijojau
Kaip buvęs tikint 

riu tiems, kurie ti 
ir jo bijo, paaiškin 
aš visai nebebijau

Bijoti galima tikro ar
ba įsivaizduoto pavojaus. 
Religija įvaro žmogui pra-

“malo-
ar

Žadi- 
už nuo- 
bijojau

kad ti-

č i a m . 
eš mirtį

ūmę, tai 
baisesnė

dievo
ysis, no
ki dievą 
ti, kodėl 
dievo.

3 a i m ę .džia nusidėjėlius, 
Šiuo metu aš esiJi tvirtai 
įsitikinęs, kad die 
ir stebiuos, kaip 
taip ilgai tikėti jo
Kokiais samprot avimais 
remdamasis priėja 
vadą,—išdėstyta ir 
tuose, ypač knygoj 
riu dangaus.”

vo nėra, 
galėjau 

buvimu.

u šią iš- 
ano raš- 
e “Neno-

ems pik-Žinoma, valia j 
tintis ir sakyti, khd aš net 
ir prieš mirtį lieku 
ręs paklydėlis, di 
kintojas ir piktžj 
jas. Bet; juk rei 
kartą dalykus pagadinti jų 
tikraisiais vardais, reikia 
iki galo tiesiai ir atvirai iš- 

*----- " nis.”
s aistrin-

užsispy- 
evo nie- 
odžiauto- 
da vieną

sikalbėti su žmonėi
Štai kokis tikra 

go tiesos ieškotojb, rašyto
jo ateisto Jono Ragausko 
paveikslas. Tiesos skleidė
jas savo teiginius patvirti
no ne tiktai gyvenimu, veik
la, raštais, bet ir mirtimi. 
Už naują žmogų, 
prietarų, apsišarvavusį 
mokslu, jis kovoj 
damas. Tai reto 
rio ir tvirtų principų žmo
gus. Jo gyvenimo pavyz
dys moko iškalbingiau už 
viską.

aisvą nuo

o ir mir- 
charakte-

Geras padėjėjas
Rygoje sukurtas elektri

nis buitinis prietaisas “Bel- 
Juo galima valyti 

s, šlifuoti,
ka-1.” 
avalynę, drabužiu 
poliruoti baldus, dažytą me
dį, metalą, galąs 
gręžti medį, plastmasę, me
talą, valyti dažus

Į prietaiso sudėtį įeina 2 
skirtingos spalvos šepečiai, 
2 korundiniai diskai, meta
linis šepetys, šeš 
rinkinys, gręžime 
su raktu ir du p 
diskai. Prietaisų rinkinys 
įdėtas į plastmasinę dėžutę.

ti peilius,

ir rudis.

jų grąžtų 
patronas 

oliravimo

Norwalk, Conr. — Kovo 
19 d. namie da ” 
ba eksplodavo po

yta bom- 
icijos nuo

vadoje, išdaužydama 15 lan-

ir Taiką,”. .“Anna 
“Kreitzerio So- 

ir

Atbudimas
Gilus rašytojo talentas 

jame teikė jam didelį pa
stabumą: aplinkos, gamtos 
grožio, žmonių gyvenimo 
būdo, jų elgesio ir santykių 
su kitais žmonėmis, jų psi
chologiją, valdžios esmės, 
tikybos rolės valdžioje ir t. 
t. Bręstant jis atsistojo 
akis akin su klausimu: Ko
dėl vieni žmonės lobiuose 
paskendę, o kiti nugramz
dinti į bedugnį skurdą ir 
amžiams

■ . *5
pasmerkti tam

Prieštaravimai
Kuo jis daugiau gilinosi 

į tuos klausimus, tuo dides
nė praraja vėrėsi prieš jo 
akis nesutaikomų priešin
gumų tarp biedniokų - mu
žikų iš vienos pusės ir baž
nyčios iš aristokratijos — iš 
kitos. Nors savo apysakose 
jis gvildeno turčių beširdiš
ką grobuoniškumą link mu
žikų, kart u smerkdamas 
aristokratiją už gaudymąsi 
tuščios garbės ir jų įsiti
kinimą, kad tik su pagalba 
nagaikos gali kalbėti su 
mužiku ir kad mužikas tik 
tam ir yra gimęs, kad 
krauti ponams lobius, bet 
to nebeužtenka. Pas Tolstojų 
dingo noras rašyti apysa
kas, o ėmėsi rašyti kriti
kas bažnyčiai ir šafikti ku
nigus, turčius ir patį kara
liškąjį dvarą prie praktika- 
yimo^Ėristaus mokslo — 
Kristaus per kunigus skel
biamos meilės, tikros krikš
čioniškos doros, taikaus su
gyvenimo tarp žmonių ir 
tautų. Pradėjo smerkti ka
rą kaip vieną iš didžiausių 
nedorybių.

Jiems pavojingas
Tas viskas tik demaskavo 

kunigus, turčius ir karū
nuotas galvas. Aniems pa
sirodė, kad Tolstojaus skel
biamos tiesos yra pavojin-

zūros.
Nežiūrint cenzūros, Tols

tojaus pasekėjai rado būdus 
masiniai platinti jo raštus.

Ekskomunikacija
Po kelerių metų konflikto, 

su caro užgyrimu Vyriau
sias Synodas ekskomunika- 
vo Tolstojų kaip eretiką iš 
pravoslavų bažnyčios. Ne
nusiminė jis dėl to, o dar 
stipriau užsigrūdino kovoti 
už visų Rusijos žmonių ger
būvį ir teises. Po to jis su
formavo savo įsitikinimų 
arba “tikybos” dėsnius, bū
tent : taikaus - pasyvaus 
priešinimosi neteisingumui 
ir meilės žmogaus žmogui 
taipgi, teisingumo dalinimo
si žmonių darbu sukurtomis 
gėrybėmis, tą viską remda
mas krikščioniškos doros 
pamatais.

Turint šimtus tūkstančių 
pasekėjų, tie dėsniai, para
šyti ugninės terminologijos 
kalba, sklido po visą pasau
li, ir nei caro valdžia su 
griežta cenzūra, nei kitos 
priemonės neįstengė- jų su-

savo dvarų žeme išdalinti 
baudžiauninkams, bet prie 
esamųjų įstatymų ir prie
šinimosi savo skaitlingos 
šeimos, jis to padaryti 
įstengė.

Jis reikalavo skleisti 
svietą liaudyje ir buvo
lūs propagandistas taikos 
pasaulyje ir taikaus tautų 
sugyvenimo. Mokė žmones 
spręsti nesusipratimus tai
kiu būdu.

Jis asmeniškai rašė carui, 
kad jei jis nori užbėgti re
voliucijai už akių, tai turi 
pats atsisakyti patvaldys
tės ir įvesti griežtas šalyje 
reformas. Daugelis caro 
ministrų ir kitų valdinin
kų žinojo, kad Tolstojus be 
armijos ir ginklų buvo 
daug galingesnis už carą, 
nes didžiuma liaudies jį tie
siog dievinte dievino. Kur 
jis ėjo, kur važiavo, visa 
armija caro šnipų jį sekiojo.

Dar daug ko yra pasaky
ti apie Tolstojų ir jo veik
lą, bet tam kartui lai už
tenka tik tiek.

Tolstojaus asmuo, jo ta
lentas ir jo idėjos padarė 
didelį įnašą į prablaivinimą 
žmonių supratimo apie 
žmogaus vertybę.

S. Zavis

LEVAS TOLSTOJUS

Garsusis Mahatma Gandi 
liko Tolstojaus pasekėju, ir 
jis geriausiai pritaikė Tols
tojaus pasyvaus priešinimo
si kovoje už žmonių teises 
idėjas. Gandi tą metodą 
sėkmingai panaudojo Indi
jos kovoje prieš Didžiosios 
Britanijos Imperiją.

Ir amerikiečiai
Tolstojaus metodą dabar 

vartoja Amerikos negrų 
kunigas Martin Luther 
King, kovodamas už negrų 
teises ir turi nemažą pasi
sekimą. Jis irgi ,savo pa
syvia veikla kompromituo
ja Amerikos politikierius ir 
išnaudotojiškus baltuosius 
demagogus.

Dabar va atėjo žinios iš 
Guatemalos ir plačiai pa
sklido po visą Ameriką, kad 
du katalikų kunigai-misijo- 
nieriai ir viena minyška, 
matydami neapsakomą dir
bančiųjų vietinių žmonių 
skurdą ir beširdišką išnau
dojimą per vietinius tur
čius, finansuojamus Ameri
kos kapitalistų, susidejo.su 
kovotojais už žmoniškumą 
ir žmonių teises toje šale
lėje. Visi trys liko katalikų 
bažnyčios pasmerkti ir eks
komunikuoti. Čia irgi kve
pia tolstojizmu. Pamatinė 
orieža,stis jų atskilimo nuo 
bažnyčios yra, kad bažny
čia, skelbdama artimo mei
le, pati myli tik save ir tur
čius.

Mūsų pasididžiavimas
Mums lietuviams svarbu 

yra žinoti, kad Tolstojų šei
mai pradžią davė lietuvis 
Indrius. kad Levas Tolsto
jus, būdamas aristokratas- 
grafas, skelbė idėjas, kad 
liaudyje - mužikuose yra 
daugiau sveiko proto, negu 
valdiškuose rateliuose, ir 
reikalavo, kad aristokratai 
ir dvarininkai atiduotų sa
vo dvarų žemę tiems, kurie 
ją dirba. Jis pats mėgino

Kalbininkas, medikas, 
inžinierius

Žymus rusų kalbininkas 
ir rašytojas Vladimiras Da
lis buvo plačių interesų ir 
nepaprasto darbštumo žmo
gus. Jis “Gyvosios rusų 
kalbos aiškinamojo žodyno” 
autorius ir “Rusų liaudies 
oatarlių” rinkinio sudaryto
jas. Žodynui jis paskyrė 
daugiau kaip 50 metų.

V. Dalis domėjosi ir kito
mis sritimis. Jis tarnavo 
armijoje ir dalyvavo kari
niame žygyje 1831 m., mal
šinant Lietuvos - Lenkijos 
sukilimą. Rusų kariuome
nės daliniai turėjo persikel
ti per Vislą. Reikėjo sku
biai nutiesti per upę tiltą. 
Tačiau nebuvo inžinieriaus, 
kuris imtųsi šio uždavinio. 
Tada savo paslaugas vado
vybei pasiūlė karinis chi
rurgas V. Dalis.

Plaukiojantis tiltas per 
patvinusią upę buvo nuties
tas paskubomis. Persikėlus 
vienam kariuomenės dali
niui kartu su artilerija bei 
gurguolėmis, tiltas buvo iš
ardytas, paleistas pasroviui 
iki kitos vietos, kur jau 
laukė kiti daliniai, ir ten 
iš naujo surinktas.

V. Dalio pastatytas tiltas 
aprašytas 1833 m. Peter
burge išleistoje brošiūroje 
“Tilto, nutiesto per Vislos 
upę, aprašymas.” Tais pa
čiais metais leidinys išėjo 
prancūzų kalba Paryžiuje.

Dirbtinio inksto reikšme
Rumunijos akade m i j o s 

Kiužos filialo ir pirmosios 
terapinės klinikos moksli
nių bendradarbių grupė ty
rinėja, kaip žmogaus orga
nizmas reaguoja į prijung
tą dirbtinį inkstą. Nusta
tyta., kad dirbtinis inkstas, 
padėdamas iš kraujo pasi
šalinti nuodingoms medžia
goms, stimuliuojamai veikia 
visą organizmą.

Matsuyama, Japonija. — 
Kovo 17 d. čia 5,000 žmonių, 
daugiausia šeimininkių, ko
vojo įeiti į naują '‘super
marketą”, kuris garsino 
daug specialių nuolaidų. 
Aštuonios moterys buvo 
lengvai sužeistos.

susidejo.su
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Eina garsas nuo Kėdainių - 
iš “agurko krašto”

Visais laikais Kėdainiai
buvo garsūs. Į kokį Lietu
vos kampelį būdavo nuva
žiuosi, pasisakysi iš kur esi 
žiūrėk, ir išgirsi: “A, iš Kė
dainių! Iš agurkų krašto ’. 
Dar ir dabar gali išgirsti 
tokį pasveikinimą. Ar iš 
įpratimo, ar juokais-nesu- 
prasi. Jeigu taip užkalbina 
seną kėdainietį, tas, žinoma, 
tik atlaidžiai nusišypsos, 
bet jaunesni tikrai nuošir
džiai nustemba. Kodėl gi 
agurkų krašto ?

O iš tiesų, agurkai Kėdai
niuose gerai derėjo nuo se
no. Ar čia žemė jiems tinka, 
ar kėdainiškiai mokėjo juos 
auginti, o gal šiaip susiklos
tė tokia tradicija, bet kai 
ateidavo agurkų raugini 
laikas, Kėdainių turgiv 
galėjai sutikti žmonių : 
nuo Panevėžio, ir nuo Ra
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seinių, ir dar iš toliau. Sa
ko, Kėdainių agurkai gerai 
išsilaikydavo visą žiemą, 
neprarasdavo spalvos ir
aromato...
Dabar jau chemijos miestas

Tad ko gi nustebti tai 
jaunam kėdainiškiui, jei 
kas pavadintų žmogumi : 
agurkų krašto? O nusteb 
yra dėl ko. Mat, dabar Kė
dainius vis dažniau pavad - 
na chemijos miestu. Čia iš
augo stambiausias ir mo
derniausios visoje Europoj

:s
;i

dėmiausios visoje Europoje 
chemijos kombinatas, kuris 
per parą pagamina iki tūks
tančio tonų paprasto ir gra
nuliuoto superfostato, širr - 
tus cisternų sieros rūgšties, 
aliuminijos fluorido ir kitį 
produktų.

Chemijos kombinatas iš
garsino Kėdainius ne tik 
Lietuvoje, bet visoje Tarybą 
Sąjungoje ir toli už jos r - 
bų. Kėdainiškių pagamintą 
sieros rūgštį žino Anglijoj *, 
žino Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje ir kitur. Už zupe: 
dėkingi latviai, estai, ja 
nekalbant apie Lietuve 
žemdirbius.
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Gorkio, 
nuima.

| graži trijų aukštų univer- 
l salinė parduotuvė, kino te
atras, pašto rūmai, autobu
sų stotis, buitinio aptarna
vimo kombinatas, moderni 
240 vietų ligoninė, gelžbeto
nio konstrukcijų gamykla, 
Hidrotechnikos ir meliora
cijos instituto rūmai, dau
giaaukščių gyvenamųjų na
mų kvartalai. Pastaruoju 
laiku kėdainiečiai kasmet 
gauna iki 300 naujų butų su 
visais patogumais.

Ir pagaliau chemijos kom
binatas — rimčiausias sta
tybininkų egzaminas. Pasi
telkę galingą techniką, gau
tą iš broliškųjų resPublikų,- 
statybininkai jį išlaikė ge
rai. Dabar jie gali pasta
tyti bet ką. Visiškai pasiti
kėdami savo jėgomis, jie 
stato didžiausią respubliko
je cukraus fabriką, laukia 
eilės hidrolizės mielių ga
mykla, kombinuotų pašarų 
fabrikas ir daug kitų pasta
tų, kurių pareikalaus au
gantys Kėdainiai.

Charkovo, Rostovo, 
Mašinos aria, sėja,

Na, o mokslas ;aip pat 
netoli. Dotnuvoje 
žemdirbystės mokslinio ty
rimo instit u t a s, kuriame 
dirba daugiau kaip 80 
mokslinių darbuotojų. Jie 
kuria naujas veisles, ruošia 
žemdirbiams rekomendaci
jas, tiria įvairių agro tech
ninių priemonių efektyvu-

įsikūręs

kuriame

mą.
Yra Kėdainiuose 

žemės ūkio mokslo 
Tai Hidrotechnikoš ir me
lioracijos mokslinio tyrimo 
institutas. Jis sprendžia 
taip pat daug problemų. 
Drenavimo sistemų tobuli
nimas, plastmasini 
džių panaudojimas, 
nių ganyklų įrengirt 
riuose gruntuose, kanaliza
cijų vandenų panau do ji 
kompleksinis žemių kultū- 
rinimas-tai tik keli 
lemos, kurias tiria 
tituto mokslininkai.

Rajone dabar yra apie 
100 agronomų, beveik tiek 
pat gyvulininkystės specia
listų. Tai taip pan didelis 
mokslas!

ir kitas 
židinys.

ų vamz- 
kultūri- 

nas įvai-

imas,

ds prob- 
šio ins-

Kitos galimybės
Gražūs laukai, gražus

va iždas

s
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O kombinatas auga 
plečiasi. Baigiamas staty 
fosforo rūgšties cechas, pre 
jektavimo institutuose gin. 
sta amofoso gamybos kon 
pleksas.

Iš tikrųjų tai bus chemi j o
milžinas. Reikia tik stebė
tis, kaip kėdainiškiai suge
bėjo pastatyti tokį gigantą, 
išmoko gaminti sudėtingu 
produktus.

—Rodos, nieko nepapras
to, — pasakoja kombinato 
direktorius Kazys Pilkaus
kas, — beveik visus kadru 
mums paruošė respublikc
aukštosios mokyklos, dai - 
giausiai Kauno Politechn - 
kos institutas. Mūsų inž - 
nieriai daugumoje jauni, 
bet geri savo darbo žinovaį.

Nebuvo, nes nereikėjo
Nelengva buvo pastaty 

tokią milžinišką įmonę, su 
montuoti sudėtingi ausiu
technolog i n i u s įrengimui. 
Juk Kėdainių statybinių- 
kams nieko panašaus nėra 
tekę statyti. O prieš porą 
dešimčių metų ir statyb- 
ninku Kėdainiuose nebu
vo. Nebuvo, nes jų nere - 
kėjo. Keletas meistrų lip
dė medinius namukus ir to 
užteko. O paskum prireik 
daug ką statyti. Reikėj

tojai, inžinieriai, mūrinin
kai, tekintojai darbinin-i 
kai... ” Reikalingi, reika-’ 
lingi... Reikalingi žmonės, 
kurie statytų žmonėms, ga
mintų žmonėms, kad būtų 
sotu, gražu, linksma...

Na, o agurkai?
Jie neprarado savo šlov- 

vės. Kėdainių konservų fa
brikas greta kitų aštuonias- 
dešimtties patiekalų, gami
na tikrai skanius marinuo
tus agurkus, kuriuos giria 
ir lietuviai ir užsieniečiai.

Tad tokie yra Kėdainiai 
—seni, o kartu ir jauni.

R. Juodeika

Ką reikia daryti, kad 
ilgai nepasentum?

Ne tik chemija garsina 
Kėdainius. Elektros apara
tūros gamyklos ženklas taip 
pat žinomas daugelyje Ta
rybų šalies rajonų ir užsie
nyje. Šioje gamykloje ga
minti magnetiniai paleidė- 
j a i, įvairūs rele-regulia- 
toriai siunčiami įvairiais 
adresais. Jie keliauja 
į Lenkiją, Vengriją, Afga
nistaną, Kubą, Gvinėją’ ir 
daugelį kitų šalių.

Milijonai žmonių nešioja 
pirštines iš Kėdainių odų 
fabrike pagamintos odos, 
įvairių respublikų bitės ne
ša saldų medų į medžio ap
dirbimo įmonėje padirbtus 
avilius. Kėdainių sūrius 
mėgsta ir vokiečiai, ir 
prancūzai, biofabrike su
kurti preparatai padeda ne 
vien Lietuvos gyvulių au
gintojams.

Nenusileidžia pramonei ir 
Kėdainių žemės ūkis. Pagal 
grūdinių ir kitų kultūrų 
derlingumą rajonas pir
mauja respublikoje.
Trąšos, technika, mokslas

Taip trąšos gimsta čia 
pat Kėdainiuose, kaimynys
tėje Jonavos azotinių trą
šų gamykloje, technika — 
traktoriai, kombainai, ma
šinos—atkeliauja iš Minsko,

Nepaprastai gre 
čiasi Kėdainiai, ka 
sa respublika, 
dar mena bombų sp 
niūrius karo griuvėsius, o 
penktos klasės mokinys ge
rai atsimena tuos plynus 
laukus ir dykvietes 
augo naujos gam 
miesto kvartalai, 
dabar kaimo kelia: 
gali atsigerėti graž

itai kei- 
p ir vi- 

Vyresnieji 
ogimus,

, kur iš- 
yklos ir 
Važiuoji 
s ir ne- 
iais lau

kais, naujomis gy^envietė- 
kultūri- 

niais pastatais, vaikštai as- 
miesto gatvė- 

mis-akį veria nauji namai, 
parduotuvės, skverai ir... 
linguojančios kranų strėlės. 
Reiškia, vėl bus naujos gat
vės, nauji kvartalai...

mis, mokyklomis, 
niais pastatais, 
faltuotomis

Eini, eini ir šta 
Prie televizorių, pr 
šaldytuvų, motocik 
prekybininkai, bet 
privežti tokių p rėk 
ir perka. Ir perka 
gus... ,

O kažkada būdž 
tės ne prie šaldyt 
prie duonos, kažkada stovė
davo eilutė prie vienintelio 
Kėdainių odų fa 
Žmonės laukė darb

Dabar rajoninis 
tis mirga skelbimai 
kalingi šaltkalviai,

KAJMO TROBOS

ė 
daug ką statyti. Reikėjo 
gyvenamųjų namų, mokyk
lų. fabriku, keliu... Ir 

si
lų, fabrikų, kelių 
jaunučiai inžinieriai ėmė 
brėžinių.

Išaugo viena vidurinė md- 
kykla 880 vietų, kita — 
1,100 vietų, kultūros namai,

. -eilutė. 
ie baldų, 
ų. Pluša 
nespėja 

ių.Perka 
už pini-

,vę eilu- 
Livų, bet

brikelio, 
o.
laikinas

is: “Rei- 
suvirin-

Kada rikiuojas palei kelią 
Gyvenvietė rausvais stogais, 
Kai televizorių antęną kelia 
Plytų namai plačiais langais,

Kažkaip atrodo mielos senos kaimo gryčios, 
Raštuotais rankšluosčiais papuoštos seklyčios
Ir vargas, vilkint paprastais, šiurkščiais trinyčiais.

Kada mokyklą baltą lanko 
Kiekvienas vaikas iš namų, 
Kada kolūkių neaplenkia 
Ansambliai miestų tolimų,

Kažkaip vilioja senos, skaidrios bočių dainos, 
Jos tarsi naują skambesį įgauna ainiams, 
Mylėt labiau jas liepia žemė atsimainius.

Kada darbuojasi mašinom
Ir kolektyvai veik visi,
Kai derliai gausiai mus vaišina,
Jei doras ir darbštus esi,

Vis vien mus žavi senos rugiapiūčių talkos,
Kada padėt stipresnis vargingesniam zsmelkės 
Ir valgį paprastą skanėstu vertė alkis.

Kada savaitgaliui atėjus,
Nūn tiek naudingų pramogų, 
Kada kiekvienas—koks veikėjas
Ir turi šimtą pareigų,

Kažkaip vis menas valanda, kai susikaupia
Tėvukas, būdavo, tylioj rugių palaukėj
Ir džiaugiasi širdy, kad ilgos varpos plaukia, 

Nebyliai dėkui žemei šaukia..
Be žodžių ačiū saulei šaukia...

J* Bata

Elizabeth, N. L
Mirė Clara Stasiulienė
Kovo 16 d. mirė Clara 

(Kleopą) Stasiulienė (Sta- 
pinskaitė), sulaukusi 79 m. 
Kilusi iš Vaičaičių kaimo, 
Sedos parapijos. Į Ameriką 
atkeliavo 1912 m. 1914 m. 
ištekėjo už Zenono Stasiu- 
lio. Elizabethe išgyveno 45 
metus ir Floridoj 11 metų. 
Išaugino dvi dukteris, Ste
phanie Cuminsky, Clarą 
Uarick ir sūnų Joną.

Velionė gyvendama Flo
ridoj nesijautė gerai per 
apie 6 mėnesius. Ligos la
biau spaudžiama parvažia
vo pas vaikus į Elizabethą. 
Elizabethe dar pagyveno 3 
mėnesius, ir nelaboji mirtis 
ją pasiėmė.

Gaila. Velionė buvo gero 
būdo, tai daug žmonių lan
kėsi šermeninėj. Kovo 18 
d. susirinko skaitlingas bū
rys draugų ir draugių atsi
sveikinti su drauge pasku
tinį kartą.Šermeninėj at
sisveikinimo kalbą pasakė 
drg. Ig. Beeis. Jos grabą 
puošė daug vainikų nuo 
Elizabetho, apylinkės ir to
limos Floridos draugų.

Jos vyras 'Zenonas ir ji 
pati mylėjo ‘apšvietą. Pri
klausė prie Lite r a t ū r o s 
Draugijos. Skaitė laikraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį” per 
daugelį metų. Ir nuošir
džiai paaukodavo darbinin- 
kškiems reikalams. Džiau
gėsi, kad dabartinė Lietu
va ekonomiškai gerėja, pro
gresuoja.

Velionė buvo laisva nuo

Lietuvos “Komjaunimo 
Tiesa” išvertė iš čechoslo- 
vakų laikraščio “život” se
kamą įdomų straipsnelį ir 
atspausdino. Aišku, jis dau
giausiai taikomas dar jau
niems žmonėms, bet ja
me randame naudingų pa
tarimų ir mums visiems.

“L” Redakcija

Kokie būkime senatvėje
Kalbama, kad senatvė la

biau atsiliepia moteriai, ne
gu vyrui. Šiuolaikinis 
mokslas yra priešingos nuo
monės. Moterys gyvena vi
dutiniškai 5-8 metais ilgiau 
už vyrus ir sensta lėčiau. 
Jų fiziniai ir dvasiniai re
sursai lėčiau išeikvojami. O 
modernioji kosmetika ver
čia galvoti, kad dailioji ly
tis iš viso nesensta. Specifi
ne gyvybinė moters jėga 
ypač ryški po ketursiade- 
šimtųjų jos metų. Bet ji 
nepakankamai stipri — mo
teris senatvės bijo. Ta bai
mė nepagydoma, ji biau- 
resnė už visus sunkumus, 
didėjančius su metų skai
čiumi. Gydytojai, psicho
logai sako: keturiasdešim
ties metų moteris pasiekia 
subrendimo viršūnę. Jos 
jausmai ir patyrimas orga
niškai susiderina. Ji pa
kankamai jauna mylėti. Ne 
metų skaičius, bet senatvės 
baimė susendina moterį.

Mokslininkai skiria tris 
senatvės požymius: 1. Ka
lendorinių metų skaičius, t. 
y. tiksliai nustatytų pagal 
gimimo liudijimą pragyven
tų metų skaičius. 2. Biolo
ginė senatvė, kuri priklau
so nuo įvairių organų būk
lės ir veiklos. 3. Psicholo
ginė senatvė ,Vkurią ap
sprendžia žmogaus sugebė
jimas prisiderinti prie gy
venimo sąlygų bei dvasinis 
žmogaus aktyvumas.

Biologinei ir psichologinei 
senatvei nustatyti mokslas 
dar neturi tikslių duomenų. 
Terentologija—jauna moks

lo šaka, ja domisi įvairių 
kraštų mokslininkai, bet 
daugiausia Tarybų Sąjun
gos ir JAV, Rumunų gy
dytoja Ana Aslanova atsi
tiktinai atrado, kad pro- 
kainas jaunina žmogų (pro- 
kainas — skausmą malši
nantieji vaistai). Šiandien 
prokaino preparatai labai 
iš tobulinu, jie parduodami 
vaistinėse kaip tabletės, su
maišytos su vitaminais.

Bet visos atjauninimo 
priemonės veikia tik tada, 
kai naudojamos laiku, tai
syklingai ir nuolat. Mat, 
jos apsaugo ląstelęs nuo 
ankstyvos senatvės. O se
no žmogaus jau niekas at
jauninti negali.

Taigi mūsų valia, kada 
pradėsime senti. Būdamas 
20 ar 30 metų, kiekvienas 
savo gyvenimo būdu nule
mia ateitį. Žmogus biolo
giškai pradeda senti tada, 
kai nustoja augti, net 20 
metų. Fiziškai žmogus stip
riausias 25 metų, ir tik nuo 
jo priklauso, ar ilgai bus 
toks pajėgus. Gydytojai 
mano, kad jėgą ir jautrumą 
žmogus gali išlaikyti iki 60 
metų. Bet ne savęs “taupy
mu” ir ramybe, o judrumu 
ir fiziniu aktyvumu. Mažai 
judant, atsiranda ligos pa
vojus. Senatvei ypač atsi
liepia šios jaunystės nuodė
mės:
I

1. Netinkamas maitini
masis — persivalgymas, rie
būs valgiai, besaikis gėri
mas.

2. Judrumo stoka — tin
gumas ir ramumos troški
mas.

3. Besaikis visokių piliu
lių, tablečių ir miltelių var
tojimas.

4. Nesidomėjimas tuo, kas 
vyksta aplink. <•

5. Senatvės baimė.
Pabaigai dar viena pa

staba: šiandien jau niekas 
nemiršta dėl ligos, kurios 
vardas “senatvė.”

I

Apie paukščių didelę ištvermę
religijos, tai laisvai buvo ir 
palaidota Rosedale kapinė
se.

Nuo kapinių palydovai 
buvo pakviesti į Lietuvių 
Liberty svetainę ir tinka
mai pavaišinti. Velionė pa
liko liūdinčius: dvi dukte
ris, žentus, sūnų, marčią, 12 
anūkų, 3 proanūkes, seserį 
Kazimierą ir draugus čia 
Amerikoj ir dvi seseris Lie
tuvoj.

Lai jai būna amžina ra
mybė ilsėtis pas savo gy
venimo draugą Zenoną ir 
dvi dukreles, kurios jau se
niai yra mirusios.

Reiškiu artimiesiems ir 
giminėms gilią užuojautą.

V. Paulauskas

ATRASTA DAR VIENA 
IŠNYKUSI CIVILIZACIJA

Tarybiniai mokslininkai, 
Turkmėnijoje ištyrę senovi
nės Altyndepe gyvenvietės 
radinius, mano suradę 
mokslui nežinomą išnyku
sią civilizaciją.

Viename kurgane tarp 
brangenybių ir papuošalų, 
ūkio rankandų ir bronzinių 
antspaudų buvo rastos mo
linės statulėlės su keistais 
brūkšneliais ir linijomis ant 
pečių ir nugaros. Mano
ma, kad tie ženklai yra 
pėdsakai senovinio rašto, 
kurio amžius — 5,000 metų.

Paukščio išvaizda ir elg
senai daug priklauso nuo 
gyvenimo būdo. Štai višta 
ir erelis, arba žvirblis ir 
gandras. Visi šie paukščiai 
turi skirtingus sparnus. 
Kurio geresni? Ir vis dėlto 
žvirbliui geriausi žvirblio, 
o gandrui — gandro spar
nai. Mat, kiekviena paukš
čių rūšis turi tokį polėkį, 
kuris geriausiai užtikrina 
jiems galimybes susirasti 
maisto ir apsisaugoti nuo 
priešų.

Maži e m s žvirbliniams 
paukščiams, ypač gyvenan
tiems miškuose, visiškai 
nereikia ilgai skraidyti, juo 
labiau, kad atviruose plo
tuose jų tyko vanagai ir sa
kalai. Suopiai ilgai suka 
ratus virš laukų, kol su
čiumpa kokį neatsargų pe
lėną. Paprastai paukščiai 
niekada neskraido tol, kol 
tik gali paskristi. Netgi pa
vasario ir rudens traukimo 
metu nesustodami jie lekia 
palyginti trumpai. Toks 
puikus skrajūnas, kaip 
gandras, kuris žiemoti 
skrenda į P. Afriką (apie 
10 tūkstančių kilometrų), 
keliauja trumpais etapais 
ir išbūna kelyje po pustre
čio mėnesio ir iki trijų.

Apie paukščių traukimo 
be nutūpimo rekordus pa
prastai sužinom, stebint 
žieduotus paukščius, skren

duotų pempių. Patekusios į 
audrą, pempės buvo nu
blokštos per visą Atlanto 
vandenyną (3,500 kilomet
rų). Kelyje jos išbuvo 24^* 
vai. Tik palankus vėjas, pū-f 
tęs 88 kilometrų per valan-’ 
dą greičiu, padėjo joms nu
galėti tokį milžinišką atstu
mą.

Dabar apie aukštumą. 
Palyginus su dabartiniais 
lėktuvais dauguma paukš
čių skraido visai neaukštai. 
Traukdami paukščiai visa
da pasirenka palankiausią 
skridimui aukštį, kuris pri
klauso nuo žemės reljefo, 
vėjo ir kitų priežasčių. 
Dauguma paukščių retai 
pakyla aukščiau kaip 400 
metrų, o kilometro aukšty
je paukščių labai reta.

Auk š č i a u s i a i iškyla 
stambūs plėšrieji paukščiai, 
gyvenantys kalnuose. Barz
dotasis erelis Himalajų kal-^ 
nuošė pastebėtas 7310 met-f 
rų aukščiau jūros lygio, 
virš Kaukazo — 4880 met
rų. Kondorai, grifai ir ere
liai tokį aukštį pasiekia ne 
plasnodami, bet sklandyda
mi kaip sklandytuvai, pasi
naudodami kylančiomis šil
to oro srovėmis. Vien spar
nais plasnodami, taip aukš
tai pakilti vargu ar jie su
gebėtų.

A. Mackevičius

Antroji Armėnijos jūra
Aragaro šlaituose, 1,800 

metrų aukštyje, pertverę 
užtvanka Kasacho upės va
gą, armėnų inžinieriai ir 
statybininkai sukūrė dirb
tinį ežerą — Aparano van
dens saugyklą. Jos pavir
šius apie 800 hektarų. Sa. 
vo plotu ji tenusileidžia tik
tai Savanui, didžiausi a n) 

j e vandens basei- 
' >

Per žiemą ir pavasarį 
Aparano vandens saugykla 
surinks 91 milijoną kubiškų 
metrų gaivinamosios drėg
mės, kuri sudrėkins dau
giau kaip 7,000 hektarų 
laukų, sodų ir vynuogynų 
Aparano ir Aštarako rajo
nuose. Naujoji jūra padės 
ir Savanui — jo vandenis 
bus galima ekonomiškiau 
eikvoti.

respublik 
nui. 71

dant per jūras arba tarp 
salų. Žinoma, tuos paukš
čius, kurie negali nutūpti 
ant vandens ir pakilti nuo 
jo. Štai keletas tokių rekor
dinių atvejų. Medžioklinis 
sakalas, palestas Paryžiaus 
priemiesty j e įFontėneblo, 
mažiau kaip per viėną pa
rą atsidūrė Maltos < saloje, 
nuskridęs apie 1,400 kilo
metrų.

Netgi “blogi” lakūnai 
putpelės praskrenda vir
šum Juodosios jūros 300 
km. Daug e 1 i s paukščių 
skrenda į Afriką per Vi
duržemio jūrą, kurios plo
tis 600 iki 750 kilometrų. 
Baltieji tetervinai iš Kol- 
gujevo sal o s į žemyną 
skrenda nenusileisdami apie 
80 kilometrų.

Toliausiais ir ilgiausiais 
perskridimais pasižymi til
vikai. Rudasparniai tilvi
kai, gyvenantieji Tolimuo
siuose Rytuose, iš Aleutų 
salų nenusileisdami skren
da virš vandenyno apie 
3,000 kilometrų į Havajų 
salas. Šie atvejai atskiroms 
paukščių rūšims yra nor
malūs.

Tačiau pasitaiko, kai stip
rios audros nub 1 o š k i a 
paukščių būrius toli nuo jų 
pasirinkto tikslo. 1927 m. 
Amerikoje pastebėtas pem
pių būrys, kuriame buvo 
neseniai Anglijoje sužie-

Prieš penkerius metus gi
liame tarpeklyje šniokštė 
ni6ri Kasacho upė. Maža 
kas teaplankydavo šias vie
tas. Dabar Aparano ežero 
krantuose išaugs sanatori
jos, poilsio namai ir pen
sionatai. ,

TURANO TIGRAS >
Turano tigro ieškoti išr 

vyko tarybinių mokslinu? 
kų ekspedicija. Paskutinį 
kartą Turano tigras buvo 
sutiktas 1932 m. Daugelis 
manė, kad jis visai išnykęs. 
Neseniai mokslininkai gavo 
pranešimą, kad viename Vi
durinės Azijos rajone šis 
tigras vėl pastebėtas.

Hollywood, Cal.—Charles 
Chaplin, Jr., 42 metų am
žiaus, filmų komedijanto 
Chaplino sūnus, mirė kovo 
20 d. savo bobutės namuo
se. Kaip nors šiam Chap- 
linui nesisekė gyvenimas. 
Per 15 metų jis buvo areš
tuotas ne vieną sykį už gir
tuokliavimą.

Brundidge, Ala. — Trau
kinys, kuris ėjo iš Čikagos 
į Miamį, nupuolė nuo bėgių, 
sužeisdamas 50 žmonių. Ti^ 
trys iš sužeistųjų buvo pa
imti į ligoninę. Traukiny
je važiavo 165 žmonės. J
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Apie F. Bonoskio 
naująją knygą

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
f dė socializmą. Štai dėl 

visų pirma, o ne dėl ko ki
Amerikos imperializmas i te
gali atleisti mažajai Liet 
vai; ir kaip tik tada, kai 
Lietuva tapo laisva nuo 
tada jie pavadino ją “ 
vergta.”

Bonoskio nuomone
Lankydamasis Tarybų 

Lietuvoje, F. Bonoskis at
vaizdžiai įsitikino, kad nau
joji Lietuva yra laisva, kl iš
tinti valstybė, kad lietuvių 
tauta niekuomet savo is 
rijoje neturėjo tokių plačių 
galimybių vystyti savo 
krašto ekonomiką, savo pa- 
cionalinę kultūrą. Giliai 
jaudintas rašo jis apie 1

* kymąsi Vilniaus Salomėjos 
I Nėries vardo ir kitose mo

kyklose, apie Lietuvos T 
Mokslų Akademijoje Lie 
vių kalbos ir literatūros 
stituto darbus.

Pažymėjęs, kad Tarj 
Lietuvos mokyklose jaini- 
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mui skiepijama mintis, 
visos tautos gali gyve 
taikoje, ugdomos ta 
draugystės idėjos, autoi 
prisimena JAV mokyk
kuriose nuolat brukamos 
antitarybinės pažiūros.

“Lietuvių kalba nėra nai
kinama Lietuvoje, konsta
tuoja F. Bonoskis. “Ameri
ka — štai kas naikina 
tuvių kalbą,” priduria 
turėdamas galvoje ten spar
čiai vykstantį asimiliac 
procesą. Beje, savo laikt 
reakcionieriai buvo privčrs- 
ti pripažinti, kad kai kurie 

^žmonės iš pokarinės e 
gracijos netgi stengi 

j greičiau s u a m e r i k o n 
keisdami tuo tikslu ir 
vardes. Prieš kokią deą 
tį metų čikagiškiame k 
kaliniame laikra š t y j e 
šium su tuo buvo išspaus
dinta karti satyra, kuri 
perfrazavus ir pritaik 
amerikinei tikrovei žinbmą 
lietuvių dainą, buvo sako
ma: “Lietuviais esame 
gimę, amerikonais ne 
būt/’ “Verčiuos į Džoną aš 
iš Jono, ir iš Birutės būsiu 
Ruth.”

Jų kovos vienodos
F. Bonoskis Šiltai' 

apie Tarybų Lietuvos 
nimą, kuris auga išsi 
nęs, kultūringas, naujo gy
venimo kūrėjas. Jį sukre
čia vieno sutikto jaun 
pareiškimas, kad jis 
vykti savanoriu į Vietnamą 
padėti vietamiečių liaudžiai 
Kovoti prieš užsienio Agre
siją. Autorius supr 
kad tai yra neatsitil 
reiškinys. Prisiminęs Jjlo Ši 
Mino lankymąsi T a r 
Lietuvoje 1961 m., j iš pa
žymi: “Ho Ši Minas matė 
Lietuvoje, kuo stengės: tap
ti Vietnamas, kai jis 
taip žiauriai užpultais, ir 
koks jis bus, kai sugrįš 
taika. Lietuviai matė 
nojuje, kas jie buvo, kai jų 
krašte siautėjo naciai, ir 
kas jie būtų, jei tokie, kaip 
senatorius Karlas Mųndtas 
ir kiti “karo vanagai 
imtų viršų ir sprendžiamą 
vaidmenį Amerikos reika
luose. Jie pasiruošę pasiųs
ti savanorių, jeigu ji os to 
paprašytų.”

Autorius nukelia skaity-
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Vietnamo Demokratė ę Res
publiką, kur jis lankėsi 
prieš keletą metų, Aietna- 
piečių rašytojų pakviestas. 
Jis aprašo, kaip atroce Ha-

nojus, kiti miestai, kai jie 
dar nebuvo JAV karo avia
cijos subombarduoti, supa
žindina su vietnamiečių pa
siekimais kultūros srityje. 
F. Bonoskis giliai sukrėstas 
Vietnamo liaudies tvirto 
pasiryžimo iki galo kovoti 
prieš užsienio agresorius, 
už savo šalies nepriklauso
mybę. Jis prisimena, kaip 
vėlesniu laikotarpiu vietna
miečių rašytojas Nguyen 
Tuanas, pasakodamas jam 
apie pasikalbėjimus su pa
imtais nelaisvėn JAV lakū
nais Rodžeriu šumakeriu ir 
Batleriu, pabrėžė, jog “net 
ir mūsų smėlis nėra drau
giškas tiems, kurie ateina 
be mūsų leidimo.”

Bonoskis Hanojuje
Hanojuje viešintį F. Bo- 

noskį priėmė Ho Ši Minas. 
Rašydamas apie įvykusį pa
sikalbėjimą, pirmasis pažy
mi, jog Ho Ši Minas griežtai 
pasmerkė JAV kišimąsi į 
Vietnamo reikalus. “Tik 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos nori karo, joms vienoms 
tenka visa atsakomybė už 
kraujo praliejimą,— pareiš
kė jam Ho Ši Minas. — Jei
gu JAV nebūtų Vietname, 
karo nebūtų.”

Knygos pabaigoje auto
rius trumpai pasakoja apie 
tai, kaip netoli jo namų 
Niujorke buvo nužudytas 
senas laikraščių pardavė
jas, kurio sūnus buvo paim
tas JAV kariuomenėn ir 
pasiųstas kariauti į Vietna
mą. “Mano sūnui nereikėjo 
vykti į Vietnamą, kad pa
tirtų, kaip atrodo džiung
lės, — tarė verkdama nu
žudytojo našlė. — Mes tu
rime savas džiungles Niuo- 
jorko mieste. Čia taip pat 
pavojinga.”

F. Bonoskio knyga “Nuo 
Vilniaus iki Hanojaus” pa
dės angliškai kalbantiems 
skaitytojams susidaryti tei
singesnį vaizdą apie Tary
bų Lietuvą.

Maskva. — Tarybų Są
junga pranešė, kad 1,100,- 
000,000 rublių padaugins 
prekes žmonių reikalams. Į 
šį skaičių įeina tokios pre
kės, kaip batai, megstiniai, 
skalbiamosios mašinos, au
tomobiliai, šaldytuvai ir bal
dai.

DETROIT, MICH
Pasekmingas Klubo 

Banketas
Visiems gerai žinomas 

Detroito Lietuvių Klubas 
surengė pavasarinį banketą 
pagerbimui visų Patrikų, 
Juozapų, Josephines ir Pat
ricijų. Banketas įvyko šeš
tadienį, kovo 16 d. Klubo 
name ant W. Vernor High
way.

Į banketą susirinko daug 
narių ir svečių, o ypatin
gai čiagimių jaunų lietuvių, 
kurių didžiuma yra klubo 
nariai. Buvo pagerbti ju
biliatai, kuomet pirmininkė 
Masytė juos visus pašaukė 
atsistoti ir linkėjo jiems 
daug laimės ir ilgo gyveni
mo. Prie to, jiems visiems 
buvo prisegtos žalios gėlės 
(carnations). Štai tie jubi
liatai: Josephine Artman, 
Juozas Geras, Juozas Lato- 
ža, kuris taipgi minėjo sa
vo 86-ąjį gimtadienį), Pet- 
rusė Morris, Josephine 
Vaitkus, Juozas K a m a r, 
Juozas Kasmas, Juozas Bra 
žiūnas, Juozas Gelbuda, Juo
zas Valiukas, Petrusė 
Stunskas, Petronė Yuška ir 
Juozas Liminskas (kuris 
taipgi minėjo savo 85-ąjį 
gimtadienį).

Klubo svetainė buvo ne
paprastai gražiai išpuošta, 
o tą viską prirengė klubo 
jaunas iždininkas Alfonsas 
Rye ir jo šeima. Visus sta
lus sustatė ir gražiai sve
tainę prirengė dėl vakarie
nės du geri nariai: Jonas 
Vaina ir Juozas Valiukas.

Valgis buvo geras ir jo 
buvo užtektinai visiems. 
Šeimininkės prie pečiaus 
dirbo visą dienelę, ir joms 
priklauso didelis ačiū: Ade
lei Klimavičienei, Elzbietai 
Ųlinskienei, T. Masienei, 
Elzbietai Shnerpūnienei ir 
jos draugei nelietuvei. Va
kare prie stalo patarnavo 
klubo iždininko Alfonso 
Rye dukrelės, jo žmona 
Emma, kuri yra klubo

mūsų nuolatiniams patar
nautojams Juozui Bražiū- 
nui ir Jonui Balovich. Taip
gi pagalbininkams Alfons 
Rye, Ann Bagdon ir Petrui 
Stasikaičiui.

Banketas taipgi buvo pa
sekmingas, nes pora narių 
pridavė aukų: tai Juozas 
Kasmas ir Edward Martin.

Po banketo buvo geras 
orkestras, kuriam vadova
vo klubo narys Vincas 
Rakštis. Visi jauni ir seni 
baliavojo iki ryto.

Klubo valdyba prašė iš
reikšti ačiū ne tik visiems 
nariams ir svečiams, bet ir 
visiems darbininkams ir 
darbininkėms, Antoi n e t e i 
Webber, kuri yra savininkė 
gėlyno. Harper Canton Flo
rist, už prisiųstas gėles; 
laikraščiams “Laisvei” ir 
“Liaudies Balsui” ir radijo 
pranešėjui Ralph Valatkai 
už gerus- skelbimus lietuvių 
radijo programoje.

Žiūrint į šį Detroito Lie
tuvių Klubo banketą, atro
do, kad jauni lietuviai dė- 
misi klubu: dirba valdybo
je, yra jo nariai. Ir gal nė 
viena kita organizacija ne
turi tiek jaunų žmonių sa
vo parengimuose kaip Det
roito Lietuvių Klubas. Bra
vo, jauni lietuviai! Gelbėki
te savo-seniems tėveliams ir 
kitiems lietuviams išlaikyti 
lietuvių vardą Detroite!

Sukaktis buvo nepapras
tai graži ir linksma. O prie 
to viso parengimo dar bu
vo ir muzikalinė programa, 
kurią prirengė detroitietė 
mokytoja Stella Smith. Tai 
ta pati grupė, kuri daina
vo New Yorke ir Chicago j. 
Ji, būdama šios sukakties 
minėjime, paskubomis pri
rengė programą. Solo dalį 
atliko Birutė Price.

Tai buvo nepaprastai gra
žus sukakties minėj imas- 
banketas.

Mes visi linkime Raymon- 
dui ir Albinai sulaukti dar 
daug vedybinių sukakčių.

Hamtramcko Klubo eiga
Kovo 10 d. įvyko> Ham

tramcko Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimas. Narių 
dalyvavo mažai, bet visi iš
sireiškė, jog būtų geriau
siai, kad klubas likviduotų- 
si, ir kad klubo iždas būtų 
visiems nariams išdalytas. 
Yra išrinkta klubo knygų 
peržiūrėjimo komisija, į ku
rią įeina Birutė Price, St. 
Masytė ir Frank Jočionis. 
Komisijos susirinkimas 
įvyks gegužės 12 d., o klubo 
pusmetinis susirinkimas — 
birželio 9 d. Charest Hall, 
3201 Caniff, Hamtramcke. 
Visi nariai turėtų atkreipti 
domę ir būtinai dalyvauti 
susirinkime, nes jau atrodo 
kad Hamtramcko 
bus 
riai 
bus

Help Wanted Male Help Wanted Male

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)

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- 
ro knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also dxpd 
in maintenance of sheet metal fab-, 
ricating machinery and equipment. 
Background in piping desirable. 
Permanent position with liberal be
nefits and good working conditions. 
An equal opportunity
P-W Industriees, Inc. 11500 B-Roo- 
sevelt Blvd., Phila., Pa.

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)

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.

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING

CO.
2424 State Rd., Cornwells Heights, 
Pa. (20-26)

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

VAST WOODWORKING 
COMPANY

3016 E. Thompson St.
(22-25)

Jaunasis Garelis Klubo 
valdyboje

Jau visi skaitė laikraš
čiuose ir žino, kad Detroito 
Lietuvių Klubo jaunas lie
tuvis valdybos narys Frank 
Price mirė ir paliko didelę 
spragą klube. Klubo įvyku
siame susirinkime kovo 24 
d. į jo vietą-išrinktas kitas 
jaunas lietuvis narys Keis
tutis Garelis. Jo tėvelis, 
Steponas Garelis, jau miręs 
prieš keletą metų, o jo dė
dė Juozas Garęlis buvo fa
šistų nukankintas 9-ajame 

trustistė; taipgi, klubo sek-forte. Jo dėdienė Marytė 
retorė Ann Bagdonienė, ir Genaitienė gyvena Kalifor- 
gera klubo narė Pat Stuns- nijoje. Keistutis Garelis yra 
kas. Visas banketas buvo 
geras ir visi buvo pasiten-

Klausant banekto rapor
to susirinkime, pasirodė, 
kad pelno nuo banketo liko 
$144, o per visą vakarą, na
riai ir jų svečiai į regis
ters įmušė daugiau kaip še
šis šimtus dolerių. O tai vis
kas priklauso ne

pabaigęs aukštą mokslą 
universitete ir yra brangus 
jaunas lietuvis. Garbė klu
bui turėti tokį įžymų žmo
gų kaip Keistutis Garelis. 
Bravo!

y 

klubas 
likviduotas. Visi na- 
turėtų nutarti, ar taip 
gerai ar ne.

Stefanija

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)

ICE CREAM
Freezer operator and ice cream 

mix-pasteurizing man
SUNNY MAID ICE CREAM CO.,

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

Washington. — Valdžios 
priežiūroje Washin g t o n o 
apylinkėje tyrinėta 1,12 4 
spalvotų televizorių ir ras
ta, kad jų tarpe 66 turi pa
vojingą perviršį radiacijos ir svečiams, bet ir geriems 
(spinduliavimo).

tik nariams

pagalbininkams prie baro

MONTELLO, MASS.
Mirus

Antanui Wallan

"IT X

Mes, jo draugai, reiškiame gilią užuojautą 
Velionio žmonai Rožei Wallan, sūnui Vincui ir 
jo šeimai, dukrai Aldonai Downing ir jos šeimai, 
taipgi visiems giminėms.

F. ir K. Čereškai
P. Sinkevičienė
Ag. Kukaitienė
A. • Svirskienė
E. Zaleckaitė
K. Kalvelienė
A. Gricaitė
T. Savolionis
A. J. Sikorskis
Ben. Sauka
Stef. Saukienė
M. Gutauskienė
A1L Skirmontas
Jos. Skirmontienė
Bea. Navickas
Ann. Chestnut
P. Chestnut
M. Walant

Geo. Shimaitis 
J. Vaitekūnas 
An. Vaitekuni 
Stel. Stanley 
P. Baron 
M. Baron 
V. Vendzula 
F. Markevičia 
An. Markevičienė 
J. Stočkus 
V. Stočkienė 
F. Kaulakis 
Al. Miknis 
Ant Barčius 
Karo. Barčieiiė 
M. Uždavinis 
M. irN. Trakimavičiai
Ag. Radzevičienė

enė

i

Sidabrinė vedybų sukaktis
Kovo 23 d. paminėta dvie

jų jaunų lietuvių Raymond 
Lyben ir Albina Lyben 25- 
osios vedybų metinės. Jubi
liatas yra Detroito Lietu
vių Klubo narys ir gerų 
Detroito progresyvių lietu
vių Povilo ir Helenos Ly- 
ben-Labanauskų sūnus. O 
jubiliatė yra George ir So
phie Nausėdų dukrelė. Na, 
o visi žino, kiek darbo ir 
energijos įdeda į visų orga
nizacijų veiklą George ir 
Sophie Nausėdai.

Sukakties minėjimas įvy
ko Sam’s svetainėje, kur 
susirinko apie 150 žmonių. 
Būtų buvę daugiau svečių, 
bet Detroitą ir apylinkę už
klojo 8 colių sniego klodu 
ir todėl senesni žmonės ne
galėjo atvažiuoti į banke
tą. Bet banketas buvo di
delis ir pasekmingas. Ju
biliatus Ray ir Albina Ly
ben vėl sutuokė banketo 
pirmininkas Alfons Rye.

Buvo skanių valgių ir ge
ras orkestras šokiams, ku
riam vadovavo jaunų lietu
vių Walterio ir Johanuos 

i Jakščių Sūnus. Reikia pri
minti, kad ir Walteris Jakš-

Brockton, Mass.
Atsižymėjęs mūsų laisvie- 

tis Antanas Walan mirė 
1968 kovo 21 d. Brockton 
City ligoninėje, sulaukęs 
66 m., ilgai sirgęs, daug 
kentėjęs. Buvo pašarvotas 
V. Yakavonio šermeninėje 
tarpe daug gražių gėlių. 
Dalyvavo daug palydovų į 
Melrose kapines. Atsisvei
kinimo kalbą pasakė Geo. 
Shimaitis.

Garbė jo žmonai ir vai
kams, kad nepaniekino jo 
laisvų pažiūrų, 
įvyko laisvos.
dalyviai buvo pakviesti į 
Liet. Taut. Namą ir tinka
mai pavaišinti.

Velionis paliko liūdesyje 
mylimą žmoną Rose (Save
lis), sūnų daktarą Vincen
tą Wallan tarnyboje And
rews Air Force Base Wa
shingtone, ir jo šeimą: duk
terį Aldoną, jos vyrą Eldon 
Downing ir jų dukrelę Ro
samund, Windham, Conn.; 
brolį Simaną Wallan ir jo 
šeimą Nashua, N. H.; pus
brolį John Grigą; Lietuvoje 
seseris Agnės Jaramicz ir 
Selemą Chiras. Paėjo iš 
Klierių kaimo, Kabelių pa
rapijos, Varėnos rajono.

Velionis priklausė prie 
Liet. Taut. Namo, LLD 6- Į 7
tos kp.; Lietuvių piliečių 
klubo ir Kazimiero pašalpi- 
nės draugystės. Dirbo bat
siuvy kloję. Mėgo užsiėmimą 
su bitėmis.

George Shimaitis

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)

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)

laidotuvės
Laidotuvių

NEDEGI ALYVA
Naftiniai tepalai, naudo

jami hidrauliniams įrengi
mams tepti ir elektroizolia- 
cijoje, lengvai užsidega. No
rint išvengti rizikos, buvo 
pradėti gaminti sintetiniai 
tepalai. Tačiau jų gamyba 
yra labai brangi. Lenkų 
inž. Kramarčikas sukūrė 
technologiją, taikytiną ne
degiems tepalams gaminti.

ORDER WRITER Building products 
distributor needs woman interested 
in unusual 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)

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 for applications).

OWENS CORNING 
FIBERGLAS CORP.

Barrington, N. J.
An Equal Opportunity Employer.

(24-27)

OPERATORS
On all parts 

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

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

Čilėje streikų banga
Santiago, Čilė. — Sakoma, 

Čilės marksistinės partijos 
remia valdžios darbininkų 
streikus, kurių pasekmėje 
liks 156,000 žmonių be dar
bo, įskaitant vidurinių?mo
kyklų ir kolegijų instrukto
rius.

Kovo 26 d. taksų kolekto
riai ir valstybės darbininkai 
išėjo į streiką. Kovo 27 d. 
mokytojai, geležinkelio dar
bininkai, telegra f i s t a i ir 
sevikatos depar t a m e n t o 
dar b i n i n k a i susijungė į 
streiką.

Vyriausias užtarėjas 
streikuojančiųjų yra galin- 
gačilės Komunistų partija. 
Taipgi pritaria streikui ir 
Socialstų part ja.

Jersey mokyt, nedirba
East Brunswick, N. J.— 

Kovo 27 d. paskelbtas vie
nos dienos nedarbas palietė 
daugiau kaip 00 mokytojų. 
Jie protestavo nukirtimą 
$531,000 nub miesto mokyk- 

Jie yra visiškai saugūs, o lų biudžeto. Visos mokyk- 
tys yra Detroito Lietuvių jų gamybos išlaidos žymiai los likosi uždarytos. 9,000 
"" ‘ mažesnės. vaikų buvo paliesti.Klubo narys. mažesnės.

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) '

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. CO.
2402 Orthodox St.

An Equal Opportunity Employer.
. (24-25)

UROOKSIDE 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. 
Expd. 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, 
Md., 21227. 301 ST. 9-1700. (24-29)

MOTOR FREIGHT Dispatcher 2nd 
shift, exp. nec., paid vacation, other 
benefits. Exc. salary, coast to coast, 
Common carrier. Call NORWALK 
UNITED BUCKINGHAM, 654-8156, 
Mr. W. Daley. An equal opportunity 
employer. (22-26)
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Kilę iš Paežerių
Petrą Rimšą, pasakoja dau
gybė muziejaus eksponatų.
S. Ankevičius, mo k y k 1 o s 
kraštotyrininkų padedamas,

Jau keletą kartų e’sifi čia gojo ir muziejui padovanojo 
buvojęs, dar ne vieną 
čiuosiuos.
pakviesti ir skaitytoją.

...Ties Gižais pasuki 
plento ir pavažiavęs k< 
kilometrų Pilviškių 
prie siauro kaimo ke 
pamatai rodyklę į V. Kudir 
kos tėviškę. Čia jsikūn 
Paežerių kolūkio centi;

Dideliame, medžiais 
augusiame kieme—pamink
linis akmuo su rašytoj 
vaizdu. Ant akmens 
šas: “Šioje sodybojhl858 
m. gruodžio 31 d. gimū įžy
mus lietuvių rašytojas ir 
visuomenės veikėjas Vincas 
Kudirka.”

Šalimais sena klėtelė, 
jos durų skaičiai — 18 57 m 
Vadinasi, Kudirkos tė\ 
pastatė, kai Vincukui 
devyneri metai. Tik j 
na ir belikusi anų dien 
dininkė. Gal būt, ir j 
tų sugriuvusi, jeigu ne čio
nykščio kolūkio pirn 
kas Pranas Danileviči 
aštuonmetės mokyklos 
kytojas Stasys Ankevičius. 
Pastarojo iniciatyva k 
buvo atremontuota, a :sira- 
do užrašas: “Paežeri 
suomeninis Kudirkos 
ziejus — Kudirkos kl

Puikų ir reikalingą 
ziejų sukūrė Stasys Anke
vičius. Apie tai pasakoja 
įrašai atsiliepimų knygoje: 
“Džiugu, kad susirūpinta 
šio didžio žmogaus at- 
minimo išsaugojimu 
“Daug naujų įspūdžių apie 
V. Kudirką išsivežėn|ie iš 
nuostabaus Lietuvos 
pelio—rašytojo tėviškės 
ir pan.

Entuziastingas kraštoty
rininkas Stasys Ankevičius 
visur, kur tik mokytojavo, 
rinko medžiagą bei djarbą. 
Apie V. Kudirką jis 
įdomaus sužinojo dar bemo
kyto jaudamas Naum 
gimnazijoje iš Mare 
Barzdaitytės, kuri s 
sergantį V. Kudirką, 
jo gera pagalbininkė.

... 1925-1926 meta 
Naumiesčio Stasys Ar 
čius gavo retą nuotrauką: 
V. Kudirkos laikų tiltas per 
Šešupę pavasario pot 
metu. Kas neprisi 
V. Kudirkos “Tilto”: 
daug metų tįsau ant 
peš... O drūtas buvau til
tas” ir t. t. Šalimais 
ta nuotrauka—naujas 
tas. Kitoje nuotraukc 
Naumiesčio turgaus a 
dabar čia gražus skveras, 
kurio centre, stovi V, 
dirkos paminklas. Jį 
m. pastatė žinomas s 
torius V. Grybas. Lėšas pa
minklui surinko patys 
miestiečiai 
tik pasisavino jų'past; 
ir triūsą. Štai namelis 
miestyje, kuriame gyveno ir 
mirė rašytojas, pam 
jam Naumiesčio kapi

Labiausiai jaudina 
vijos — asmeniniai V 
dirkos daiktai. Taip p 
sakojjmai apie jo va: 
Paežerių kaime. 18 
Paežeriuose atidarytos pra
džios mokyklos mokytojas 
Juozas Gružinskas mokė ir 
dešimtmetį Kudirkų 

Retos nuotraukos, 
se V. Kudirka gimn 
uniforma. Štai Marijampo
lės gimnazijos mokini 
pe jis sėdi su smuikr 
koše (Marijampolėje j 
kėši drauge su J. Ja 
kiu).

Retas radinys — y. 
dirkos šaukštas, kurį

sve-
Šiandien ikoriu

ei et a 
link, 
liuko

ęs ir 
as.

ap-

o at- 
ižra-
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ai jų 
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vie-

3 liū- 
i bū-

nnin- 
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mo-

ėtelė

ų vi- 
mu- 

ėtis.”
mu-

kam-

daug

esčio 
e 1 ė s 
augę 
buvo

i s iš 
kevi-

vynio 
i mena 
“Jau 
šešu-

ir ki- 
s til- 
je — 
kštė;

Ku- 
1935 

ikulp-

nau-
tautini akai 

angas 
1 Nau-

.: nklas 
nėse.
relik- 
. Ku
kt pa
nyste 
58 m.

sūnų, 
curio- 
azisto

l tar- 
ran-

s mo- 
jlons-

. Ku- 
išsau-

senos lietu-
kaimyninės Grybinės (prie 
Šunskų) pradžios mokyklos 
mokytojas Juozas Sidera- 
vičius; jo močiutė Kruzai- 
tienė taip pat slaugė ligos 
kamuojamą rašytoją. O štai 
sekantis muziejaus skyrius. 
Jame V. Kudirkos raštai, 
rankraščiai. Čia gali pama
tyti knygas, kurios iš užsie
nio skaitytojus pasiekdavo 
per knygnešius. V. Kudir
kos ranka rašytos “Pasa
kos,” kurias muziejus gavo 
iš Vilniaus universiteto bib
liotekos, “Varpas” su jo ei
lėmis. Įdomus skyrius: “Pe
riodinė spauda apie V. Ku
dirką.” Tai mokytojo Juozo 
Sideravičiaus dovana mu
ziejui. Čia ir jo straipsnis 
iš 1932 m. “Naujienų” — 
“Didįjį varpininką minint.” 
Jaudindamasis skaitau V. 
Kūrinių ištraukas, kurias 
drauge su mokytoju S. An- 
kevičium išrašė mokyklos 
kraštotyrininkai.

Labai vertingos dr. A. 
Petrikos dovanos muziejui. 
Pridursiu — savo tėviškės 
muziejui. Antanas Petriką 
taip pat yra pažerietis iš 
Sarmačinų kaimo. 1903 m. 
jis baigė tą pačią Paežerių 
mokyklą. Muziejuje saugo
mas ir jo diplomas. 1910 m. 
jis išvyko į Ameriką. Savo 
gimtinėje viešėjo 1966 m., 
Paežerių kapinėse pastatė 
tėvams paminklą. Svečias 
labai apsidžiaugė, kad jo 
gimtinėje taip branginamas 
kultūros ir visuomenės vei
kėjų atmi n i m a s. “Labai 
džiaugiuosi — rašė jis mu
ziejaus atsiliepimų knygo
je — čia kruopščiai surink
ta istorinė medžiaga ir esu 
tikras, jog ji buspanaudo- 
ta praeities įamžinimui.”

A. Petriką padovanojo 
muziejui retą V. Kudirkos 
raštų leidimą. Jie išleisti 
1909 metais šešiais tomais 
Tilžėje, minint jo mirties 
dešimtmetį. Vėliau A. Pet
riką atsiuntė 1930 m. Ame
rikoje išleistą jo parašytą 
knygą “Lietuvių tautinio 
atbudimo pionieriai.” Ir da
bar A. Petriką siunčia mo
kyklai ir muziejui įvairių 
židinių.

Sarmačinų kaimas yra 
taip pat Algirdo Margerio 
tėviškė. Žiūrių-Gudelių kai
me gimė Vincas Pietaris. 
Apie jį, o taip pat ir kitą 
garsų paežerietį skulptorių,

surinko nemaža 
vių raštijos panįinklų: kny
gų, spaudos leidinių ir kt. 
Didelio kraštotyros entuzi
asto ir mokytojo pagalbi
ninko Pr. Danil 
vas Albinas iki 
gojo 1878 m. s 
diniu.

Antrame muz 
lės aukšte — pa|< 
ties reikmenys, 
nė iš Gurbšilio 
ziejui kanapiniu 
kuriems 120 me 
kas iš Juodupio 
medinį kastuvą, 
kės, arklą. Įdorr 
tas — JurgioR 
nota XIX amž. 
vulė, kuria kvi 
mą į sueigą, rašei 
su grifeliais ir 
šioje klėtelėje a 
ve. Net klėtelė 
šimtametis. S. 
plečia akspozic 
medžiagą apie 
apylinkės praeitį, 
linkta apie ga 
metų Suvalkijos ūkininkų 
streiką ir jo dalyvius iš Pa
ežerių; apie paežerietį 1927 
m. revoliucinių įvykių daly
vį Joną-Zigmą Valaitį ir tt.

Netrukus, kai 
mokykla persikels į irau j a 
mūrinį pastatą 
taps ir senoji i|n o k y k 1 a . 
Gražu, kad kur 
nūdieną, paežei 
miršta ir praeit 
nių, kurie nes: 
stangri, kad jų 
lauktų gražaus

“Gimtasis kraštas” 
1967 m. nr. 47

evičiaus tė- 
šiol išsau- 

paudos lei-

ejaus-klėte- 
dargai, bui- 
Matulionie- 
atidavė mil

ls pakinktus, 
;ų. Kamins- 
— 1883 m. 

medines ša
us ekspona- 
■mšos dova- 
kaimo kri- 

esdavo kai
mo ji lentelė 
kt. Viskas 
Isuoja. seno- 
s raktas — 
Ankevičius 

i ją: renka 
revoliucinę 

Jau su- 
rsųjį 1935

aštuonmetė

muziejumi

lami šviesią 
•iečiai nėuž- 
ies, tų žmo- 
gailėjo pa- 
•ėviškė susi- 
ry to j aus.

Javits teksiūlo 
Rockefellerį

Republikonas 
senatorius Jaco 
sako kad republikonų orga
nizacija turėtų 
kelti į prezidentinius kan
didatus Rockef* 
rint, kad jis sa 
datuosiąs. Javii;s sakė, jog 
jis pats Rockefi 
lys.

New Yorko 
b K. Javits

nesiliauti

ellerį, nežiū- 
įkė nekandi-

ellerį pasiū-

New Yorko miesto plana
vimo komisija, leiclo US 
Steel firmai statyti 54 aukš
tų pastatą greta World 
Center pastato. Jis bus 
tarp Broadway 
Church ir Libe:

, Cortlandt,

Daugiau kaip prieš metus 
Utenoje statomame trikota
žo fabrike ėmė suktis pir
mosios verpstės. Pernai 
įmonė išleido apie milijoną 
trikotažo gaminių, nors vei
kė tik eksperimentinis sky
rius. Tikraisiais įmonės gi
mimo metais galima laikyti 
1968-uosius.

Daugiau kaip 2 hektarus

IŠ UTENOS
užima Utenos milžinas. 
Šviesiuose, erd' 
gimo, siuvimo, 
skyriuose stovi 
įrengimai. Prie 
tės merginos. D
ginų — Vilniaus lengvosios 
pramonės tech 
dentės-neakivai

Tai didžiausi 
įmonė Pabaltijyje.

viuose mez?
taurinimo 

nau jausi 
jų — jaunu- 

augelis mer-

nikumo stu- 
zdininkės.
a šios rūšies

m

A. Brazaičio tekstas ir nuotrauka ELTA)
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LLD1 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 1- 

osios kuopos mitingas įvy
ko kovo 25 d. “Laisvės” sa
lėje. Jį atidarė organizato
rius V. Bunkus, jis ir pir
mininkavo.

Valdybos pranešimas iš 
savo veiklos kuopoje trum
pai nušvietė padėtį. Narių 
stovis geras. Metines duok
les mokasi gerai. Vienas 
kitas narys dar
tūli dėl ligos, o kitas 
šuoja be priežasties.

Naujus narius šiais 
tais jau įrašėme du. 
riai ir šiais mėtais gaus po 
dvi knygas, kaip ir pereitais 
gavo po dvi.
gerų knygų LLD yra ge
riausia vieta-jų gauti.

nemokėjęs: 
gai-

me-
Na-

Norintiems

Susirinkimas prisiminė ir 
dienraščio “Vilnies” dali
ninkų pavasarinę konferen
ciją, tarė ją pasveikinti su 
dovana. Kas norėtų prisi
dėti, kviečiame sve i k i n t i 
bendrai su LLD pirmąja 
kuopa, sveikinimus priimtų 
Vera Bunkienė ir kiti kuo
pos atstovai.

Jau per eilę metų pirmo
ji kuopa prisimena mirusius 
narius, jų vaitdus paminė
dama “Laisvėje” gegužės 
30 d., tą patį atliks ir šie
met. -

Plačiai kalbėta kovo 31 
dienos filmų popietei pasi
ruošimo reikalais.

Vienas Jūsų

Įleistas narkotikų 
vaikinas mirė

Long Island gyventojas J. 
P. Brady, 20 metų, areštuo
tas ir įtartas esant tuo as
meniu, kuris kitam jaunuo
liui įleido į kūną narkotiš- 
ko preparato, vadinamo 
methadrine. Įleistasis Al. 
WaMūcė, Jr., 19 metų, nuo 
to mirė.

Ieškomas dar vienas jau
nas vyras, fyiris įleidimu 
narkotiškų nuodų pražudė 
18-kametį Stephen Calitri, 
unifersiteto profeso r i a u s 
sūnų.

New Yorko gaisragesy- 
bos departamentas pagerbė 
du asmenis, kurie gaisro 
metu sugaudė iš degančio 
namo išmetamus 3 vaikus.

Trijų automobilių susidū
rime Bronxe vienas vairuo
tojas užsimušė, kitas susi
žeidė, išliko vienas sveikas.

Calvin Davis, 45 m., tapo 
traukinio užmuštas, kai jis 
nukrito nuo platformos.

Brooklyne areštuotas Eli
sha S. West, įtartas turin
čiu 120 galionų nelegalios 
kukurūzinės degtinės.

N. Y. laivakrovių 
streiko stovis

Šis laivakrovių streikas, 
nors skaitomas nelegaliu 
(wild-cat), vis vien įkopė į 
antrą savaitę. Negalėdami 
su samdytojais susiderėti, 
paręikalavo bešališkų tar
pininkų iš publikos.

Streikieriai priklauso In
ternational Longshoremens 
Association.

Visiting Laisve’s 
People

We made a trip to Pitts
ton, Pa., recently to visit 
Stanley and Lucy Rauduve. 
It was both — business and 
pleasure.

Stanley and Lucy are 
well known to American 
progressive Lithu a n i a n s. 
Stanley had a photography 
studio in Pittston for many 
years. Now he is retired 
but has a studio in his home 
where he takes pictures on
ly of friends.

Lucy is still working and 
told us very interesting sto
ries or rather her experi
ences in the shop and in the 
union where she belongs. 
Anthony suggested that she 
write her experiences as it 
would make an interesting 
pamphlet.

Besides working steady 
and keeping a big home 
Lucy has been painting for 
many years. On her living 
room wall is a very large 
oil painting — scene of a 
Lithuanian village. On the 
second floor of their home 
we. saw many of Lucy’s and 
Stanley’s paintings, some of 
them still on the easels. We 
enjoyed seeing their art 
work.

Lucy made a trip'to Lith
uania a few years ago and 
now she is expecting her 
sister from Lithuania to 
visit her.

We enjoyed being with 
Stanley and Lucy and hope 
it wouldn’t be too long till 
we see each other again.

Use.

19 vyruką suimti 
kaip bombininkai

Queens apskrityje polici
ja ^surankiojo 19 ’vyrukų, 
13 iki 16 metų amžiaus. 
Juos kaltina,, kad ją gauja 
pakartojamai mėtė bombas 
į Ackermanų namus ir kie
mą., 221 St., Hollis, kadangi 
vienas Ackermanų yra ne
baltasis.

Banko vagys gerai 
apsirūpinę

Po apvogimo Rego Park 
rajone, banko, netolimame 
Forest Hills rajone polici
ja susekė^ ir gaujos buveinę 
apartmentiniame name.

Dar nepilnu apskaičiavi
mu spėjama, jog vagys iš
sinešė 150 tūkstančių dole
rių. Priėjimui prie “sau
giosiose” šėpose padėlių jie 
naudojo vėliausius moksli
nius būdus ir instrumentus. 
Jie atsidarę 178 “saugią
sias” dėžes.

Demokratai pasidalinę
New Yorko miesto demo

kratuose eina plačios disku
sijos ir pasidalinimas klau
simu kuriuos savo partijos 
kandidatus remti, kuriuos 
ne.

Šiomis dienomis Demok
ratų partijos centro komi
teto narys Weisl aštriai kri
tikavo N. Y. valstijos de
mokratų organizacijos pir
mininką John J. Burns kam 
tas pasisakė už Kennedy į 
prezidentus. Ir pasisakė jau 
po to, kada valstijinis ko
mitetas jau buvo pasisakęs 
už Johnsoną.

Tas pats Weisl dar smar
kiau akėja Manhattano pre
zidentą Sutton už pasisaky
mą prieš prez. Johnsoną:
— Tik pamislykit, — sa
ko jis, — tas mažas žmo
gelis drįsta sakyti, kad JAV 
prezidentas pasitrauktų!

Parengimą kalendorius
Balandžio 21 '

LDS 1 kp. pietūs “Lais
vės” salėje.

*

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.

Gegužės 5 d.
.Aido choro pavasarinis 

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

Ragina bausti mirtimi
Kalbėdamas unijistams 

Manhattan Center mitinge 
taksikų unijos viršininkas 
Van Ardsdale sakė, jog 
reikia bausti mirtimi kiek
vieną, kuris užmuš taksių 
vairuotoją. ...

Long Island universiteto 
studentai vienu metu įvyk
dė eilę piketų po visus 
miesto rajonus prot estui 
prieš pardavimą jų mokyk
los kitiems švietimo įstaigų 
skyriams.

—,------ -—

Daugiau N. Y. piliečiu 
už Kennedy *

New Yorko valstijos Se
nato demokratų lyderis Jo
seph Zaretzki pasisakė už 
Robert F. Kennedy kandi
datūrą į JAV prezidentus.

Westchesterio apskrities 
26-o j oi kongresinio distrik- 
to komitetas 6 balsais prieš 
1 nutarė informuoti savo 
delegaciją Demokratų par
tijos suvažiavime balsuoti 
už Kennedy kandidatūrą į 
prezidentus.

Ronald Evans, Harlemo 
vietinis, 33 metų, paskirtas 
audringos 201 mokyklos 
vykdomuoju vedėju.

■ t.

Kviečiami į puikią 
vakarienę

Prašome jsitėmyti, kad šį 
šeštadienį, balandžio 6 d., 
yra ruošiama puiki vaka
rienė su įvairiomis vaišė
mis. Prasidės lygiai 6 va
landą.

Lietuvės šeimininkės ra
ginamos namie vakarienės 
nei sau, nei savo mylimie
siems neruošti. Ateikite į 
salėje ruošiamą vakarie
nę visi ir visos, čia gerai 
pasivalgysite, susitiksite su 
daugeliu pažįstamų, gražiai 
ir linksmai. laiką praleisite,

Vakarienės vieta: Laisvės 
salė, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Rengėjai

Nauja sibirinio 
eršketo tėvynė

Baltijos jūroje ir jos upė
se gausu įvairių žuvų—stri
melių, ungurių, lašišų, nė
gių, plekšnių, upėtakių ir 
kt. O štai sterlių, eršketų, 
sazanų ir kitų vertingų rū
šių Baltijos jūroje ir jos 
baseine nėra. Jau eilė metų 
Estijos žuvininkai triūsia, 
aklimatizuodami šias žuvis.

Iki šiol sibirinis eršketas 
gyveno tiktai Baikalo eže
re ir Lenos upėje. Šios žu
vies ikrai iš Sibiro' specia
liuose konteineriuose lėktu
vais atgabenami į Narvos 
įmonę. Čia jie inkubuojami, 
auginamas mailius ir pas
kui suleidžiamas į Baltijos 
jūrą. Sibirinis eršketas ra
do palankias savo gyveni
mui sąlygas — naują tėvy
nę. Kol kas į Baltijos jūrą 
1964 m. suleisto eršketo 
gaudyti negalima. Kiekvie
nas egzempliorius gyvas 
paleidžiamas atgal į vande
nį.

Taip pat aklimatizavimo 
tikslais iš broliškų respub
likų žuvininkai gabena sa
zano, karoso, ripuso ir ki
tų žuvų veislių ikrus, dirb
tinai gauna jų mailių ir ap
gyvendina juo Pabaltijo ba
seiną.

Prie Chemical banko sky
riaus New Yorke plėšikai 
pasitiko atnešusį į naktinę 
saugyklą pinigus vyriškį, 
atėmė iš jo $2,000, o jį pa
tį prirakinoi prie banko 
durų.

Ieškos išeities Detroito 
laikraščių streiką

Detroit. — Majoras Ca
vanagh praneė, kad dr. Na
than P. Feisinger, darbo 
darbininkas, sutiko atvykti 
į Detroitą surasti būdus su
taikinimui jau 133 dienas 
streikuojančių laikraštinin
kų su leidėjais.

Streikuoja, darbi n i n k a i 
dviejų laikraščių — “Det
roit News” ir “Detroit Free 
Press.”

Anglijos Darbo partija 
pralaimėjo

London. — Konservato
riai (toriai) laimėjo ketu
riuose distriktų rinkimuose, 
užduodami baisų smūgį 
Darbo partijai.

Sakoma, tai įvyko dau
giausiai todėl,.- kad Darbo 
partijos nariai nedalyvavos 
balsavimuose.

Nepaisant šių rinkimų, 
visvien JDarbo partija išlai
kys didžiumą vietų parla
mente.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 9 d., ant
radienį, 2 vai. popiet Laisves 
salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Prašomi visi nariai atsilanky
ti, pasiimti knygas už 1967 
metus. Turime daug kitų rei
kalų aptarti. Taip pat bus vai
šių—kavutės ir pyrago.

(25-26) Valdyba

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)

Ieškomas
Ieškomas Stasys Valčiukas, sūnus 

Igno. Prieš karą gyveno Chicago, Ill. 
Nuo išeivystės turėjau ryšius, po 
karo nebeturiu ryšių su savo broliu. 
Kas žinote apie jj, jo gyvenimo vie
tą, ar Ir esant jis gyvas, prašome 
pranešti: Pranas' Valčiukas, Kelmės 
rajonas, Tytuvėnų paštas, No. 2, 
Eimučių kaimas, kolūkis “Gryžuva”, 
Lithuania, USSR (25-26)

REIKALAVIMAS
Ieškau vietos mano tėvui gyventi 

Richmond Hill ar Brooklyn© 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.

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 r 
Collect (aš užmokėsiu). 1-215-376- 
3153. Arba rašykite: Mrs. Helen 
O’Connell, 806 Byram St., Reading. 
Pa. 19606 . Klauskite apie Impolį) 
Baltrušaiti. (24-27)7




