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KRISLAI
Baisi pranašystė.
Kur gi tikroji išeitis? 
Fablūdęs prelatas. 
Tai bent “krokodilai.“ 
Prieš tokį terorą. 
“Sunkūs paminklai.“

— Rašo A. Bimba —

Gražiame, šiltame Floridos 
Bal Harbour miestelyje posė

džiauja AFL-(’I() taryba. Ge
rai. kad susirinkę mūsų pro
fesinių sąjungų (darbo unijų) 
vadai susirūpin u šiai kalba 
apie sunkią ekonominę padė
tį. Gerai, kad jie neslepia 
nuo mūsų baisios tiesos? jog 
su pradžia ateinančių metų 
mūsų Amerikoje galėsią būti 
net 8,000,000 bedarbių

Tuo, matyt, labai susirūpi
nusi ir vyriausybė, ypač pre
zidentas Kenedis.

Mūsu visų nelaimė prasi
deda tada, kada prieiname 
prie vaistų tos ligos gydymui. 
Čia dažnai, man atrodo, di
džiausi galvočiai pasirodo be 
galvų. Pavyzdžiui, jie šau
kia: Mes turime vis daugiau 
ir daugiau gaminti, vis labiau 
kelti ir plėsti mūsų pramonę!

Bet argi ko nors šiandien 
mums trūksta? Ne, netrūks
ta. Pavyzdžiui, plieno pra
monė dirba tik puse savo pa
jėgumo, nes nebeturime kur 
padėti plieną. Panašiai su 
kitomis pramonės šakomis.

Juo smarkiau dirbsime ir 
uaugiau gaminsime, tuo dau
giau fabrikų turės užsidaryti.

Ne tokiais 
mums gydytis, 
kelti vartotojų

vaistais reikia
Mums reikia

perkamąją ga-

Kaip?
Viena, reikia pakelti mažai 

uždirbančių darbininkų algas. 
Antra, reikia numušti aukštus 
taksus, kuriuos šiandien dir
bantieji moka. Trečia, tuos 
desėtkus bilijonų dolerių, ku
riuos praryja ginklavimasis ir 
militarizmas, reikia nukreipti 
į statymą namų, mokyklų, li
goninių ir tt. Čia tuojau atsi
rastų tiek ir tiek naujų darbų.

praktiškas vaistas.
Antras, tuojau įvesti 35 ar 

‘ net 32 valandų darbo savaitę.
Trečias, plėsti prekybą su 

socialistiniais kraštais, pirmo
je vietoje tučtuojau pripažin
ti Kiniją ir su ja pradėti pre
kiauti.

Kodėl apie šiuos vaistus dar 
<is negalvoja nei profesinių 
sąjungų lyderiai, nei Kene
džio vyriausybė?

Prelatas M. Krupavičius 
aną dieną Ciceroj surikęs: 
“laisvieji lietuviai yra totali
nio karo stovyje.“

Kokio karo? Su kuo jie 
kariauja? Aš bijau, kad ar 
tik nebus šito barzdoto prela
to galvoje kilęs “totalinis 
karas“...

Kalbėdamas apie įvykius 
Konge, So. Bostono menševi
kų gazietos redaktorius sako: 
“Iš ten atėjo žinia, kad Lu
mumba užmuštas, kas davė 
progos visų rasių ir visų spal
vų krokodiliams lieti grau
džias ašaras.“

Vadinasi, tie milijonai viso 
pasaulio žmonių, kurie smer
kia žmogžudžius, kurie de
monstruoja prieš ž m o g ž u - 
džius, yra viso labo tik “kro
kodilą!.“

Beje, juk ir visos Jungti
nės Tautos pasmerkė Lumum- 
bos ir jo draugų nužudymą, 
▼ai reiškia, kad ir visos Jung
tinės Tautos susideda iš kro
kodilų! Ar ne taip?

(Tąsa 6-tam pusi.)

Prezidentas Kenedis ragino 
Kongresą greičiau veikti

ImiiHimboS mirtis ir I Cangag ginkluoja banditus
Icoloniį^ Santos Jungt. Valstijų ginklais

Washingtonas. — Vasa
rio 20 dieną prezidentas 
Kenedis paragino Kongre
są, kad jis greičiau veiktų 
patobulinti Social Security 
įstatymą, idant pagerinus 
žmonių reikalus. Bilius vra 
įneštas su sekamais pasiū
lymais:

1. Pakelti senatvės ap- 
d raudos minimumą nuo $33 
mėnesyje iki $43.

2. Leisti ir vyrams išeiti 
po senatvės apdrauda su
laukus 62 metu amžiaus 
vieton 65.

3. Padidinti senoms naš
lėms išmokėjimą nuo 75 iki 
85 procentų tos senatvės 
pensijos, kokią gaudavo jų 
vyrai.

4. Duoti pagalbą sužeis-

ku-

“Duokite Amerikai darbų, 
sako darbo unijų vadai

Bal Harbour, Fla.—AFL-1 imtis aptvėrimo upių,
CIO vadai laikė posėdį, ap-1 rios dažnai išeina iš kraštų 
svarstė nuolatos didėjančio 
nedarbo reikalus, priėmė 
rezoliuciją ir išdirbo pro
gramą kovai prieš nedarbą, 
kurią jie užvardino: “Get 
America Back to Work”.

Rezoliuciją jie įteiks 
JAV Kongresui.

Unijų vadai sako, kad jie 
bandė kovoti prieš nedar
bą, bet negalėjo susikalbėti 
su Eisenhowerio admini
stracija.

Unijos reikalauja imtis 
viešųjų darbų, kaip tai, sta
tyti gyvenimo namus, mo
kyklas, ligonines, tęsti ir
taisyti automobilių kelius, 000.

Unijos stovi prieš 
taksy pakėlimą

B al Harbour, Fla.—AFL- 
CIO unijų vadovybė griež
tai pasisakė prieš bent ko
kį taksų kėlimą papras
tiems žmonėms paakstini- 
mui biznio ir kovai prieš 
nedarbą.

Unijų vadai nurodė, kad 
vyriausybė gali surasti pi
nigų iš kitokių šaltinių, 
kaip tai — pakeliant tak
sus ant korporacijų pelnų 
ir įvežimo prekių.

Vakarų vokiečiai jau 
tarėsi su lenkais

Bonna. — Va,kąru Vokie
tijos ir Lenkijos diplomatai 
tarėsi santykių reikalais. 
Sakoma, kad vokiečius prie 
to paakstino JAV preziden
tas Kenedis.

Iki dabar Vakarų vokie
čiai nenorėjo tartis su Len
kija, nes jie nenori skaity
tis su Vokiečių Demokrati
ne Respublika (Rytų Vo
kietija) ir dabartine Lenki
jos ir Vokiečių Demokrati
nės Respublikos siena, kuri 
eina išilgai Neisse ir Odros 
upes. * 

tiems ir negalintiems dirbti 
per šešis mėnesius laiko, 
nepaisant, ar jie tą pagal
bą galės atmokėti, ar ne.

Jei šie pasiūlymai b u s 
Kongreso priimti, tai kartu 
bus pakelta ir mokestis į 
cial Security fondą. Dabar 
i ta fondą nuo darbininko 
algos atitraukia 3 procen
tus ir tiek pat moka darb
davys, o tada nuo darbinin
ko algos bus mokama 3.25 
proc. ir tiek pat mokės 
darbdavys.

Bet jeigu bus priimtas ir 
pasiūlymas medikalės pa
galbos seniems žmonėms, 
tai tada nuo darbininko al
gos bus atitraukta į Social 
Security fondą 4 procentai 
ir tiek pat mokės darbda
vys.

labai

kad 
idant

ir sudaro žmonėms 
daug nuostolių.

Taipgi reikalauja, 
Kongresas nutartų, 
už darbą būtu nemažesnis 
užmokėjimas, kaip $1.25 
per valandą. Unijos siūlo 
trumpinti darbo savaitę, 
pakelti mokestį bedarbiams 
į savaitę ir prailginti savai
čių skaičių. C-

Washingtonas. — 1960 
metais JAV ir TSRS preky
ba pagerėjo. Per 19 mėne
sius į Tarybų Sąjungą iš
vežta prekių už $120,000,-

i Reikalauja uždrausti 
atominius ginklus

New Yorkas. — Ameri
kos mokslininkas ir Nobe
lio dovanos laimėtojas Dr. 
Linus Paulingas įteikė 
Jungtinėms Tautoms peti
ciją reikalauj a n č i ą už
drausti atominius ginklus.

Po peticija pasirašo 720 
mokslininkų, profe s o r ių, 
daktarų ir kitokiu mūsų ša
lies mokslo žmonių.

Jie sako, kad atominių 
bombų bandymai jau labai 
užnuodijo orą, kad tolimes
ni bandymai dar daugiau 
jį nuodytų, o atominių 
ginklų gaminimas veda 
prie save susinaikinančio 
karo.

BELL TELEPHONE CO. 
DIDŽIAUSI PELNAI
New Yorkas. — Bell Te

lephone Co. paskelbė, kad 
1960 metais ji turėjo di
džiausius pelnus savo isto
rijoj. Pelno liko $1,250,955,- 
000. Pereitųjų metų pelnai 
buvo $100,000,000 didesni 
už 1959 metų.

Paryžius. — Mirė admi
rolas P. Auboyneu.

New Delhi. — Po Lu- 
mumbos ir jų artimųjų nu
žudymo Indijos premjeras 
Nehru pareiškė: “Tai yra 
baisi tarptautinė krimina- 
lystė ir kitos tokios istori
joje reikia paieškoti... Bet 
tai kartu yra ir pasisukimo 
punktas paaštrėjime kovų 
už kolonijų žmonių laisvę... 
Lai kolonistai pamena, kad 
miręs Lumuba teiks dar

Nauja Brazilijos valdžia, 
jos politika ir sunkumai

Rio de Janeiro. — Prieš 
mėnesį Braziliją pradėjo 
valdyti naujasis preziden
tas Janio Quadros ir jo vy
riausybė. Naujoji valdžia 
tuojau susidūrė su senosios 
valdžios paliktais sunku
mais. Šiaurinėje Brazilijoje 
žmonės neturi pakankamai 
maisto. Finansai yra blogo
je padėtyje — numatomas 
$1,000,000,000 deficitas. 
Prezidentas Quadros ir mi
nisterial laikė posėdį, iš
dirbo planą pagalbai. Šiau
rinės Brazilijos žmonėms, 
plėtimui industrijos, žvejy
bos, kavos gaminimui ir ge
rinimui keliu.

Brazilijos vyriausybė ti
kėjosi daug pagalbos iš 
Jungtinių Valstijų, kurią 
Lotynų Amerikai pažadėjo 
ir prezidentas Kenedis. 
Quadros ilgai kalbėjosi su 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriumi John Moors Čobo
tu, bet JAV ambasadorius 
pažadėjo tik $100,000,000 
kredito, ir tai daugumoje 
maistu. Tuo kartu Jungti-

Vėliausios žinios
Stanleyville. — Gizenga 

Kongo valdžios 300 karių 
be mūšio paėmė Luluabur- 
go miestą. Juos su džiaugs
mu pasitiko 2,000 Mobuto 
karių. Gizengos kariai 
sunkvežiniais važiuoja lin
kui Leopoldville miesto.

Briuselis. — Belgija nu
traukė diplomatinius ry
šius su Jungtine Arabų 
Respublika, kuri pripažino 
Gizengos valddžią ir pa
smerkė belgų intervenciją.

Granas. — Francūzijos 
karo laivas buvo sulaikęs 
anglų prekybos laivą “West 
Byeeze” ir ieškojo ar jis ne
veža alžyriečiams ginklų.

Maskva. — TSRS armi
jos ir laivyno dieną marša
las Malin^yskis kritikavo 
Jungtines Valstijas už var
žytines apsiginklavime.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” ragina bau s t i 
girtuoklius.

Londonas. — Atvyko 
Adenaueris pasita r t i su 
Macmillanu.

daugiau kolonijų žmonėms 
padrąsinimų kovai, negu 
jis teikė gyvas būdamas”.

Ir žinios iš viso pasaulio 
tą patvirtino... Sujudo Af
rikos, Azijos ir kitų konti
nentu žmones. Rūstūs bal
sai prieš intervenciją Kon- specialistus į Burmos 
go respublikoje, prieš žu- Kinijos pasienį, kur veikia 
dymą šalies nenriklausomy- čango banditai, 
bes vadų nuaidėjo per visą 
platųjį pasaulį.

nes Valstijos mažai Kolum
bijai duoda net $500,000,- 
000 pagalbos. Maistą, kurį 
JAV ketina duoti, tai nori 
kad jį dalintų ir prižiūrėtų j 
Jungtinių Valstijų prisiųs
ti “specialūs žmonės”.

Brazilija yra milžiniška 
šalis. Ji užima 3,288,050 
ketv. mylių plotą ir turi 
70,000,000 gyventojų. Gam
tiniai turtinga. Tarp iška
samų turtų yra: aukso, ni
kelio, mangano, kitų meta
lų ir anglies. Yra ir alie
jaus. Gerai dera javai ir 
vaisiai. Kavos pagaminime 
Brazilija užima pirmąją 
vietą pasaulyje, bet jos 70 
procentų eina į Jungtines 
Valstijas, nes kavos planta
cijos daugumoje randasi 
JAV kapitalistų rankose.

Brazilijos turtai tebėra 
mažai pajudinti. Jie galėtų 
suteikti žmonėms turtingą 
ir laimingą gyvenimą. Qua- 
draso vyriausybė siekia 
draugiškos politikos su vi
somis šalimis, bet tas nepa
tinka Vakarų politikai.

Bal Harbour, Fla. —Dar
bininkų unijų vadai sako, 
kad 1962 metais jau bus 
8,000,000 bedarbių, jeigu 
JAV vyriausybė nesiims 
rimtos kovos su nedarbu.

New Yorkas. — V. Zori
nas, TSRS delegacijos pir
mininkas, reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų sekreto
riatas raportuotų, ką daro 
Konge.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pakvietė 
Indonezijos prezidentą Su
kamo atvykti į mūsų šalį.

Rabatas. — Laike mažos 
operacijos staigiai mirė 
Maroko pažangus karalius 
Mohamedas Penktasis.

Troickis sako
Maskva. — TSRS profe

sorius V.
kad didelė dalis Mėųulio 
paviršiaus yra padengta 
suktelėjusiomis putomis.

Katmandu, Nepalis. >— 
Apie 500 žmonių demon
stravo reikalaudami paliuo- 
suoti politinius kalinius ir 
demokratinių laisvių. <.

Rangūnas. — Burmos 
respublika įteikė protestą 
Jungtinėms Valstijoms, nes 
Čang Kai-šekas ginkluoja 
banditus JAV ginklais ir 
amunicija. Jungtinių Vals
tijų ambasada pasiuntė tris 

ir

Ambasados žmonės fak
tais nustatė, kad burmie- 
čiai yra paėmę nuo banditų 
penkias tonas amunicijos ir 
daug Jungtinių Valstijų 
ginklų, kuriuos lėktuvais 
nuleido banditams. Nusta
tytas faktas, kad ant amu
nicijos dėžių yra JAV ženk
lai. Čangas naudoja JAV 
lėktuvus tų ginklų ir amu
nicijos pristatymui.

Vasario 15 d. Burmos ka-

‘‘‘Tegul Afrikos šalys tvarko 
Kongo reikalus,” sako TSRS

Maskva. — Chruščiovas, Hammarskioldo kolonialės 
Tarybų Sąjungos premje- politikos, jis toliau negali 
ras, pasiuntė laišką Indiios tvarkyti Jungtinių Tautų 
premjerui Nehru ir jo ko-i reikalus, jo vietoje turi bū
ni jas įdavė visoms valsty- ti sudarytas sekretoriatas 
bėms, kurios priklauso prie iš trijų asmenų, kaip TSRS 
Jungtinių Tautų.

TSRS premjeras sako, 
kad po kolonialistų suokai-1 
bių ir nužudymo Kongo ' 
liaudės vadų: premjero Lu-! 
mumbos, Senato preziden-1 
to Okito ir gynybos minist
ro Mpolo reikia imtis žings
nių, kad Kongo reikalai bū
tų sutvarkyti taip, kaip no
ri tos šalies žmonėm

TSRS sako, kad po tų 
žmogžudysčių ir aiškios!ta į Kongo.

siūlė pereitoje Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje.

Išvengimui Konge karo 
i ir karo pavojaus pasaulyje, 
i Chruščiovas sako, kad Kon- 
į go reikalus pavesti tvar
kyti vienatinei teisėtai An
toine Gizengos vyriausy
bei, kuri yra-tąsa Lumum- 
bos vyriausybės, ir komisi
jai, kurią privalo sudarpti 
Afrikos valstybės, kurių 
ginkluotų jėgų yra pasiųs-

Suezo kanalas ir 
Egipto prekyba

Kairas. — Suezo kanalas, 
tai didelis Egipto, o kartu 
visos Jungtinės Arabų Res
publikos įplaukų šaltinis. 
1960 metais Egiptas iš Sue
zo kanalo turėjo 16-ą kartų 
tiek pelno, kiek jam pirm 
1956 m. Anglai-francūzai 
mokėjo nuomos.

Egiptas veda plačią pre
kybą su socialistinėmis ša
limis. 1960 metais Egipto ir 
Tarybų Sąjungos prekyba 
pakilo. TSRS pirko už $80,- 
000,000 įvairių reikmenų, o 
Jungtinės Valstijos tik už 
$26,100,000.

APIE VENGRIJOS 
ŽEMDIRBIUS

Budapeštas. — Jau 90 
procentų Vengrijos žemdir
bių yra susijungę į kolū
kius, arba dirba valstybi
niuose ūkiuose. 340,000 bu
vusių atskirų žemės ūkių 
susivienijo. Privatinių že
mės ūkių sektorius sudaro 
tik 10 procentų iš visų že
mę dirbančiųjų.

Tel Avivas. — Balandžio 
9 d. prasidės teismas nacių 
budelio Adolfo Eichmanno. 

riai pašovė Amerikos išdir- 
bystės bombinį lėktuvą 
“PB-4-Y”, kuriuomi čangi- 
niai atgabeno banditams 
ginklų ir amunicijos. Po to 
lėktuvas nukrito Thailande.

Pagal JAV ir Čango su
tartį, tai jis neturi teisės 
gautus JAV ginklus ir 
amuniciją parduoti kitur. 
Gi šie faktai patvirtino, 
kad Čangas jau per 11 me
tų palaiko banditus šiauri
nėje Burmoje.

Rangūne įvyko masinės 
demonstracijos prie JAV 
ambasados, kuriose dalyva
vo virš 10.000 žmonių. De- 
mnstrantai protestavo 
prieš JAV, kad jos ginkluo
ja Čangą, o tas banditus, 
kurie plėšia ir žudo bur- 
miečius. (

J. Kenedis pasiuntė 
Chruščiovui laišką

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
L. E. Thompsonas jau grį
žo į Maskvą. Į Washingto- 
ną jis buvo pakviestas pasi
tarti reikale Jung t i n i ų 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos santykių.

JAV prezidentas Kenedis _ 
įdavė jam laišką nuvežti 
Tarybų Sąjungos premje
rui Chruščiovui.

Prezidentas Kenedis sa
kė, kad jis savo laiške iš
reiškė viltį, jog JAV ir 
ir TSRS santykiai pagerės.

JAU PRASIDĖJO 
POTVYNIAI

Birmingham, Ala. — Žie
ma buvo šturminga sniegu, 
o dabar jau prasidėjo po
tvyniai. Prie gausaus van
dens iš tirpstančio sniego, 
dar prisidėjo lietus. Alaba
ma ir Georgia valstijose 
Mississippi upė išsiveržė iš 
vagos. Iš žemesnių vietų 
gyventojai kraustomi į sau
gesnes.

New Delhi. — Gimdymų 
kontrolės tyrimas atidėtas.
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Geri pirmieji prezidento žygiai
PREZIDENTAS JOHN F. KENEDIS savo tarny

bą pradėjo su jaunuoliška energija. Jis jau įteikė Kon
gresui keletą vidutiniai gerų pasiūlymų. Jis nori pa
dėti sumažinti nedarbą. Jis siūlo pratęsti mokėjimą ap- 
draudos bedarbiams. Jis nori, kad prie Socialinio Sau
gumo sistemos būtų pridėta medicininė apdrauda se
niems žmonėms, gyvenantiems iš pensijos. Šiomis dieno
mis jis įteikė Kongresui planą pagerinimui apšvietos 
reikalų. Čia jis siūlo ateinančiais keleliais metais išleis
ti penkis bilijonus ir šešis šimtus milijonų dolerių mo
kyklų reikalams. Reikia daugiau mokyklų, reikia dau
giau mokytojų, reikia daugiau ir geresnių mokslinių 
įstaigų. Visa tai reikalauja federalinės pagalbos.

Bet, žinoma, pasiūlymai yra vienas dalykas, o jų pa
vertimas įstatymais ir įkūnijimas jau kitas dalykas. 
Dar tenka palaukti ir pamatyti, kaip dabar už šiuos sa
vo sumanymus mūsų prezidentas kovos. Svarbu, kad jis 
visą savo įtaką panaudotų Kongrese už pasiūlymų pri
ėmimą. Dažnai taip būdavo: prezidentai pasiūlydavo 
(dažnai tik savo prestižo pakėlimui) pusėtinai gerus su
manymus, bet paskui nė piršto nebepajudindavo dėl jų 
priėmimo. Tikėkime, kad prezidentas Kenedis nepasiro
dys vienu iš tokių prezidentų.

Iš kitos pusės, labai didelė atsakomybė už visą tai 
krinta ir ant piliečių. Jeigu plačioji visuomenė tik tylės 
ir lauks gerų įstatymų iš Kongreso be pastangų iš savo 
pusės Kongresą “paspausti”, mažai tų sumanymų bepa- 
matys dienos šviesą. Jie bus palaidoti įvairiuose komi
tetuose net nepasiekę Senato bei Atstovų buto estrados. 
Čia labai svarbus vaidmuo priklauso spaudai. Ji “nusta
to” visuomenės opiniją. Bet pats svarbiausias vaidmuo, 
aišku, priklauso masinėms organizacijoms, o pirmoje 
vietoje profesinėms sąjungoms (darbo unijoms).

Ateinančios kelios savaitės bus labai svarbios. Vienas 
po kito prezidento pasiūlymai pasirodys bilių formoje 
ir pateks į Kongreso rankas apsvarstymui ir priėmimu^ 

b Mums patinka dar ir kitas jauno prezidento pasii’ėH 
dymas. Gerai, kad jis neignoruoja juodosios spalvos gy
ventojų. Nuoširdžiai tenka prezidentą pasveikinti už pa
skyrimą negrų atstovo Weaverip Federalinės . namų 
statybos department© pirmininku ir C. R. Whartono am
basadoriumi į Norvegiją? :Nei Trumanas, nei Eisenho- 
weris neturėjo pakankamai drąsos bei proto įtraukti 
negrų atstovus į valstybės aparatą.

■ Aišku, kad paskyrimo poros veikėjų toli gražu nepa
kanka, bet pradžia jau yra. Jei tokiais pat drąsiais žy
giais prez. Kenedis praktikoje pasisakys už lygias neg
rams teises turėti atitinkamą atstovybę valdžios orga
nuose, jis suvaidins istorinį vaidmenį Amerikos žmonių 
kovoje prieš rasinę diskriminaciją.

TAM SENATORIUI KAS 
NORS NEGERAI

Lietuvos priešų spauda 
džiaugiasi, kad aną dieną 
Jungtinių Valstijų Senate 
kalbėjęs senatorius T. J. 
Dodd, demokratas iš Con
necticut valstijos, Jis įtū
žusiai plūdęs visą Tarybų 
Sąjungą ir raudonąją ar
miją, kuri Lietuvą išlaisvi
no iš vokiškos okupacijos ir 
ranka rankon kariavo su 
amerikiečiais prieš visos 
žmonijos baisųjį priešą. 
Ponas Dodd, dergdamas 
raudonąją armiją, kartu 
dergia ir amerikiečius, ku
rie kraują liejo Antrajame 
pasauliniame kare.

Aišku, kad šitą piktą se
natoriaus kalbą jam bus 
parašę ir įteikę Tarybų Są
jungos priešai iš “Naujie
nų” bei “Draugo” pastogės. 
Juk kitaip šitie laikraščiai 
taip nesididžiuotų šito se
natoriaus sėdėjimais.

Lietuvių tauta neprašė 
sen. Doddo pagalbos- Ji la
bai gražiai tvarko savo rei
kalus ir sėkmingai kuriasi 
naują gyvenimą. Savo ne
sąmonėmis ir prasimany
mais “ apie raudonosios ar
mijos kokį ten “terorą” 
prieš Lietuvą sen. Dodd tik 
save pastatė labai juokingo
je padėtyje. Jis pasirodė 
nežinąs ką plepa.

Po “Laisvės” suvažiavimo
JUBILIEJINIS “Laisvės” dalininkų suvažiavimas, 

įvykęs vasario 19 dieną, buvo vienas iš geriausių suva
žiavimų visoje laikraščio istorijoje. Visus gražiai nutei
kė ir nudžiugino Administracijos pranešimas apie jubi
liejinio vajaus eigą. Vajus davė daug geresnius rezulta
tus, negu buvo tikėtasi.

Bet mes norime atkreipti visų laisviečių dėmesį į 
tai, jog mūsų “Laisvės” auksinio jubiliejaus atžymėji- 
mas tęsis iki pat tos dienos, kada laikraščiui tikrai su
kaks 50 metų amžiaus. Tai bus balandžio 5 dieną. “Lais
vė”, kaip žinia, dienos šviesą pamatė 1911 metų balan
džio 5 dieną.

Vietoje vieno gerokai padidinto jubiliejinio nume
rio, mes galvojame apie išleidimą dvigubai padidintų 
net dviejų numerių. Pirmas išeis balandžio 4 dieūą, o 
antras balandžio 7 d. Tiktai su pasirodymu padidintų 
numerių skaitysime auksinį jubiliejų užbaigtu.
• - Neabejojame, jog daugelis laisviečių norės savo 
sveikinimus matyti tuose padidintuose numeriuose. Tuo 
reikalu kolonijų vajininkai ir kiti veikėjai gausite in
formacijas iš Administracijos. Gavę jas, prašomi prasi
darbuoti.

BAISIAI NETEISINGA

Mūsų šalies n a u. j a s i s 
Darbo sekretorius Arthur 
Goldberg iškėlė aikštėn tik
rai pasibaisėtiną neteisin
gumo padėtį. Kalbėdamas 
Negrų amerikinėje darbo 
taryboje jis pripažino, kad 
dabar krašte siautėjantis 
nedarbas daug skaudžiau 
pliekia juodosios spalvos 
žmones, negu baltosios.

IR ŽIAURU
7 procentai neturi darbo.

Ar žinote, kad iš 5,500,- 
000 bedarbių 1,200,000 yra 
negrų? Nedarbas skau
džiausiai plaka negrus to
dėl, kad daugumoje jie yra 
sunkaus darbo nelavinti 
darbininkai. Kaip greitai 
atsirado nauja mašina sun
kų darbą pavaduoti, tuoj 
darbo netenka tie nelavinti 
darbininkai.

Tokio. — Japonai masi
niai demonstravo Niijima 
saloje prieš bandymus 
įsteigti JAV raketų bazę.

Imant proporcionaliai gy
ventojų skaičių, jau dabar 
beveik 14 procentų visų ne
grų darbininkų vaikštinėja 
be darbo. Tuo tarpu visų 
baltųjų darbininkų tik apie
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Istanbulis. —Laike laido
tuvių buvusios vald ži o s 
sveikatos ministro reakci
ninkai reiškė protestą prieš 
dabartinę Turkijos valdžią. 
Policija areštavo 17 asme
nų.

Kas ką rašo ir sako PO 50 METŲ

MATOTE, KO TAS 
ŽMOGUS SUSILAUKĖ

Iš Chicagos pranešama, 
kad ten Tarybų Lietuvos 
priešai ' greitomis sudarė 
specialų komitetą šelpimui 
Stepono Kairio (Kamins
ko). Kaip žinia, Kairys 
smarkiai susirgo ir tapo in
validu/ Girdi, jis dabar 
nebeturi iš ko pragyventi- 
Jam esanti reikalinga grei
ta medžiaginė para m a . 
Prašoma jo šelpimui aukų.

.' '■ .1.4 . 1 J
< ■ Tai s k a u d j tragedija. 
Tragedija dėl to, kad St. 
Kairys pabėgo iš Lietuvos 
ir per paskutinius keletą 
metų, kiek tik jo jėgos lei
do, niekino ir plūdo tą mū
sų senąją tėvynę. Kairys, 
kaip žinia, yra griežtas ša
lininkas tos filosofijos, kad 
tik naujas pasaulinis ato
minis karas galėsiąs “iš
laisvinti” Lietuvą iš Lietu
vos darbo žmonių rankų. Jis 
siūlo, kad lietuviški menše
vikai viešai propaguotų 
naujo karo reikalą.

Bet jeigu St. Kairys bū
tų vadovavęsis protu, būtų 
pasilikęs ištikimas savo 
tautai, nebūtų bėgęs pas 
hitlerininkus į Vok ietiją, 
šiandien Lietuvoje jis bū
tų didžiai gerbiamas žmo
gus, būtų pilnai aprūpin
tas tiek gydymu, tiek pra
gyvenimu. Nereikėtų uba
gauti, nereikėtų prašyti al- 
mužnos išsigelbėjimui nuo 
bado.

Kitas dalykas. Šis atsiti
kimas su St-’ Kairiu dar 
kartą visam pasauliui ge
rai pavaizduoja, kaip mū
sų Amerikoje, turtingiau
sioje kapitalistinėje šalyje, 
dar ir šiandien 'susirgęs ir 
sveikatos nebetekęs žmogus 
išmetamas laukan šalčiui 
ir badui susidoroti- Jeigu 
ne Kairio draugai, jeigu ne 
aukos, juk jis galėtų mirti 
badu!

Net ir šitas pavyzdys su 
atkakliausiu tarybinės san
tvarkos niekintoju dar kar
tą parodo, kaip svarbu yra 
visiems darbuotis, kad 
Kongresas priimtų prezi
dento Kenedžio vyriausybės 
programą dėl medicininio 
aprūpinimo senatvėje.

Iš “Laisvės” redakcijos pranešimo, padaryto akcininkų 
suvažiavimui, įvykusiam 1961 m. vasario 19 dieną 

American-Russian salėje, New Yorke.
f 1 (Pabaiga)

“Laisvei” 50 metų—auksinis mūsų jubiliejus
“Laisvę” įkūrė šeši jauni vyrai. Nebuvo jie kažko

kie genijai, nebuvo ir “dideli politikai”; neigi jie buvo 
įžymūs žurnalistai. Tai buvo švarūs, dori darbininkai, 
turėję šiek tiek santaupų ir nepašykštėję jas įdėti į laik
raštį, skleidžiantį apšvietą.

So. Bostone, kur “Laisvė” gimė, buvo ir kitas laik
raštis—“Keleivis”, bet jis veidmąiniavo. Socializmas 
“Keleivio” leidėjams buvo tik priemonė bizniui pasida
ryti. Ir keleiviečiai darėsi biznį, vardan socializmo kro
vėsi sau turtus! ?

Čia turiu po ranka Pirmąjį “Laisvės” numerį, išė
jusį 1911 metų balandžio 5 dieną.

Pirmajame jo puslapy, pirmoje kolumnoje, telpa žo
dis “NUO LEIDĖJŲ”. Prašau išklausyti:

štai lietuviškoji visuomene susilaukė dar vieną laik
raštį — “Laisvę.” Gal ne vienas iš skaitytojų, pamatęs jos 
pasirodymą, ištars: “Jau tiek daug išeina laikraščių, kam 
dar naujo reikia? Ir taip jau negalima visų užsiprenu
meruoti ir perskaityt.”

Tiesa, skaitytojau. Vienok reikia atminti, kad kiek
vienas laikraštis turi skirtingą nuo kitų pakraipą, kitokias 
ypatybes, todėl jis atranda pritarėjų, kurie nuoširdžiai 
platina jį tarp skaitančių ir neskaitančių minių, o tuomi 
žengia pirmyn mūsų kultūriškas darbas.

Tik reikia dirbti visiems, kas tik gali, reikia netruk- 
dyt vieniems kitų, jeigu išeiname dirbt kultūrišką darbą. 
Juk dirva plati, o dirbančių tiek nedaug. Yra dar vietos 
vieniems pro kitus prasilenkti, nekliudant, neužgaunant, 
netrukdant. Liaudis laukia ,nuo mūsų visų darbo tarp jos, 
dėl jos ir mūsų labo, o ne mūsų savitarpinių peštynių, ku
rios yra kenksmingomis ir bergždžiomis.

Nors mes patys gerai žinome, kad kovoj už būvį at
skiros žmonių klasės negali susitaikyt, vienok mokslas- 
žino.jimas yra visiems reikalingas ir lygiai aiškus. Apšvie- 
tai išsiplėtojus, ir- kova tarp atskirų klasių įeis į švaresnes, 
rimtesnes ir pasekmingesnes vėžes.

“Laisvė” aštriai pasmerks kiekvieną pasiryžimą' ką 
nors pavergti, kiekvieną paprotį bei apsireiškimą, kas 
stabdo laisvą žmogaus tobulinimąsi, protavimą. Stodami 
prie darbo, mes apsiginklavome energija ir tvirtu noru 
dirbti. Esame visi jauni vyrai, pažįstanti savo darbą ir 
su reikalingu turtu įkūnijimui mūsų užmanymo. Jeigu tik 
atsiras atsakantis skaitlius skaitytojų, tai “Laisvė” neilgai 
trukus pradės^ išeidinėti du kartu į savaitę.

’“Laisvės”, redaktorium bus A. Montvidas, vienas iš 
gabiausių Amerikos lietuvių literatų, kuris jau keli metai 
rašo į lietuviškus laikraščius po įvairiais pseudonimais.

šį “Laisvės” numerį išsiunčiam daugeliui ant pasižiū- 
.rėjijnę. Jeigu kuriems patiks, tai pasiskubinkit užsisa
kyti, nes 'kas/prisius prenumeratą prieš,balĄjMįŽjpnSO d.ff tąs 
gąus laikraštį per ištisus metus tik už vieną dolerį.

Pasirašo leidėjai: J. Neviackas, J. P. Valadka, A. Ne- 
viackas, P. Naudžius, J. Undžius ir M. Mizara.

žinome tikrai, jog keturi iš pirmųjų “Laisvės” lei
dėjų yra mirę. P. Naudžius ir J. Undžius kadaise grįžo 
į Lietuvą; atfo'do, bus ir jiedu mirę.

Politiniu požvilgiu 1-asis “L.” numeris gilesnio įspū
džio nedarė: jis buvo užpildytas beveik išimtinai paties 
redaktoriaus raštais.

Bendrai, 1911 metų “Laisvė” politiniu atžvilgiu buvo 
silpna. Tik su 1912 metų pradžia, kai.L. Pruseika pradė
jo redakcijoje dirbti, ji pagerėjo. Netrukus A. Montvi
das visiškai pasitraukė ir laikraštį redagavo L. Prūsei- 
ka su V. Paukščiu. Tuomet jo turinys griežtai pasikeitė 
į gerąją pusę.

1911 m. spalio 18 d. “Laisvėje” jau skaitome jos lei
dėjų tokį žodį:

Linksma mums yra pranešti, kad jau nuo š. m. lap
kričio 14 d. “Laisvė” pradės eit du sykiu savaitėje. Links
ma todėl, kad galėsime užganėdinti savo gerbiamų skaity
toj troškimą...”

Ir ji pradėjo eiti du kartu per savaitę. O už poros 
metų laikraštis buvo perkeltas į Brooklyną ir čia “Lais
vę” jau pradėjo leisti kooperatyvas.

Šlovė tiems, kurie įkūrė “Laisvę”—lai jie ilsisi ra
miai!

Neužmirštama mūsų pagarba visiems buvusiems 
“Laisvės” bendradarbiams, platintojams, rėmėjams ir 
skaitytojams, jau pasitraukusiems iš gyvųjų tarpo ir 
miegantiems amžinu miegu!

Apgailestaujame, kad sunki liga neleido mūsų suva
žiavime būti draugui L. Prūseikai. -J

Nuoširdžiausia mūsų visų padėka dabartiniams mū
sų laikraščio bendradarbiams, vajininkams ir rėmėjams! 
Tegyvuoja jie!

Tegyvuoja pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė!
Tegyvuoja “Laisvė” ir visa pažangioji spauda dar 

ilgiausius metus!
Tegyvuoja taika!

“Vilnis” ir mes
Mūsų santykiai su brolišku Čikagos pažangiųjų lie

tuvių dienraščiu “Vilnimi”—geri, draugiški. Džiaugia
mės, kad į mūsų suvažiavimą atvyko vienas jos redakto
rių—Š. J. Jukubka.

Pastaruoju metu lietuviški fašistiniai chuliganai 
pradėjo prieš “Vilnį” terorą: daužo jos raštinės langus. 
Ir ne tik “Vilniai” — daužo langus ir jos redaktoriui Jo- 
kubkai; puola teroristai* ir rašytoją Dr. A. Margerį ir 
kitus pažangius veikėjus Čikagoje.

Reikšdami nukentėjusiems nuo chuliganų teroro 
žurnalistams-rašy tojams draugišką užuojautą, mes 
griežtai smerkiame chuliganus ir tuos, kurie juos orga
nizuoja ir siundo!

Mes gerai'žinome, jog tai yra “veiksnių” darbeliai.

Bet su tokia savo “taktika” jie tik greičiau galą gaus.
Mes raginame visus padorius žurnalistus ir rašyto

jus, esančius “dipukų” eilėse, pasmerkti chuliganus, puo
lančius plunnksnos darbuotojus tik dėl to, kad jie turi 
skirtingus įsitikinimus.

Mes raginame visus laisviečius visaip remti “Vilnįi, 
—ypač šiuo metu, kai ji pradėjo $10,000 vajų.

Kas buvo, kas yra
Draugai ir draugės!
Spėju, jog sutiksite su manim, kad šitie 50 metų, ku

riais mūsų laikraštis gyvavo, mūsų tautai ir visai žmo
nijai buvo patys brandžiausi, patys pilniausi, svarbiau
sių įvykią metai.

Tuo metu, kai “Laisvė” įsikūrė, automobiliai buvo 
didelė retenybė, o šiandien jie pas mus patapo būtenybe.

Aviacija tebebuvo tik vystykluose—šiandien aplink 
visą žemės kamuolį lėktuvai raižo padangę.

Tuomet nebuvo radijo, nebuvo televizijos.
Apie atomo “suskaldymą” ir jo naudojimą žmogaus 

gėriui kelti prieš 50 metų tesvajojo tik patys didžiausi 
mokslininkai-mąsty tojai.

1911 metais Rusijos imperijoje buvusios tautos tik 
ruošėsi didžiuliams įvykiams, kuriuos rodė Leninas.

Įvyko Didžioji spalio revoliucija, sudrebinusi išnau
dotojų pasaulį iš pat pagrindų.

Šia:? Ten. jau arti vienas bilijonas žmonių kuria so
cialistinę santvarką!

Ilgai kentėjusi priespaudą mūsų gimtoji žemė Lie
tuva jau socialistinė, yra daugiatautinės Tarybų Sąjun
gos narė. Ten, kur viešpatavo tamsybė ir priespauda, 
šiandien klesti mokslas, kultūra ir laisvė darbo žmonėms.

Taip, per tuos 50 metų įvyko dvi baisios pasaulinės 
katastrofos—du baisūs karai, suruošti imperialistų. Bet 
po kiekvieno jų atsirado tautos, nubloškusios į šalį iš
naudotojus ir pradėjusios kurti naują, be žmogaus žmo
gumi išnaudojimo, santvarką.

Po Antrojo pasaulinio karo įsikūrė milžiniška, 650 mi
lijonų gyventojų, Kinijos Liaudies Respublika. Po kare 
Azijoje ir Afrikoje atsirado arti 40 nepriklausomų vals
tybių !

Per šimtmečius buvusios pavergtos tautos ix klasės 
atsisako gyventi senu gyvenimu.

Mokslas neįsivaizduojamais greitais tempais plečia
si. Tarybinis mokslas jau pasiekė Mėnulį. O šiuo metu, 
kai mes čia diskusuojame, tarybinė raketa lekia į Vene
rą, esančią už 26 milijonų mylių nuo mūsų Žemės!

Ar jūs, draugai, pagalvojate, ką visa tai reiškia? 
Ar jūs įsisąmoninate šitų laimėjimų prasmę!

Ar jūs esate įsitikinę, kad mokslui plečiantis, socia
listiniam pasauliui tvirtėjant, darbo žmonės ne už toli
mo laiko visą pasaulį paims į savo rankas, ir' tuomet 
nebus karo pavojų, visos tautos, visi žmonės gyvens tai
kų, ramų gyvenimą?.

Jei taip, tai darbuokimės, kiek tik galime, kad mū
sų “Laisvė”, išgyvavus 50 metų, gyvuotų dar ilgąį ir. ro
dytų kelią. į. geresnį rytojų ** i >...

Kaip atsirado 
žmonių pavardes

Ne visi žmonės pasauly
je ir dabartiniu laiku turi 
pavardes. Yra milžiniškos 
tautos, kurių žmonės dar 
vis vadinasi tik savo ir tė
vo vardu. Senovėje žmo
gus turėjo tik vieną vardą. 
Kada žmonių daugiau pri
viso, tai juos pradėjo vadin
ti jo ir dar jo tėvo vardu, 
kad atskirti nuo kitų tokių 
pat vardų bevadinamų.

Čiang Kai-šekas į lietu
vių kalbą išvertus bus: “Šė
kas yra Čiango sūnus.”

Angliški pavadini m a i : 
Willia m s o n , tai reiškia: 
Williamo sūnus; Johnson— 
Jono sūnus., Smith — Kal
vis, Cook — virėjas, Taylor 
siuvėjas.

Daug žmonių gavo pavar
des nuo tėvų vardų. Pas 
rusus rasime daugybę Iva
novų, Petrovų, Martinovų, 
S e m e n o v ų , Andriejevų, 
Grigorevų įr kitokių pavar
džių. Jos paeina nuo tėvų 
vardų.

Baudžiavos gadynėje žem
valdžiai - ponai savo žmo
nėms davė tokias pavardes, 
kaip: Rudis, Kurmis,* Juo
dis, Žąsinas, Katinas, La
pė, Pempė ir kitokias, nes 
jiems taip patiko tuos žmo
nes vadinti.

Mes turime ir tokių pa
vardžių, kaip : Beržinis., 
Miškinis, Pievinis, Kalni
nis, tai nuo vietovių.

Romos gadynėje dar ma
žai žmonių turėjo pavardes. 
Jie buvo vadinami tik var
dais ir tėvų vardais. Eu
ropoje plačiau pavardes 
pradėjo pritaikyti žmonėms 
tik prieš 900 metų. Kitur 
dar vėliau. Tą galima pa
sekti pagal tų laikų kuni
gaikščius, kurie istorijoje 
žinomi tik jų ir jų tėvų 
vardais.

Degindavo žmones, 
sergančius lepra

Lepra (raupšai), tai bai
si liga. (Prašome ją nesu
maišyti su raupų liga.) 
Lepra liga buvo žinoma 
prieš 3500 metų.

Prieš 1500 metu lepra 
buvo skaitoma labai pavo
jinga liga ir tais laikais ja 
susirgusius degindavo.

Dabar lepros viena rūšis 
pasižymi tuo, kad žmogaus 
oda virsta į sužvynėjusį 
baltą luobą. Kita pasireiš
kia tuo, kad žmogus neten
ka jausmų — nustoja val
dyti rankas ir kojas, o vė
liau ir jo oda virsta į luo
bą—kietėja.

Lepra-raupšai nepagydo
ma liga, nors dabar kai 
kurių ligonių nesmagumus 
jau sumažina ir jie gan il-j 
gai gyvena. Pasaulyje yra 
taikoma daug vaistų prieš 
ją, bet, skol daktarai tia
rai nežino priežasčių susir
gimo, tai ir negali sėkmin
gai gydyti.

Manoma, kad dabar pa
saulyje lepra sergančių yra 
arti 3,000,000. Daugiausia 
Afrikoje ir Aizijoje, tai 
tropiškų šalių liga. Euro
poje lepra jau išnyko.

Atsilikusiose šalyse ser
ganti maišosi su sveikais ir 
nuo jų užsikrečia kiti žmo
nės. Kultūriškose šalyse 
lepra sergančius atskiria 
nuo sveikųjų ir laiko izo
liuotai. Jungtinėse Valsti
jose apie 400 lepra sergan
čių yra gydomi Carville, 
La., izoliacijoje.

Daugiausia lepra sergan
čių suvežą į Molokai salą, 
Havajųje, kur jiems yra 
speciali vieta, apimanti 
8,000 akrų plotą.

Washingtonas. — Birže
lio mėnesį prezidentas Ke
nedis vyks į Kanada.



ATVIRAI KALBANT
Pastaraisiais kete r i a i s 

metais kur pasisuksi, visur 
<irdi kalbas apie atomini 

arą. Yra daug tokiu en
tuziastų, kurie net išsižioję 
—su įkarščiu pageidauja ir 
laukia jo. Tik bėda su jų 
galvosena yra tame, kad 
jie visada mano, jog mes, 
va, savo priešą sunaikin
sime ir liksime neribotais 
pasaulio valdovais. Jiems 
kaip tai neateina i galvą 
mintis, kad tame naikinimo 
procese ir mes patys žūsim. 
Niuklinis karas nesibaigs 
numetimu kelių niuklinių 
bombų. Jų reikės išsprog
dinti gana daug. Visi did
miesčiai, industriniai cent
rai, kariniai įrengimai, su
sisiekimo ir transporto tink
lai, maisto sandėliai ir jų 
atsargos bus keliu dienų ar 
kelių valandų laiku sunai
kinti ir griuvėsiais pavers
ti. Oras, vanduo ir augme
nija bus užteršti, užnuodin- 
ti atominėmis dujomis.

Duokim sau: liks ir gy
vų, nepažeistu žmonių- Ke
li iš tu žmonių sugČbės su
sirasti sau maisto? Keli 
iš iu sugebės misti laukuo
se ar giriose rastomis žolė
mis. šaknimis ar lapais. sa
manomis ir kitais augalais. 
Keli iš jų mokės atskirti, 
kurie iš tų augalu yra tin
kami maistui ir kurie nuo
dingi, kada ir nenuodingie
ji didžiumoje būtu užnuo- 
dinti. O juk žuvys vande- 
nvse ir gyvūnai giriose 
daugumoje būtų užnuodin- 
ti.

Duokim sau, kad mūsų 
šalvie, kur nors Minnesoto- 
je ar kitur, išliko kokie 
nors sandėliai maisto nepa
žeisti. Susisiekimo priemo
nių neliko. Kaip tada New 
Yorke ar kur kitur gyvas 
likęs gyventojas žinos, kur'

Bevardis

Montevideo miestas
Skersai upės La Plata 

randasi maža valstybėlė 
Urugvajus. Ji turi apie tris 
milijonus gyventojų ir uži
ma 72,000 ketvirtainių my
lių plotą. Nuo Argentinos 
sostinės Buenos Aires apie 
150 mylių, įstrižai La Pla- 
tos į šiaurę, randasi Urug
vajaus sostinė, gražus mies
tas Montevideo. Iš Buenos 
Aires galima vaižuoti ir 
orlaiviu, bet tokią trumpą 
kelionę galima atlikti ir 
garlaiviu. Laivas plaukia 
nakčia, taigi galima naktį 
praleisti laive ir pakvėpuo
ti jūros oim. . Kaina—$5 
pirmoj klasėj.

Devintą valandą vakaro 
laivas “Artigos” išplaukia 
iš Buenos Aires. Buenos 
Aires didmiestis, pasken
dęs žiburių jūroje, likosi 
užpakaly.

“Artigas” nemoderniškas 
laivas. Jis paprastas lėkš- 
taupių laivelis; tačiau jis 
švarus ir patogus. • Davė 
^•ana gerą vakarienę: sriu
bos, žuvienes, bryzą jautie
nos, raudono vyno ir mažą 
puoduką, kaip noperską, la
bai stiprios kavos.

Pabudau aštuntą valan
dą. Rytas auksinis. Išėjau 
ant denio. Saulutė nyra iš 
La Platos vandenų. Laivas 
pamažėliu slenka tekančios 
saulės link, nutiesdamas 
palšą dūmų juostą dangaus 
mėlynėj. Ve, ten horizonte, 
truputį po kairei tekančios 
saulės, pasirodė ir La Pla
tos šiaurinis krantas su 
miestu Montevideo.

Sakoma, kad, vienas por
tugalų gamtininkas, plauk
damas šia pačia linkme, 
pradėjęs šaukti ::Monte ve 
eu,” kas reiškia: kalną ma
čiau aš. Na, ir prigijo da
bartiniam miestui vardas 
Montevideo.

Čia dabar gyvena netoli 
pusmilijonis gyventojų. Jis 
man geriau patinka nei 
Buenos Aires todėl, kad jis 
švaresnis. Jis turi kalne

tokio maisto yra likę ir 
kaip jį pasiekti, ir jeigu su
žinos, kaip ilgai ims jį pa
siekti?

O ar tie entuziastai pa
galvoja: kaip ilgai žmogus 
be maisto ir vandens už
terštoje atmosferoje gali 
gyventi? Alkani žmonės 
desperacijoje sužvėrės, dar 
ko ir kanibalais gali palik
ti. Ligos ir epidemijos skins 
tuos likučius, kaip dalgis 
vešlioj pievoj žolę.

Valdžios šiandien moka, 
kaip masiniai gaminti 
niūki in ius pabūklus masi
niam žudymui, bet jos dar 
nesurado būdų, kaip apsau
goti žmones nuo žuvimo. 
Nemoko, kaip likusiems gy
vais išlikti.

Kol kas, vienatini apsi
saugojimą mes turime, tai 
griežta kovą, griežtą pasto
jimą kelio ne tik niukli- 
niam karui, bet prie šian
dieninės technologijos ir— 
bile karui- Rengtis prie 
niuklinio karo tai rengtis 
prie neišvengiamos mirties 
ir visiško sunaikinimo vis
ko, ką žmonija per tūkstan
čius metu sukūrė.

Jau kam ne kam, bet 
mums, lietuviams, dar kal
bantiems apie išlaikymą ir 
puoselėjimą lietuvybės, vi
siems iki vienam reikėtų 
jau dabar prieš toki karą 
visu griežtumu kovoti. Lie
tuva, geografiniai būdama 
pačiame mūšiu lauko cent
re, būtų sunaikinta ne tik 
medžiaginiai, bet ir kaip 

‘tauta. Bile lietuvis, pagei
daujantis atomino karo, ne
žiūrint, kaip jis nesibažytų, 
kad jis patriotas ir myli sa
vo gitmąją šalį ir lietuvių 
tautą, išsiduoda save esan
čiu neužginčiijamu savo 
tautos išdaviku. Arėjas 

liu ir nuolaidumų. Tas pa
gelbsti palaikyti mieste šva
rą, nes vanduo turi kur 
nubėgti ir nesudaro žalia 
puta dengtų, stagnacija su
stingusių vandens liūgų. 
Jame randasi daug smul
kiosios pramonės įstaigų, 
moderniškų pastatų, plačių 
gatvių ir puikių krautuvių. 
Kaip laivų uostas jis vienas 
iš geriausių Pietų Ameri
koj. Jis arčiau atviros jū
ros ir jo prieplauka giles
nė už didmiesčio Buenos 
Aires.

Sausžemio iškyšulys, lyg 
nirštas įbestas į La Platos 
vandenis, sudaro patogią 
vietą prieplaukai ir sena
miesčiui, kurį ten pionie
riai sukūrė. Už keleto blo
kų randasi didžiulis skve
ras, vadinamas Indipenden- 
cia ( N e p r i klausomybė). 
Ten pat ant arklio sėdi ge
nerolas Artigo. Tos stovy- 
los papėdėj, raudonam gra
nite išskaptuoti būriai pio
nierių. Ten atvaizduojama 
jų dengti vežimai, jų šei
mos su mažais vaikučiais, 
jų manta, kaip tai: karvės, 
ožkos, avys ir t. p. Jie va
žiuoja, joja, veda gyvulius 
ir neša savo koki kas tu
rėdami turtą Pietų Ame
rikos tyruose.

Toliau į vakarus tęsiasi 
garsioji Liepos 18-osios 
gatvė. Ji kertą irgi labai 
gražų Artegos bulvarą ir 
atsiduria į gražų parką Jo
se Batella. Nuo pajūrio 
maudynių, vadinamų Paei
tos, tęsiasi platus bulva
ras Espana (Ispanija) į 
šiaurvakarius. Nuo saus
žemio kylio, vadinamo Pun
ta Carreta, tiesięg šiaurės 
link, tęsiasi platusis Arti
gos bulvtras. Jis kerta Es- 
nana ir Liepos 18-osios gat
ves ir atsiduria i įlanką 
prie priemiesčio Cerro.

Žiūrint šiaurės link tuo 
bulvaru, darosi jauku ir 
malonu, todėl, kad ten kur 
labai, labai toli randasi

ĮVAIRUMAI
Lentpjūvė be 
darbininką

Nuo seno Lietuvoje dar
bas lentpjūvėje laikomas 
vienu sunkiausių. Stambio
se lentpjūvėse triūsė stip
riausi vyrai-žaliukai. Jie 
dirbo prie gaterių, kilojo 
sunkius rąstus, krovė len
tas.

Vilniaus centriniame me
džio apdirbimo kombinate 
viso to jau nėra. Plauti
nės medžiagos rūšiavimo 
aikštėje jūs pamatysite tik 
vieną darbininką, tačiau ir 
jis vadinamas ne darbinin
ku, o operatoriumi.

Aikštelėje pagal įmonės 
direktoriaus V. Akstinavi
čiaus pasiūlymą nese n i a i 
įrengtas specialus lentų rū
šiavimo įrenginys. Iš gate
rių skyriaus atslinkus len
tai, operatorius, stovėda
mas prie pulto, nustato jos 
rūši ir nuspaudžia atitin
kamą mygtuką. Len^a au
tomatiškai pasiekia j a i 
skirtą sektorių ir įkrenta į 
jai skirtą vagonėlį. Prisi
pildę atskirų rūšių lento
mis, vagonėliai patys nurie
da prie autopakrovėjų. Vi
są kelią nuo gaterių iki au
topakrovėjų lenta nukeliavo 
su mechanizmų pagal ba. 
Prie jos neprisilietė žmo
gaus ranka.

Naujoji automatinė plau
tinės miško medžiagos rū
šiavimo aikštelė yra pir
mas toks įrenginys mūsų 
respublikoje ir antras viso

ir žmonės
New Yorkas ir mano na
mai.

Gerai važinėti po tolimas 
šalis ir matyti pasaulio 
prašmatnybes, bet namie 
geriausia. Pasiilgau savo 
šeimos, savo draugu, savo 
šalies (Jungtinių Valstijų. 
Kad ir nesu jose gimęs, bet 
tris ketvirtadalius savo am
žiaus, geriausias savo kū
rybinio gyvenimo dienas 
esu praleidęs Jurgio Va
šingtono žemėje. Joje mano 
šaknys yra giliai įsičiulpę. 
Nuo šio šimtmečio pra
džios, aš užaugau nuo vai
kėzo iki vyro ir jau sulau
kiau savo gyvenimo popie
tės. Mano antroji tėvynė iš
sivystė nuo arkliuko ir ve
žimėlio dienų iki sprusmi- 
nių, tūkstantį mylių į va
landa skriejančių orlaivių. 
Ji pasidabino šimtais šim- 
šimtatūkstantiniais ir mili
joniniais miestais. Ji ap
siraizgė tinklu plačiu vieš
keliu, kuriais desėtkai ir 
milijonai automobilių bė-' 
gioja. Ji išaugo i vieną iš 
galingiausių valstybių pa
saulyje. Jaučiuosi ir aš ak
tyviai prisidėjęs prie jos 
augimo. Negalima ir įsi
vaizduoti, kad sveturgimis 
Amerikos pilietis galėtų tu
rėti mažesnę meilę savo 
antrajai tėvynei negu čia- 
gimis amerikietis.

Tačiau gana filosofuoti. 
Grįžkim į Montevidėjų ir 
baikim jį apžiūrėti.

Aplink jau suminėtąsias 
gatves—Liepos 18-ąją, Ar
tigos ir Espana draikosi 
voratinklis mažesniu gatvių 
ir gatvelių. Jos visos šva
rios ir medžiais apaugę. 
Yra ir menkesnių gatvelių 
su menkais pastatais, bet 
jie netokie mizemi kaip 
Buenos Aires.

Montevidiečiai laimingi, 
kad jie vasaros karščiuose 
turi tiek daug La Platos 
kranto ir, toliau į šiaurę, 
Atlanto pajūrio pasimau
dyti. Pradedant su Playa 

je šalyje. Ji likvidavo 
“juodą” darbą. Dabar ga
teriai dirba nesustodami. 
Tuo būdu viso cecho darbo 
našumas pakilo apie 25-30 
procentų.

Įmonės racionalizatoriai, 
vadovaujami novato r i a u s 
V. Akstinavičius, ruošia
si automatizuoti visus kom
binato gamybos barus. Ta
da įmonėje dirbs tik keletas 
operatorių ir negausus tech
ninis personalas.

A. Aš kinis

Skarda jau sena
Dar prieš 3,000 metų Ar

timųjų Rytų žmonės jau ži
nojo baltą ir minkštą me
talą, dabartinę skardą. 
Skarda lanksti ir minkšta. 
Ji reikalinga gaminimui 
konservavimo dėžučių ir 
daugybės kitokių metalinių 
dalykų.

Dabar skardos metalą 
maišo su kitais, kaip gami
nys reikalauja. Jungtinės 
Valsti jos kiekvieneriais me
tais skardos įveža apie 100 
tūkstančių tonų iš Bolivi
jos, Malajų pusiasalio ir 
Indonezijos.

VAGYS BIBLIOTEKOJE
Į žymaus rusų chemiko 

Beketovo (1827—1911) ka
binetą įbėgo susijaudinęs 
tarnas:

—Nikolajau Nikola jevi- 
čiau! Jūsų bibliotekoje va
gys !

Mokslinink as, n e a t su
traukdamas nuo apskaičia
vimų, paklausė:

—Ir ką jie ten skaito?

maudykle, Cerros priemies
tyje, seka Playa Ramirez, 
Playa Paeito, Plaja Malvin, 
Playa Carrasco ir, jau At
lanto krantuose, Punta del 
Este, kuris vadinamas At
lantos Perlu. Šią pakrantę 
skalauja to paties Atlanto 
bangos, kurio bangos rau
sia ir Neringos pusiasalį.

Betgi nepamirškime to 
kalnelio, kurį kadaise ma
tė tas portugalas gamtinin
kas. Jis randasi apie my
lią į vakarus nuo Montevi
deo senamiesčio, skersai 
mažos įlankos. Ispanų kal
ba Cerro reiškia kalnelis, 
todėl ir tą priemiestį vadi
na cerro. Tas kalniokas 
turi apie 600 pėdu aukščio. 
Ant jo randasi Portaleza 
del Cerro. Tai yra ‘senas 
ispanu fortas, panašus į 
Bostono Castle Island for
tą. Jo viršūnėj senų pa
trankų muziejus ir jūros 
kranto švyturys. Iš čia 
matosi visa apylinkė.

Ten į' rytus Montevideo 
miestas, su jo parkais. ir 
medelynų alėjomis, kiek 
drūtas laikosi įsikibęs į La 
Platos krantus. Čia Cerro 
įlanka, į kurią ibėga pora 
upelių. Montevideo apsi
kabina ta įlanka, ir jo prie
miestis Cerro laikosi įsiki
bęs į kalnelį Fortaleza del 
Cerro. Į šiaurę lėkštus La 
Platos krantai, kiek tik 
akis užmato, tęsiasi Argen
tinos link.

Viena gražia popietę Bro
nius Merkevičius, jo pus
brolis su žmona Antanina, 
Izabelė Praškevičiūtė (Cer
ros moterų klubo pirminin
kė) ir aš, na, ir didelis šuo 
vardu Fox lipame į tą kal
nelį. Vaizdai buvo tokie įdo
mūs, kad nejautėm nei nuo
vargio. Tik Fox jau nebe- 
įdomavo gamta ir senomis 
kanuolėmis. Jis sau ramiai 
gulėjo pavėsy ir liežuvį iš
kišęs tankiai lekavo. Mes 
visi dairėmės aplink ir gė
rėjomės gamta. Bronius 
sako: “Žiūrėk, va čia į 
pietvakarius už La Platos: 
tai Buenos Aires ir Argen
tina.” Izabelė sako: “Ar

Kalba, kurios nepasakiau
Šių metų vasario 20 d. 

Hot Springs, A r k a n saso 
valstijoje, mirė ilgametis 
mūsų spaudos bendradar
bis, v i s u o m e nininkas ir 
menininkas Juozas Bendo- 
kaitis. Jis buvo palaidotas 
vasario 24 d. Lietuvių tau
tinėse kapinėse Chicagoie.

J. Pauliukas pranešė tele
fonu, kad velionis savo tes
tamente prašė, kad, jam 
mirus, aš nuvykčiau pasa
kyti kalbą. Deja, sąlygos 
susidėjo tekios, kad negalė
jau mielojo draugo prašy
mo išpildyti. Bet kalbą aš 
visvien parašiau; jei bū
čiau ją sakęs, ji skambėtų 
taip, kaip seka žemiau. — 
R. Mizara.

Draugės ir draugai!
Mirtis pasiėmė dar vie

ną taurų mūsų tautos sū
nų, susipratusį darbininkų 
klasės narį ir veiklų pažan
giosios lietuvių visuomenės 
Amerikoje darbuotoją.

Neužilgo Lietuvių tauti
nių kapinių žemė priglaus 
amžinam miegui mūsų 
draugą Juozą Bendokaitį, 
mirusį vasario 20 d. Bus 
jis ten ne vienas: ten il
sisi ir Dėdė Šernas-Ado- 
maitis, ir Bronius Vargšas- 
Laucevičius, ir Juozas Ju
kelis, ir Freda Abekas, ir 
H. Jagminas, ir Jonas Ka
tilius, ir daug kitų veikėjų, 
daug mūsų brangių draugų 
ir draugių, kurie būdami 
gyvi darbavosi, kad dirban
čiosios liaudies, iš kurios 
patys buvo kilę, gyvenimas 
būtų šviesesnis, kad ryto
jus jai būtų laimingesnis.

Juozas Bendokaitis į JAV 
atvyko prieš apie penkias
dešimt metu, ir beveik juos 
visus praleido Čikagoje. Jo 
specialybė - amatas — siu

tai Argentina? Aš vis ma
niau, kad Brazilija.” Bro
niaus pusbrolis Merkevi
čius rodo į pietryčius ir sa
ko: “Va ten tai guli La 
Platos dugne nugrimzdęs 
vokiečių žudikas garlaivis 
Grafas Špei. Kai vanduo 
žemas, tai dar ir dabar jo 
stiebo viršūnė matosi.”

Gal dar atmenat antrojo 
karo laiku tą jūrų vilką 
anglai apdaužė ir įvijo į 
La Platos vandenis. Jam 
jau nebuvo vilties pabėgti. 
Jo kapitonas siuntė radio
grama Hitleriui, klausda
mas, ką daryti. Gavo Hit
lerio atsakymą: “Pasikark. 
Dar išvykstant mes tau 
įsakėm, ką tokiu atveju rei
kia daryti.“ Kapitonas įsa
kė laivą susprogdinti. O 
pats sau kulką į kaktą ir 
mirties agonijoje iškreiptu 
veidu dar kartą sušnypš
tė, lyg ta nuodingoji Bra
zilijos gyvatė, “Heil Hit
ler!” Laivo sprogdinimas 
buvo toks trenksmingąs, 
kad visą Montevidėjų kra
tė lyg žemės drebėjimas.

Ten pakalnėj, pakrantėj 
matėsi dvi skerdyklos, ku
rių savininkai svetimšaliai. 
Jos buvo apie pora kilomet
rų viena nuo kitos. Bro
nius, rodydamas į jas, sako: 
Puikiai atsimenu, kai dar 
būdami jaunuoliai, prieš 30 
metų, stovėdavom prie jų 
vartų. Vienoj negavę dar
bo. risčia bėgdavom pas ki
tą, manydami, kad stebuk
las įvyks ir darbdavys pa
šauks. Bet ir ten tas pats: 
‘Šiandien nėra darbo, atei
kit rytoj! Su liūdnais vei
dais ir tuščiais pilvais mi
nia bedarbių sklaidydavusi 
kas sau.”

“Tie savininkai yra tarp
tautiniai kapitalistai. Jie 
savo dirbtuves kilnoja iš 
vienos šalies į kitą, kur 
daugiau bedarbių ir darbi
ninkai pigūs,” tęsė Bro
nius.

Čia toj skerdykloj atsiti
ko ir toks įvykis, kai Ado
mas tapo Ieva. Dalykas bu
vo toks. Skerdyklose mote
rys dar kai kada gaudavo 

vėjas. Rūbsiuvyklose Juo
zas dirbo visą savo subren
dusį gyvenimą. Rodosi, ta
me nėra nieko naujo — 
tūkstančiai lietuvių siuvėjų 
yra Amerikoje, tūkstančiai 
jų siuva dėl to, kad galėtų 
gyventi.

Bet Juozas buvo kitoks 
siuvėjas: siuvėjas ir kovo
tojas už geresnes sąlygas 
sau ir kitiems. Jis buvo 
pavyzdingas Amalgameitų 
unijos narys. Kadaise jis 
veikliai darbavosi už tai, 
kad įtrauktų į uniją juo 
daugiau lietuvių siuvėjų, o 
dėl to anuo metu teko per
gyventi visko. Juozas padė- 
įo Amalgameitų unijai or
ganizuoti siuvėjus. Iškilus 
streikui — jis drąsiai ei
davo į pikietininkų eiles, 
kovodavo už didesnes algas 
ir žmoniškesnes darbo są
lygas sau ir kitiems.

Juozas mėgo apšvietą, jis 
mėgo dainą, jis žinojo, kad 
tai padės darbininkų judė
jimui. Juozas padėjo įkur
ti “Vilnį,” o kai ji pradėjo 
eiti, ją visaip rėmė, nes ži
nojo, jog be p a ž a n g i o s 
spaudos darbininkai nega
lės sėkmingai suprasti savo 
reikalų, negalės juos ir ap
ginti. Juozas turėjo noro 
s p a u dai bendradarbiauti. 
Rašė jis, kiek galėjo, kores
pondencijas., straipsnelius; 
rašė jis ir eilėraščius, daž
niausiai Širduko slapyvar
džiu.

Juozas visa savo siela ir 
energija dirbo menininkų 
tarpe. Prieš daugiau kaip 
40 metų jis su kitais veik
liais menininkais organiza
vo dabartinį Laisvės Kank
lių Mišrų Chorą, šiandien 
žinomą visoje Amerikoje. 
Jis daug veikė Lietuvių 
Meno Sąjungoje. Jis daly- 

darbą, dėl to, kad joms už 
ta patį darbą mokėdavo 
per pusę mažiau negu vy
rams. Vienas lietuvis, jau
nas vyrukas, Adomas Kriš- 
topaitis, apsirengė moteri
mi ir atsistojo prie vartų. 
Na, ir ji paima. Bet ten 
išeinamojo] ar kur kitur 
pasirodė, kažkas kitaip: iš 
po siįono matėsi vyriškos 
kelnės. “Ieva” atsi dūrė 
raštinėj ir gydytojo kaju
tėj. Gydytojui gripštelėjus 
tam tikroj vietoj, nebuvo 
daug galvosūkio. “Ji ne Ie
va,” sako gydytojas, “o A- 
domas.” Atverstas vėl į A- 
domą, Krištopaitis atsidūrė 
policijos nuovadoj. Polici
jos viršininkas klausia : 
“Ar tu raudonas?” Jis at
sako: “Na, ką gi, aš, ro
dos, esu baltas.” “Žioply,” 
sušuko viršininkas, “aš no
riu žinoti, ar tu komunis
tas?” “O, ne, ponas vir
šininke, aš .esu alkanas be
darbis.” Viršininkas suri
ko: “Lauk iš čia, tu val
kata! Tur būt komunistai 
čia tave pasiuntė. Greit 
man iš akių, o jei ne, tai 
į šaltąją!”

Atrodo, lyg fantazija. 
Bet ne. Urugvajiečiams tas 
vaikinas gerai pažįstamas. 
Ispanų spaudos korespon
dentai savo laikraščiuose 
daug apie tą įvykį rašė, ir 
moterims algos už kai ku
riuos darbus buvo pakel
tos.

(Bus daugiau) 

75,000 ČIGONŲ
Dabartiniu laiku Jungti

nėse Valstijose gyvena 75,- 
000 čigonų. Sakoma, kad 
iš jų nėra kriminalistų — 
užpuolikų. Čigonai mano, 
kad kitą apgauti, išvilioti 
ką nors — tai nėra prasi
kaltimas, ebt spėką vartoti 
—tai jau didelis prasikalti
mas.

Bandungas. — Srityje 
Tasikmalaja surado aukso. 
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vavo mūsų organizacijų su
važiavimuose, rūpindavosi 
visu mūsų judėjimu. Žo-' 
džiu: velionis buvo, kol 
sveikata leido, uolus visuo
menininkas.

Susipažinau su Juozu 
prieš apie keturiasdešimt 
metų. Gyv e n d a m a s Či
kagoje, stebėdavau, kaip 
jis dirba. Užeidavo jis daž
nai į “Vilnies” redakciją, 
kuri tuomet buvo palei 
Archer Avė. Niekad jis 
neužeidavo asmeniniam pa
siplepėjimui ; visuomet bu
vo pilnas visuomeniškų su
manymų ir jais tardavosi. 
Neretai atsi sėsdavo jis 
kambarėly greta redakcijos 
ir rašydavo. Jis buvo la
bai jautrus, sentimentalin- 
gas.

Atmenu, tai buvo 1924 
metais, kai Juozas buvo 
bedarbių eilėse. Sėdasi jis 
prie staliuko ir pasineria 
giliose mintyse. Priėjęs ar
čiau jo, stebiu ir matau: 
jam iš akių ašaros byra.

—Juozai! — sušunku,— 
ką tu čia!..

—Nieko, nieko!..—atsako 
jis.

Sėdasi ir rašo, ir para
šo sekamą eilėraštuką, ku
rį išspausdinom “Darbinin
kų kalendoriuje”:
Dirbom kriaušiai mes kiekvienas 
Per apskrity metų dienas, 
Kol darbdavai lauk išvarė 
Ir dirbtuves mums uždarė.

Dabar gatvėm vaikštinėjam, 
Visur darbo ieškinėjam.
O kišenėj nė skatiko
Jau ir maistui nebeliko!..

Kits nedirbdama laikų ilgų, 
Jau suvyto tartum smilga, 
O žmonelę reik maitinti 
Ir vaikučius aprėdyti.

Ir to darbo vis negaunam,
Nors vis ieškom, nepaiiaujam. ’ 
šitaip nuolat negai būti, 
Tokia tvarka turės žūti!..

žinoma, Juozas nebuvo 
nei Maironis, nei Janonis. 
Jis reiškė tačiau savo min
tis, kaip sugebėjo ir mokė
jo, net ir eilėraščiais, kurių 
mūsų spaudoje kadaise til
po nemaža. Jo plunksna 
visuomet reiškė meile dar
bo žmogui ir neapykantą jo 
išnaudotojui.

Pats niekad jis nebuvo 
solistas, tačiau visuomet ir 
visokiais būdais rėmė tuos, 
kurie dainuoja, ir tuos, ku
rie scenos spektakliuose 
vaidindavo. Jo nuopelnai, 
•atlikti Laisvės Kanklių 
Chorui ir bendrai lietuvių 
menininkų gretose, yra gra
žūs, nepamirštami.

Juozas veikė, dirbo tam, 
kad visų dirbančiųjų gyve
nimas būtų skaidresnis ir 
šviesesnis, kad lietuviškas 
žodis ir lietuvių liaudies 
daina ilgai gyvuotų šalyje, 
kurioje gyvename.

Juozas buvo geras Ame
rikos pilietis, kartu buvo 
didelis lietuvių tautos pat
riotas. Jis džiaugėsi, kad 
mūsų tauta pasirinko socia
listinį kelią, kad ji kuria 
naują, šviesų, laimingą gy
venimą—gyvenimą be žmo
gaus žmogumi išnaudoji
mo. Jis darbavosi, kad pa
saulyje gyvuotų taika.

Ilsėkis ramiai, mielas 
Juozai!

Mes tęsime visus gerus 
darbus, kuriuos tu dirbai.

Ilsėtis Tu gali ramiau
siai, kadangi Tavo pastan
gos nebuvo bergždžios. 
Kanklių Choras, kurį' Tu 
organizavai, tebegyvuo j a ! 
Spauda, kurią tu visaip rė- 
mei, tebešviečia liaudį.

Idėjos — socialistinės - 
marksistinės idėjos, — ku
riomis Tu buvai persiėmęs 
ir kurias skleidei, vis dau
giau ir daugiau milijonų 
žmonių pasaulyje užkariau
ja.

Pasaulį palieki daug to
bulesnį, daug gražesnį, ne
gu Tu jį radai!..

Akrą. —Ganos preziden
tas Kwame Nkrumahas sa
ko, kad Lumumbą ir jo du 
draugus jau sausio 18 'd. 
sušaudė belgų karininkas. ;



Sveikinimai “Laisves^
bendroves suvažiavimui

Bethlehem, Pa.
“Sveikinu Laisvės šėrininkų suvažiavimą, ir taip 

pat Laisvės 50 metų auksinį jubiliejų nors su $10, kad 
ir ateityj galėtų miela Laisvė šviesti mūsų suvargusias 
bakūžes. Kad turėčiau oro sparnus ir galėčiau atskris
ti, tai patarčiau, kad geriau tiktų skaityt mūsų prezi
dento pavardę kaip yra: J. F. Kennedy, o ne Kenedžiu. 
Gal ir daugiau draugų su mano įnešimu sutiks? Frank 
Zavis.”

Newark, N. J.
“Sveikinu visus laisviečius, Laisvės personalą, rašy

tojus, žinių korespondentus, delegatus ir vajininkus 
Laisvės auksinio jubiliejaus proga. Mūsų mielas dakta
ras J. Kaškiaučius, kuris dabar gyvena Tarybų Lietuvo
je, ir jis bus su mumis suvažiavime — jo siela ir širdis 
bus tarp mūsų visų. Čia randate mažą dovanėlę $30. Su 
pagarba, mokslo ir spaudos Mylėtoja.”

Waterbury, Conn.
“Gerb. L. Ad-cija: Čia rasite čekį vertės $12.. Auko

jo: J. Vaitonis, $5; J. ir M. Strižauskai, $5; Po $1: Stan
ley ir Chas. Lusas. Draugiškai, M. Strižauskienė.”

St. Petersburg, Fla.
“Iš šitos neskaitlingos pažangių lietuvių kolonijos 

mūsų spaudos mylėtojai ir rėmėjai sveikina Laisvės me
tinį suvažiavimą, 50 metų sukaktį ir prisideda su savo

Montreal, Canada
“Gerb. Draugai ir Draugės! Nuoširdžiausiai svei

kiname Laisvės B-vės dalininkus ir svečius, susirinku
sius aptarti šio pažangaus laikraščio reikalus ir linkime 
geriausių pasekmių išdirbti planus, kad Laisvė kaipo 
darbo žmonių švietėja, jų reikalų gynėja ir kovojanti 
už taiką visame pasaulyje dar ilgai, ilgai gyvuotų. O jos 
leidėjams ir visiems darbuotojams linkime daug sveika
tos ir energijos

“Su pasveikinimu siunčiame ir kuklią paramą: nuo 
kuopos $20 ir nuo sekančių draugų-ių atskirą auką: G. 
Šerpitienė $2. Po $1: J. Lesevičius, J. Petronis ir O. 
Strelienė. Viso. $25. Su geriausiais linkėjimais, KLLD 
Montreal kuopa, L. Kisielis, fin. sekr.”

Detroit, Mich.
“Linkiu dar daug, daug metų Laisvei gyventi ir 

šviesti mus tautiečius. Jog 50 m. jau sulaukė, lai dar gy
vena kitus 50 metų. Esu senas Laisvės skaitytojas, tai 
nors mažą auką skiriu $5. Viso labo visiems laisvie- 
čiams. X-Detroitietis.”

Essex, Conn.
“Gerbiamieji veikėjai: Sveikinu Laisvę, kuri šian

dien švenčia 50 m. jubiliejų. Taipgi sveikinu jos redakto
rius ir bendradarbius-rašėjus, jie visą laiką rūpestingai 
vedė ir dirbo kuo tik galėjo laikraščio gerovei. Lietuvos 
rašytojai savo raštais rėmė mūsų laikraštį. Lai gyvuo
ja Lietuva! Lai gyvuoja laikraštis ‘Laisvė’, čia randate 
dovaną $10. Joseph Alexaitis.”

aukomis sekamai:
A. Metelionis .......................................... $50.00
Matas Šteinys .......................................... 25.00
J. ir J. Gendrėnai ....................................  10.00
A. Dulskis ........................ ‘.......................... 10.00
‘Laisvės’ rėmėjų šeima ............................ 10.00
V. ir O Stakėnai (Brandon) .................... 10.00
A. Jociai (Clearwater) ............................. 5.00
A. Apšegienė (Auburn, Me.) .................... 5.00
D. Lesnik .................................  5.00
Agnes Pike .............................................. 5.00
Žilinskai ....................................................   5.00
F. ir M. Lideikiai .................................  5.00
J. ir P. Blaškiai ..........................................  5.00
J. ir O. Greblikai ........................................  5.00
P. ir O. Navickai ........................................_ 5.00
P. Butkevičius ........................   5.00
J. Vilkelis ......... 3.00
P. Mockapetris (Valrico) ............................ 2.00
L. Valančius (Valrico) ...............................  2.00
Klimai (Valrico) ...............................  2.00
A. Vėgėla ...........    2.00
A. Ruseckas .. . . . .............. 4...................... 2.00
Rubai ........................................................... 2.00
Semėnai .....................................................  2.00
Agnė Jurevičienė ................................. 2.00

Lowell, Mass.
“Sveikiname ‘Laisvės’ šėrininkų suvažiavimą nuo 

dviejų organizacijų, LDS 110 kp. su $10, LLD 44 kp. su 
$5, ir $2 nuo J. ir U. Daugirdų. Viso $17. Linkime laik
raščiui ‘Laisvei’ gyvuoti daug metų. Jonas Daugirdas.”

(Bus daugiau)

N. Lenigienė $1. Viso aukų 185.
<

“Mūsų LLD 45 kuopa jau prisiuntė Laisvei aukų 
$500 pirmiau. Šį sykį $185, ir dar iš St. Petersburg’o J. 
Gasiūnasrir J. Grybas parveš po kelias dešimtis dolerių. 
Tai reiškia, kad nuo St. Petersburgo pažangių lietuvių 
Laisvė gaus virš $700! Sakoma, būk Čikagoje esą dau
giau lietuvių negu Kaune, o su mumis čikagiečiai toli 
gražu negali susilyginti. Visiems draugiškai, Antanas 
Metelionis.”

• ,__ u
\ •

Los Angeles, Calif.
“Mes, losangeliečiai pažangieji lietuviai ir Laisvės 

rėmėjai, LLD 145 kp. vardu sveikiname jus, draugai ir 
draugės, su šiuo auksinio jubiliejaus suvažiavimu, ir 
viltingai tikimės, kad jūs nutiesite Laisvei gaires dar 
ilgai gyvuoti ir tvirtėti. Kad šis mūsų sveikinimas nebū
tų tuščiais žodžiais, tai mes įdedam jekį sumoje $205.
Aukojo sekamai: '

Nuo parengimo sausio 15 d...........’....$100.00
S. F. Smith ..................................... '____  50.00
Antanas Drobis ......................................... 5.00
Apšvietą mylintis ......................................... 5.00
C. Lewis ...................................................  5.00
C. Marcinkus. .............................................. 5.00
J. ir M. Demenčiai .................................  5.00
J. May ...............................................  5.00
C. Pečiulis ...............................................   3.00

' S. Petrovich .................................................2.00
W. Pozer .....................................................  2.00
J. A. Russ ...................................................  2?00

Po $1::: C. Lapė, E. Pėlienė, P. Varaška, Sarapas, 
A. Čiuberkis, A. Zix, F. ir B. Shaling, Vizitor, E. Pamu
šas, K. Peslis, Nežinomas, A. Bushas, J. Straleckis, D. 
Navickas, A. Babrauskienė, F. Slėnis ir J. Karvelis, 50 c.

“Lai gyvuoja Laisvė dar daug, daug metų, lai būna 
t^ika ir tautų draugystė visame pasaulyje! Už visus, 
draugiškai, S. F. Smith.”

Ozone Park, N. Y.
“Sveikiname savo švietėją laikraštį Laisvę. Per 50 

metų tęsdama sunkų klasinės kovos vairą, išlaikė teisin
gą eigą, išjudino tūkstančių žmonių supratimus pažinti 
savo reikalų tikslus ir už juos kantriai, sąmoningai ko
voti, turint viltį, kad kova bus laimėta, kurios pasekmės 
jau aiškiai matomos. Tad su ugningais jausmais sveiki
nam ir linkime dar daugelį metų tos teisingos tiesos ke
lio nurodymo. Su proga suvažiavimo ir 50 ;m. sukakties 
aukojame $50. Draugiškai, LLD 185 kp., per V. Vens- 
kūną.” ...... L _ ’

Tarybų Lietuvos sanatorijos
Laisvei”)

MŪSŲ KELIONĖ
Važiuojame Nemenčinės 

asfaltuotu plentu. Abiejose 
plento pusėse miškas. Tarp 
nuostabiai gražių pušynų 
matyti pionierių stovyklos, 
poilsio namai ir kurortinės 
vilos, k u r i u o se vilniečiai 
vasaros metu poilsiauja.

Privažiavome dvyliktą ki
lometrą, pasukome į dešinę, 
link “Šilo.” Važiu o j a m e 
vingiuotu pušyno keliu. Pa
važiavę pusketvirto kilomet
ro, paties miško gilumoje 
išvystame puikius pastatus, 
tai “Šilo” sanatorija ir jos 
pagalbiniai pastatai.

Aš kreipiuosi į savo bend- 
radakeleivius, kad man pa
pasakotų apie šią sanatori
ją ir jos darbą.

Gydytojai — Regina Ra
simavičienė, Kazys Skvar- 
navičius ir ekonomistė Alė 
Aleliūnaitė — man papa
sakojo:

—Anksčiau šioje sanato
rijoje buvo pionierių sto
vykla; Kadangi ja naudoja
si vaikai tik tris mėnesius 
ir likusį metų laikotarpį lie
ka tuščia, tai Profsąjungų 
taryba nutarė racionaliai 
panaudoti šias patalpas, 
atidaryti Profilaktoriumą 
arba naktinę sanatoriją, 
kuri veiks apskritus metus.

—Mūsų vyria u s y b ė ir 
partija rūpinasi darbininkų 
gerbūviu ir jų sveikata. 
Pas mus žmogus yra bran
giausias turtas. Viskas — 
žmogui. Liaudžiai suteiktos 
visos galimybės gydytis ir 
ilsėtis. Pavyzdžiui, darbi
ninkai ir tarnautojai, tu
rintieji silpnesnę sveikatą, 
siunčiami i šią sanatoriją. 
Jie darbingi, bet dėl svei
katos pobūdžio jiems reika
lingas ramus poilsis. Iš ry
to sanatorijos mašinos juos 
nuveža į darbovietes, o va
kare vėl atveža į sanatori
ją.

SANATORIJOJE
Mus pasitinka sanatorijos 

direktorius Jonas Bagdo
nas. Jis kalbasi su gydy
tojais apie sanatorijos veik
lą ir naujų korpusų staty
bos užbaigimą. Lydimi di
rektoriaus, įeiname į di
džiulį dviejų aukštų mūri
nį pastatą. Apžiūrime dau
gelį dviejų ir keturių vie-

( Specialiai
Pasaulyje nėra kitos to

kios šalies, kaip mūsų di
džioji tarybinė šalis, kur 
partija ir vyriausybė taip 
rūpintųsi darbininkų gerbū
viu ir jų sveikata. Kapita
listinėse šalyse darbininkui 
nedarbas arba liga yra di
džiausia nelaimė, o jeigu 
reikalingas chirurginis gy
dymas, tai žmogus turi ati
duoti gydytojui savo san
taupas, taupytas per dau-

• Tarybų Lietuvoje yra 
daug sanatorijų, poilsio na
mų ir pionierių stovykylų. 
Jose gydosi darbo žmonės, 
poilsiauja. Jų vaikai moks
lo metams pasibaigus kul
tūringai praleidžia vasaros 
atostogas. Šiuo reikalu rū
pinasi profsąjungos. Jos 
išskiria darbini n k a m s ir 
tarnautojams kelialapius į 
sanatorijas ir poilsio na
mus.

Dabartiniu metu visos 
respublikos sanatorijos, po
ilsio namai, pionierių sto
vyklos ir sporto draugijos 
priklauso profsąjungoms.

Iš mano darbovietės — 
profąsjungų tarybos, gydy
tojai patikėtiniai vyksta 
patikrinti naujai atidaro
mos sanatorijos netoli Vil
niaus. Pasisiūliau ir aš 
kartu vykti su kontroline 
komisija.

Važiuojame iš Vilniaus 
per Antakalnio rajoną. Pa
žinojau šį rajoną prieš ket
verius metus, tai yra nuo 
pirmųjų dienų sugrįžimo į 
Tėvynę. Ir kaip šis rajonas 
pasikeitė! Kur pažvelgsi, 
visur nauji namai, statomi 
daugi aaukščiai mūriniai 
gyvenamieji namai, mokyk
los., klubai, bibliotekos, nau
jas kino teatras, ligonine, 
parduotuvės, restoranas ir 
t. t. Tai išaugo per tokį 
trumpą laiką. Kiekvieną 
stebina ši milžiniška sep
tynmečio statyba.

Nežiūrint, kad ir visame 
Vilniuje ir jo apylinkėse 
vyksta panašios statybos, 
Antakalnio rajonas bus vie
nas iš gražiausių Vilniaus 
miesto rajonų. Jį puošia ne 
tik moderniški nauji na
mai, bet ir puikus kalvotas 
miškas, parkas ir upė—Ne
ris.

tų kambarių. Visur švaru 
ir jauku, kaip geriausiose 
didmiesčių sanatorijose.

Apžiūrime sanatorijos 
valgyklą. Tai puikus erd
vus salonas,, apstatytas mo
derniškais baldais. Didžiu
lė virtuvė, su visais moder
niškais įrengimais ir pato
gumais.

Užeiname į antrą aukštą. 
Direktorius aiškina, kaip 
bus įrengtas kiekvienas ka
binetas.

Gydytoja Regina Rasima
vičienė mums paaišikna 
a p i e gydytojų kabinetus, 
kuriuose bus tikrinama po
ilsiautojų sveikata, nusta
tomas ligoniams maistas, 
poilsis ir gydymas.

—Kokie gydymo rezulta
tai gydant panašiuose pro
filaktoriumuose? Juk čia 
ligoniai dirba, o gydosi tik 
po darbo, — paklausiau 
daktarės.

—Profilaktoriumo sana
torijose gydomi ne ligoniai, 
bet susilpnėję žmonės. Vie
ni iš jų serga skrandžio li
ga, kiti nervų, o dar kiti 
reumatizmo bei kitomis li
gomis. Po griežtos gydytojų 
priežiūros, daugelis iš jų 
pasveiksta.

—Ar buržuazinės Lietu
vos metais buvo panašių 
sanatorijų? — paklaus i a u 
gydytojų.

—Manau, kad Amerikoje 
tokių sanatorijų darbinin
kams nestatoma, — sako 
daktaras Kazys Svarnavi- 
čius. Buržuazinės Lietuvos 
valdžia darbininkams statė 
kalėjimus, o ne sanatorijas.

Įeiname į puikią ir erdvią 
salę, panašią į kino ar teat
ro salę. Be visų kitų pato
gumų, yra didelė arena, ku
rioje galės pasirodyti artis
tiniai kolektyvai.

kad 
atsi- 
sau- 
ma-

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 

SUSIRINKIMO ’
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko vasario 6 dieną. 
Nors ta diena buvo labai 
šalta ir sniego buvo virš 22 
colių, vienok susirinkimas 
buvo skaitlingas, kas darė, 
malonų įspūdį. Kaip yra 
sakoma: “kada yra noras 
ką nors atlikti, tada yra 
ir spėkų nugalėti visus sun
kumus,” ir tai tikra teisy
bė.

Finansų sekretorė prane
šė, kad dar vis tebeserga 
d-gė. V. Sadonis. Linkime 
jai greitai ir sėkmingai iš- 
sveikti. Taipgi sakė, 
drg. J. Vaicekauskas 
sakė nuo pašalpos nuo 
šio 31 dienos. Būna
loni žinia, kada serganti 
draugai sėkmingai išsveiks- 
ta. Jau keliolika draugų 
yra pilnai užsimokėję savo 
narystės duokles už visus 
1961 metus. Tai pagirti
nas dalykas už tokį jū
sų budrumą, kad aprūpina
te save organizacijos reika
lais — mokesčių mokėjimu 

/su pradžia metų. Laukia
me ir daugiau tokių pavyz
dingų, rūpestingų narių, 
kad apsirūpintų su duoklių 
mokėjimu iš anksto bent už 
kelis mėnesius.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo Alvina Stritch, iš Ke
nosha, 'Wis., kuriame krei
piasi į mūsų LDS 6 kuopą 
finansinės pagalbos, reika
lu. Mat, LDS 7-ta apskri
ties komitetas rūpestingai 
darbuojasi, kad surengti 
sėkmingą penkioliktą LDS 
Nacionalinį Bowling Tur- 
namentą Kenoshoj, Wis., 
gegužės 19, 20, ir 21 die
nomis. Laiškas priimtas, ir 
vienbalsiai nutarta iš 
pos iždo paaukoti $5 
svarbiam reikalui.

Čia noriu pasakyti

Kensington, Conn.
PRISIMINUS
V. VISOCKĮ

i
Nuostabiai greitai laiko

tarpis praslinko, nė neju
tome, o jau 15 metų, kai 
Vincas Visockis išsibraukė 
iš gyvųjų tarpo, palikdamas 
savo žmoną Oną, gimines 
draugus ir meno veiklą, 
prie kurios taip tvirtai .jis 
buvo prigijęs.

Ir dabar sueigose kalban
tis apie lietuvių pažangųjį 
judėjimą ne kartą tenka 
išgirsti žmones minint V. 
Visockio darbuotę meno 
srityje, jam būnant svei
kam, gyvam. Nors Vincas 
nebuvo pačiose meno aukš
tumose, bet niekas negin
čys, kad jis turėjo neišse
miamos energijos^ pasi
šventimo toje srityje. Ne
blogai mokėjo vartoti smui
ką ir vieną ar du stygi
nius instrumentus.

Gyvendamas Hartfordo 
mieste, Vincas 
Laisvės chorą ir New Brit
ain iš pradžios mažamečių 
mergaičių chorelį, kiek vė- 

k uo
tam

vadovavo

žodį
Direktorius Jonas Bag-1 kitą apie šių metų LDS 6 

kuopos protokolų sekretorę 
d-gę Marytę Kulbienę. Ji 
įsiraš. į LDS 6 kp. 1930 
metais. Ir yra < 
pasidarbavusi’ įvairi o ą e 
L D S 6 kuopos surengtose 
pramogose, o j platesnį kuo
pos veikimą, dėl tam tikrų 
priežasčių, kol kas nebuvo 
įsijungusi, bet šiais metais 
Marytė užėmė protokolų 
sekretorės vietą. Ir šį mė
nesį laikytame kuopos su
sirinkime ji skaitė pirmą 
protokolą, ir gana tvarkin
gai buvo perskaitytas. O 
tai leidžia manyti, kad mū
sų Marytė pataps gera sek
retore., Geriausios sėkmės 
jums, Maryte, tame darbe!

Sekantis L D S 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 6 dieną, A. Kli
mo studjoje, pradža 7:30 
vai. vakare. Keli nariai yra 
užvilkę po porą mėnesių na
rinių mokesčių mokėjimą. 
Būtu gerai, kad Jūs, drau
gai, atvyktumėte į susirin
kimą ir užsimokėtumėte sa
vo duokles. Lauksime skait
lingo

donas mums aiškina, kad 
iškvies iš Vilniaus ir kitų 
miestų artistus, kad poil
siautojai n e n uobodžiautų. 
Salė turi 250 vietų. Bus 
rodomi kino filmai ir ret
karčiais pasirodys saviveik
lininkų kolektyvai.

Matome teniso stalą, bi
lijardą, šachmatus, šaškes 
ir kitokius žaislus. Be to, 
yra bibZioteka - skaitykla, 
kur poilsiautojai galės nau
dotis visais malonu m a i s , 
pagal savo skonį. Sode yra 
šokiams aikštelė.

Sanatorijos ribose yra 
daugiau pagalbinių pasta
tų, elektrinė, sandėliai ir 
s a n a t o rijos, gyvenamieji 
namai personalui.

Lydimi direktoriaus, nu
einame į kitą didžiulį bai
giamą statyti pastatą. Čia 
matome dirbančius darbi
ninkus. Bagdonas mus su
pažindina su jaunu inžinie
rium Robertu Abromaičiu.

Mes apžiūrėjome visas 
didžiulio pastato patalpas, 
kuriose bus • įrengti mocfer- 
niškiausi gydymo ir poilįsio 
kambariai. Visą trečią pa
stato aukštą užims stikli
nis salionas. Žiemą nuo šal
čio jį dengs stiklas, o va
sarą bus išimamas, kur po
ilsiautojai galės kvėpuoti 
miško pušų ir gėlių aroma-

Iš verandos, už kelių de
šimčių metrų matyti pui
kus “Šilo” ežeras, aplinkui 
apaugęs pušimis ir berže
liais. Be jo čia yra dar 
trys . ežerai, ‘‘Juodžio,’'’ “To
pelio” ir “Avilių” ežerai. 
Vaizdas tiesiog pasakiškas.

—Kada pradėjote statyti 
šią sanatoriją? — paklau
siau inžinieriaus.

—1958 metais atvykome 
£U mašinomis ir darbininkų 
brigada. Čia buvo miškas 
ir jokių gyventojų nebuvo. 
Štai 1960-ieji metai, mato
te, ką nuveikėme.

□ KJ. ItfOVl daug, daug'Ivenima

susirinkimo.
Onyte Wellus, 

Fin. Sekretorė

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis perkelia 
ambasadorių C. Whartoną 
iš Rumunijos į Norvegiją.

ūrtjai, gy 
teritorijai

Apžiūr ėjo m e elektrinę, 
kurioje veikia du dideli dy
zeliniai motorai, kurie tei
kia šviesą san 
venvietėms ir
Sanatorija ir gyvenvietės 
turi vandentiekį ir kanali
zaciją.

Miškas, ežerai ir visa pa
sakiškai graži gamta žavi 
kiekvieną, atgaivi n d a m a 
energiją ir jausmus, o įė
jus į sanatoriją jautiesi lyg 
didmiesčių pasilinksminimo 
ir poilsio vietovėse.

Juozas Balčiūnas 
Vilnius, 1960 m. lapkr. 30 d.

liau augesnių mišrų chorą. 
Mergaičių chorui ypatingai 
gražiai sekėsi gyvuoti iki 
priešingose srovėse 
nuožmus pavydas, 
mas.

Gražiai jam vyko 
ructi ir savo ekonominį gy- * 

, Su dviemis ar tri
mis drąsuoliai^ įsis teigė 
baldų gamybos mažą įmonę 
prie Hartfordo. Po kiek lai
ko Kensingtone pasitaikė 
nebrangiai įsigyti įmonės 
gerinimui tinkamesnį pa
statą. Čia jiedu su žmona 
įsikūrė gyvenimui ir pasto
gę. Aišku, Vincas su įvai
riais darbais labai buvo 
užimtas, dalinai, nuvargin
tas, o į tai nekreipė daug 
atidžios, kol visiškai tapo 
pakirstas. Niekam Vincas 
nemėgdavo skųstis sunkeny
bėmis, nesveikatin gurnu. 
Visiems jis atrodė tvirtas, 
kaip ąžuolas. Bet kai ku- 

1 ric draugai nujautė, kad 
mūsų Vinca s nebe toks 
energingas, kaip būdavo.

Vieną gražią dieną, bai
gęs darbą, pasivalgęs, stai
ga Vincas rimtai susirgo. 
Iki žmona prišaukė gydyto
ją, iki ’ anas pribuvęs pra-

iškilo 
kenki-

išvai-

t j, nutrūko gyvybės gija.
Vinco buvo žiūrėta j atei

tį taip, kad jo žmonai nė
ra reikalo skųstis pajamo
mis. Dėl to Vinco nebaig
tus darbus ji tęsia toliau, 
dalyvaudama Laisvės chore 
i r k i tose orga n izac i j i sc.

Ne viena jo žmona ne
pamiršta savo draugo Vin
co, ir mes visi meno my
lėtojai nepamirštame meni
ninko gražaus darbo. Me
nas lietuvių išeivijoje vi
suomet kelia dvasinį ūpą, 
gyvina pažangų judėjimą. 
Dėl to visi menininkai yra 
brangūs žmonės, verti pa
garbos, kaip mirę, taip ir 
gyvi.

Meno draugas

Bagdadas. — Nepavyko 
Vakarų pastangos sukurs
tyti Iraną su Iraku už alie
jaus plotą Abadano srityje. 
Abidvi valstybės sutiko laL# 
kytis 1936 metų susitarimo.

4 p.--Laisve (Liberty)— Antr., vasario (Feb.) 28, 1961



Pittsburgh, Pa.
Vasario 19 d. Pittsbur- 

ghe buvo suruoštas “Lie
tuvos vaduotojų” jomarkas. 
Atidarė jį maldomis. Nors 
buvo raginta, kad nė vienas 
lietuvis nepasiliktų namie, 
o dalyavutų jų jomarke. Bet 
iš didelio debesio buvo ma
ža lietaus. Garsintas kon- 
gresmanas Fultonas nepri
buvo. Jomarkas buvo mi- 
zerniausias už visus anks
čiau buvusius. Matyt, žmo
nės pradėjo susiprasti ir 
atsisako duoti jiems dole
rių, už kuriuos ponai nu
važiuoja į Washingtoną, 
pasimato su dženitoriumi 
ir parašo, kad “buvome 
Washington? Lietuvos va
davimo reikalais.”

Publikos buvo mažai. Bu
vo iš pranciškonų vienuo
lyno mergaičių ir kunigų 
apie desėtką.

Įdomu, kad anksčiau ku
nigai sėdėdavo pirmose ei
lėse, <-prie estrados, o šie
met visi išsiskirstė po pub
lika. Tur būt jiems rūpėjo 

pasiklausyti,, ką žm 
tarp savęs kalbasi — 
pinėti.

Programos vedėjas pri
statė č” 
pakalbėti.
dą su popieriumi rankose ir 
pradėjo skaityti. Perskai
čius paprašė publiką atsi
stojimu “pagerbti “žuvu-i 
sius laisvintojus.” Teisiu-; 
giau — pagerbti tuos, ku- j 
rie Lietuvoje išžudė tūks- j 
tančius šeimų, nepalikda
mi nė kūdikių. Tai tokia jų 
“krikščioniška dorybė.” Tai 
primena kryžiuočius, kai| 
jie mūsų
vius “laisvino”...

Ateis laikas, kad visi 
žmonės praregės, pamatys, 
kad tai yra “laisvintojų” 
apgavystė, raketas, ir nuo 
jų nusigrįš. O kai jiems do
leriai nebeplauks, tai ir 
“laisvinimas” iš jų išga
ruos. Stebėtoja

So. Boston, Mass.
DĖL SIUNTINIŲ j 
TARYBINES ŠALIS

Daugelis lietuvių siunčia 
j Lietuvą ir i kitas tarybi
nes šalis savo giminėms 
įvairių siuntinių. Ir visi 
siuntiniai eina per įvairias 
agentūras^ O tos agentū
ros tiek atlupa už savo pa
tarnavimą., kad ir tas siun
tinys nėra tiek vertas.

Negana to, dar agentū
ros turi ir sandėliukus “dėl 
patogumo” savo klientams. 
Moterys, vaikščiodamos po 
krautuves, prisiperka po 
vieną daiktelį, iki surenka 
siuntinio kiekį. Ir kada nu
neša pas tuos agentus, tai 
jie piktai išmetinėja, kodėl 
pas juos neperka. O tos 
agentūros dygsta kai]) gry
bai po lietaus.

Nuo š. m. sausio 1 die
nos tarybinė valdžia pakei
tė senus rublius naujais ir 
brangesniais. Dabar u ž 
vieną Amerikos dolerį mo
ka tik 90 kapeikų. Bet dar 
nė viena agentūra neprane- 

kad muito mokesčiaiasiklausyti, ką žmonės
pasni- pakeistit Dabar ateina laiš

kai iš Lietuvos su naujais 
pašto ženkleliais. Anksčiau

cikagietę _ Mikuziutę ]ai§jįas ateidavo oro paštu 
. Ji išėjo j estra- už 1 rublį 60 kapeikų, o da

bar — tik už 16 kapeikų.
Ar savanaudiškos agen- 

i tūros nepasi naudos dar 
Idaugiau iš šitų siuntinių?

J. Gaidys

Philadelphia, Pa.
DAR APIE J. LESUTJ 
Vasario 17 d. mirė Jonas 

prabočius lietu- Lesutis. Jonas buvo vie
nas iš senesnės kartos at
eivių. Lietuvoje paėjo iš 
Draseikių kaimo, Joniškio 
apylinkės. Į šią šalį jis at
vyko 1913 m. pas savo bro
lį ir visą laiką gyveno šia
me mieste. Lietuvoje pali
ko vieną brolį, apie kurį 
jis nežinojo, ar jis yra dar 
gyvas.

Jonas buvo draugiško bū
do, mokėjo sugyventi su 
žmonėmis; tą liudija tai, 
kad prie j(/ karsto buvo 
daug gėlių. Jonas iš amato 
buvo siuvėjas. Priklausė 
ACWU, buvo aktyvus uni
joje, taipgi prigulėjo ir ki
tose organizacijose ir klu
buose, o kol buvo sveikesnis 
priklausė ir prie LLD. Jo 
sveikatai susilpnėjus, jis 
jau per keletą metų nedaly
vavo veikime, o vėliausiu 
laiku pradėjo nė savo drau
gai nepažinti, išskiriant tik 
tuos, su kuriais sueidavo 
dažniau. Jis buvo laisvų 
minčių, skaitė “Laisvę,” 
“Vilnį” ir “Tiesą,” kai ka
da prisidėdavo su parama.

Vasario 21 d., lydint apie 
10 mašinų, jo palaikai bu
vo nuvežti į Chelten Hills 
krematoriją ir, sulyg jo pa
ties reikalavimu, tapo su
deginti.

Iš giminių jis paliko bro
lio žmoną, du brclsūnius ir 
dvi broldukras. Artimes
nių giminių jis neturėjo.

Kadangi Jonas išgyveno 
suvirs 35 metus pas drau
gus Zalneraičius, tai laike jo 
ligos d-tgė Zalneraitieųė juo 
rūpinosi iki mirties, o jam 
mirus — ir laidotuvėmis.

Palydovai buvo pakviesti 
į Zalneraičių namus ir gau
siai pavaišinti. Už rūpes
tingą visų aptarnavimą da
lyviai išreiškė draugams 
Zalneraičiams dideli padė
kos žodį. AC. Briedis

< Ramsey, N. J.
Motiejui Klimui 70 metų

Praėjusį šeštadienį buvo 
suruoštas jam iškilmingas 
70^s gimtadienis. Jubilia
tą pasveikinti suvyko virš 
30 asmenų — giminių ir 
draugų.

Sveikinimų progra m ė 1 ė 
buvo labai įspūdinga. Visi 
iškylos dalyviai pa r e i š k ė 
širdingiausius jam linkėji
mus, svarbiausia — ilgiau
siu ir sveikiausiu metu.C i.- c-

Sveikino Motiejų ir nema
ža tų jo draugų ir gimi
nių, kurie asmeniškai pri
būti negalėjo; jie tatai atli
ko laiškais. Keletas svei
kinimu buvo net iš Lietu
vos. Įspūdingiausi sveiki
nimai buvo iš Kauno nuo jo 
seserų Onos ir Julijos. 
Vėliausią, “dar karštą,” sa
vo sveikinimą jos atsiuntė 
telegrama.
4' Visi svečiai grožėjosi Mo
tiejaus puikiai išaugintais 
sūnumi ir dukterimi, o jis 
p^įs bene labiausiai — savo 
anūke Wanda.

Tenka pasigerėti ir paties 
jubiliato išvaizda — links
mas, raudonas kaip bijū-

kas šventmedis ąžuolas.
Puotą suruošė Motiejaus 

duktė Emilė, žentas Juozas 
Krupskis, sūnus Algis su 
žmona Sofija ir su savo 
didžiai gerbiama uošve So
fija Vaiginiene.

Puikiai įsikūrusi Klimo- 
Krupškio šeima naujoj vie
toj. Jie neseniai čion atsi
kėlė' iš Fairlawn miestelio. 
Viskas rodo jų didelį suma
numą ir darbštumą.

Motiejus Klimas yra 
brangi asmenybė jo gimi

nėms ir artimiems drau
gams. Brangus jis yra ir 
<iūsų laikraščiui “Laisvei.” 

, Ilgiausių metų! S. V.

New Haven, Conn.
Floridoje svečiuojasi Me

deliai ir Šoliūnai. Jie man 
rašo, kad Floridoje lietu
viai labai dažnai rengia po
kylius ir turi gerų pasek
mių.

Prieš virš mėnesį Maku- 
lienė turėjo automobilio ne
laimę. Ji vis dar nepasitai
sė. Jos vyras Antanas la
bai rūpinasi.

“Laisvės’’ vajininkas Jo- 
naš Petkus Vis dar serga. 
Jam padarė operaciją, bet 
kol kas sveikata nepasitai
sė. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

Kovo mėnesį organizaci
jos laikys susirinkimus ir 
darys planus vasaros pa
rengimams. Raginu visus 
narius dalyvauti susirinki
muose.

Teisme rado kaltu polici
jos kapitoną Blach kaip 
paleistuvystės palaikytoją.

Antradienį, kovo 21 d., 
vakare. įvyks LLD 32 kuo
pos susirinkimas. Dalyvau
kite. Ten išduosiu rapor
tą iš “Laisvės” jubiliejinio 
suvažiavimo. J. Kunca

Fairfield, Conn.
Serga Petras Baranauskas

Šios žiemos sniegas dau
gelį žmonių nuvarė j ligoni
nes, o kai kuriuos ir į ka
pines. Ne tiek nuo šalčio, 
kiek nuo sniego kasimo. 
O šiemet teko kasti visiems 
—ir automobilistams ir na
mu savininkams. Teko iš 
sniego išsikasti ir Petrui. 
Kadangi žiemą žmogus ne 
taip greitai suprakaituoja, 
tai kasa iki pavargsta. O 
silpnaširdžiams to būna jau 
per daug — ir tenka pasil
sėti ligoninėje arba ir į 
grabą atsigulti.

Mūsų Petrui su “naravis- 
ta” širdele kasimo irgi bu
vo biskį per daug. Taigi ir 
jam teko savaitę ilsėtis li
goninėj, o dabar stiprinasi 
namie.

Linkiu jam greitai ir pil
nai sustiprėti. Draugas

_______________________________

Lowell, Mass. '
LLD 44 ir LDS 110 kuo

pų susirinkimas buvo gar
sintas spaudoje ir nariai 
kviesti telefonu, bet į susi
rinkimą nedaug atėjo. 
Daugelis LDS narių pasi
moką duokles už pusmetį ir 
neina į susirinkimus. Tai 
labai negeras paprotys. Na
riai per pusmetį negali vie
nių kitų pamatyti. Nesi
lanko ir LLD nariai.

Bet susirinkusieji aptarė 
organizacijų reikalus ir pa
darė gerų tarimų. Pasvei
kinta “Laisvė” 50-ties me
tų jubiliejaus proga su $15.

LDS kuopos valdyba pa
tvirtinta ta pati, kuri bu
vo praėjusiais metais, tai 
yra: Ū. Daugirdienė — 
pirmininke, J. Zuprauskas 
— vice - pirmininkas, J. 
Daugirda — finansų sekre
torius, J. Palubinskas — 
p r o t okolų raštininkas, J. 
Blazonis — iždininkas.

Pittsburgh, Pa.
X

Gražiai paminėtas 
“Laisvės” 50 metų 

jubiliejus
Paminė j imą surengė 

northsidiečių Lietuvių Mo
terų Apšviętos Klubas/Mi- 
nėtos moterys turi labai 
puikų patyrimą ruošime 
banketų ir kitų parengimų. 
Žinoma, suruošti gerą pa
rengimą reikia įdėti daug 
darbo. Įdėjus daug suma
naus darbo, būva ir geros

Philadelphia, Pa.
Pažangaus laikraščio 

parengimas
Visi susipratę lietuviai 

yra girdėję apie anglų kal
bą einantį savaitraštį “The 
Worker.” Jam sukanka 
37 metai. Pas mus Phila- 

v . , delphijoje yra ruošiamas
Česmene sugabiai darbavo- pUjkus parengimas. Kalbės 
si kitais reikalėliais. Pagal įžymioji Amerikos darbi- 
nekuriu moterų išsitarimą ninkų judėjimo vadovė Eli-

šia buvo matyti parengimo 
gaspadines, kurioš buvo pa
kviestos iš virtuvės ir ku- į 
rioms publika gražiai pa
plojo už jų sunkų darbą. 
Gaspadines buvo šios: Ar
malienė, Mauragienė, Mon- 
skienė, Kairienė ir Paich. 
Draugė Šimkienė ir Mary

Sausio 29 d. staigiai mi
rė S. Čižiūnas. Palaidotas 
vasario 1 d. Jis ilgai sir
go ir jau buvo pasveikęs. 
Nuėjo i darbą, išdirbo dvi 
savaites. Penktadienį dir
bo, o šeštadienio rytą jo 
žmona rado jį mirusį iš po 
nakties.

Buvo pažangus. ’ 
buvo ligoninėje, jį lankiau, 
tai sakė, kad kunigas ragi
no jį atlikti išpažintį, bet 
jis atsisakė. Gi kada mi
rė, tai tapo palaidotas reli
giniai francūzų Š. Juozapo 
kapinėse. Negerai, kad pa-1 
sielgta priešingai žmogaus 
įsitikinimams.

Liūdesy liko žmona Ma
rė ^Čižiūnienė (Kindaravi- 
čiūtė) ir du sūnūs.

Reiškiu šeimai užuojautą.
J. Blazonis

BINGHAMTON, N. Y.

Louis Šimoliūnas
MIRĖ VASARIO 28, 1959

Prisimename vienerių metų mirties sukaktį.
Liūdesyj liekame netekę mylimo vyro ir tėve.

URŠULĖ., žmona.
ALYSĖ, dukra.

ARTŪRAS, sūnus.

Prie suruošimo minėto 
banketo draugės jau dirbo 
iš vakaro; nedėlioj 11 vai. 
dieną jos jau irgi dirbo ir, 
atėjus laikui, 6 vai. vakare, 
banketas buvo pilnai pa
ruoštas ir publika pakvies
ta prie stalų.

Publikos prie stalų buvo 
daug, bet galėjo būti dar 
daugiau, nes pagerbti 
“Laisvę” už jos 50 metų • 
mums patarnavimą yra pa
reiga mūsų visų pažangių 
lietuvių. Kięk mums sutei
kė mūsų pažangioji spauda 
žinojimo, patarimo, apšvie- 
tos ir 1.1., būtų sunku apra
šyti.

, Laike vakarienės draugė 
Kada Remeikienė atidarė progra

mą. Pirmiausia buvo per
skaitytas laiškas nuo “Lais
vės” Administratoriaus Pr. 
Buknio, kuriame visas 
“Laisvės” personalas svei
kino moteris banketo ren
gėjas, darbininkes ir visus 
banketo dalyvius.

J. Mažeika išdavė platų 
raportą kaip pažangios 
spaudos vajininkas, ir aiš
kino, kaip pittsburgiečiams 1 
vajininkams sekėsi darbuo-! 
tis praeitame spaudos va
juje. Po biskį kalbėjo ir ki
ti banketo dalyviai. Visų 
kalbėtojų mintis buvo už 
pagerbimą mūsų pažangios 
lietuvių spaudos. Svarbiau-

gal koks šimtukas ar dau
giau liks ir pelno “Laisvei”.

Garbė draugėms mote
rims už tokį gražų pasi
darbavimą !

’ J. Miliauskas

zabeth Gurley Flynn. Įžan
ga tik vienas doleris.

Parengimas įvyks kovo 
10 d., penktadienio vakare, 
John Bartram Kotelyje, 
Crystal Room, ant kampo 
Broad ir Locust Sts. Lie
tuviai raginami dalyvauti 
ir paremti labai reikalingąKiekviena kolonija turė

tų surengti kokią nors pra- (anglų kalba pažangų laik- 
mogą Laisvės paramai, raštį. Rep.

LOS ANGELES, CALIF.

Mirus

Juozui May-Mokslaveskui
Mes reiškiame užuojautą velionio myliniai 

žmonai Marytei, sūnums George, Joseph ir Ed
ward, dukteriai Glorijai, žentui su anūku Ste
vens. Taipgi trims marčioms, septyniems anū
kams, dukterėčiai Angina, pusbroliui Masenui 
ir visiems kitiems giminėms. Mes visi liūdime 
netekę gero draugo ir klasiniai susipratusio 
darbininko, kuris mirė
P. ir K. Repecka 
M. ir O. Pūkiai
J. ir M. Demenčiai
K. ir M. Lapė /
F. ir B. Shaling 
Ch. ir M. Lewis
G. ir E. Damušiai 
Elizabeth Cable
L. M. Peters 
G. ir A. Bernotai 
E. Slesariūnienė 
C. ir Adele Zix 
P. N. Petruliai 
J. ir M. Pupiai

vasario 11 d.
L ir O. Pesliai 
St. Smith 
T. Toland 
W. D. Pozar 
J. Armin
J. ir M. Straleckiai 
Ch. ir A. Marcinkai
A. Babrauskienė < 
S. Kunskienė 1
L Čiuberkis
B. ir P. Meteliai 
J. ir P. Richardai 
Ig. ir A. Levanai

LITERATŪRA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

WORCESTER, MASS.

METINIS BANKETAS
Sekmadienį, Kovo 5 March

1-mą valandą dienos laiku

Lietuvių Salėj
29 Endicott St., Worcester., Mass.

Rengia LDS 57 kuopa

Dainų programą duos vietinės meno žvaigždės
ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS

Valgiai kalakutienos su atitinkamais pridėčkais 
ir po mažiuką. Įžanga $2.00.

Tai bus puikūš pietūs ir žavėjanti programa, maloni 
sueiga. Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir , 
literatūrinis iliustruotas žurnalas ............. Kaina metams

TARYBINĖ MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas ... ............. . . ..............

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos 
namu, mėnesinis žurnalas .................. .

ŠLUOTA — Satyros įr jumoro dvisavaitinis žurnalas
SVEIKATOS APSAUGA .— LTSR Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos mėnesinis leidinys .............
TARYBINĖ MOKYKLA — Lietuvos TSR Švietimo 

Ministerijos mėnesinis organas .............
LITERATŪRA ir .MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų 

Sąjungoš savaitraštis ............
TIESA — Dieninis organas: Lietuvos Komunistų Partijos 

Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos . . .............................

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikos mėnesinis 
žurnalas .    _.......
Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš

Klausimai iš prenumeratorių bus persiunčiami laikraščių 
žurnalų leidykloms. Jūs galite rašyti mums lietuviškai.

NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS
Kiekvienas prenumeratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 

iš sekamų leidinių:
KAUNO APYLINKĖS - iliustruotąs 
RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaitė

Pasiūlymas geras iki Balandžio 30, 1961. 
knygelės ir užsakymą prenumeratos

Lietuvos

$4.00

1.50

1.00
v 2.50

n 4.50

n 3.00

1.60

n 4.50^

n 4.00

bei

PO VILNIAUS APYLINKES, iliustruotas 
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENA

Šie leidiniai yra importuoti iš Lietuvos.
Prisiųskite mums savo pasirinkimą 

kartu su mokesčiu.

Užsisakykite dabar per mūsų firmą nupigintum kainom

IMPORTED PUBLICATIONS & PRODUCTS
4 West 16th Street, New York 11, N. Y.

Tel. AL. 5-7559
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Acton, Mass
Technical Instr u m e n t 

Corp. 280 darbininkų išėjo- 
į streiką. Darbininkai pri
klauso prie U.A.W. of AFL- 
CIO. Jie reikalauja geres
nių sąlygų prie darbo ir pa
kėlimo algų.

J. Gaidys

SVEIKINA
Sėkmingo Laisvės jubi

liejinio suvažiavimo ir ban
keto pasėkomis visi tebesi
džiaugiame. Aptarėme laik
raščio reikalus, pasimatė
me, o galop šauniai pasi
linksminome. Tačiau...

Čia dalyvavo ir grupė to
kių, kurių nesutikome, kai 
kurių gal nė nepamatėme. 
Tai šeimininkės valgių ga
mintojos ir jų pagelbinin- 

— Haiti i kap kurie sunkiai dirbo, 
issigan- ka(} metinės mūsų šventės 

$o darbo unijų ir studentų užbaigtuvės būtų šaunios 
veiklos. Kiekvienas darbi-, jr laikraščiui naudingos, 
ninku judėjimas jiems, tai t virtuvėj dirbo šie draugai: 
“komunistų” ir “kubiečių”! Xellie Kanopa, Ona Če- 
sukurstytas. . puiienė, Sophie Petkų s,

Haiti —Kubos kaiminka.: Alekas Velička, Ju rgis Wa- 
Ji užima 10,710 ketv. mylių 
plotą ir turi 3,500,000 gy-. 
ventojų.

Heilo, Lilija!

HAITI REAKCININKAI
BIJOSI LIAUDIES

> Port-au-Prince. • 
^reakcininkai labai i

veiklos. Kiekvienas

jau 
ap- 
pa- 

galvoti kaip reikės pripras
ti nosi trinti nuo šalčio. 
Mano sankeleiviai tur būt 
jau uabalo sugrįžę (ji turi 
mintyj Grybą, Gasiūną ir 
J. Bimbą — Lilija). O aš 
kasdien kai]) ant patalnės 
kepu 80-82 laips. šilumoj. 
Vai, kad galėčiau visą Lais
vės štabą apdovanoti šilu
ma! Siunčiu šiltus-gražius 
sveikinimus jums ir visiems 
laisviečiams. Iki pasimaty
mo. Julia Lazauskienė.”

šešta savaite. Turėsiu 
leisti Miamę. Baugu ir

Rio de Janeiro.
lija eina prie įsteigimo di
plomatinių ryšiii su Bulga
rija, Rumunija ir Vengrija. 
Taipgi svarsto atsteigimą 
diplomatijos su Tarybų 
Sąjunga.

resonas.
Supirkimui ir pristaty

mui maisto pasidarbavo P.
— . Venta ir W. Brazauskas.
— Brazi- Ąjų prje ųaro išdavė P*.

Bogota. — Į Kolumbiją 
atvyko keturi Tarybų Są
jungos Maskvos universite
to profesoriai.

Rainys.
Veiterkos: E. Mizarienė, 

N. Ventienė, I. Bimbienė, 
V. Nevinskienė, K. Rušįns- 
kienė, viešnia (iš N.Jersey) 
Čiurlytė, N. Buknienė. Ven- 
tų vaikučiai ir Nevinskų 
dukrytė taipgi prisidėjo su 
darbu.

Nuoširdi jiems visiems 
padėka. Laisves kolektyvas

Tai bent svetyste!
Vasario 18 d. buvo pra

nešta iš Italijos, kad ten 
vieno Sicilijos kaimelio še
ši gyventojai kaltinami už
mušime žmogaus iš N e w 
Jersey valstijos. Krimina- 
lystė iškilo aikštėn, kai Te
resa Crisafulli, 18 metu, 
prisipažino: “Tėvas tą pa
darė, kad aš turėčiau biski 
pinigų mano pasogai.”

Niujorke svečiavosi
J. Mankauskas

Preėjusią savaitę pas kai 
kuriuos niujorkiečis svečia
vosi J. Mankauskas, iš 
Crown Point, N. Y. Malo
nus svečias buvo užėjęs ir 
i “Laisvės” leidyklą. Sma
giai su juo pasikalbėjome 
apie visokius dalykus daly
kėlius. Buvo jis pas Lazaus
kus ir pas kitus niujorkie
čius viešnagėje.

Įdomu tai, kad gerb. J. 
Mankauskas, atvykęs va
sario 20 d., tikėjosi čia ras
ti savo sena, bičiuli, Joną 
Jokubką iš Čikagos, kuris 
dalyvavo “Laisvės” b-vės 
akcininkų suvažiavime. De
ja, J. Jokubkos nerado; jis 
grįžo namo tuojau po suva
žiavimo.

Raminome mes J. Man- 
kauską sakydami, kad abu
du Jokubkai su žmonomis 
ir savo motina sekamą va
sarą žada atvykti į rytus 
atostogų, na, ir ta proga 
ap 1 an kys M an k au skus.

Didelės laidotuvės

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

Pagal kuriuos menševizmo 
principus tasai žmogus priėjo 
šios išvados?

O va jums žinia iš Chica
gos. Ten Meisner Engineers 
kompanija pereitą savaitę at
leidus iš darbo “keliolika lie
tuvių inžinierių ir braižyto
jų.“ Jų tarpe esąs ir sme- 
tonininkų šulas inžini e r i u s 
Bartkus, “Tautinės Sąjungos 
pirmininkas.“ Ir visi jie tapę 
išmesti iš darbo todėl, kad jie 
per rinkimus “darbavosi re- 
publikonų partijai.“

Čia jau biaurus teroras. 
Prieš tokį persekiojimą mes 
visuomet protestuojame ir ko
vojame.

Bet kaip su Bartkum ir jo 
kolegomis? Ar jie nors vie
ną žodį yra ištarę už tuos 
p a ž a n giečius profesionalus, 
kurie tik už pažiūras ir įsiti
kinimus yra mėtomi iš darbų 
ir vietų 
jami ir
jie dar d ž i a u g d a vosi to
kiais kompanijų bei valdinin
kų darbais.

Matote, kaip gyvenime 
sitaiko.

Nekask duobės kitam, 
pats gali jon įkristi!

yra visaip persekio- 
terorizuojami ? Ne,

pa

nes

Su nepaprastu susikaupimu 
perskaičiau Kazio Borutos 
knygą “Sunkūs paminklai.“ 
Tai knyga apie lietuviškų 
buržuazinių nacionalistų ir 
nacių karo metu nužudymą 
įžymiojo lietuvių tautos skulp
toriaus Vinco Grybo. Savo 
įgudusia talentinga plunksna 
rašytojas Boruta davė mums 
šaunų grožinės literatūros vei
kalą apie baisų tais laikais 
žmogėdrų siautėjimą Jurbar
ke ir apylinkėje.

Jo sukurtas vaizdas apie 
mirties eiseną trijų šimtų še
šiasdešimt- žmonių ir paskui 
jų nužudymą niekados, kol 
gyvas būsiu, nebeišdils iš ma
no atminties, ir kiekvieną kar
tą jį prisiminus šalti šiurpu
liai pereis per nugarą.

žmogėdros, žmogėdros — 
lietuviškos ir vokiškos! 
žiais jus keiks lietuvių 
ta!

Am- 
ta ii-

“Skulptorius Grybas 
vo kniūbsčias prie 
peršautas į nugarą. Krintant 
Šmėkštelėjo akyse vienas po 
kito pastatyti paminklai — 
Daukanto, Vytauto, Kudirkos 
ir Žemaičio, kuris staiga iški
lo kaip milžinas nuo žemės 
ligi dangaus... Pro šalį švys
telėjo plati Nemuno juosta, 
spindinti saulėje, ir staiga už
geso. Panemuniais nuaidėjo 
automatų salvės.

“Tyliai, tykiai tekėjo Ne
munas, kaip pavergto ir žu
domo krašto rauda.“

griu- 
duobės,

Motina išvyko grąžinti 
deportuotą sūnų

Praėjusį savaitgalį Eva 
Tanderic, Steve Tanderic’io 
motina, išskrido į Romą. Ją į 
lydi įž y m i s v e t u r g i-

ovanni Princiotta, 72 metų 
amžiaus, iš West Orange, 
N. J., kuris buvo nuvykęs 
pasisvečiuoti. Jis Ameri
koje gyvendamas per 50 
metų dirbo daržininko dar
bą. žmogžudžiai iš jo at
ėmė $5,000.

si. Žmogus parvažiavo ap
lankyti savo seną gimtinę, 
pasisvečiuoti, bet Teresei

miams apginti darbo rėmė- reikėjo pinigu pasogai, tai 
, new-1 senukas turėjo savo gyvybe 

'užmokėti. Biauriau negali 
sustojusi būti. J. NN.

ja Jeanette Turner, 
jorkietė.

Tanderic buvo i 
New Yorke atsikvėpti po1 
ilgos kelionės iš ------ 1
Senukė važiavo busu, __
kitokia transportacija buvo 
negalima d ė 1 važiuotėje 
streikų.

New Yorke ji buvo gau
saus būrelio draugų sutik
ta ir šiltai priimta. Ji labai 
nudžiugo atsiradus tokioje 
aplinkoje. Buvo kalbų-lin- 
kėjimų gero vėjo kelionėje 
ir ten atsiekti tikslą.

Viešnia kalbėjo trumpai 
Sakė, kad jos sūnus laisvė
je būdamas darbavosi už 
visiems darbo žmonėms ge
resnį rytojų. Kada Franco, 
su Mussolinio ir Hitlerio 
pagalba, užpuolė Ispanijos 
liaudies respubliką, Steve 
stojo į Abraham Lincoln; 
brigadą ginti liaudį. Dabar; 
jūs, draugai, dirbkite, kad 
jis taptų laisvas ir 
grąžintas.

Steve Tanderic yra 
tas. Motinos atvežtas 
prieš 50 metų į Ameriką 
mažas. Jie apsistojo India
nos geležies išdirbimo cent
re, Chicagos priemiestyje. 
Jis čia subrendo, sunkiai 
dirbdamas atidavė jėgas, 
o atpildui už tai 1959 me
tais tapo deportuotas į 
Jugoslaviją. Pastaru o j u 

laiku jis yra uždarytas D P 
kempėje Latina mieste, Ita
lijoje.

Motina, kaip Amerikos 
pilietė, draugų padedama, 
išvažiavo ir išsivežė petici
ją įteikti Amerikos amba
sadai Romoje. Sykiu su pe
ticija įteiks Amerikos val
džios laišką.

Motina peticijoje prašo 
grąžinti į namus jos sūnų, 
nes jis nėra niekam prasi
kaltęs. Po peticija pasira
šo : Eiva 
M. Hart 
Baird.

Marijona Zaveckienė, Pra
no Zavecko žmona, palaido
ta vasario 25 d. Cypress 
Hill kapinėse. Marijona pa
liko dideliame liūdesyje vy
rą Praną, du sūnus, seserį 
ir daug artimų giminių bei 
draugų. Į amžiną poilsį 
Marijoną palydėjo d a u g 
žmonių, kurie vėliau buvo 
gerai pavaišinti Belockio 
restorane.

Zaveckai, sveiki būdami, 
buvo “Laisvės” parengimų

ushuicagn°ess P° miestą pasidairius
New Yorkas. — Po ketu

rių dienų policija surado 
įnamio kambaryje 4 metų 
mergaitę Edith Kiecorius. j ] 
Ji išprievartauta ir nužu-' 
dyta. Policija ieško įnamio

Dr. P. D. White, iš Bos-,1 
tono, aiškino, kad širdies 
ligos reiškiasi ir tarpe jau
nu žmonių. C v

Lankėsi tarybiniai spor
tininkai Momotkovas, Bru- 
melis ir Ovanesijanas. Jie 
susidomėio žaidimais sve
tainėje. Užkvietė amerikie
čius sportininkus atvykti į 
Tarybų Sąjungą.

miesto
man

kroa- 
buvo

Tanderic, Pearl 
ir Rev. William

Reporteris

Rock Hill, S. C. — Areš
tavo negrų kunigą ir du 
studentus, kurie baltųjų 
valgykloje prašė maisto.
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Far Rockaway 
dalyje, kada policininkas R. 
Lannonas, 34 metų amžiaus, 
ėjo namo, jį užpuolė trys 
jauni vyrai ir labai sumu
šė. Daktarai mano, kad po
licininkas neteks vienos 
akies.

Chester, Pa. — Išplaukė 
bandymams naujas lėktuv
nešis “Kitty Hawk”. Jo pa
statymui išleista $250,000,- 
000.

3Q

GAL PERTVARKYS 
MOKYKLŲ SISTEMĄ

Miesto mokyklų superin
tendentas Dr Theobold pa
skyrė komisijų iš penkių 
narių studijavimui mokyk- 

sistemos. Paliečiamos 
linės, taip vadinamos

‘junior high schools” ir 
i “senior high schools”. Iki 
l šiol šito pradinio mokslo 
laikas buvo padalintas taip: 
šešerius metus vaikas lan
ko pradinę mokyklą, trejus 
metus “junior high” ir pa
skui trejus metus “senior 
high”. Galvojama apie da
vimą kiekvienai kategori
jai po ketverius metus. Ma
noma, kad vaiko išlaikymas 
per šešerius metus pradinė
je mokykloje nėra praktiš
kas.

Švaros departamento vir
šininkai paskelbė, kad^nuo 
gruodžio 11 dienos, kada 
New Yorke iškrito 18-ka 
colių storio sniego, iki vidu
rio vasario jie suvartojo 
78,330 tonų akmeninės 
druskos (rock salt) sniego 
ir ledų naikinimui. Per tą 
laiką, sniegą valydami, tu
rėjo perkraustyt 60,000 au
tomobilių, kurie kliudė 
sniego valymui.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

JUOZAS SPRAINIS
Vasario 19 d. suėjo dveji metai nuo mirties 

mano mylimo vyro Juozo Sprainio. Paliko mus 
giliame nuliūdime.

Ilsėkis, mūsų mylimasis, Amerikos šaltoje 
žemėje. Aš tavo kapą visada lankysiu ir gėles 
ant tavo kapo ašaromis laistysiu, ir niekad, nie
kad tavęs nepamiršiu.

MARIJONA SPRAINIENĖ, žmona. 
TEOFILĖ, Duktė.

ANTOSĖ, podukra.
JONAS, posūnis.

Iš laišką
Drauge Rojau: Kai mu

du su Walteriu pamatėme 
“Laisvėje”, kad jo motina 
(Helen žukienė) paaukojo 
jubiliejiniu fondan $50, tai 
mes irgi nusitarėme pada
ryti tą patį. Walteris, kal
bėdamasis su motina tele
fonu, pasakė jai, kad mes 
ją net ir pralenksime.

Tuo būdu siun č i a m e 
Visiškai biednas j “Laisvei” čeki $51 vertėje,

Laisvę” reikia remti, 
, reikia, kad ji gyvuotų ir

Gal ir Niujorke atsiras 
“Public Defender”
Ką šiandien turi daryti 

biednas žmogus, patekęs 
bėdon ir susidūręs su teis
mu. Juk reikia advokato. 
Be advokate nesijudink nė 
iš vietos. Bet advokatas už 
dyką tau netarnaus.

Iki šiol veikė privatinė 
“Legal Aid Society,” kuri j 
šiaip taip šitą spragą už- j 
kišdavo, 
žmogus galėdavo jos prašy-' 
t i pagalbos.

Bet dabar N. Y. valstijos | būtų tvirta! 
gubernatorius Rockefell-eris 1 
siūlo seimeliui priimti įsta-| 
tymą, pagal kurį New Yor
ko miesto valdžia galėtų 
įsteigti taip vadinamo 
“Public Defender” sistemą. 
Čia valdžia pati apmokėtų 
legalaus patarimo lėšas 
tam, kuris pats iš savo ki
šenės nepajėgia pasisamdy
ti advokatą.

Gal ir geras sumanymas.

Klaidos Atitaisymas
Praėjusio penktadienio 

“Laisvėje” buvo pranešta^ 
kad naujuoju New Yorko* 
miesto policijos komisionre- 
riumi bus Mr. Walsh. Tai 
klaida. Naujuoju policijos 
komisi jonieriumi paskirtas 
Michael J. Murphy.

PRANEŠIMAS

Su draugiškais linkėji
mais

Mylda irWalteris Žukai

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Klubo, LDLD 54 kp. ir 

LDS .33 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo (March) 5 
d„ 
Visi 
į šį susirinkimą pribūti, ir 
dar esate neužsimokėje savo 
linių duoklių, būkite Uiip geri, 
eikite 
svarbių 
riuos 
S.

sekmadienį, kovo (March) J 
\D. P. Klube. 408 Court Si. 
ų organizacijų nariai prašomi 

kurie 
mė
lt- 

Taipgi yra 
ku- 

Sekr. 
(17-18)

šį susirinkimą pribūti, 
esate neužsimokėje

ir užsimokėkite.!
į organizacinių 'dalykų, 
turėsime apkalbėti.

J. Liutkus.

Dono kazoką koncertas
Praeito penktadienio va

karą vadinamas Dono ka
zokų choras naujai išdeko- 
ruotoje Carnegie salėje da
vė koncertą. Kiek tame 23- 
jų vyrų chore yra kazokų, 
tai jau kitas klausimas; 
veikiausiai., tik kazokų var
das.

Koncertas buvo neįdo
mus. Pirmoji programos 
dalis buvo vien tik cerkvi
nės giesmės: maldos, litani
jos ir kitos nuobodžios li
turginės raudos. Net ir taip 
žinomą kompoziciją kaip 
Čaikovskio “1812” (su
trumpintą) choro vadas S. 
Jaro v taip savotiškai per
dirbo, ir sugadino, kad ne
buvo galima atpažinti. L. 
Knipperio kavaleristų dai
ną “Politiška, pole” vadas 
irgi perdirbo ir prikaišiojo , 
neva solų, kuriuos atliko 
patys choristai “falsetu.”

Priedui dar du vyrukai 
pašoko “kazokėlį”

Koncertas baigtas balta
gvardiečių religiniu himnu. 
Kai tik choras užgiedojo šią 
giesmę, didelė d a u g u m a i 
publikos ją suprato ir tuoj 
lyg išdresiruoti atsistojo. 
Matyt, kad tai buvo rusų, 
lenkų ir ukrainiečių pabė
gėliai, kurių spaudoje kon
certas buvo reklamuotas.

Žvalgas

New Yorko policijos “bo
sas” (komisionierius) S. P. 
Kennedy pareiškė, kad jis 
nepriima majoro Wagnerio 
paskyrimo pasilikti antra
jam terminui. Yra visokių 
spėliojimų. Kennedy pusė
tinai susipyko su žemes
niais policijos vadais ir pa
čiais policininkais.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, kovo 1 d., 
7:30 vai. vak., 102-02 Liberty 
Avė. Visi nariai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime ir 
pakalbinti naujų narių įsira^ 
šyti į LDS. Nepamirškite ir 
savo duokles užsimokėti.

Prot. sek r.

Praleiskite Vakarą 
su Klubietėmis

Kovo 4 d. “Laisvės” salėje, atžymėjimui Mo
terų Tarptautinės, vietos Moterų Klubas ruo
šia vakarienę. Bus muzikalė programa, kurią 
atliks pačios klubietės, Mildred Stensler vado
vybėje. Dainuos Suzana Kazokaitė, Elena Bra
zauskienė ir Aido Choro moterų kvartetas. Ti
kimasi turėti gražų pobūvį. Pradžia 6:30 v- 
Nesivėluokite,

Visus kviečia Moterų Klubo valdyba.

Mildred Stensler
Jį prirengs programą šiam vakarui

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toji Apskritis kilniam paminėjimui

Auksinio “LAISVES” Jubiliejaus
čia taipgi bus pagerbti apskrities komiteto nariai ir kiti seni veikėjai.

Įvyks Sekmadienį

KOVO 26 MARCH
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Į banketą atvyks “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba iš New Yorko
Kviečiamo visus Massachusetts valstijos lietuvius atsilankyti linksmai ir 

garbingai paminėti laikraščio “Laisvės” auksinį jubiliejų.
Pietūs 1:30 vai. dieną Įžanga. $2.00 asmeniui

Gerbiamieji!
Labai prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą. Kurie atvyksite iš to

liau, praneškite laišku, k-eliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

šis banketas yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių, 
į šį pokylį iš visur.

Rengėjai




