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METAI 50-ji

KRISLAI
Eilėraštis Vincui.
Senas Vincas.
Talentingas rašytojas.
Kalbant apie kitas laidotuves.

Brazilija kietai laikosi 
neutrališkos politikos

Iš Jungtinių Tautų ' Estijoje teisia 3buvusio 
Bsamblėios sėsliosft

karo kriminaistus
— Rašo R. Mizara —

Ir šiandien reikšmingi šie 
žodžiai:

.Abudu dirbom dėl idėjos,
* Abudu kilę iš liaudies.

0 įdėtu , išprausė, sušukai o vėjas,
Grumiantis su audrom buities.

Bet mirtis Tave atskyrė...
Paliko tik krūvelę pelenu...
Ilsėkis, Vincai, kaip ilsisi mirę: 
Povaliai ir aš ateinu.

Tai eilėraštis, labai tinkąs 
kovo 2 d. mirusiam rašytojui 
Senam Vincui — Jak.ščiui. Jį 
pats Senas Vincas ir parašė, 
tik ne sau, o savo artimam 
bičiuliui Vincui Paukščiui-Či - 
birui, mirusiam 1956 metais.

Abudu Vincai buvo vien
minčiai, abudu nuėję sunkius 
gyvenimo kelius; abudu buvo 
pamilę plunksną, ir niekad 
neleido jai rūdyti.

Yra, beje, dar ir trečias 
Vincas —■ vilnietis Vincas Ru
daitis, anų dviejų bičiulis: pa
starasis mūsų spaudai dirba 
(techniku) jau per daugiau 
kaip 50 metų.'

R i o de Janeiro. — Jung
tinių Valstijų specialus at
stovas Lotynų Amerikos 
reikalais Adolfas A. Berle 
ilgai tarėsi su Brazilijos 
prezidentu Quadros. Po pa
sitarimo Brazilijos prezi
dentas pareiškė, kad jo ša
lis laikosi ir laikysis neut
rališkos pozicijos nesutiki
muose tarp Rytų ir Vaka
rų. Laikraštis “Correrio de 
Manha” rašė: “Brazilija ir 
Jungtinės Valstijos sutiko 
paskelbti, kad Kubos klau
simu jos nesutinka”.

A. A. Berle tuojau išsi
skubino į Washington^, 
kur jis korespondentams 
sakė, kad Brazilijoje rado 
daug kietesnę politiką, kaip 
jis manė.

K o respond entas Tad 
Szultz rašo, kad Berle kėlė 
protestą prieš tai: kam

Brazilija ruošiasi užmegs- 
ti diplomatinius ryšius su 
Bulgarija, Vengrija, Ru
munija, ir, gal būti, su Ta
rybų Sąjunga; kam Brazi
lija pasisakius už Kinijos 
priėmimą į Jungt. Tautas ir 
atšaukus Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos senųjų valdžių 
ambasadorių pripažinimą. 
Szultz rašo, kad Brazilijos 
prezidentas pareiškęs, jog 
tai Brazilijos reikalas.

Quadros atsisakė remti 
JAV poziciją prieš Kubą. 
Jis paskelbė, kad pakvietė 
į Braziliją atsilankyti Ju
goslavijos prezidentą Tito, 
o greitoje ateityje pakvies 
Indijos premjerą Nehru, 
Jungtinės Arabų respubli
kos prezidentą Nasserį, Ga
nos preziden tą K w a m e 
Nkrumahą, kurie laikosi 
neutrališkos pozicijos.

Senas Vincas savo gyveni
me dirbo visokiausius darbus 
—tarp kitko, ir angliakasio 
.Jis buvo ir laikraštininkas 

^Pirmomis “Laisvės” gyvavimo 
1 dienomis Senas Vincas dirbt 

jos spaustuvėje raidžių rinkė 
ju, vėliau — “Kovos” admi 
nistratoriumi.

Kai kurie žmonės yra linkę 
manyti, kad laikrašti n i n k c 
darbas labai lengvas. Tai ne 
tiesa, kurią patyrė ir velioni? 
Senas Vincas. Pasitraukęs r 
“Kovos” administrat o r i a u s 
vietos, jis įsigijo farmelę ir jo 
je “kniso žemę,” į laikraščii 
leidyklas atsisakė grįžti.

, Bet jis, pelnydamas duona 
kitur, atliekamomis nuo kas 
dieniško darbo valandomis 
rašė mūsų spaudai. Per visą 
savo gyvenimą jis palaikė ar
timus ryšius su. “Laisve.” 
, Jo apsakymai daug padėję 

mūsų laikraščiui išsipopulia- 
rinti tarp masių ; tolydžio pa
dėjo ir jam pačiam įgusti ra
šytoja vi me.

Senas Vincas turėjo didžiul 
rašytojo talentą, ypatingai ap
sakymų rašyme.

Jis rašė ir eilėraščius, ra 
^Išė ir scenos veikalus, čia, ži 

noma, ne vieta padaryti pla 
tesnį ir gilesnį Seno Vinco 
k$up rašytojo, įvertinimą. Ji į 
buvo iš liaudies kilęs, liau ( 
dies rašytojas ir veikėjas.

Dirbant redaktorium ne 
kartą tenka su laikraščio 
bendradarbiais dėl vieno ai 
kito klausimo ir pasiginčyti 
net ir apsipykti. Taip kadaisi 
atsitiko tarp velionio ir šii 
eilučių rašytojo. Bet grei' 
viskas išsilygino.

Nepamiršime, mielas Vin 
cai, Tavęs niekad! Nepamir 
Tavęs ir lietuvių tauta. Ti 
buvai pavyzdingas jos sūnų? 
ir savo darbais pasistatei am 
žiną paminklą!..

. L. Jonikas “Vilnyje” rase 
apie kitas laidotuves:

Prabėgo savaitė kaip Tau
tinėse kapinėse, Čikagoje, pa
laidojome Juozą Bendokaitį, 
o ir šiandien apie jo šermenis 
ir laidotuves visi šneka. Ir 
šnekės dar ilgai, ilgai.

Kodėl jo laidotuvės buvo 
tokios pavyzdingos, Čikagoje 

Velionis neturėjo giminių. Tą 
pareigą atliko jo pirmiau pa

prašyti ir įgalioti draugai.
Paliktame testamente Juo

zas smulkmeniškai nurodė,

Liaudies laimėjimai 
Čilės rinkimuose

Santiago. — Čilės res
publikoje įvyko rinkimai 25 
senatorių ir 147 deputatų 
’ Atstovų Butą. Viso kan
didatų buvo išstatyta 565. 
Prezidento Jorge Alessand- 
vi Krikščionių partija suda
rė frontą su visomis reak
cijos partijomis. Komunis- 
Lų ir socialistų partijos su
darė Liaudies frontą. Ko
munistų partija pirmu kar
tu per 15 metų dalyvavo 
rinkimuose savo vardu, nes 
pirmiau buvo nelegališka.

Komunistai laimėjo 4 se
natorių ir 14 deputatų vie

tas. Socialistų partija lai
mėjo 3 deputatus prie jau 
pirmiau buvusių. Liaudies 
frontas gavo beveik tiek 
pat balsų, kaip ir valdan
čioji partija. Jis būtų dar 
daugiau laimėjęs, bet bal
savimuose dalyvavo tik 60 
procentų galinčių balsuoti. 
Dar vis daug progresyvių 
manė, kad balsavimais nie
ko negali laimėti.

Čilė randasi Pietinėje 
Amerikoje. Ji užima 286,- 
400 mylių plotą ir turi 
8,000,000 gyventojų.

Liaudis laimėjo 
rinkimus, bet...

Belize. — Anglų Hondu- 
rase, Centrinėje Ameriko
je, įvyko seimelio rinkimai. 
Liaudies vienybės partija, 
kurios žmonės kandidatavo 
io nepriklausomybės obal- 
du, laimėjo visas 18 vietų.

Bet seimelio nutarimą 
Tali vetuoti Anglijos gu
bernatorius. Todėl dar var
giai šalis gaus nepriklauso
mybę. Hondurasas užima 
3,867 ketv. mylių plotą ir 
Tiri 100,000 gyventojų.

taip jis pageidauja būti lai- 
lojamas, kur; kas prie karsto 
turi kalbėti, ir tt., ir tt.

Testamento vykdytojai įga
lioti paimti visą velionio tur
tą (ne kiek ten jo buvo), ap
mokėti visas skolas ir laidoji
mo išlaidas. Jei dar liks—iš
dalinti pagal jo nurodymus.

Laidotuvių išvakarėse šer
meninėje dalyvavo du chorai 
ir kalbėtoja.

Išlydint velionio palaikus į 
kapines, atlikta atitinkamos 
apeigos. Lygiai taip, kaip ve
lionis pageidavo.

Man rodosi, drg. J. Ben- 
dokaitis paliko daugiau, negu 
didelius turtus. Jis paliko sek
tiną pavyzdį, kaip dar gyvam 
būnant sutvarkyti pomirtinius 
reikalus.

“Anglai neatiduoda 
budelio,”-- sako estai

Talinas. — Teisme patys 
buvę hitlerininkų talkinin
kai liudija, kad Ain Erwin 
Mere masiniai žudė žmones 
Jagalos stovykloje.

Tą liudijo buvęs hitleri
ninkas Jak Lats, kuris su 
naciais veikė stovykloje, 
teisiami hitlerininkai Ralf 
Gerrets ir Jak Vijk. Jie 
sakė, kad Mere apiplėšė 
nacių aukas ne vien estus, 
rusus, baltarusius, bet če
kus ir antihitlerinius vokie
čius.

Ain Erwin Mere gyvena 
Leicesteryje, Anglijoje. Jį 
teisia Taline jam nedalyvau“ 
jant.

NUTARĖ PRAILGINTI 
NEDARBO APDRAUDĄ
Washingtonas. — Atsto

vų butas 392 balsais prieš 
30 nutarė prailginti nedar
bo apdraudą 23 savaičių. 
Už prezidento pasiūlymą 
balsavo 246 demokratai ir 
144 respublikonai kongres- 
manai. Dabar bilius pa
teiktas Senatui ir mano
ma, kad Senatas greitai už- 
girs.

kitus dar ant neatšalusių 
kūnu ir vėl šaudė, o kitus 
uždusindavo dujų vagonuo
se.

Gerrets pasakoja, kaip 
li942 m. rugsėjo 5 d. atvežė 
1,150 žydų. Iš jų 250 atrin
ko jaunų, sveikų ir pasiun
tė į Vokietiją darbams, o 
kitus vyrus, moteris, ir net 
metų amž. vaikus suvarė 
į “pirtį”. “Pirtimi” budeliai 
vadino vagonus, kuriuose 
žmones uždusindavo dujo
mis. Pirm žmones sušaudy
davo arba dujomis už
smaugdavo, priversd a v o 
nusirengti ir atiduoti laik
rodėlius, žiedus, pinigus ir 
kitokį turtą.

Ralfa Gerretsą suėmė 
1960 metais kada jis juo
dojoje rinkoje pardavinėjo 
laikrodėlius. Jis per 15-ką 
meti] gyveno Estijoje ir 
slapstėsi po kitu vardu.

Talinas. — Estijos Aukš- 
ir Vengrijos klausimus. .čiausias Teismas teisia tris 

Kwame Nkrumahas, Ga-i hitlerininkus, kurie yra at- 
nos prezidentas, sakė, kad j sakomingi už 125,000 žmo- 
jeigu Jungtinės Tautos ir Ulių gyvybių. Teismo salėn 
toliau laikysis dabartinės j pakviesti užsienio kores- 
politikos Kongo respubliko- i pondentai.
je, tai jos visai neteks var-j Teisme randasi du žmog- 
do ir žmonių pasitikėjimo, i žudžiai Ralf Gerrets ir Jan 

iVijk, o trečias Ain Erwin 
I Mere yra pabėgęs į Angli- 
Į ją ir anglai jo neišduoda.

Antrojo karo metu šie 
i žmogžudžiai buvo hitleri

New Yorkas. — Antra-į jam karui, keliant Tibeto: 
dieni, kovo 7 d., atsidarė 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijos.
A. Stevensonas siūlė 

ginklavimo klausimo 
svarstyti, o palikti 
Asamblėjos sesijai.

Andrius Gromyko, TSRS 
delegacijos pirmininkas, sa
kė, kad sesiją privalo svars
tyti Afrikos .reikalus ir kad 
negalima atidėlioti nusi
ginklavimo klausimo, kuris 
yra vienas iš svarbiausių 
pasaulyje. Jis kritikavo 
Jungtines Valstijas, kurios 
siekia atidėlioti svarbius 
klausimus, o Asamblėjos ’ su pagalba Jungtinių Tau- 
sesijose užima laiką šalta-' tų ginkluotųjų jėgų.

nusi- 
ne- 

kitai

Jis reikalavo: atšaukti I 

dabartinius Jungt. Tautų. 
komandierius iš Kongo,! 
komandą perduoti Afrikos; 
vadams Kongo respubhko-|ninksu viršininkais j la 
i n wicnc’ nAliTiniiiO I v t

koncentracijos stovykloje. 
Tūkstančiais žmones vežė į

ne paleisti visus politinius 
kalinius, nuginkluoti kon-1 
giečių karinius dalinius, o , , ,, . „ ••v , , , ’ ,. ta stovykla, o ten jie buvosakes reikalus sutvarkyti J J

Meksikoje įvyko Lotynų 
Amerikos suvažiavimas

Mexico City. — Meksikos i Suvažiavime ilgą kalbą 
sostinėje įvyko Lotynų --1-- Ar:----- r"-1--1 —
Amerikos liaudies suvažia
vimas už taiką, nepriklau
somybę ir ekonominį pasi- 
liuosavimą. .(Dalyvavo apie 

11,500 delegatų iš 21-nos ša
lies. Buvo ir svečių iš kitų 
šalių.

Suvažiavimo sušaukimui 
daug darbavosi generolas 
Lazaro Cardenas, buvęs 
Meksikos prezidentas. Ar
gentinos delegacijos prieš
akyje buvo, Alberto Y. Ca
sella, B r a z i 1 i jos — Do
mingo Velasco, Kubos — 
Vilma Espin de Castro, 
Raul Castro žmona, ir kitų 
delegacijų taip pat žymūs 
asmenys.

Delegatai apie 10 minu
čių kėlė ovacijas Kubos de
legacijai. Jie karštai svei
kino brolišką Kinijos dele
gacija ir atstovus iš kitų 
socialistinių šalių.

sakė Vincente Toledano, 
Lotynų Amerikos darbo 
unijų vadas. Jis sakė, kad 
Lotynų Amerikos šalys 
gamtiniai yra turtingos, 
bet žmonės gyvena 
ir skurde, nes 
paeina nuo to, 
nės Amerikos 
ten įsigalėję”.

Kubos delegacija kreipė
si į Lotynų Amerikos dele
gatus, kviečiant prie soli
darumo, bendros kovos už 
pilną šalių nepriklausomy
bę, už tai, kad šalių gamti
niai turtai tarnautu žmo
nių gerovei, o ne užsienio 
imperialistams.

Pasaulinio Taikos Kon
greso delegatas pažadėjo 
Lotynų Amerikos šalims 
pilniausią pagalbą jų kovo
je už nepriklausomybę ir 
ir laisvę.

varge 
“blogumas 

kad Šiauri- 
kapitalistai

Tarybų Sąjunga susirūpino 
J. Valstijų politika

Maskva.—“Sniegas tirps
ta — atodrėkis, bet Tarybų 
Sąjungos vyriausybė ir 
liaudis susirūpino, kad dar 
nejaučiamas atodrėkis 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politikoje”, rašo S. Toppin- 
gas.

Nėra reikalo kalbėti apie 
tai, kaip Eisenhowerio po
litika įtempė JAV ir TSRS 
santykius. Pasisak y m a s, 
kad jis žinojo apie “U2” 
lėktuvo skraidymą virš 
TSRS šnipavimo sumeti
mais, tai buvo beveik lygu 
karo paskelbimui.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė dar nemato, kad nau
ja JAV vyriausybė keistų 
užsienio politiką.

“Izvestija” žymi faktus: 
Jungtinių Valstijų apsi
ginklavimas eina dar pa
greitintais tempais, atomi
nės bazės steigiamos kitose 
valstybėse, aišku, kad ne

žvėriškai žudomi.
Ralf Gerrets šaltakrau

jiškai pasakoja, kaip atvež
davo žydus ir kitų tautų 
komunistus net iš tolimų 
kraštų. Ten juos suvaryda
vo į griovį ir sušaudydavo. 
Vienus sušaudę, varydavo

Anglijote protestai 
prieš JAV A-ba^es

- Bomb!” ir kitokius.
Desėtkai žmonių susėdę

& P

Holy Loch, Škotija.
Virš 1,000 anglų vyrų ir
moterų susirinkę į prie- į mažus laivelius bandė pa- 

• | plauką protestavo prieš lai
kymą JAV atominių sub
marine Tą dieną atplaukė 
JAV laivas “Proteus”, 18,- 
500 tonų įtalpos, kurio pa
statymui išleista $50,000,- 
000. Šis laivas aprūpina 
atominius submarines tor
pedomis ir kitokiomis reik
menimis.

Anglai nešiojo plakatus 
su užrašais: “Go home, 
Yankee!”, “Ban the Atom

stoti kelią “Proteus” laivo 
įplaukimui. Anglų polici
ninkai juos puolė ir kelis 
laivelius apvertė.

Tuo kartu Glasgovo mies
te žmonės puolė šešis Jung
tinių valstijų jūrininkus 
šaukdami: “Yankee, go 
home!”. Jūrininkus išgelbė
jo kunigas, kuris sakėsi 
esąs prieš karą bet nenorįs 
kad anglai pultų JAV jūri
ninkus, kurie nekalti.

taikos palaikymui. Žymus 
TSRS karo reikalų žinovas 
D. Kraminovas rašo: “Tai 
tik nauja JAV taktika, o 
politika ta pati”.

Jungtinių Valstijų spau
da kartojo valdininkų pa
reiškimus, kad “reikia su 
Tarybų Sąjunga kalbėti 
prisilaikant tvirtos politi
kos”. Neseniai Chruščiovas 
sakė: “Jeigu Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasi
rinks seną atgyvenusią 
Theodoro Roosevelto politi- 

kalbėti, bet 
tai 

nes Tarybų

Sako: “Taikos korpas Sulaikė parduotas
T. Sąjungai mašinas

Washingtonas. — Bryant 
rija yra skaitlingiausia Af-j Chucking & Grinding Co., 
rikoje šalis, nes ji turi 40,-1 
000,000 gyventojų, čionai 
spauda rašo, kad Jungtinių 
Valstijų organizuoja m a s 
“Taikos korpusas”, tai “bus 
korpusas šnipavimui Afri
koje ir kitose šalyse”.

Laikraščiai rašo, kad ir 
iš Tarybų Sąjungos Afri
koje yra daug žmonių, bet 
jie nesikiša į šalių vidaus 
reikalus.

Afrikiečiai kov o j a už 
tautinę ir ekonominę lais
vę ir jie bus sargyboje, kad 
baltieji po naujomis skrais
tėmis vėl neįsigalėtų Afri
koje, rašo laikraščiai.

V • • - všnipines
Lagos, Nigerija. — Nige-

Springfield, Vt., buvo par
davus už $1,500,000 Tarybų 
Sąjungai 45 mašinas gami
nimui šratų (ballbearings). 
Buvusi Eisenhowerio vy
riausybė buvo išdavusi lei
dimą jų pardavimui.

Bet dabar JAV preky
bos sekretorius L. Hodges 
sulaikė jų išvežimą. Jis pa
sakoja, kad tos mašinos 
galėtų pasitarnauti TSRS 
“gaminime raketų”.

ką: “gražiai 
laikyti didelę lazdą”, 
ji apsiriks, 
Sąjunga turės dar didesnę 
lazdą”.

Iš TSRS spaudos jaučia
ma, kad Tarybų Sąjunga 
laukia JAV užsienio politi
kos pakaitų, bet, kol kas, jų 
nemato. Yra spėliojimų, 
kad dėl to ir Chruščiovas 
nevyko į Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesiją.

KINIJA YRA DĖKINGA 
TARYBŲ SĄJUNGAI
Maskva. — Buvo sureng

tas banketas išleidimui Ki
nijos delegacijos. Maršalas 
Chen Yi, Kinijos užsienio 
reikalų ministras, sakė kal
bą. Jis dėkojo Tarybų Są
jungos vyriausybei ir žmo
nėms už nuolatinę pagalbą.

STREIKIERIAI LEIDŽIA 
LAIKRAŠTĮ

Portland, Oregon. —Jau 
metai laiko streikuoja 205 
spaustuvininkų prieš du 
dienraščius “Oregon” ir 
“Journal”. Dabar streikie- 
riai pradėjo leisti savo 
dienraštį “The Portland 
Daily Reporter”. Dienraš
tis turi pasisekimo.

Natchez, Miss. — Mirė 
JAV admirolas A. S. MerilE

Holy Loch, Anglija. — Į 
JAV bazę atplaukė atomi
nis s u b m a r inas “Patrick 
Henry.’ šimtai anglų de
monstravo protestuo darni 
prieš JAV atominę bazę.
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1930 metais ir šiandien
1930 METAIS JAV nedarbas jau buvo “gerokai 

įpusėjęs.” Bedarbiai stojo kovon, kad išgelbėtų save ir 
šeimas nuo bado.

Sekdami poetu Adomu Mickevičium 
galėtume pasakyti, jog žmogus, tai kaip 
sveikata, kurios pasigendame tik tuo
met, kai jos netenkame. Kol gyvas, 
mums rodos, kad jis bus su mumis am
žinai: kad su juo susitiksime, pasikal
bėsime, kada tik norėsime.

Tačiau ateina nelauktai ir netikėtai 
gyvenimo momentas, kai tasai asmuo, 
kurį mes taip branginome, — faktinai 
mus apleidžia, palikęs tik negyvą ma
terialinį savo pavidalą ir liūdną atmi-

geresnio gyvenimo, 1900 m. jis išvyko 
į Angliją, kurioje jam teko pažinti sun
kią angliakasio dalią.

Bet Vincas buvo kovotojas; jis nelenkė 
savo sprando galingiesiems; jis stengėsi 
iš sunkios padėties išsivaduoti. Jis tikė
jo, jog, tariant Juliaus Janonio žodžiais, 

“Kas vargo retežį nedrįsta numesti, 
Tas laisvas niekuomet nebus.”
Vincas buvo savamokslis darbininkas. 

Nors skurdžiai gyvendamas, jis, būda
mas Škotijoje,, bandė šviestis ir šviesti

nimą- kitus. Jis dirbo savišvietos draugijose,

Kovai už bedarbių reikalus pradžią davė Niujorko 
miesto darbininkai, kai jie 1930 metų kovo 6 dieną susi
rinko į Union skverą reikalauti darbo arba duonos. Tai 
buvo'vienas didžiausių darbininkų mitingų šio miesto 
istorijoje; dalyvavo daugiau kaip 100,000 darbininkų.

Policija nedrįso mitingą užpulti tiesiog, tačiau ji 
darė visą neprileisti darbibninkams į Union skverą eiti, 
o vėliau areštavo kalbėtojus—Wm. Z. Fosterį ir Robertą 
Minorą.

Rašydamas apie tuos laikus, George Morris savait
rašty “The Worker” primena, jog 1930 kovo mėnesį 
JAV valdžia skelbė, jog bedarbių šalyje būta mažiau ke
turių milijonų. O šiandien jų esama, pagal federalinės 
valdžios duomenimis, 5,705,000.

Kaip matome, kapitalizmas be nedarbo, be krizės 
negali apsieiti, negali nuo to pabėgti. Marksistai tai vi
suomet sakė ir sako: kol bus kapitalizmas, tol bus eko
nominės krizės, recesijos, atoslūgiai ar kaip kitaip tai 
pavadintum. Kapitalistinėje santvarkoje darbininkas 
niekad nebus tikras, kad rytoj ar poryt jis nebus išmes
tas iš darbo. ‘

Žmogaus mirtis, kaip ir gimimas, 
nėra jokia misterija, jokia paslaptis. 
Tai neišvengiamas ir nepakeičiamas 
gamtos dėsnis, kurio logikos mes negali
me paneigti. ♦

Tiesa, jei palyginsime 1930 metus su. šiais, rasime 
ir skirtumų. Anuo metu darbininkas, paleistas iš fabri
ko, jei jis neturėjo santaupų, buvo paskirtas badui. Šian
dien bedarbis per kurį laiką gauna pašalpą, iš kurios 
gali nusipirkti maisto.

Anuo metu žmogus, sulaukęs senatvės, išmestas iš 
darbo, buvo atskirtas nuo bent kokių pajamų, iš kurni 
galėtų nors šiaip taip pramisti. Šiandien apie 12 milijo
nų seno amžiaus daTbo. žmonių'jau gauna šiokias tokias 
pensijas. . * . >• '

Bet visa tai neatėjo pats savaime. Reikėjo už1 Ui 
kovoti. Ir 1930 metais pradėta bedarbių kova, kuri vis 
plėtėsi, kuri pasireiškė visokiomis formomis, kaip tik i'r 
buvo nukreipta už bedarbiams'pašalpas, už seno amžiaus 
žmonėms pensijas. Tik dėka toms kovoms, kurių prieša
kyje, beje, stovėjo komunistai, šiandien darbo žmonių 
buitis pagerėjo.

George Morris, beje, primena ir tai, kad darbo uni
jų biurokratai, tokie kaip Samuel Gompersas, vėliau 
William Green, buvo priešingi bedarbių pašalpoms ir se
no amžiaus žmonėms pensijų mokėjimui. Bet eiliniai 
darbininkai nekreipė į tai dėmesio: jie kovojo ir ko
vodami laimėjo.

Dėl to ir šiandien JAV darbo žmonės turi rimtai 
kreipti dėmesį į JAV Komunistų partijos paskelbtą 10 
punktų programą kovai su nedarbu. Toji programa 
trumpoj sutraukoj buvo paskelbta ir mūsų laikrašty 
(šioje pačioje kolumnoje) kovo 7 d.

Niekšai teisme_
TARYBŲ ESTIJOS sostinėje Taline, vyksta teismas 

trijų niekšų, kurie karo metu žudė nekaltus žmones. Iš 
viso, sakoma, nužudė jie apie 125,000 žmonių , vietinių ir 
iš kitų Europos kraštų atgabentų. Du kaltinamieji yra 
teisme, o trečiasis sau ramiai gyvena Anglijoje, ir ang
lų valdžia neatiduoda to budelio tarybiniams organams, 
saugo jį.
,. Taigi, pasirodo, kad ne tik Lietuvoje buvo baisių 
budelių, padėjusių naciams žudyti šimtus tūkstančių 

' gyventojų — žydų, lietuvių ,rusų ir kitų tautų; buvo 
: jų ir Estijoje, buvo ir Latvijoje. Nuo prasiradusių gai

valų, pasirodo, dar nėra laisva jokia tauta.
" Dalis lietuviškų budelių šiuo metu sau ramiai gyve
na Jungt. Valstijose. Vieni jų gyvena tikromis pavardė- 

* mis, kiti—pakeistomis, fiktyvėmis.
Kada jie bus pašaukti atsakomybėn už savo niek- 

’ š'iškus darbelius, kol kas nieks negali pasakyti.

Va ir šiandien mes čia . susirinkome 
pagerbti savo gero draugo, tikro mūsų 
bičiulio atminimą. O atminimą apie sa-, 
ve jisai paliko gražų; nesuteptą. Kaip 
žmogus, ir kaip draugas,’ velionis Vin
cas savo asmeniu bei asmenybe paveikė 
kiekvieną, turėjusį su • juo■ kdkio nors 
kontakto. Jis-buvo nuoširdus ih teisim 
gas tėvas1 savo dukrelei Elžbietai, bei-' 
jos vaikams; jis buvo pavyzdingas vy- , 
ras savo velionei, žmonai Elzbietai, ku
rią užpernai palaidojo. ;

šiandieninė mūsų užduotis mums nė
ra maloni, neigi ji geistina. Mums ge
riau patiktų, kad ši sunki pareiga būtų 
nuo mūsų atitolinta. Tačiau šią tradici
nę prievolę mes savanoriai pasiėmėme ir 
ją atliksime su rimtu patosu ir derama 
pagarba velionies atminimui.

Už valandėlės mums teks būti liudi
ninkais kelionės, vedančios tik viena 
kryptimi, kelionės—iš kurios niekas ne
grįžta. Mes palydėsime savo gerą drau
gą Vincą į amžinąją jo gyvenimo vietą 
ir grįšime iš kur atėję. Tai bus jo pas
kutinė kelionė ir jo vargų bei kovų ga
las. Nerūpės jam daugiau nei jo ža
lieji laukeliai, nei ramieji nameliai. Jo 
darbų ir rūpesčių etapas bus baigtas- 
Ateis pavasaris, daug dar pavasarių at
eis ir nueis, bet mūsų draugo Vinco jie 
jau neberas, jo nebešildys. Jisai pats, 
laukdamas pavasario, viename savo eilė
raštyje pasakė:

Žinau, ateis pavasarėlis, 
Gamta vėl puošis žalumu, 
Prašvis ir mano akys vėlei, 
Tik jau netokiu žydrumu.
Bet kolei akys kaktoj žiba, 
Šalin senatvė iš minties!
Kad ir nusenusią kūryba 
Geresnės sieksiu ateities.

\ Ir lyg nujausdamas artėjant savo die
nų galą, jis bylojo:

Lietuvių Socialistų Sąjungoje ir jos lei
džiamam laikraštyje “Rankpelnyje.” Sun
kus buvo tuomet visų Škotijoje gyvenan
čių lietuvių gyvenimas, o dar sunkesnis 
politiniai pažangaus judėjimo pionierių- 

. socialistų, kuriems priklausė ir velionis 
Vincas. Neraštingi, tamsūs carinės Lie

tuvos išeiviai buvo paskendę girtuoklys
tės tvane. Savišvieta, kultūra ar poli

tinė kova jiems nerūpėjo- Vienintelė jų 
gyvenimo pramoga buvo bažnyčia ir kar
kiama, Kunigas buvo jų dvasios vadas. 
Kunigo pakurstyti tie klasiniai nesąmo
ningi darbininkai visaip kenkė pažan- 
gesniem savo broliam socialistam: grio
vė jų darbą, juos niekino ir puldinėjo-

Atvykęs 1909 m. į šį kraštą velionis 
Vincas irgi nerado keptų karvelių; ir 
Dėdės Šamo žemėje jam teko sunkiai 
dirbti. Jis dirbo socialistinių laikraščių 
spaustuvėse ir kitokiose įmonėse. Ne
spėjus kaip reikiant įsikurti, 1910 m. 
Filadelfijoje mirė jo pirmoji žmona Elz
bieta... 1915 m. iš Filadelfijos jisai iš
sikėlė į Gibbstowna, kur įsigijo mažą 
ūkelį. Tačiau negalėdamas iš jo pragy
venti turėjo dasidirbti eidamas į fab
riką. Tarsi bylodamas savo liūdną da
lią, jis dainavo apie artojo vargus:

. Vėjas dvelkia. Jis krypuoja 
Paskui žagrę vis pirmyn,

Vagą prie vagos lygiuoja,— 
. Ein’ arimas vis. platyn.

Pūsk, vėjeli, pūsk, švelnus, 
Prakaitą džiovink artojo,

Gal greičiau piečiai pradžius 
Ir, kakta jo aprasojus-

.sV>( Čia-gyvendamas jis išaugino .savo šei
chą ir nesiliovė dirbęs pažangiosiose lie
tuvių organizacijose. Jis rašė, ir nema
žai r a š ė , laikraščiams publicistinių 
straipsnių, apybraižų bei apysakų, ir net 
eilėraščių. Be pirmesniųjų leidinių, 1929 
m. ALDLD išleido jo atsiminimų bei 
apysakų tomą, kurį 1958 m. pakartoja
mai išleido Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla Vilniuje. Šiuo leidiniu ve
lionis Vincas ypatingai džiaugėsi. 1956 
m. Brukline išėjo jo eilėraščių rinktinė, 
o 1958 m. Vilniuje' išleistoje eilėraščių 
antologijoje yra įdėta ir jo keli kūri
nėliai.

Kaip sunkaus darbo žmogaus, jo de
nis lietuvių kairiosios srovės literatūrai 
nemenkas. Jei žiaurioji mirtis nebūtų 
nukirtusi jo gyvenimo giją, jis būtų ra
šęs ir šiuo metu. Bet, anot Salomėjos 
Nėries,

“Jau niekad nepramerks blakstienų 
Tos akys rūpestingos—
Jau nebeglostys mūs nė vieno—
Balta ranka sustingus.”
Velionis Vincas buvo sąmoningas dar

bininkas- Savo klasei bei jos reikalams 
jis buvo ištikimas iki savo amžiaus ga
lo. Todėl mirdamas jis paliko viso pa
saulio lietuviuose gana daug bičiulių bei 
draugų. Jei tik galėtų, daugelis jų ir 
šiandien būtų čia su juo atsisveikinti.
' Mielas Vincai! Žinau, kad tu nei mūs 
kalbų, nei raudų, nei maldų negirdi ir 
nebegirdėsi. Jei galėtum girdėti, aš tau 
palinkėčiau ramiai ilsėtis! Mes likusieji, 
kol mus išveš į paskutinį žygį, visuomet 
tave atminsime ir gerbsime.

■ Dėl vizų panaikinimo
Iš BUDAPEŠTO, Vengrijos sostinės, pranešama, 

v kad ten neseniai pasibaigė Lenkijos Liaudies Respubli
kos ir Vengrijos Liaudies Respublikos delegacijų pasita
rimas “dėl visiško įvažiavimo vizų tarp šalių panaikini- 

“ mo.”
Pradedant su 1961 m. kovo 1 diena bet kuris Lenki

jos pilietis, vykdamas į Vengriją, galės vykti be veng- 
' riškos vizos, taip pat vengrai galės laisvai vykti Lenki- 

be lenkiškų vizų.
Tai geras dalykas. Mums rodosi, visos socialistinės 

valstybės galėtų panašias sutartis sudaryti, kad bet kū
juos socialistinės šalies pilietis turėtų teisę vykti į bet 
kurią kitą socialistinę šalį bp jokių vizavimų.
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Gal jau neilgos mano dienos, 
Užmerkti reiks ir man akis... 
Bet iš draugų, tikiuos, ne vienas 
“Sūnau, ilsėkis!”—pasakys..

Velionis Vincas išgyveno šiame var
gų pasaulyje suvirš 80 metų. Gimęs ji
sai buvo (1880 m. gegužės 3 d.) ma
žame Skliausčių kaimelyje, toje Lietu- 
Vos dalyje, kurią paprastai vadiname 
Kapsų kraštu. Septynių metų būdamas 
jis neteko tėvo ir nuo tada jam pačiam 
teko vairuoti savo valtį. Vargas buvo 
nuolatinis Vinco palydovas ir jis jį, lyg 
šešėlis, sekė ligi pat grabo lentos- Jam 
teko išgyventi visą vargų gamą: išvarg
ti piemenuko vargus, pusberniauti, dirb
ti plytinėse, siuvėjailti ir šiaip verstis

Redakcijos Atsakymai ■
J. Barkui, M. Valinčienei, 

J. Kasparui ir kit. — Jūsų 
laiškučiai su paaiškinimais 
apie įvairius slapyvardžius 
pasiųsti Jonui. Kaškaičiui į 
Vilnių. Geriausia būtų, kad 
visi, kurie turi kokį paaiš
kinimą į jo iškeltus klausi
mus apie slapyv ardžius, 
siųstų jam tiesiai į Vilnių. 
Jo adresas:

J. Kaškaitis
Vilnius
Klinikų g. 3—11
Lithuania, USSR

Valstijos gubernatorius 
siunčiamas tūlo biznieriaus 
iš W. Va. valstijos į Wa- 
shingtoną pasikalbėti su ru
sų ambasadorium reikale 
tūlo Račkausko, gyvenan
čio Vilniuje, gauti jam leidi
mą atvykti į Ameriką. Ko
ki santykiai to vertelgos iš 
W. Va. su tuo Račkausku, 
gubernatorius, nei tas biz
nierius, nepasako.

Kokios pasikablėjimo pa
sekmės bus su rusų amba
sadorium, tai tik vėliau pa
aiškės : gaus Račkauskas 
leidimą atvykti į Ameriką, 
ar negaus.

•
Tarpe Wilkes-Barre ir 

Scrantono savo laiku mai- 
nierių unija, sakoma, turė
jo virš 40 tūkstančių narių. 
Dabargi mainierių unija, 
to distrikto vieno pareigū
no pasakymu, turi tik pen
kis tūkstančius narių.

Wilkes-Barre ir apylinkės 
bankieriai, įvairūs vertel
gos ir unijos sudarė bend
rą veikimo komitetą, kad 
patraukus įvairias indust
rijas į šią apylinkę, kad 
suteikus bedarbiams darbų. 
Šioje apylinkėje yra pridy
gę mažų dirbtuvėlių kriau
čių amato, kuriose dirba 
moterys, bet vyrams darbų 
nėra.

Chesteryje ir Camdene 
paskirta komisija tyrinėji
mui nedarbo. Jau 4-ri to
nai išdalinta sviesto. Svies
to gauna po svarą kiekvie
nas asmuo mėnesiui laiko. 
Gaunama ir kitų valgymui 
produktų.

Jau viename distrikte iš
sibaigęs dalinamas maistas. 
Kelias s a v a ,i t e s nebuvo 
duodama. Bet sakoma, da
bar : 'sulaukė ‘ iš Kenedžio 

1 teikiamą paramą ir jos bus 
pakankamai.

•
Philadelphijoje lavinama 

500 naujų policistų, mo
kančių ispanų kalbą. Jų 
darbo vieta paskirta apgy
ventuose portorikiečių dist- 
riktuose. Valdininkai nusi
skundžia sunkumu susikal
bėti su jais, kuomet jie ne
moka anglų kalbos.

Kepurių unijos lokalus 
60-tas, turintis 1,100 na
rių, išrinko savo preziden
tu Harry Platt. Išrinkti ir 
kiti lokalo pareigūnai.

Pennsylvanijos valstijoje 
pardavinėjami svaiginami 
gėrimai valstijos krautuvė
se. 1960 metais biznio at
žvilgiu geresni negu 1959. 
Šioje šakoje nedarbo nėra.

•
Philadelphiečiai pasižymė

kite balandžio 8-tą. Mat, 
tą dieną bus nauji iš Lie
tuvos filmai rodomi, nema
tyti mūsų kolonijoje. “Lais
vės” skaitytojai, pasakyki
te ir savo kaimynams.

Daugiau apie pąveikslus 
bus pranešta vėliau.

Sidney Clark iš Wilming
ton, sakoma, bus pirmutinis 
negras paskirtas teisėju 
Delaware valstijoje. Dela
ware valstija — Pennsylva
nijos valstijos kaimynas. 
Clark paskirtas 12-kos me
tų laikui.

•
Garadžių ir parkinimo lo

tų darbininkai, priklausan
ti lokalui 700, metė darba 
protestuodami prieš savi
ninkus dėl atleidimo vieno 
unijos pareigūno. Garadžių 
ir parkinimo lotų savinin
kai nusiskubino pas teisėją 
Ed. J. Griffiths su prašy
mu indžionkšino. Savinin

kai kaltina uniją sulaužyme 
kontrakto. Unija kaltina^ * 
savininkus, kad jie nelega-« 
liai prašalino kitus 12-ką 
darbininkų.

Liūdnas prisiminimas. 
Mirė drg. Senas Vincas, 
plačiai žinomas visai mūsų 
pažangiajai visuomenei sa
vo raštais, draugiškumu, 
sakymu kalbų, kuomet buvo 
jaunas ir stiprus sveikato
je. Vincą teko paskutinį 
kartą matyti pereitų metų 
pabaigoje. Iš pasikalbėjimo 
atrodė pažinojime gyveni
mo stiprus, bet sveikatoje 
sumenkęs.

Jo visas tuomet nusi
skundimas—akių silpnumu. 
Apgailestavo, kad negalįs 
nieko rašyti. Negalįs daly
vauti judėjime. Prisiminė 
draugo L. Prūseikos liūdną 
likimą. Ir štai paskutinį 
jo žodį girdime su auka 
“Laisvei” per savo dukterį 
“Laisvės’’ suvažiavime. Ir 
nesuėjus dviejų savaičių po 
laisviečių suvažiavimo Vin
cas miršta.

Vincas buvo “Laisvės” 
bendradarbis, rėmėjas ir 
mūsų organizacijų narys.

Kaip gaila, kad laisviečių 
suvažiavime priimtoje už
uojautos rezoliucijoje linkė
jimas L. Prūseikai ir Vin
cui sveikatos jos nesutvirti
no. Gyvenimas linkėjimų 
neklauso. Jis nulėmė ki
tai]). Pilietis

Shenandoah, Pa.
Auka “Laisvei”

Čia prisiunčiu $5, aukos 
‘Laisvei”. Kuomet čionai 
lankėsi J. Rušinskas * iš 
Brooklyn, N. Y., mes turė
jome Sueigą. Suėjome, pasi- 
kalbėjome, pasivaišinome. 
Vieni sudėjo vaišėms mais
to, gėrimo, o kiti prisidėjo 
pinigais. Pinigais suaukotą 
sumą skiriame į “Laisvės” 
fondą. .

K. Naravas

Brockton, Mass
Bus Bostone susirinkimas

Sekmadienį, kovo 12 d., 
1 vai. po pietų, 318 Broad
way, So Bostone,' įvyks 
LLD 7-tos apskrities komi
teto posėdis. Į posėdį kvie
čia ir visus apylinkės veikė
jus. Bus aptarta besibai
giantys žieminiai parengi
mai, jų tarpe ir banketas 
pami n ė j i m u i “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus. Ban
ketas ruošiamas sekmadie
nį, kovo 26 d., Worcestery- 
je. Bus aptarta ir ateinan- 
čios vasaros parengimai. 
Dalyvaukite šiame susirin
kime. >'

Mirimai ir nelaimes
Žiema buvo labai sunki. 

Kelis kartus prisnigo daug 
sniego. įvyko daug nelai
mių. Vas. 4 d. sniegą kas
damas mirė Julius Baro
nas. Vasario 19 d. mirtinai 
suvažinėjo Charles Skrickį, 
Kaziurytės, buvusios Wor
cester ietės, vyrą. Vasario 
9 d. K. E. parvirto gatvėje 
netoli savo namų ir susilau
žė koją. Staigiai mirė dar 
du lietuviai—William Yko- 
sala ir J. West (Ivaškevi
čius). Pastarasis turėjo 
skutyklą ir kirpyklą ’ ant 
Howard gatvės.

Sunkiai serga “Laisvės” 
skaitytojas Dornin i n k a s 
Čerkasas. Turėjo operaciją. 
Dabar jau randasi namie, 1 
143 Ames St.. Jį prižiūri jo 4 
žmona. Linkiu greitai pa- į? 
sveikti.

G. Shimaitis



LMS VEIKLA
Visai neužilgo, ankstyvą vos darosi labiau galimas 

I pavasarį, Amerikos lietu- ir glaudesnis. Daugelis
vių sostinėje, Čikag o j e, 
įvyks svarbi mūsų meno 
šventė. Lietuvių Meno Są
jungą šaukia savo suvažia
vimą Čikagoje — balandžio 
pirmą dieną, šeštadienį. 
Sekančią dieną, sekmadie
nį, ten pat įvyks didis ir iš
kilmingas “Laisvės” 50 me
tų jubiliejaus koncertas. 
Tie du įvykiai supuola, ir 
jie kartu, mes esame tikri, 
sudarys balandžio pradžio
je tikrą pavasarišką lietu
viško liaudiško meno festi
vali.

Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimas j a u seniai 
laukiamas ir pageidauja
mas. Nors mes neturime 
tiek choru i)- kitų saviveik
los grupių kiek praeityje, 
bet mūsų veikime paskuti
niu laiku jaučiasi nemen
kas nagyvėiimas ir paiau- 
nėiimas. Prie to. be abejo 
nemenkai prisideda faktas, 
kad reresnieites santykiams 
vvstantis tarp mūsų šalies 
ir Tar. Sąjungos. kultūri-
nis bendradarbi avimas tarn 
Amerikos lietuviu ir Liefu-

Amerikos lietuviu saviveik
lininkų lankėsi Lietuvoje 
per paskutines dvi vasaras. 
Amerikoje lankėsi eilė žy
miu Lietuvos kultūriečiu. v

Supuolimas su “Lais
vės” jubiliejiniu koncertu 
irgi sveikintinas reiškinys. 
Šis seniausias Amerikos 
lietuvių pažangus laikraš
tis visuomet stovėjo liau
diško meno ir kultūros sar
gyboje ir mums visuomet 
žymiai padėjo. Tarp jubilie
jinio koncerto dalyvių be 
abejo rasis eilė talentų, ku
rie susirišę su L.M.S.

L.M.S. Centras kreipiasi 
i visus vienetus ir "pavie
nius veikėjus, į broliškas Ii- ’ 
+eratūrines kuonas ir kitas 
organizacijas rengtis prie 
šios meno šventės. Rinkite 
delegatus ir stebėtojus sve
čius! Važiuokite į Čikagą. 
Mos taingi raginame mūsų 
talentus, kas tik gali, vykti 
Čikagon ir dalyvauti suva
žiavime ir koncerte.

L.M.S. CENTRO 
KOMITETAS

> PASTABOS .♦
“Laisvės” šėrininkų su

važiavimas, įvykęs vasario 
19 d., buvo žymus tuo, kad, 
nepaisant dalyvių seno am
žiaus, jų pasiryžimas laik
raštį palaikyti buvo aukš
tai pakilęs. Laikraščio va- 
jininkai jau seno amžiaus 
žmonės, bet gabūs savo dar
be. Iš jų pranešimo su
žinojome, kad laikraštį 
skaitytojai mielu noru atsi
naujina. Jie užgiria laik
raščio vedamą liniją. Atsi
naujindami prenume ratą 
dar prideda ir auką pagal 
savo išgalę.

Šis suvažiavimas bus isto
rinis ir tuo, kad pirmiau 
niekados nebuvo laikraščiui 
tiek paramos, kiek jos su
kelta šiame jubiliejiniame 
vajuje. Suvažiavime sužino
jome, kad buvo gauta ge
ras skaičius ir naujų skai
tytojų. Pirmiau “Laisvė” 
neturėjo tokio gražaus 
skaitytojų skaičiaus Lietu
voje, kokį turi dabar. Tąi

džiuginantis pažadas. Ta
čiau Centro Komitetas 
ragina smarkiau veikti ga
vime naujų narių.

•
Na, ir “Laisvės” suvažia

vime turėjau progą pasi
kalbėti su LLD CK pirmi
ninke drg. K. Petrikiene. 
Sako, pirmieji du šių metų 
mėnesiai narių skaičiumi 
yra geri. Ji prašo visus 
LLD narius sumokėti savo 
metines duokles anksčiau, 
nelaukiant metų pabaigos.

' • *
“Vilnies” kalendorius už 

šiuos metus įdomus. Drg. 
R. Mizaros straipsnis apie 
senąjį, bet jauną Vilniaus 
universitetą be galo įdomus. 
Yra ir kitų gerų pasiskai
tymų.

Jeigu įdomauji sužinoti 
svarbesnius įvykius praei
tyje, tai kalendoriuje juos 
rasi.

Su pasiryžimu skaitau

Skaistus tarnavimo liaudžiai
darbo pavyzdys

“Nuo ankstyvos jaunys
tės aš visad didžiavausi tuo, 
kad esu darbininkas, ir 
tiesioginis dalyvavimas dar
bininkų klasės kovoje visad 
man teikė gilų pasitenkini
mą. Jei pradėčiau gyveni
mą iš naujo, aš pasirinkčiau 
tą pati kelią.”

Wm. Z. Fosteris

Garbingą sukaktį — 80- 
ąsias gimimo metines — 
šiandien švenčia ištikimas 
amerikiečių tautos sūnus, 
kovotojas už JAV darbinin
ku klasės interesus, vienas 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų Komunistų partijos or
ganizatorių ir vadovų—jos 
garbės pirmininkas Wm. Z. 
Fosteris.

Į Amerikos darbininkų 
judėjimą W. Fosteris' įsi
jungia XIX ir XX amžiaus 
riboje. Sunkus išnaudoji
mas, socialinė nelygybė 
1901 metais W. Fosterį at
veda į socialistų ' partijos 
eiles. Socializmo idėjos dvi- 
dešimt mečiui jaunuoliui 
padeda išspręsti daugelį 
klausimų. Įstojimas į soci
alistų partiją padaro didelį 
poveikį jo tolesniam politi
niam brendimui. Dirbda
mas vėliau jūreiviu preky
biniame laive, W. Fosteris 
aplankė daug JAV, Lotynų 
Amerikos, Australijos, Af
rikos uostų. Tačiau visur, 
kur jis tada bevažinėjo, ma
tė žiaurų darbo žmonių iš
naudojimą. Tai dar labiau 
stiprina W. Fosterio pasi
ryžimą su dviguba energi
ja kovoti už socializmą, ku
ris padarys galą išnaudo
jimui, neturtui ir nelygy
bei.

1909 metais JAV socia
listų partijoje vyksta aštri 
ideologinė kova tarp revo
liucinių elementų ir refor- 
mistų. Tuo metu W. Foste
ris priklausė vietinei soci
alistų organizacijai Seatlio 
mieste ir kartu su kairiuo
ju partijos sparnu kovojo 
prieš dešiniuosius oportu
nistus. Už tai jį kartu su 
kitais kairiaisiais socialis
tų partijos Nacion alinis 
Vykdomasis komitetas, kur 
daugumą tada sudarė deši
nieji, pašalina iš partijos.

pramonėje. Su jo vardu su
rišti ir daugelis . to meto 
darbininkų streikų.

Nuo 1921 metų Fosterio 
gyvenimas ir veikla glau
džiausiomis gijomis yra su
siję su JAV Komunistų 
partija. Pagrindinė prie
žastis, kuri paskatino sa
vo likimą sujungti su par
tija, buvo Didžioji Spa
lio socialistinė revoliucija ir 
susipažinimas su V. Lenino 
veikalais. “Lenininių pažiū
rų į profsąjungas paveik
tas, aš įstojau į komparti
ją... Aš buvau dėkingas 
Leninui už tai, kad po dau
giau kaip dvidešimt mano 
ieškojimų apgraibomis me
tų jis pagaliau pastatė ma
ne ant tvirto revoliucinio 

: pagrindo” — vėliau apie 
j tai rašė pats W. Fosteris.

Williamas Fosteris įstojo į 
JAV Komunistų partiją, 
turėdamas didžiulį klasių 
kovos patyrimą, gerai pa
žindamas darbininkų gyve
nimą, giliai suprasdamas 
jų poreikius ir troškimus. 
Todėl jau 1921 metais jis 
buvo išrinktas partijos CK 
nariu. Nuo 1924 metų Fos
teris yra Politinio Biuro 
narys, o 1929 metais jis iš
renkamas JAV Komunistų 
partijos pirmininku, kuriuo 
buvo beveik tris dešimtme
čius. JAV Komunistų par
tijos XVI suvaž i a v i m e , 
įvykusiame 1957 metų va
sario mėnesį, W. Fosteris 
buvo išrinktas Nacionalinio 
komiteto nariu ir balandžio 
mėnesį — JAV Komunistų 
partijos garbės pirminin
ku.

Wm. Z. Fosteris yra pla
čiai žinomas ne tik kaip ko
vot o. j a s - revoliucionierius, 
bet ir kaip įžymus teoreti
kas ir istorikas - marksis
tas. Ilgus metus jis ryžtin
gai kovojo prieš dešiniųjų 
profsąjungos lyderių re- 
fcrmizmą ir susitaiksteliš- 
kumą, prieš įvairaus plau
ko oportunistus ir revizio- 
nistus, prieš dogmatizmą, 
sektantiškumą ir kitas prie
šiškas sroves Amerikos dar
bininkų judėjime, šios ko
vos metu jis atsikratė sin-

džiuginanti žinia.
Gal bus tik vienas suva

žiavimas, kuriame iš admi
nistracijos pusės nebuvo 
nusiskundimo dėl laikraš
čio medžiaginės padėties. 
Tačiau parama visada rei
kalinga todėl, kad mūsų 
spėkos silpnėja ir kiekvie- 
neriais metais mirtis vis 
daugiau skaitytojų pasi
ima. Vienas ir, mano ma
nymu, svarbiausias nusi
skundimas, tai su “Lais
vės” personalu. Jie, kaip ir 
mes visi, jau nebe jauni, i 
Vienam susirgus, nėra kas 
jį pavaduotų.

Redakcijos praneš imas 
buvo geras, svarbus.

•
“Šviesa’’ už pirmą š. m. 

bertainį įdomi straipsnais. 
“Šviesa” dabar 32 pusla
pių. Tai nepavaduojamas 
žurnalas mūsų .gyvenime.

Ir jeigu prieš metus laiko 
buvo nusiskun d i m ų , kad 
“Šviesa” raštais silpna, tai 
dabar to sakyti negalima. 
Tik palinkėkime “Šviesos” 
redaktoriui toliau žurnalą 
padaryti per visus šiuos 
geru.

LLD Centro Komitetas 
savo pranešime nariams 
pasako, kad ir šiais metais 
“Šviesą” leis 32 puslapių. 
Taipgi pasako, kad gal ir 
šiais metais LLD nariai 
gaus po dvi knygas. Tai

dr. A. Petrikos parašytą 
knygą “Lietuviu tautinio 
atbudimo pionieriai.” Nesu 
gerai susipažinęs su praei
ties lietuvybės vadovais — 
Dr. V; Kudirka, P. Višins
kiu, G. Petkevičiūte - Bite, 
J. Biliūnu, Žemaite,, Laz
dynų Pelėda ir Šatrijos Ra
gana. Skaitydamas šią kny
gą nors paviršutiniai susi- 
pažįstu su jų veikimo isto
rija ir kova už lietuvybės 
išlaikymą. Caras Mikė ir 
kiti jo valdininkai juos per
sekiojo taip, kaip Smetona 
persekiojo pažangaus judė
jimo darbuotojus.

Ši knyga — tai Lietuvių 
Literatūros leidinys 44-tas, 
ir jeigu kurie nesate jos 
skaitę, tai, jei turite savo 
knygynėliuose, perskaityki
te. Perskaičiusieji anks
čiau galite pakartoti antru 
kartu. Didesnė mūsų orga
nizacijos dalis yra pensi
ninkai, laiko turi ir gali tai 
padaryti.

Mano geri prieteliai su
teikė man kelis kitų pažiū
rų prieš Lietuvą nusista
čiusius laikraščius. Juose 
prirašyta prieš Lietuvą vi
sokių netikslumų. Jų neva 
nepriklausom y b ė s minėji
mas vasario 16 — tik pasi
pinigavimas. Nė vieno prie
lankaus Lietuvai žodžio, 
kad joje bent kas būtų ge
ro. Pilietis

Didelę įtaką JAV darbi
ninkų judėjimo vystymuisi 
padarė Didžioji Spalio so
cialistinė revoliucija, atvė
rusi naują erą žmonijos is
torijoje. Ji pakėlė kovinę 
Amerikos darbininkų dva
sią. “Socialistinė revoliuci
ja Rusijoje, — vėliau ra
šė W. Fosteris,—svarbiau
siasis istorijoje politinis 
įvykis, naujos pasaulinės 
sistemos, socialistinės siste
mos gimimas — nuo pat 
pirmųjų dienų padarė di
džiulį poveikį padėčiai viso
se Amerikos šalyse, kaip ir 
visose kitose Žemės rutulio 
dalyse. Ji tapo šviesos ir 
vilties, spin d u 1 i u milijo
nams pavergtųjų ir išnau- 
d o j a m ų jų darbininkų ir 
valstiečių visose Vakarų 
pusrutulio šalyse, nuo Ka
nados iki Argentinos.”

Spalio revoliucijos perga
lės įkvėptas, W. Fosteris 
dar a k t y v iau įsijungia į 
darbininkų judėjimą, orga
nizuoja juos kovai už savo 
teises. 1917 metais Čikago
je kartu su profsąjunginiu 
veikėju Džeku Džonstonu 
jis vadovauja kampanijai 
už mėsos konservų pramo
nės darbininkų sutelkimą į 
vieną galingą profsąjungi
nę organizaciją. Su W. 
Fosterio vardu yra susijęs 
ir profsąjungų organizavi
mas JAV plieno lydymo

dikalizmo naštos ir išėjo į 
platų kovos už socializmą 
kelią, kurį nušviečia mark- 
sistinis-lenininis mokymas.

Nepaprastai didelį indėlį 
Williamas Fosteris įnešė 
kovoje už JAV Komunistų 
partijos ištikimybę mark
sizmo - leninizmo princi
pams. Priešiškos Amerikos 
darbininkų klasei jėgos ne 
kartą mėgino iš vidaus su
griauti JAV Kompartiją, 
pastūmėti ją į neteisingą ir 
pavojingą kelią ir tuo bū
du ją likviduoti. Tačiau vi
siems šiems mėginimams 
buvo duotas griežtas atkir
tis. Ir išdavikas Lovstonas, 
ir likvidatorius Brauderis, 
ir vėlesnis jo pasekėjas re- 
vizionistas Geitsas, ir visi 
kiti oportunistai buvo idė
jiškai nuginkluoti ir demas
kuoti sveikųjų JAV Komu
nistų partijos jėgų.

Amerikos Kom u n i s t ų 
partija veikia laibai sunkio
mis sąlygomis. JAV val
dantieji sluoksniai nelei
džia komunistams dirbti 
daugelyje pramonės šakų, 
valstybės valdymo aparate. 
Komu nistai neturi teisės 
dirbti mokyklose. Jie nega
li būti išrinkti į valstybės 
valdymo organus. Jiems ne
išduodami pasai išvykti į 
užsienį. Net ligotam W. 
Fosteriui JAV vyriausybė 
ilgai nenorėjo duoti vizos

vykti gydytis į. Tarybų Są
jungą . W. Fosteris su di
deliu atkaklumu kovojo dėl 
to. Ir tik laimėjęs šią bylą 
teisme, jis gavo teisę iš
vykti į Tarybų Sąjungą. 
Šiuo metu jis gydosi Mask
voje.

Atrodytų, tokiomis sun
kiomis sąlygomis jau- tik 
priklausyti partijai būtų 
didvyriškumas. Tačiau W. 
Fosteris, nesibijodamas ka
lėjimų ir įjersekiojimų, vi
somis jėgomis gina Komu
nistų partiją. 1949 metų 
Komunistų partijos veikėjų 
teismo procese, savo knygo
se ir straipsniuĮpse jis ryš
kiai demaskavo ■ šlykštų ko
munistų “teism-ų” 'insceni
zavimą. j

Nebodamas savo i sunkios 
ligos, W. Fosteris Ištikimai 
tarnauja darbininkų klasei, 
karštai gina jos interesus, 
ryžtingai kovoja už taiką, 
demokratiją ir soejaliĮzmą.

“Aš buvau žymauą šios 
didžiosios kovos (kovos už 
socializmo pergalę — Rod.) 
vystymosi etapo liudininkas 
ir netrokštu nieko geresnio, 
kaip pagyventi iki jos pa
baigos — iki visiško kapi
talizmo sutriuškinimo. Da
bar šitam reik alinga ne 
tiek daug laiko; tai: jau ne
bėra tolimos ir miglotos at
eities dalykas,” — rašo ju
biliatas savo knygoje “Pa
saulinio kapitalizmo saulė
lydis.”

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės kartu su visais ta
rybiniais žmonėmis linki, 
kad šis W. Fosterio. troški
mas išsipildytų. Jie linki 
ištikimam Amerikos darbi
ninkų klasės sūnui, jos 
avangardo — Komunistų 
partijos — vadovui, geram 
Tarybų Sąjungos bičiuliui! 
ilgų ir kūrybingų darbo 
metų. P. Mikuckas

Naujos taisyklės 
nepiliečiy asmeny 
kelioniy atžvilgiu

Neseniai valdžios išleis
tos taisyklės liečia nepilt 
čių asmenų kelionės į ko
munistų kraštus. Dabar 
šios taisyklės liečia ir nuolat 
Amerikoje gyvenančius ne- 
piliečius, kuriems, kaip ir 
Amerikos piliečiams yra 
neleidžiama keliauti i kai 
kuriuos komunistų kraštus. 
Šie kraštai yra Albanija, 
komunistinę Kinija, šiaurės 
Korėja ir h šiaurės Viet- 
Namas.

Naujos taisyklės, be to, 
reikalauja, kad, nepiliečiai, 
turį intenciją aplankyti ki
tus komunistinius kraštus, 
turi pirma ; gauti leidimą 
(Form 1-131). šie kraštai 
yra: Bulgarija, Čekoslova
kija, Estija, Vengrija, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Ru
munija, Vokietijos Sovietų 
zona, SSSR ir Jugoslavija. 
Kuba neseniai buvo pridė
ta prie šių kraštų.

Paprastai nepiliečiams, 
keliaujantiems į užsienius 
mažiau kaip • vienerių me
tų laikotarpiui, nereikią 
sugrįžimo leidimo (reentry 
permit), jeigu jie grįždami 
parodo savo Nepiliečio Re
gistracijos Kortele (Alien 
Registration Card). Ta
čiau pagal naujas taisykles 
nepiliečiai, norį keliauti į 
bet kurį aukščiau išvar
dintą kraštą bet kuriam 
laikui, turi gauti sugrįži
mo leidimus ir juos, paro
dyti grįžtant į JAV-jas.

šios taisyklės yra netai
komos nuolatiniai Ameri
koje gyvenantiems nepilie
čiams, bet dabar esantiems 
už J A V-jų ribų. Jie grįžda
mi turi parodyti savo Re
gistracijos Korteles.

American Council

San Francisco, Cal.
Moterų Dienos 

paminėjimą
Moterų Tarptautinė Die

na jau ne naujas dalykas

bodus gyvenimas pradžioj. 
Jie gyvena San Jose mies
te, o ten lietuvių mažai te
gyvena.

Mūsų parengimas vas. 26mūsų pažangiam veikime.
Ir mūsų mažoj lietuvių ko- d. visapusiai gerai pavyko. 
Jonijoj moterys sugebėjo Pasidėkojant mūsų d?au- 
surengti puikius pietus, tu- gėms gaspadinėms ųž pui- 
rėjo dvi geras kalbėtojas, i kius pietus ir dovanas^ dar 
kurios labai suįdomino sve- ir pelno liko keli desėtkai 
tainėje esančią publiką. dolerių San Franciscį) ir 

Kadangi parengimas bu- Oaklando kuopoms.
vo skirtas tarptautiniams į Dabar vėl suglauskiūi jė- 
motėrų reikalams, todėl bu- gas ateinančiam parengi- 
vo kelios šeimos ir svetim-1 mui, kuris įvyks balandžio 
taučių; latvių, estų ir kito-, 9 d. pas drg. Mijat’s, Los 
kių. Todėl kalbos buvo ang-' Altos, nuo 12 vai. pietų me-
liškos.

Tos dienos pirmininkė d. 
Ks. Karosienė įžanginę kal
bą pasakė trumpą, bet labai 
reikšmingą apie moterų 
dienos reikšmę ir moterų 
kovas politikoj ir industri
joj. Antra kalbėtoja buvo 
Aileen Yeeda, plačiai žino
ma veikėja pęr daugelį me
tų darbininkų judėjime. Ji 
pereitais mėtais buvo nuvy
kus į taikos konvenciją Ja
ponijoj ir nuvykus i “mir
ties kapinvna” Hiroshimo- 
je, kur virš šimtas tūkstan
čių žuvo (vietoje užmuštais 
ir vėliau nuo sužeidimo mi
rusiais) nuo atominės bom
bos Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje. Ji gražiai iš
dėstė Japonijos žmonių ko
vingumą už taika. Ji ma
čius šimtus invalidu, kurių 
iki šiol negali pagydyti nuo 
atomu žaizdų. Turi atsivo
žus iš Japonijos įvairių 
rankdarbių, kuriuos išdirba 
karo invalidai. Delegatai 
buvo apdovanoti tais rank
darbiais. Taip jie suteikė 
pagarbą delegatams, kurie 
kovoia už taįką. Tie visi 
rankdarbiai Ir paveikslai 
buvo išdėti ant stalo svetai
nėje, visi galėjom matyti.

Japonijos žmonės- labai-- 
pasiryžusiai kovoja už tai
ką ir gerbia taikos veikė
jus.

Kalbėtoją savo įdomia 
kalba ragino Amerikos 
žmones budėti prieš atomų 
ir vandenilio bombų kara ir 
visais galimais būdais dar
buotis ūž taiką.

Parengimo pasekmės
Dauguma mūsų parengi

mų 'vis įvyksta stubose, bet 
šiam parengimui naudojo 
Finų svetainę, gana erdvią. 
Gaspadinėms buvo lengves
nis darbas be susigrūdimo 
virtuvėje, ir svečiams pa
tarnauti lengviau. Pietūs 
buvo pagirtinai geri, įvai
raus maisto, visi gėrėjosi 
valgydami. Užbaigoj ne
trūko ir gardėsių. Draugės 
moterys nepraleido progos, 
turėjo gražų ir skanu tor
tą, apsegiotą žvakutėmis, 
ir sudainavo link s m a u s 
gimtadienio dainelę J. K. 
Alvinui ir J. Karosui.

Kad moterims palengvint, 
F. Mačiulis, A. Taraška ir 
J. Karosas subėgo i virtuvę 
no pietų, suplovė indus ir 
viską gražiai anvalė.

V. Sutkienė dovanoio iš 
Lietuvos atvežtu cigarečių 
“Sputnicks”; Taraškai bon- 
ka vyno, karolius ir auto 
raktam paketuką; Alvinai 
dėžute saldainiu: Jonas ir 
Marytė Ginaičiai dideli ska
nų tortą. Tortą, gasnadinės 
nardavė už $3. Ginaičiai dar 
neseniai čia apsigvveno, 
bet visados lanko mūsų pa
rengimus, kad ir gyvena 
virš 40 myliu nuo Oakland. 
Pakviesti kalbėti ir pasa
kyti. kaip jiems patinka 
California ir mūsų paren
gimai. Pasakė, kad abelnai 
jiems viskas tinka, tik at
vykus iš Detroito skaitlin
gos kolonijos, tai lyg nuo

tu. Visi dalyvaukim. Bus 
■skanūs pietūs ir kitokių 
gardėsių. Jeigu kurie dar 
nežinot vietos, malonėkite 
pašaukti pas rengėjus San 
Francisco ar Oaklande.

Ligonė
Teko sužinoti, kad auto

mobilio nelaimėje yra su- 
■ žeista Elzbieta šlegerienė, 
1722 Bridge St., Oakland, 
Calif.

Elzbieta visados linksma 
ir dalyvauja visuose paren
gimuose. Taipgi ji vra Oak- 
lando org. narė. Verta šir
dingos užuojautos nelaimė
je esant. Linkiu greit su- 
sveikti.

Valstijos mokyklose
Neseniai nuskambėjo per 

visą šalį, kad Kalifornijos 
mokslo įstaiga degina mo
kyklų vadovėlius, būk jų 
esą perdaug. Dabar inves- 
tigacija patiria, kad per 30 
metų buvo permokama už 
vadovėlius po $350.000.

Įdomu, kad per tiek metų 
niekas nežinojo, jog legališ- 
kai apsukdavo taksų mokė
tojus su tiek daug pinigų.

Alvinas
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Pittsburgh, Pa.
“Laisvės” banketas 

gerai pavyko
Lietuvių Moterų Apšvie-

tos Klubas vasario 26 d bu
vo surengęs banketą pa
garbai “Laisvės” 50 metų 
jubiliejaus. Banketas labai 
gerai pavyko. Pelno liko 
$92.63. tai graži nuo mūsų 
apylinkės lietuvių parama.

Moterų Klubas atliko la
bai gerą darba, o pažangūs 
lietuviai parodė nuoširdu
mą darbininkiškai spaudai. 
Pavykęs banketas dar kar
ta įrodė, kad mes, pittsbur- 
ghiečiai ir pažangūs apylin
kės lietuviai galime atlik
ti gerus darbus.

Suprantama, kredi tas 
priklauso moterų klubui, 
kuris rengė, o taipgi J. Mu- 
ragienei, S. Manckienei, 
Armalienei, H. Kairienei, 
U. Paich, B. Šimkienei, 
kurios tiek daug dirbo.

Ačiū visiems ir visoms, 
kurie prie padarymo pelno 
prisidėjo su aukomis. Po 
banketo buvo žaidimai ir 
gavusiems dau g i a u s i a i 
punktų įteiktos dovanos. 
Jie jas aukojo rengėjams, 
o tas padidino pelną. Dėkui 
šeimininkėms už pagami- 
nima skaniu valgių. Dėkui 
ir LDS 160 kp. pirmininkui 
Ed. Norkui, Valdybai, už 
suteikimą veltui svetainės.

Didelis dėkui visiems -ir 
visoms už atsilankymą ir 
parėmimą pažangios spau
dos ! J. Mažeika

žodis nuo va j įninku
Tariame didelį ačiū vi

siems “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojams už koo- 
peravimą atsinaujinime 
p re nu m'e r a tų, naujų 
užrašyme ir aukas! Su jūsų 
nuoširdumu 1960 metais 
“Laisvės” ir “Vilnies” rei
kalams sukėlėme $1,524.13. 
Didelis dėkui visiems!

J. Mažeika
J. Portikas



Mano įspūdžiai, įgyti Floridoj
f

Kalbant apie Floridą, daug pačioje viršūnėje randasi 
kas būtų galima pasakyti, plonos šakutės, kaip kokios 

gėlių puokštės. Dar kitos 
palmės taipgi labai aukštos 
ir be šakų iki viršūnės, bet 
keistai nuaugusios.

Yra medžių, vadinamų 
“Walking trees,” kurie au
ga irgi labai keistai.

Floridoje yra dušu veis
les medžių, kurie nuaugę 
taip, kaip mašinos linams 
minti velenai.
' čia suminėjau tik keletą 

; keistai atrodančių medžių, 
jo jų yra daug.

PAUKŠČIŲ RAISTAS
Šis raistas yra vadina

mas “Parrot Jungle.” Šia
me raiste yra įvairių įvai
riausių paukščių. K a i p 
žmones galima išlavinti bu- ■ $1.000. 
ti akrobatais, išdarinėti vi-'Kanados 
šokius t r iksus, taip, ir neį^ Urugvajaus 
paukščius galima išlavinti ' 
būt visokiais triksoriais.
ŽUVŲ IR KROKODILŲ 

RAISTAS
Šis raistas visas vande

niu apsuptas, tačiau apau
gęs įvairiais brūzgynais ir 
pilnas įvairių žuvų ir kro
kodilų. Žuvys atrodo vijū
nų veislės, tik galvos smai
los, kaip nutašytų kuolų 
galai. Ilgumo žuvis gali 
būti iki 4-5 pėdų ir jų tiek 
daug, kad kai žiūri į vande
nį, tai matai, kad nuo pat 
viršaus iki dugno per ke
lias pėdas guli viena ant 
kitos. Atrodo, kad kas nors 
jas būtų suklostęs. Kaip 
jos ten išsimaitina ir neiš- 
dūsta, nestudijavau, tai ir 
nežinau. Nors tame raiste 
yra daug krokodilių ir nors 
jie žuvimis maitinasi, ta
čiau žuvų kiekio,. nesuma
žina. ‘

Pats Miami miestas bene 
bus gražiausias miestas pa
saulyje. Alėjos plačios ir 
labai švariai užlaikomos. 
Žinoma, į pakraščius yra ir 
siaurų gatvių. Viešbučiai 
per keliolika mylių susta

tyti pagal pačias maudy
nes ir nudažyti kiekvienas 
skirtingomis spalvomis ir 
kiekvienas savotiškai išmar
gintas, ir kiekvienas, atro
do, savo grožiu lenktyniuo- 
ja, kad tik prisiviliojus tu
ristų. Pirmos rūšies vieš
bučiuose kambariai labai 
brangūs ir juose paprastam 
žmogui neįmanoma apsisto
ti, tačiau jie visi pilni bur
žujų, kuriems aukštos kai
nos nieko nereiškia.

Antros rūšies viešbučiuo
se galima gauti kambarį 
nuo 7 iki 10 dolerių parai. 
Valgyklose maistas ne 
brangesnis už maistą Niu
jorke.

LIETUVIAI
Kalbant apie lietuvius, 

.kaip ir kituose miestuose.,

per Floridą 
tenai žmonės 
ir baltveidžių 

daug

Kai tik pasieki Floridos 
rubežių, tuojau pastebi ra- 
dikališką vaizdų- permainą, 
tuojau pajunti oro srovės 
permainą.

Važiuojant 
matai, kaip 
gyvena. Kad 
ūkininkų trobesiai 
prasčiau atrodo negu šiau
rės ūkininkų trobesiai. Na, 
juodveidžių gyventojų tro
besiai, jeigu juos galimai 
taip pavadintų atrodo taip, 
jog civilizuotam žmogui jo
kiu būdu juose neturėtų 
būti leidžiama gyventi. 
Tos juodveidžių neva gy
venvietės sukrypusios kaip 
išrautas kelmas. Kai ku
rios be langų ir be durų. 
Tik purvinais skarmalais 
užtraukti “langai” ir “du
rys,” tur būt tam, kad ap
sisaugojus nuo musių ir ki
tų vabalų. Tie neva na
mai — tai skurdo ir ligų 
lizdai. Tai kriminališkas 
prasižengimas prieš visą 
civilizuotą pasaulį, kad tur
tingiausioje šalyje žmonės 
turi kentėti tokį nepateisi
namą skurdą!

Florida, kaip tokia, di
džiumoje, yra beveik neiš
brendamų balų ir raistų 
valstija. Veikiausia dar yra 
tokių vietų, kur civilizuoto 
žmogaus koja dar nebuvo 
įkelta. Pervažiuoji šimtus 
mylių ir nieko kito nema
tai kaip tik neišbrendamas 
balas ir raistus. Tačiau bū
tų neteisingai paša k y t a , 
jeigu sakytum, kad visa 
Florida netinkama žmo
nėms gyventi. Pavažiavus 
apie 3-4 šimtus mylių nuo 
South Karolinos rubežiaus, 
artinantis prie Miamės, 
per desėtkus mylių matai 
lygius laukus s u pagarsė
jusiais orinčių ir greipfru
tų puikiais sodais, ir vie
tomis matai dideles ir gra
žias gyvulių bandas su aki
mis neužmatomomis ganyk
lomis.

Miami ir St. Petersbur- 
gas stovi ant salų, apjuos
ti iš visų pusių vandenų 
ir desėtkais įvairių parkų. 
Ir kokių parkų ten beesa- 
ma! Ten yra tropiškas par
kas su įvairiais tropiškais 
medžiais, kokių savo gyve
nime nesu matęs. Ten yra 
apie 200 skirtingų rūšių 
palmių. Vienos žemos ir 
keistomis žievėmis apaugę. 
Kitos apaugę aštriais spyg
liais^ prie kurių ne tik žmo
gus negali prisiglausti, bet 
ji apsaugo medį nuo tam 
tikrų vabalų. Yra palmių 
po 40-50 pėdų aukščio, ant 
kurių iki pat viršūnės nėra 
jokios šakutės, rodosi, kad------ --------------y --------- ' » -------.♦ — ------------- ------------- 7

būtų nulietos iš vaško, tik;taip ir Miamėje yra pasi-

Sveikinimai “Laisves” 
bendrovės suvažiavimui

Brooklyn - Johnson City, N. Y.
Norime pasveikinti šį Laisvės jubiliejinį suvažiavi- 
linint savo mirusius tėvus. Šiandien, vašmą, minint savo mirusius tėvus. Šiandien, vašario 19 d., 

sueina 21 .metai, kai mirė mūsų motina Zofija Banytė- 
Zmįtrienė, ir rugp. 21 d. sueis vienuolika metų, kai mirė 
tėvas Augustinas Zmitra. Jis prenumeravo Laisvę nuo 
pat pirmo numerio ir labai mėgo skaityt. Net ir prieš 
mirtį, kuomet jau pats negalėjo skaityti, vis mudviejų 
klausdavo—na, o ką šiandien Laisvė rašo?-Paskaityki
te man!.. . . v.

“Varde mudviejų tėvų, prašome priimti-šią dovaną 
—$50. Su pagarba, V. Zmitraitė-Milerienė ir B. Zmit- 
raitė-Keršulienė.” .......

Huntington, N. Y.
“Sveikiname Laisvės B-ves šėrininkų jubiliejinį su

važiavimą. Ta proga džiaugiamės, kad mūsų apšvietus 
laikraštis buvo žibintas darbo klasei ir, kad jis būtų il
gai toks ir ant toliau. Sveikiname su dovana $26. Aukojo:

J. Kauliniai ...............................................$19.00
Huntingtonietis ...............  10.00

_ 3.00 
3.00F. Klaston ...................... . . . .........

“Lai gyvuoja Laisvė ilgai! F. Klaston.”

Viršminėti pasveikinimai priklauso prie tų pasvei
kinimų, kurie buvo išspausdinti (tilpo) vasario 28 d. 
laidoje. Įsiskaitė į tą bendrą sumą. '

dalinimas. Tarybinės Lie
tuvos priešai, susispietę ap
link “veiksnius,” varo pra
žūtingą darbą prieš Lietu
vą. x .

Progresyviai lie t u v i a i 
dirba naudingą darbą dėlei 
Lietuvos ir viso pažangaus 
judjimo. Jie užkvietė Joną 
Grybą iš New Yorko paro
dyti filmus iš Lietuvos. Jie 
rengia piknikus ir balius, 
ir visuomet su geromis pa
sekmėmis, ir padarytą pel
ną skiria darbininkiškiems 
reikalams.

Praeitais metais, kuomet 
“Vilnis” minėjo 40 metų 
gyvavimo jubiliejų, jie ap
dovanojo “Vilnį’ daugiau 
kaip su $500. Dabar, kuo
met “Laisvė” mini 50 me
tų .gyvavimo jubiliejų, ža
da apdovanoti “Laisvę” su

Jie nepamiršta nei 
“Liaudies balso,”

> “Darbo.”
Kaip iniamiečiai, taip ir 

Saintpetersburyieciai vei
kia sutartinai ir planingai, 
net ir į lenktynes eina, ku
rie daugiau pasidarbuos dė
lei progresyvaus judėjimo. 
Garbė jums, gerbiamieji, už 
jūsų rūpestingumą.

Kadangi i Floridą yra su
važiavę iš visų Amerikos 
kampų finansiniai daugiau 
prasisiekusių žmonių, tai 
visi gražiai įsikūrė ir visi 
labai draugiški ir vaišingi. 
Ir pas kuriuos tik buvome 
viešnagėje, visi mus sutiko 
šiltai, ir vaišino, taip sa
kant, “aristokratiškai.”

Lai bus pareikštas širdin
giausias ačiū 
trijų vardu — 
J. Grybo ir J. 
siems už šiltą 
mimą.

visų mūsų 
J. Gasiūno, 
Bimbos vi- 
mūsų priė- 
J. Rimbą

Binghamton, N. Y.
Veik apie porą savaičių 

kaip sunkiai susirgo LDS 6 
kuopos narė d-gė A. Žvirb
lienė. Jai buvo padaryta 
Operacija. Kiek teko suži
noti, operacija gerai pavy
ko, ir ligonė, nors lėtai, 
kasdien eina geryn, stip
ryn. .--------- ----------
Hospitalyj.

A. Žvirblienė yra ilgame
tė “Laisvės skaitytoja, di
džiai vertinanti pažangųjį 
judėjimą ir yra gera to ju
dėjimo rėmėja finansiniai.

Linkime jums, draugute, 
sėkmingai nugalėti ligą ir 
sveikai grįžti namo prie sa
vo kasdieninio užsiėmimo.

IŠVYKO Į FLORIDĄ
P. ir N. Mačiukai ir J. 

ir O- Kireiliai išvyko į sau
lėtą Floridą pasigrožėti jos 
gražia ir malonia gamta.' 
Kaip plačiai jie apvažiuos 
Floridą ir kiek ilgai ilsėsis, 
nesuspėjau sužinoti. Bet 
tiek yra žinoma, kad jie ap
sistos Miamėj, kur dabar 
yra įsikūrę daug pažangie
čių lietuvių iš skirtingų 
valstijų bei miestų.

Linkiu draugams links
mai praleisti laiką, apžiū- 
dėti saulėtos Floridos įdo
mias vietoves, įsigyti malo
nių įspūdžių ir laimingai 
sugrįžti. Onytę W eitus

JI randasi Lourdes, Prisilaiko gamtiško gyveni-

Maynard, Mass.
Devy & Almy Chemical 

Co. 200-am darbininkų bus 
pridėta prie algos 8 centai 
į valandą, visiems be skir
tumo, nuo š. m. kovo 1 d.

Darbininkai prikla u s o 
prie International Chemical 
Workers, AFL-CIO/ Nauja 
sutartis pasirašyta dve
jiems metams. Nuo kovo 
1 d. 1962 m. dar bus. pridė
ta 3 ir pusė proc. algos ir 
bus pagerinta ligoje pašai; 
pa ir kiti dalykai.

Darbai čia yra žalingi 
darbininkų sveikatai. Šita 
dirbtuvė. dirba 24 valandas 
į dieną per visus metus. 
Darbininkai dirba pakaito
mis po 8 valandas.

J. Gaidys

Prospect, Conn
Vasario 26 d. Petrauskų 

sūnūs ir dukterys surengė 
savo tėvų, Juozo ir Onos 
Petrauskų, ženybinio gyve
nimo 60 metų sukakties at
žymoj imą. Parengimas bu
vo Arnold’s Restaurant, 
Oakville, Conn.

Petrauskai išauklėjo 5 sū
nus ir dvi dukteris ir visi 
dalyvavo' parengime: sūnūs 
Charles, John, Joseph, Cla
rence ir Vytautas su savo 
žmona Alena ir jų sūnus 
Gerois ir dukrelė Debra. 
Taipgi dalyvavo a b į4 v i 
dukterys: Matilda su savo 
vyru John Puodžiūnu ir 
Kostancija su savo vyru 
Joseph Kalvaitis ir jų sū
nus Thomas.

Dalyvavo Petrauskienės 
brolis Joseph Gelgud su sa
vo dukterimis ir žentais, 
taipgi Petrausko du broliai 
Motiejus iš Bristol, Conn., 
ir Pliušas iš New York. 
Dalyvavo ir tolimesnių gi
minių. Viso sudarė apie 50 
žmonių ir visi buvo gimi
nės, išskyrus 3 ar 4 asme
nis,—aš su žmona ir dar 
apie pora žmonių, kurie bu
vo svetimi.

Toastmasteris buvo Pet
rausko jauniausias brolis 
Pi j ūsas Petrauskas. Jis pa
sakė trumpą, bet labai tin
kamą prakalbėlę apie Juo
zą ir Oną P'etrauskus ir 
paskui iškėlė taurę ir visi 
dalyvavusieji atsistojo su 
iškeltomis taurėmis ir svei
kino Juozą ir Oną Petraus
kus jų 60 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktyje ir nu- 
linkėjo jiems dar daug daug 
metų gyventi ir būti laimin
gais. Visi dalyvavusieji bu
vo skaniai pavaišinti.

Petrauskai jau yrą pa
gyvenę žmonės, bet abudu 
dar gerai atrodo ir yra 
sveiki ir veiklūs. Mat, jie 

Louis šimoliūnas
Mirė 1959 m. vasario 28 d.

Suėjo dveji metai kai mi
rė Louis Šimoliūnas. Jo pa
sigenda netik šeima, drau
gai bei pažįstami, bet ir pa
žangusis judėjimas, kuriam 
jis gyvas būdamas darba
vosi kiek jo gyvenimo sąly
gos leido jam tatai daryti. 
Finansiniai rėmė darbinin
kišką judėjimą pagal išga
lę. Mylėjo apšvietą ir pro
gresą, atidžiai sekė pasau
linius įvykius. Tikėjosi su
laukti laisvos, laimingos 
rytdienos. Pasigenda jo ne
tik šeima, bet ir draugai ir 
organizacijos kuriose jis 
gyvas būdamas priklausė ir 
veikė. P. Yasilionienė M. 
Sadauskienė, O. Kireilienė, 
J. ir E. Strolė, M. Kazlaus
kienė, O. Wellus.

mo.
Petrauskai yra progresy

viai žmonės, seni' “Laisvės” 
skaitytojai. Petrauskienė 
priklauso prie Lietuvių Li
teratūros Draugijos ir jų 
šeimos nekurie vaikai pri
guli Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui.

Petrauskai visuomet rė
mė ir dabar remia darbi
ninkų judėjimą.

Linkiu jiems dar daug 
daug metų gyventi ir gėrė
tis gyvenimu ir būti laimin
gais.

J. Švinkimas

Waterbury, Conn.
Iš busų vairuotojų 

kovos lauko
Connecticut Railway and 

Lighting kompanijos 550 
busų vairuotojų, neganda-, 
mi kontrakto, vasario 27 d. 
atsisakė toliau vairuoti bo
sus. Jie tik tada grįšią į 
darbą, kada gaus naują 
kontraktą. Kompanija pur
tosi nuo naujo kontrakto; 
sako, kad ji turi geresnį 
savo kontraktą. Jos kon
trakte yra įrašyta, kad 
darbininkas turi teisę dirb
ti neprigulėdamas prie uni
jos, jeigu jis jos nenori.

Tai rodo, kad kožno dar
bininko būtinas reikalas 
prigulėti prie unijos. O tai 
yra kompanijai kaulas 
gerklėje. Pakėlimas mo
kesčio jai nėra taip baisus, 
bet verstinas prigulėjimas 
unijoje, tai tikrai negeisti
nas jai dalykas.

Dar su streiklaužių pa
galba nebuvo bandoma vai
ruoti busų, bet kalbos eina, 
kad tas bus daroma.

I

J. S ir ižą u skus

Binghamton, N. Y.
PRISIMINIMAS

Hi

Miami, Fla.
SPAUDOS PIKNIKAS
Vasario 19 d. turėjome 

spaudos pikniką, kurį su
rengė LLD kuopa. Tai bu
vo šiais metais didžiausias 
piknikas. Buvo daug svečių 
ir nemažai vietinių. Taipgi 
buvo atvažiavęs ir d. V. 
Andrulis iš Chicagos. Jis 
pasakė trumpą kalbą. Taip
gi pasakė keletą žodžių ir 
J. Skliutas iš Worcesterio. 
Jis jau išvažiavo į St. Pe- 
tersburgą pas savo gerą bi
čiulį Davidonį.

Kovo 12 d. yra rengia
mas piknikas dėl “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus. Ren
gia LLD kuopa. Visi yra 
kviečiami atsilankyti, > tai 
tuo pat paremsime “Lais
vę” ir bus gera proga sueiti 
daug svečių iš kitų miestų.

TEISINGAS VAGIS
Užereitą savaitę čia vagi- 

šis įėjęs į banką su šau
tuvu pareikalavo pinigų. 
Moteris prie langelio jam 
pridėjo maišą pinigų ir ji
sai išėjo su pinigais.

Ant rytojaus tas pats 
žmogelis atėjo į banką ir 
atnešė $4,577 pinigų. Pa
sakė, kad jisai padarė klai
dą ir grąžina pavogtus pi
nigus, trūko tik $23, ku
riuos sakė praleidęs dėl 
maisto ir sergančios žmo
nos vaistų. Mat, jis yra be
darbis. Sakė, todėl vogė, 
kad negali gauti darbo.

Bankierius pašaukė poli
ciją, kuri nugabeno jį į ka
lėjimą.

Dabar vagystės pasikar
toja beveik kasdien.

ŠELPIA KUBOS 
BĖGLIUS

Mūsų miesto viršinin
kai jau p r a d ė j O(’ šelpti 
Kubos bėglius, duoda $38 
dėl dviejų savaičių. Tie, 
kurie niekuo neprisidėjo 
prie apmokėjimo visokių 
taksų ir kitokių mokesčių, 
tai jau gauna pašalpą, o 
mūsų piliečiams—nieko.

O tų bėglių kasdien at
vyksta vis daugiau.

PAVEIKSLAI PATIKO
Vasario 24 d. Dr. Stanis- 

Icvaitis su ž m o n a rodė 
“slides” iš Lietuvos. Žmo
nių buvo pusėtinai, paveiks
lai visiems patiko.

Vasario 26 d. L. S. Klu
bas turėjo pikniką, kur Dr. 
Stanislovaitis ir žmona pa
sakė po kalbą apie dabarti
nį Lietuvos žmonių gyveni
mą.

Taipgi čia sustojo keletui 
dienų važiuodamas iš Pietų 
Amerikos drg. Gabrėnas. 
Jis papasakojo, kaip 
žmonės gyvena ir apie 
gyvenančius lietuvius.

Laisviėtis

Philadelphia, Pa.
PAMATYSIM SAVO 
GIMTĄJĮ KRAŠTĄ

Daugelis mūsų pageidau
ja dar nors kartą pamaty
ti savo gimtąjį kraštą, ku
rį taip seniai paliko. Ta
čiau ne visų tuos troškimus 
tegalima įkūnyti. Tik maža 
dalelė tegali su grupe turis
tų nuvykti į Lietuvą ir ap
lankyti savo gimtąjį kraštą 
ir savuosius, o didelės dau
gumos troškimai pasilieka 
beviltiški. Vieni nusiskun
džia senatve, kiti per dide
lėmis piniginėmis išlaido
mis arba sveikatos negala
vimais, baugindamiesi toli
mos kelionės. Na, ir tie 
daugiausiai sielojasi • ilge
siu, nesurasdami ‘galimy
bių aplankyti savo mylimą 
Tėvynę.

Kad taip yra, tai faktas, 
ir to niekas nenuginčys. 
Bet tas visas kliūtis gali
ma, nors dirbtiniu būdu, 
prašalinti. Lietuvą galima 
pamatyti -ekrane — filmuo
se. Šiandien mes galime 
džiaugtis ir gėrėtis, kad 
Tarybinės Lietuvos meni
ninkai pagamino tokius 
įdomius meninius kūrinius, 
kuriais susidomėjo net ki
tos respublikos ir savo kino 
teatruose rodo ir stebi Lie
tuvos menininkų sukurtus 
filmus.

Todėl ir Literatūros 
Draugijos 10 kuopos veikė
jai sumanė suruošti filmų 
rodymo vakarą balandžio 
(April) 8 dieną, 7 vai. v’a- 
kare, Lietuvių Republikonų 
salėje, 2530 N. 4th Street. 
Įėjimas — $1.00.

ten 
ten

na-
Norwood, Mass.

Keletas LDS 3 kuopos 
rių serga; kai kurie serga 
jau gana ilgai.

J. Tranavič 
sunkiai sužeidė 

prie darbo 
savo dešinę

Mūsų miešto labdarybės 
pareigūnai turi n e m a ž ą 
problemą užlaikymui 6,700 
našlaičių. Sako, kad kiek
vieno našlaičio užlaikymas 
kainuojąs $9 į dieną.

Dėl per mažo vaikų prie
glaudos namo daugelis vai
kų atiduota priv a č i a m s 
auklėtojams, kur atsieina 
dvigubai, jų priežiūra.

Didelė dauguma našlai
čių — povainikinių motinų 
vaikai.

ta savaitė kaip gydosi. Jam 
koja taisosi labai lėtai. At
rodo, negreit jis galės grįž
ti prie savo darbo.

A. Vaitkevičius, gyvenan
tis Norfolk, Mass., prieš ke
letą savaičių sunkiai susir
go. Atrodo, sniegą kasda
mas persišaldė. Bet jau 
pradeda triūstis. Gal greit

Abu šie draugai po dakta
ro priežiūra gydosi namie.

J. Budrevičius taipgi bu
vo susirgęs. Daugiau negu 
savaitę laiko buvo išlikęs iš 
darbo, bet vasario 27 d. vėl
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pradėjo dirbti. Jis dirba 
Norwoodo ligoninėj.

Anna Barowka serga jau 
du mėnesiai. Pradžioj buvo 
išvežta į ligoninę, dabar į 
gydosi namie.

Anna Baiko negaluoja 
širdimi. Prieš keletą mėne
sių skundėsi negalinti nie
ko namuose dirbti.

Linkiu visiems greitai ir 
pilnai susveikti.

M. Uždarinis

Waterbury, Conn.
Jau yra pavėluota, bet 

reikia nors vėliau prisimin
ti apie Joseph Norkų, kuris 
per daugelį metų gyveno 
Bristol, Conn. Paskutiniu 
laiku gyveno Tarryville, 
Conn.; ir po trumpos ligos 
mirė 1960 m. lapkričio 5. d. 
Buvo palaidotas lapkričio 
7 d. be religinių apeigų, 
laisvai, Lietuvių laisvose 
kapinėse Waterbury, Conn.

Paliko nuliūdime seserį 
'Elizabeth ; Freemont, So
merville, Mass., ir du sesers 
sūnus, Albert ir William.

Norkus buvo gero būdo 
ir laisvų pažiūrų žmogus ir 
su visais gražiai sugyveno. 
Ilsėkis Juozai, laisvose ka
pinėse ir lai būna lengva 
tau šios šalies žemelė. Li
kusiems giminėms reiškiu 
gilią užuojautą jų liūdnoje 
valandoje.

Vasario 25 d. po trumpos 
ligos mirė John Enamait; 
gyveno 74 Park Terrace, 
Waterbury, Conn. Paliko 
nuliūdime žmoną Anną ir 
dukterį Anną, brolį Andrių, 
kuris gyvena Oakville, 
Conn., ir daug tolimesnių 
giminių. Palaidotas kovo 1 
d., Pine Grove kapinėse, su 
religinėm apeigom. Į kapi
nes palydėjo nemažas būrys 
žmonių, kad pareikšti pas
kutinį atsisveikinimą. Visi 
buvo užkviesti po šermenų 
pas Mrs. Dapsis, Rendez
vous Restaurant pietų, kur 
visi buvo skaniai pavaišin
ti.

Ilsėkis, Jonai, ramiai šios 
šalies žemelėje, o likusiai 
šeimai reiškiu gilią užuo
jautą jų liūdnoje valandoje.

Laidotuvių pareigas ėjo 
laidotuvių direktorius V. 
Stankevičius.

Petras Kukenis, 11 Es
ther Ave., yra sergantis 
jau nuo sausio mėnesio 
pradžios. Pirmiau buvo 
Waterburio ligoninėje, da
bar gydosi namie, bet svei
kata nepergeriausia, dau
giau laiko praleidžia lovoje 
negu vaikščiodamas.

Gaila Kukenio, kad jo 
sveikata taip sušlubavo. Jis 
yra daugametis “Laisvės” 
skaitytojas. Jie abudu su 
žmona lanko ir remia mūsų 
parengimus.

Linkių Kukeniui greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti 
su mumis. Draugai, kurie 
galite, atlankykite jį.

J. Švinkimas

Po to, kai

Maroko karalius 
eina tėvo keliu

Rabatas.
buvo palaidotas Maroko 
karalius M o h a m m e d a s 
Penktasis, tai jo sūnus 
Hassanas Antrasis paskel
bė, jog jis bus ištikimas 
Maroko liaudžiai ir eis tė
vo keliu.

Liaudies vienybės fron
tas, kuriame kairieji turi 
daug įtakos, ir Darbo Uni
jų Federacija pareiškė, kad 
rems naująjį karalių, jeigu 
jis bus su liaudimi, taipgi, i 
jeigu bus šaliai pagaminta w 
Konstitucija.



Laisvoji
f Dar dėlei tų Kūčių

Pų Kūčių šventimas nie
kad man nepatiko ir nepa
tinka, kada progresyviai 
jas rengia ir per “Laisvę” 
ar “Vilnį’ agituoja ateiti ir 
ten būtinai grąužti silkes 
ir valgyti kleckučius pagal 
dogmos įsakymų.

“Laisvės” 7 num. drg. 
Jaunutis kritikuoja visą 
tą mano rašinėlį ir tvir
tina, kad Kūčios neturi nie
ko bendro su Kalėdomis. 
Nežinau, kaip kam tas at
rodo, gal gi ir neturi, bet 
jeigu neturi, tai kodėlgijas 
rengia — apvaik š č i o j a 
(kaip Jaunutis kad sako) 
būtinai prieš Kalėdas tą 
vakarą? Kodėlgi negalima 
silkes ir kleckučius valgyti 
kitą kokį vakarą?

Toliau Jaunutis didžiuo
jasi, kad jis pereitą metą 
Kūčias apvaikšč lojo su 
lįiontelliečiais, o šiemet su 
So. bostoniečiais; girdi, su
sirinko neskaitlingas būre
lis draugų, ir kiek mes tu
rėjome juoko, kuomet pri
siminėm, kaip mes Lietuvo
je Kūčias apvaikščiodavom 
ir tt. Jis sako, kad vilnie
čiai ir suvalkiečiai rengia 
Kūčias skirtingiau negu 
kauniečiai. Kadangi aš esu 
kaunietis ir nežinau, kaip 
vilniečiai ir suvalkiečiai jas 
renga ar apvaikščioja, tai 
aš pasakysiu, kaip mes, 
kauniečiai, apvaikšč lojo
me. Pas mus jokių juokų 
nebūdavo. Kūčių vakaras 
būdavo labai šventas vaka- 
tas, ir kurgi nebus šventas, 
juk, pagal Romos katalikų 
aiškinimą, tą naktį turi 
gimti Kristus — atpirkėjas 
svieto nu šėtono ir tt.

Mūsų kaimas buvo dide
lis, 57 kiemai. Anksti anks- 

Kalėdų ryte, išgirsda
vom garsius Būgno dūžius 
bum-bum-bum, tai būdavo 
ženklas, kad VALENONIS, I
mūsų kaimo geriausias i 
giesmininkas ir žinovas! 
mūsų religijos įstatymų — 
šaukia mus keltis, vienus 
rengtis važiuoti bažnyčion 
ant arotų, o namie pasiliku
sius rinktis į jo gryčią 
giedoti rąžančių ir kalėdi
nes giesmes, ir mes skaitlin
gai susirinkę giedodavom:

Gul šiandieną, jau ant'
šieno, karalaitis šio svieto.
- TAIPO NEMUNAI pagul
dytas, verk stainelėj suvys
tytas, ana palinksminkime.

Trys Karaliai kad iš va
lios, savo žemes apleido, į 
Betliejų kad įjojo, dovanas 
jam dovanojo, po tam dan
gų dastojo...

Nepaisant, kiek Jaunutis 
jįuoda pavyzdžių kokioj ša
ly kaip Kūčias apvaikščioja, 
manęs neįtikina, kad Kū- 
Čio# nieko bendro neturi su 
Kalėdomis.

I
I 
I II
I

I
!
i i

I

Toliau Jaunutis sako,: 
kad J.D.S. pavertęs Kūčias- 
Kalėdas į kisielių už tai, 
kad tūlos kolonijos susiren
gia vakarėlį ir pademonst
ruoja praeities tradicijas ir 
tt. Rodos, Jaunutis yra pa
žangus žmogus, skaito 
“Laisvę”, tur būt priklauso 
prie mūsų organizacijų^ bet! 
va jis pateisina, anot jo, ■ 
praeities dogmiškas tradi
cijas. Pagal jį išeina, kad ’ 
galima apvaikščioti Kūčias j 
todėl, kad tradicija; eiti į 
bažnyčia, kad tradicija; ei
ti išpažinties, kad tradicija 
ir tt.

Na, o jeigu mes esame į 
progresyviai, tai kuo gi 
mes remiame savo pro- 
fiU’esyviškumą ? Ar Jaunu
tis nemano, kad mes, kaipo 

ifeokie, neturime būti biskį 
ir disciplinuoti? O kaip su 
,mūsų idėjomis, principais,

Sakykla 
tam tikra politine linija? 
O jeigu jau pas mus nieko 
tokio nebeliko, tik vienas 
plikas doleris, tai koks 
gi skirtumas beliko tarp 
anų kalėdinių rėksnių ir 
mūsų?

Žinoma, mes negalime 
visikai be dolerio apsieiti, 
bet kodėl gį mes negalime 
jo pasigauti-kitą vakarą, o 
ne Kūčių? Kas ką apgauna 
taip taikstydamasis prie 
tos dogmos kaip Kūčios?

Tolau jis sako, kad kri
tikas iš peties kerta pačiai 
“Laisvei”. Netiesa, aš ma
nau, kad “Laisvės” redak
toriai, bent kai kurie, neno
romis deda į “Laisvę” tuos 
Kalėdų skelbimus, deda ne
norėdami pyktis su tais 
Kūčių apvakščiotojais.

Tiesa, sakai, kad “Lais
vei” padarėte $15 pelno, tas 
gerai. Bet tuojau išmėtinė- 
ji vietos draugams, kam 
anie nesekė paskui jus Kū
čių demonstruoti. O jeigu 
tas parengimėlis būtų bu
vęs rengtas ne Kūčių vaka
re, be abejo, tie draugai 
būtų atėję ir “Laisvei” gal 
būtų likę ’30, o gal $50.

Prie pabaigos dar jis iš
metinėja, kad, būk kadaise 
nemokėta veikti tarp san- 
dariečių. Aš labai abejoju, 
ar Jaunutis būtų užkaria
vęs sandariečius daugiau 
negu parapijomis bebėgio
damas paskui Kūčias.

Dar primeta ir tai, kad, 
girdi, buvo laikai, kada 
mes negiedojom Lietuvos 
himno ir vengėm liaudies 
dainų. Pirmu sykiu girdžiu, 
kad kas nors nenorėjo dai
nuoti liaudies dainų, gi Lie
tuvos himno mes nedainuo- 
davom todėl, kad jis tada

U. S. must create new jobs
Tekia antrašte editoria- 

las tilpo “Bridgeport post” 
vasario 27 d., kurio išvadas 
noriu čionai suminėti.

Į keletą metų dabartiniai 
jaunuoliai ieškos darbų, bet 
darbo gavimas bus daug 
sunkesnis negu dabar. 1970 
metais, sako ekspertai, bus 
87 milijonai amerikiečių, 
kurie sudarys darbo jėgą, 
bet daugely išdirbysčių 
darbų gavimo proga bus 
smarkiai susiaurėjus-

Daugely vietų jau ir da
bar gana siaura. Išvysty
mas automatijos ir pusiau 
automatijos atėmė darbus 
t ū k stančiams darbininkų. 
Ir dabar apskaičiuojama, 
kad pusė milijono darbų 
yra mažiau negu 1958 m. 
Gerų darbų proga plieno 
industrijoje yra sumažėjus 
ant pusės, ir “push button” 
mechanizacijos įv*e d i m a s 
šioj in d u s,t r i j o j darbus 
smarkiai' nusmailino.

Automobilių išdirbystė 
seniau buvo aukštai mecha
nizuota, bet dabar moder
nizavimo tempas tikrai 
fantastiškas. Clev e 1 a n d e 
dirbtuvė automato pagalba 
daro daugiau negu 50 skir
tingų operacijų ir gali ap
dirbti 100 inžinų (engin-e 
blocks) į valandą laiko. 
Radijas yra' labai sudėtin
gas, o du vyrai gali sudėti 
vidurius 1,000 radijo imtu
vų per dieną, o pirmiau tas 
skaičius reikalavo 200 vy
rų.

Pastatų keltuvai yra au
tomatizuoti, ir apie 1,500 
darbų atimta per paskuti
nius 15 metų-

Prezidentas Kenedis, 
Kongreso komitetai, darbo 
ir biznio vyriausybės tūri 
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garbino ne tuos didvyrius. 
Tuomet buvo manoma, kad 
didvyriai yra kunigaikš
čiai, dvarininkai ir bajorai; 
gi dabar, kada didvyriais 
skaitomi tikrieji didvyriai 
— darbo žmonės, mes jį 
mielai dainuojame.

J. D. S.

Apie radiją
Sukiodami radijo imtu

vą, g i r d i m e traškėjimą, 
veriamą švilpimą.

Šis, atrodo., paprastas, ne
patogumas buityje išauga į 
rimtą mokslinę ir techninę 
problemą profesiniame ra
dijo ryšyje. Gausūs valsty
biniai ir tarptautiniai or
ganai mėgina reguliuoti ra
dijo signalų perdavimus, 
tačiau eteris perkrauna^ 
mas vis labiau ir labiau.

Radijo bangos, kaip ma
to m o s ios šviesos bangos, 
sklinda tiktai tiesiai. Ta
čiau šviesos spindulio kryp
tį galima pakeisti, jo kely
je tam tikru kampu pasta
čius paprastą veidrodį.

Radijo bangoms pati 
g a m t a sukūrė savotišką 
veidrodį. Mokslui jau se
niai žinoma, kad viršuti
niai atmosferos sluoksniai 
turi savybę atspindėti trum
pąsias radijo bangas, ku
rios paskui atspindi nuo Že
mės ir gali, tokiu būdu, 
•apibėgti visą Žemės rutulį. 
Tuo paremta trumpųjų ra
dijo bangų sklidimo teorija 
puikiai paaiškina jų suge
bėjimą prasiskverbti į to
limiausias Žemės pavir
šiaus dalis.

Washingtonas. — Sena
torius Symingtonas kalti
na Pentagoną, kad karinin
kai be reikalo išeikvojo 
$675,000,000 bandydami ga
minti naujos rūšies lėktuvą.

pranešimus apie šiuos 
faktus. Mažai yra vietų, 
kur automatija išdirbystėse 
nepritaikoma. Darbai neau
ga ant medžių, kaip kad 
pirmiau manydavom. Todėl 
mes stovime priešais skubų 
naujų darbų steigimo rei
kalą, kad galėtume paten
kinti priaugančias darbo 
jėgas.

Ar jaunuoliai, kurie už
baigs mokslus 1970 m., ga
lės produktyvų darbą gau
ti, priklauso nuo to, kaip 
daug darbų įsteigs tie, ku
riems ši problema turi rū
pėti — valdžiai, bizniui, in- 
d u s t r i j a i ir organizuo
tiems darbininkams. Tai 
didelė užduotis ir ji turi rū
pėti visiems.

Taip laikraštis užbaigė 
savo editorialą. Bet apie 
darbo Valandų trumpinimą, 
užmokesčio pakėlimą dir
bantiems nieko neišsitarė. 
Bet kas pasakyta, tai, mano 
manymu, gana daug. Ir ko
kia gi mūsų, darbo žmonių, 
ateitis? Ką tie laisvos ša
lies piliečiai darys, kaip 
pragyvens?

Skaičiai rodo kasmet 
vis daugėjančias visokias 
kriminalystes. O tas yra 
todėl, kad neturintys ką 
veikti ieško progų krimina- 
lystėmis pragyventi. Net 
nejauku darosi kasdien be
skaitant apie visokias kri
minalystes, kartais visai 
artimoj kaimynystėj.

Kalbama, tik apie 1970 
metus, o kas toliau? Vie
naip ar kitaip kalbant, pa
sikeitimas turės įvykti čia 
didelis, ir tuo susirūpinti 
turi patys Vakarai, vietoj 
kandžiojus Rytus.

J. J. M.

Philadelphia, Pa.
Gražiai palaidotas 

Senas Vincas
Kovo 6 dieną skaitlingas 

Seno , Vinco draugų ir drau
gių būrys išlydėjo jį į am
žino poilsio vietą. Nors 
darbo diena buvo, bet dau
gelis velionį palydėjo į kre- 
matoriją. Sekmadienį, ko
vo-5 d., jį lankė šermeni
nėje labai daug žmonių nuo 
pirmos valandos dieną iki 
11-tos vakaro.

Išlydint iš Ramanausko 
šermeninės pasakė kalbas 
dr. A. Petriką ir A. Bim
ba iš Brooklyno. Dr. A. 
Petriką skaitė užuojautos 
telegramą iš Lietuvos nuo 
Grožinės Literatūros lei
dyklos. A. Bimba nuosek
liai perbėgo Vinco gyveni
mą nuo kūdikystės laikų, 
taipgi jam gyvenant Škoti
joje ir atvykus į Ameriką. 
Krematorijoje kalbą sakė
A. J. Pranaitis iš Camden, 
N. J. Laidotuvių direkto
rius Ramanauskas padėkojo 
varde Vinco dukters, žento 
ir anūkų visiems palydo
vams ir bet kuo prisidė j tį
siems liūdnoje valandoje, 
ir užkvietė dalyvius užkan
džiu.

Vinco duktė skaniai vi
sus pavaišino. Vinco duk
teriai ir žentui sutikus, pa
kalbėjo A. Matulis, primin
damas Vinco pageidavimą, 
kad jam mirus nebūtų per
kamos gėlės, bet kurie jį 
nori pagerbti, kad prisimin
tų per spaudą. • Atsiliepi
mas buvo gražus, daug pri
sidėjo velionio pagerbimui 
su parama spaudai.

Nors Vincas nepageidavo 
gėlių jam mirus, bet jų bu
vo nemažai. Vinco duktė 
ir žentas išpildė Vinco no
rą, kad jo palaikai būtų su
deginti. Kalbėtojai pager
bė velionio diikterį už tokį 
gražų palaidojimą ir pildy
mą tėvo pageidavimo.

Vinco žmona mirė prieš 
porą metų, ir tas, matomai, 
paveikė į jo t sveikatą ir 
priartino jo mirtį.

Jakštys (Senas Vincas) 
gimė 1880 metų gegužės 3 
d. Mirė 1961 m. kovo 2 d., 
sulaukęs arti 81 metų am
žiaus. Jo palaikai sudeginti 
Chelten Hills krematorijo
je.

Vincas mirė, bet jo pa
likti gyvenime nuveikti 
darbai niekad nerųirs. Jisai 
buvo spaudos bendradarbis, 
kalbėtojas, mūsų organiza
cijų naiys ir jo surinkti 
raštai išleisti knygoje Lite
ratūros Draugijos. Jo apy
sakos su pamėgimu buvo 
skaitomos čia gyvenančių 
lietuvių. Jo raštų rinkinys 
išleistas i r Lietuvoje. Ji
sai mirė, bet jisai bus gyvas 
per šimtmečius, kuomet ki
ta gentkartė, skaitydama 
jo knygas, jį prisimins. 
Knyga nėra mirštanti, bet 
per eilę gentkarčių skaito
ma.

, Vinco karstą nešė seni 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai. Jį palydėjo į 
jo amžinastį senos kartos 
jo sandraugai. Kalbas sakė 
prie karsto jo pageidavimų 
vykdytojai.

Taip, niekas negyvena 
amžinai; kas gimė, tas tu
rės ir mirti. Tačiau gaila, 
kuomet mūsų senos kartos 
eilės retėja . Praretėjusių 
eilių nėra lengva atpildyti.

Bet dar gražus senos kar
tos lietuvių skaičius gyvena 
Philądelphijoje. Būtų ma
lonu, gražu, kad likusieji 
Seno Vinco draugai ir 
draugės, gerbdami velionį, 
stotumėt į Literatūros Dr- 
jos 10-tą kuopą. Nors Vin
cas gyveno Gibbstown, N. 
J., netoli nuo Philadelphi- 

jos, bet jis buvo dažnas 
svečias pas mus.

Į laidotuves buvo atvyku
si dr. Stanislovaičio žmona 
iš Waterburio. Patsai dak
taras, savo profesijos rei
kalais užimtas, negalėjo at
vykti.

Užuojauta dukteriai ir 
šeimai.

Šioje krematorijoje jau 
šiais metais sukremuoti 3 
lietuviai. Pilietis

Bridgeport, Conn.
Kovo 5 d. buvo LDS 74- 

os kuopos sjsirinkimas, Lie
tuvių svetainėje, 407 Lafa
yette St.

Kaip jau žinoma, šiais 
laikais susirinkimai niekur 
nebūna skaitlingi, taip ir 
čia. Tačiau kuopa stengia
si sulyg savo pajėgumu 
ti organizacijos gerovei. 
Štai fin. sekretorius J. J. 
Mockaitis perstatė naują 
narį, Leonard Jery. Mielai 
naujas narys tapo priimtas. 
Taigi džiugu yra kalbėti 
apie 74-tą kuopą, kuri na
riais gali lenktyniuoti net 
su didesnėmis lietuvių ko
lonijomis, turėdama 102 na
rius. žodžiu sakant, 74-ta 
kuopa visais atžvilgiais gy
vuoja gražiai.

Turime vieną narį ser
gantį, tai Viktorą Milerį, 
kuriam nuoširdžiai linkime 
susveikti ir su mumis ben
drai dalyvauti.

Kuopos veikla: Kovo 18 
d. rengiamas kortų vaka
ras, prasidės 7 vai., Lietu
vių svetainėje, 407 Lafa
yette St. Gerbiami vien
genčiai, kaip Bridgeporto, 
taip ir apylinkės nuošir
džiai prašomi dalyvauti 
šiame, pobūvyje. Kortų pa
rėję dalyvauti visai nedaug 
kainuoja. Jąu žinoma iš 
praeities, kad Bridgeporto 
gaspadinės priruošia labai 
gardžių užkandžių. Prie 
kiekvieno stalo bus duoda
mos laimėtojams dovanos.

Antras 74 kuopos pasi
nio jimas, tai yra rengiama 
vakarienė su menine pro
grama atžymėti LDS 30 
metų gyvavimą. Meninę 
programą atliks Hartfordo 
Laisvės choras vadovybėj 
Wilma Hollis. Taipgi tiki
masi, kad bus atstovybė iš 
LDS Centro, kuri apibūdins 
organizacijos įsikūrimą, au
gimą ir bu jojimą per 30 
metų. Šis gražus parengi
mas įvyks gegužės’ 6-tą d., 
Lietuvių svetainėje, 407 La
fayette St., Bridgeporte. 
Taigi prašome apylinkės 
lietuvių kolonijas nieko tą 
dieną nerengti, o būtinai 
dalyvauti šiame parengime. 
Pradžia 6 vai. vak.

LDS 74 kuopos narių ži
niai. Balandžio (April) 2 
d. yra Velykų diena, tai su
sirinkimas neįvyks. Jis 
įvyks sekmadienį, balan
džio 9 d.

LDS jaunuoliai iš Keno
sha, Wis., prisiuntė kreipi
mosi laišką “bowling” tur
nyro reikalu. Būsią daug 
išlaidų, tai prašo prisidėti 
pinigiškai. Paaukota iš 
kuopos iždo $5, o paskiau 
nariai prisidėjo sekamai:

Wm. ir D. Rajeckai, A. 
Mureikienė, A. ir E. Stri- 
peikai, Liudvisė Mockaitie- 
nė, Mrs. A. Gresh, Mary 
Waikšnis, M. Valacka, M. 
Arison ir Peter Einoris — 
po 50c. s Viso $13.50.

Visiems aukojusiems šir
dingas dėkui! M. Arison

..... ■ !■■■■< /
Roma. — Katalikų baž

nyčios viršūnės priešingos 
bent kokiam Italijos val
džios bendradarbiavi m u i 
su komunistais ir kairiais 
socialistais.

uždare priešų
_ ORGANIZACIJAS

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo įsakė 
uždaryti šešias priešliau- 
diškas organizacijas ir jų 
tarpe pasivadinusią “De
mokratine Lyga”. Indone
zijos liaudies priešai, po 
priedanga “antikomunisti
nio” veikimo, kenkė šalies 
reikalams ir darbininkų 
organizacijoms.

-------- ---------
Ankara. — Iš Turkijos 

Tautinės Tarybos rezigna
vo generolas M. Kizilogiu. 
Jis nesutinka su generolo 
Curselio vėlesne politika.

PHILADELHIA, PA.

Mirus

Senam Vincui (V. Jakščiui)
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrai Elzbietai, 

žentui, anūkams ir draugams:

K. Masiukonis 
Pregresas
A. S. Matulis 
Dr. A- Petriką 
Marg. Petriki-enė 
Elz. Liaudanskienė 
X. S.
K. Masikonis 
Elzb. Mulokaitė
A. Bertašienė 
M. Skodienė 
Apalionia
A. Kušleikienė 
Žvirblis
Ann Kušleikienė
B. Jaslin
A. Palikonis 
M- Kentlauskienė 
Krukonis
Milda Baravykiūtė

PHILADELPHIA, PA.

Minis

Senam Vincui (V. Jakščiui)
Reiškiu gilią užuojautą jo dukrai Elzbietai 

ir visai jos šeimai
M. Skučienė

PHILADELPHIA, PA.

t MIRUS

Senam Vincui (V. Jakščiui)

(
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai Elzbietai 

ir žentui F. Carfango, anūkams, 
giminėms ir draugams

Dr. Jonas ir Kristina Stanislovaičiai

PHILADELPHIA, PA. k
Mirus

Senam Vincui (V. Jakščiui)
Reiškiu gilią užuojautą jo dukrai Elzbietai 

Iir jos šeimai
' Ant. Žalus

PHILADELPHIA, PA.

Mirus
Senam Vincui (V. Jakščiui)

Raiškiu gilią užuojautą jo dukrai Elzbietai 
ir jos šeimai

Juozas Lmirynaitis

GAISRAS PADARĖ 
$500,000 NUOSTOLIŲ 
Albany, N. Y. — Įvykęs 

gaisras gubernatoriaus Ro- 
ckefellerio gyvenvietėje pa
darė virš $500,000 nuosto
lių. Namas priklauso vals
tijai. Jis jau 101 metų se
numo. Sudegė daug vertin
gų piešinių.

Berlynas. — Tarybų Są
jungos generolas N. F. Za- 
charovas atmetė Vakarų 
protestą. Jis sakė, jog pa
tys Vakarai kalti, kad Ry
tų Vokietija imasi žingsnių 
prieš jų netvarkų užsilaiky- 

Imą.

M. Schmeltz
J. Weiss 
J. Vaitkus 
F. Navardauskas 
H. Tureikienė
C. Krevinskas 
Juozas
W. Fergis 
A. Zalner 
H. Mattis 
H. Obraitis 
Wm. Patten 
Jos. A- Bekampis 
Eliz. Bekampienė 
P. Puodis 
A. Lipčius 
A. J. Pranaitis 
R. Merkis 
H. Merkienė 
J. Stasiukaitis

f



I

Bayonne, N. J.
Ir vėl supiltas naujas kapas

Kovo 1 d. po trumpos li- 
/ gos Richmond Memorial li

goninėj, Staten Island, N. 
Y., mirė Mike Panelis, apie 
67 metų amžiaus, palikda
mas liūdesy sūnų Edward, 
kuris gyvena Fairlawn, N. 
J., ir tris dukteris: Stella 
Swiencinski, Nellie Panelis 
gyvenančią Bayonnėj, ir 
Julia Gabrielson, gyvenan
čią Detroit, Mich., ir 5 anū
kus, taipgi dvi seseris: Ag
nes Yuška, Worcester, 
Mass., ir Augusta Zerecki, 
North Andover, Mass.

Iš Lietuvos paeina nuo 
Liškiavos, Liepiškių kaimo. 
Kaip daugelis lietuvių, taip 
ir Mike Panelis į šią šalį 
atvyko dar jaunas prieš 
apie 50 metų, į Massachu- 
sets valstiją, bet ten neilgai 
gyveno, iš ten atvyko į Ba- 
yonnę ir keletą metų dirbo 
keliose dirbtuvėse, vėliau 
įsigijo užeigos biznį, kurią 
išlaikė apie 27 metus. Prieš 
5 metus pardavė biznį, įsi
gijo Staten Islande namuką 
ir ten išsikraustė gyventi.

Kadangi Mike Panelis bu
vo ilgametis bayonnietis, 
gero būdo ir su visais gra
žiai sugyveno, tai kovo 4 d., 
10 vai. ryte, daug žmonių 
iš Bayonnes nuo S. Fry- 
ėzynski šermeninės palydė
jo į kapus — Ocean View 

b Cemetary, S. L, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Senam Vincui (V. Jakščiui)

Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrai Elzbietai, 
jos visai šeimai, giminėms ir' draugams:

K. Dzevečka
A. Rainienė
P. Višniauskas
J. Kasmocius
J. Weiss

P. Venta
K. Briedis
V. Venckūnas
K. Milinkevičius
I. ir K. Levanai 
T. Kaškiaučius 
M. Kreivėnienė
J. Grybas
P. Buknys

, S. Večkys
R. ir E. Mizarai

DĖL MIRTIES RAŠYTOJO

Vinco Jakščio
(SENO VINCO)

Reiškiame širdingą užuojautą jo dukrai 
Elzbietai, žentui F. Carfango, anūkams 

ir kitiems jo giminėms.

Karštai sveikinu savo Brolį

Motieji/ Klimą
70-ųjų gimimo metinių proga

Iš visos širdies linkiu Jums, mano brangus Broli, 
sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

JULIJA KLIMAITĖ
Kaunas

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 10, 1961

Palaidotas be bažnytinių 
ceremonijų.

Po laidotuvių visi palydo
vai buvo pavaišinti gerais 
pietumis Savoy užeigoje, 
Bayonnėj.

Mike Panelis buvo ilga
metis “Laisvės” skaityto
jas ir gausiai paremdavo ją 
aukomis, taipgi buvo LDS 
narys nuo pat. jo įsikūri
mo ir veiklus progresyvių 
parengimų darbuotojas. 
Todėl jo mirtis — didelis 
nuostolis Bayonnės progre
syvių veikimui.

Ilsėkis, mielas drauge, 
šios šalies žemelėje, o mes 
pasilikę gyvieji toliau dar
buosimės. Palydėjęs

ko-

Lenky bazaras savo 
laikraščio paramai

Lenkų bazaras įvvks 
vo 10, 11 ir 12 dienomis, 
Polonia Cliub, 201 Second 
Ave., prie 12 St.. Manhat
tane. Penktadieni prasidės 
7 vai. vakare, šeštadienį ir 
sekmadienį 1 vai. popiet.

Bazaro tikslas paremti 
progresyvį lenkų laikrašti 
“Glos Ludowy.” Rengėjai 
užtikrina, kad bus įvairių 
dalykų pasirinkti ir įsigyti. 
Taipgi gaspadinės paga
mins lenkiško maisto, tai 
bus galima skaniai pasivai
šinti.

Kviečiame visus ir 'ūsas 
bazarą aplankyti.

C. Nowacki

. ,W. Brazauskas
O. Valmusienė
J. Gasiūnas
A. Bimba
P. Bieliauskas
A. Gilmanas
Jonas Gužas
S. Sasna
J. Kalvaitis
M. Simonavičius
P. Beeis
F. Klastauskas

. Geo. Wareson
V. ir V. Bunkai
M. Stensler
L. Kavaliauskaitė
G. M. Grigas

E. ir M. LIEPAI, 
Brooklyn, N. Y.

Kaip mes minėjome 
Motery dieną

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Moterų Klubas suruošė 
sueigą tarptautinę Moterų
dieną atžymėti. Sueiga įvy- rengiasi su veikalu ir dai.
ko “Laisvės” salėje, Ozone 
Parke.

Svečių susirinko tiek kad 
reikėjo daugiau stalų pa
ruošti. Bet valgių buvo vi
siems sočiai. Vaišės buvo 
skaniai pagamintos.

Programą vedė klubo pir
mininkė K. F’etrikienė. Pa
aiškinusi tarptautinės Mo
terų dienos reikšmę ir kiek 
visame pasaulyje moterys 
padarė pažangos, pirminin
kė pakvietė pakalbėti Sof. 
Petkienę. Bečiene iš Great 
Necko, O. Cibulskienę, S. 
Sasną ir R. Mizarą. Kal
bėtojai aiškino apie lietu
vių moterų veiklą ir kovas 
už darbo žmonių reikalus.

Muzikalę programos da
lį atliko solistė E. Bra
zauskienė ir moterų kvar
tetas — Ventienė, Čepulie
nė, Buknienė ir Ručinskie
nė. Akompanavo Mildred 
Stensler. Buvo apsiėmusi 
dainuoti ir Kazokaitė, bet

1 1 • I velioniu
del susidėjusių nepalankių j c]umy.nais.

Draugė
pare i gojo

sąlygų negalėjo dalyvauti, j 
Skanius valgius paruošė 

patyrusios gaspadinės — M.
Y-aksiieiiz’ K- ^ekana.uskl^‘ kė $5. Choras už tai šir-1 Amiliia Yuskevičienė de- 
ae’ Kalvaitiene n .. jjngaį dėkoja. monstravo Lietuvoje,
Kersuliene. Vakaro pirmi- Lapaį gražu, kad draugė Maskvoje, Kopenhagene ir -..in »n zinfti-n I nf' hll . . ..... J 0ninkė jas iškvietė. Jos bu
vo publikos pasvei k i n t o s 
smarkiu plojimu.

Svečius aptarnavo labai 
vikrios draugės E. Mizarie- 

I nė ir N. Buknienė. Publika 
; ir jom plojimu padėkojo.

Tai taip minėjome viso 
pasaulio liaudžiai reikšmin
gą tarptautinę Moterų die
ną.

Beje, tą vakarą prisimin
tas mūsų veikėjo K. Ne- 
čiunsko gimtadienis. Daly
viai sudainavo jam “Ilgiau
siu metu.” J. G. .

A V

DĖKOJA IR LAUKTA 
JŪSŲ

Praeitas sekmadi e n i s 
buvo vasariškai šiltas. To
kia aplinka akstiną pereit 
atvirame ore. Taip ir pa
dariau. Aplankiau Juozą 
Steponaitį ir Stasį Poškai- 
tį, esančius Nursing Home, 
144 So. Oxi’( ‘d St, Brook-

Juozo 
Kiek 

d rau

praėjo
Juo-

Juos radau no vienus. A. 
Mičiulis ir žmona, 
šeimininkai, radosi.
vėliau atėjo Juozo 
gas A. Ulba-

Laikas įdomiai 
tokioje kompanijoje,
zas ir Stasys atrodė pa
tenkinti, kad ir trumpa 
atmaina.

Juozas nesiguodžia svei
kata, tik įkyria aplinka. 
Sakė, cukrinė šiuo tarpu 
.nekamuoja. Serganči a m, 
kad ir trumpam liga užval
dyta, didelis smagumas.

Juozas dėkoja visiems 
lankytojams ir laukia daž
niau pasimatyti. Nesuvil
kime.

i
Jr.

šeštadienį, kovo 12, 
meo teatre, 44 St. 
Ave., Manhattane, bus 
dėtas rodyti naujas tarybi
nis filmas. Prie jo bus ir 
daugiau pamarginimų.

ir 8 
pra-

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

ŪSAM CORPORATION
104 W. 29th St., New York 1 

Tel. CHickerlng 4-7898

Aido Choro veikimas Matėme Lietuvoje 
Jau buvo pranešta, kad trauktus paveikslus

Kovo 8 d. įvyko LLD 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nors oras pasitaikė 
biaurus, sniegas drėbė, bet 

nomis. Operete bus pasta- j narilJ susirinko nemažai, 
tyta balandžio 30 d. Fin. sekretorius C. Brie-

Prieš porą savaičių cho-jdis raportavo, kad jau 62 
ras turėjo gražią draugišką | nariai pasimokėjo savo mo- 
pariukę. Jai dovanos buvo | kesius, tik trys nariai dar 
įteiktos nuo vienos draugės | nepasimokėjo. Gauta ketu- 
iš New Jersey, kuri yra | ri nauji nariai. Briedis 

kvietė visus pasidarbuoti, 
kad gauti daugiau naujų 
narių. Mūsų kuopa turėtų, 
girdi, pasiekti visą šimtą.

Menininku s uvažiavimui 
paskirta $25 ir kuopos ko
mitetui pavesta bandyti 
gauti delegatą pasiųsti į 
suvažiavimą Chicagon bal. 
1 dieną.

Nutarta suruošti prakal- 
! bas ir Lietuvoje trauktų pa-

Aidas statys ukrainų ope
retę “Zaporožietis už Du
nojaus.”

Choras labai smarkiai 

kuri yra | ri nauji 
i nuolatinė choro rėmėja.

Draugai Brazauskai tuo 
i rūpinosi ir pavaišino cho- 
riečius. Dėkui 
New Jersey ir 
kams.

Chore įvyko
C. Briedis, grįžęs iš Flori
dos, atsisakė toliau būti vi
ce pirmininku. Išrinktas 
Walter Brazauskas.

Elena Brazauskienė pra
nešė, jog jai aplinkybės ne-jveikslų (slides) rodymą ko- 
leidžia toliau tęsti darbą fi-1 vo 19 j popietėje, “Lais-

ves” salėje, Ozone Parke.
Verutė Bunkienė. . . i A. Bimba apsiėmė pakalbe-

J. Grybas, choro pirmi-« ti bėgamais dienos klausi- 
ninkas, baigės filmu .marš-į maįs> 0 Amilija Yuskevičie- 
rutą, grįžo iš Floridos, nil- nė parodys paveikslus.

ūno. Choriečius Taipgi bus užkviesta Irena 
floridiškais sal- Babarskaitė, kad ir ii paro-

■ dytų savo paveikslus, trauk- 
Cibulskienė isi- tus tuo laiku, kai ji lankė- 
tapti nuolatine si Lietuvoje.

Aido choro rėmėja. Jis įtei- Susirinkimui baigiantis

nąs gero 
pavaišino

draugei iš
Brazaus-

pakaitos.

reikalais • ir

koresp.

rūpinasi choro 
jo ateitimi.

, Choro
V. Kazlauskas

Pi-

Protestuoja prieš 
diskriminaciją

Penki šimtai Harlemo pi
liečių pripildė mokyklos 
gimnaziumą, ant 116 St. ir 
Lenox Ave. ilie protestavo 
majorui Wagnferiui if pilie
čių komitetui prieš rasinę 
d i s kriminaciją s a m d a h t 
darbininkus.

Susirinkime kalbėtojai nu
rodė, kad negrams ir portįo- 
rikiečiams < mokamos daug 
mažesnės algos negu bal
tiesiems tuose pač i u o s e 
darbuose.

Klaidos atitaisymas
“Laisvės’ Nr. 19, kovo 

7 d., Bridgeporto žiniose 
LDS 74 kuoops “Social 
& Card Party” reikalu 
data pažymėta kovo 19 
d., o turėjo būti kovo 18 
d., šeštadienį.

J. J. Mockaitis

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa turės susirin
kimą kovo (March) 17 d. LDS sve
tainėj, 9305 St. Clair Avė., 7:30 vai. 
vakaro.

Draugai esate kviečiami dalyvau
ti šiame susirinkime, nes reikės 
išrinkti atstovus į 15-tą apskrities 
k on f o r e n ciją, kuri jvyks kovo 
(March) 19 d., 10 vai. ryto. Galė
site pasiimti knygas, kurie dar ne
sate pasiėmę. Komitetas (20-21)

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 

kovo (March) 10 dieną, svetainėje 
1150 N. 4th St. Prasidės 7:30 vak.

Draugai ir 
šj susirinkimą, 
kybės leidžia, 
bininkus filmų 
mėnesio (balandžio) pradžioje.

(19-20)

draugės, atvykite į 
kuriems tik aplin- 

Reikės išrinkti dar- 
rodymui ateinančio

Komisija

ROCHESTER, N. Y.
Priminimas, kad bus šaunus pa- 

žmonys kovo (March) 11 d., 6 vai. 
vakare, Gedimino salėje.

Rengia abi LDD kuopos
Uždarbį skirsime spaudai.
Maloniai kviečiame visus atsilan

kyti.
dą.

Atsilankymu paremsite spau- 
Rengimo komisija (19-20)

MIAMI, FLA.
Auksinio “Laisvės" jubiliejaus 

pietūs jvyks kovo 12 d. Žekonių 
sode, 3975 S. W. 37th St. Pietūs 
12:30.

Mūsų prityrusios šeimininkės ruo
šiasi surengti tikrą puotą. Čia bus 
proga susitikti turistų iš arti ir 
toli. Kviečiame dalyvauti. Sma
giai laiką praleisite ir "Laisvės" 
gimtadienį paminėsite. Rengėjai

, ' (19-20)

185

Paryžiuje trauktus paveiks
lus. Buvo labai įdomu juos 
pamatyti. Ji gražiai apie 
kiekvieną paveikslą paaiš
kino.

Po to J. Grybas visus da
lyvius pavaišino.

Susirinkimas buvo visa
pusiai naudingas.

Kuopos narys

Čeveryky siuvėjai 
streikuoja

Apie 3,000 United 
Workers narių išėjo strei
kam Streikas paliečia apie 
šimtą dirbtuvių New Yor
ke.

Streikieriai 

Shoe

reikalauja LLD 1 kuopos susirinki- 
dviejų metų kontrakto su mas įvyks kovo 10 d., 7;30 
penkių centų į valandą pa- v.v., 102-02 Liberty Avė., 
kėlimu, taipgi pagerinti Ozone Park, Visi nariai da

lyvaukime. Valdyba
kėlimu, 
medikalinę pagalbą.

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

BANKETAS
Rengia A.L.D.L.D. 7-toj.i 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
Kviečiame 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, keliese atvykstate, o komisija palaikys jums banketo 
bilietus. Rašykite: J. Jaskevich, 29 Endicott St., Worcester, Mass.

Šis banketas yrą rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

Po miestą pasidairius
Michael J. Quill, Trans

port Workers unijos prezi
dentas pranešė, kad lėktu
vų patarnautojų unija, ku
ri turi 7,000 narių, įstojo į 
TWU. Tai dabar prie TW 
unijos jau priklauso 30,000 
darbininkų, kurie dirba or- 
laukiuose ir lėktuvuose.

Kovo 19 d. pasiduos ope
racijai New Yorko miesto 
majoras Wagneris. Jis ne
girdi viena ausimi. Bet 
dabar pradėjo augti prie 
dešinės ausies navikas, tai 
turės jį išplauti.

Sheffų šeimoje, 828 Wall- 
about St., Brooklyne, pa
valgė mergaitė ir berniukas 
ir staigiai susirgo. ' Juos 
nugabeno į Greenpoint li
goninę. Berniuką pagydė, 
o 7-nių metų mergaitė mi
rė nuo nuodingo maisto.

Brooklyno karinio laivy
no stovykloje taiso lėktuv
neši “Constallation,” kuria- 
me buvo kilęs gaisras 1960 
m. gruodyje. Dirba 4,000 
darbininkų. Gaisro nuosto
liai siekia apie $50,000,000.

Kovo 8 d. “The New 
York Times” tilpo Corliss 
Lamont laiškas. Jis kriti
kuoja “Timesą” ir kitą ko
mercinę spaudą už tai, kad 
besilaisvinančias šalis tuo
jau apkrikštija “komunisti
nėmis.”

Lamont rašo, kad jeigu 
kuri šalis jau tik padarė 
prekybos sutartis su socia
listinėmis šalimis, kaip ta
tai padarė Kuba, tai tuojau 
ją jau apšaukia “komunis
tine.” Betgi, prekybos ir 
kitokias sutartis su Tarybų 
Sąjunga ir kitomis socialis
tinėmis s a 14 imi >s turi ir 
Jungtinės Valstijos, bet dėl 
to jos nepatampa “komu
nistinėmis.” ,

PRANEŠIMAS

Rengėjai

ĮVYKO KONFERENCIJA
Berlynas. — Įvyko socia

listinių šalių delegatų e ko-, 
nominiais reikalais konfe
rencija. Dalyvavo: Albani
ja, Bulgarija, TSRS, Lenki
ja, Rytų Vokietija, Čeko
slovakija, Vengrija, Rumu
nija, Kinija, Liaudies Mon
golija ir Šiaurės Vietna
mas. * V,WĮ

Paieškojimai
Ieškomas Kazimieras Eitutis, ki

lęs iš Alsėdžių, Raišiotų kaimo. 
1930 m. gyveno Chicago, Ill. Pra
šau atsiliepti, turiu svarbų reika
lą iš Lietuvos. Stella Rumbutis, 
West Bergen Rd., Bergen. N. Y.

Birūta Rutkauskaitė prisiuntė 
man laišką iš Lietuvos, prašė ma
nęs pagelbėti jai surasti jos dėdę 
Aleksandrą Rutkauską. Jis paeina 
nuo Mažeikių, Žemelės miestelio. 
Kas žinote apie jj, malonėkite pra
nešti man. Jis gyvena Chicago, III. 
Nežinia, ar jis pavienis, vedęs, ar 
turi šeimą. Būsiu dėkingas. Ado
mas Drejeckis, Goddard Rd., Lewis
ton, Me. (20-21)

Esu viena moteriškė, gyvenu New 
Yorko. užmiestyje, gražioje, ramioji 
vietoje. Norėčiau gauti viduramžę 
moteriškę gyventi su manim. At
skiras miegamasis ir privilegija nau
dotis virtuve.

Rašykite. B. K.. 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Arba telefonuokite HU. 7- 6714
(20-24)

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskj dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai-

Pertaisymai veltui.
LUTA CLOTHING

St. Nicholas Ave. (187-188)
NYC., IRT 191st.

n os.

1556

Telefonas Circle 5-7711

Mes. taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite 

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

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

COSMOS 
TRAVEL BUREAU 

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY
I LENINGRADĄ 

Balandžio 13į ir liepos 11, 1961

Vietų skaičius fibotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.
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