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KRISLAI Apsiginklavimo pelnai ir 
kompanijų konkurencija

Smūgiu į smūgį, 
sako Castro

Laoso premjeras dirba del 
taikos Tolimuose Rytuose

New Yorkas. — Jungti
nės Valstijos virš 42 bilijo
nus dolerių išleidžia apsi
ginklavimo reikalams. Ap
siginklavimas yra baisus 
pinigų eikvojimas ir žmo
nėms apsunkinimas. Bet jis 
neša didelius pelnus toms 
kompanijoms, kurios gink
lus ir amuniciją gamina.

Vėlesniu laiku net pikta 
konkurencija eina tarp di-

di"1 džiųju firmų, kurios gami- 
t na raketas ir kitokius įren- 
' i gimus, nes kiekviena nori 

i daugiau ių gauti.
American Telegraph & 

Telephone Co. gavo užsa
kymu už $170,000,000; Ge
neral Electric Co. — $280,- 
000,000; Radio Corp. —

au 
vi

K. Giedrio 70-asis gimtadienis.
Apie A. Šapoką.
Puola M. Sluckį. j
Argentinoj bloga.

— Rašo R. Mizara —
Praėjusią savaitę šioje ko- į 

himnoje rašiau apie mūsų va- 1 
jininkus, apie jų didį darbą, 

□^atliktą vajuje.
* Dabar noriu tarti žodelį iri 

apie visus duosniuosius laisvie-' 
čius, prisidėjusius prie jubilie-į 
jinio (atsarginio) “Laisvei” 
fondo sukėlimo.

Jūs, draugai ir draugės, 
koję į šį fondą, atlikote 
siems laikams atmintiną 
džiulį darbą!

Kiekvienas jūsų duotas
leris, kiekviena penkinė ar de
šimtinė rodo, kad mūsų laik
raštis, mūsų spauda turi už
tikrintą ateitį, kad ji gyvuos!

Jūsų suteiktos laikraščiui 
didesnės ar mažesnės dovanos 
buvo “Laisvės” auksinio jubi
liejaus nuoširdžiausias sveiki
nimas! Mes tai žinome, mes 
tai įvertiname. Tai didžiai 
įvertina visa pažangioji JAV 
lietuvių visuomenė.

Lietuvos žmonės — visuo
menininkai, menininkai, rašy
tojai ir eiliniai piliečiai taip
gi labai įvertina ir pasako sa
vo sveikinimuose, kurie tilps 
jubiliejiniuose “Laisvės” nu
meriuose !
t Dėkui, labai dėkui, mielieji 

Aukotojai'.

$200,000,000.
Tuo gi kartu Ij^kheed 

Aircraft Corp., Boeing Air
plane Co ir kitos vėl konku
ruoja, kuri iš jų daugiau 
gaus užsakymų pagamini
mui bombonešių.

Boeing Airplane Co. vir
šininkas sako, kad 1960 
metais jų pelnai buvo du 
kartus didesni, kaip 1959 
metais. Pelnai buvo $24,- 
462,000, tai 8,000,000 kom
panijos šėrų paaugo po 
$3.07. Lockheed Aircraft 
Corp, tik šiomis dienomis 
gavo užsakymą pastatyti 
100 sprūsminių transporto 
lėktuvų armijai, už kurių 
pastatymą gaus $1,000,000,- 
000.

Havana. — Havanos uni
versitete kalbėjo Kubos 
premjeras Fidel Castro. Jis 
sakė, kad Kliba trokšta ge
rų santykių su kitomis ša
limis, bet į “smūgį pasiren
gus atsakyti smūgiais”.

Castro sake, kad “JAV 
nekeičia savo politikos link 
Lotynų Amerikos, tik kei
čia taktiką, kad ten jų ka
pitalistai išsilaikytų galio
je”. Jis sakė, kad “JAV ka
pitalistai negalės papirkti listai viešpatauja 
Lotynų Amerikos žmonių, diktatorių. 
.. ...... ....... .... ... ........................................ —-------

ir New Delhi. — Iš Bur
iuos Indijon atvyko Laoso

kurie siekia politinės 
ekonominės laisvės”.

Castro sakė, kad jeigu premjeras princas W Phou- 
Jungtinėse Valstijose ar jų ' ma. Jis dabar lankysis Azi- 
kontroliuojamoje šalyj e įjos ir Europos šalyse, kad 
bus suorganizuota Kutins paveikus valstybes, idant 
pabėgėlių “valdžia užsieny- jos sutiktų su sušaukimu 
je”, tai tada Kuboje bus I 14-kos Azijos valstybių 
suorganizuota ne tik Puer- i k o n f erencijos užbaigimui 
to Rico liaudies valdžia už- i naminio karo Laose, 
sienyje, bet ir visos eilės! Už sušaukimą tokios 
kitų Lotynų Amerikos ša-j konferencijos jau pasisakė 
lių, kur amerikiniai kapita-1 Indonezija, Indija, Burma, 
” ‘ pagalba [Kinija, Tarybų Sąjunga,

Vakarų vokiečiai gerinasi 
ir krauna naštą ant JAV

Anglija ir visa eilė kitų 
valstybių. Jai prieštarauja 
Jungtinės Valstijos.

Iš Washington© praneša, 
kad Kenedžio administraci
ja nutarė dar daugiau duo-į 
ti militarinės i

Bouno Oumo “valdžiai,” 
kuri ginklų pagalba pagro
bė galią Vientiane mieste.

Kas dėl įvykių fronte, 
tai Liaudies armija laimėjo 
vieną po kitos pergalę. As
sociated Press korespon
dentas rašo, kad Liaudies 
armijoje yra tik 8,000 ko^ 
votojų, o Bouno Oumo 
“valdžia” turi 30,000 ka
reiviu. bet prieš liaudiečius 
neatsilaiko, nes kareiviai 
nenori kariauti. Sako, kad 
daug jų pereina į liaudiečių 
pusę.

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė pasiuntė Tary
bų Sąjungai savo pasiūly- 

pagalbos mus Laoso reikaluose.

Kovo 15 d. sukako 70 me
tų amžiaus, kai gimė Kazys 
Giedrys, kovotojas, revoliucio
nierius, kurį smetonininkai su
šaudė 1926 m. gruodžio 27 d.

K. Giedrys yra gyvenęs ir 
veikęs Jungtinėse Valstijose. 
1917 metais jis su V. Kapsu
ku ir kitais išvyko į Rusiją, o 
1923 metais grįžo Lietuvon 
dirbti.

Apie K. Giedrį įdomių duo
menų suteikia Ksavera savo 
straipsny, kuris tilps “Lais
vės” jubiliejiniame numery 
balandžio 2 dieną.

Toronte, bekasdamas prie 
savo namų nuo šaligatvio snie
gą, mirė A. Šapoka, “Tėviš
kės žiburių” redaktorius.

A. Šapokos redaguotas laik
raštis buvo klerikališkas, bet, 
reikia pripažinti, jis buvo pa
doresnis už pranciškonų ir 
marijonų laikraščius. Jame 
kai kada surado vietos žodžiui 
ir tie, kurie stoja už kultū- 

fjcinį bendradarbiavimą su Ta- 
*rybų Lietuva. Jame tilpo ir 
viena kita iš, Lietuvos žinia, 
pasakojanti apie kultūrinius 
pasiekimus.

Kas dabar redaguos tą 
laikraštį, nežinau.

Marijonų laikraštis rašo, 
kad A. Šapokos laidotuvių 
proga, apie' pusė palydovų 
“priėmė komuniją už jo vėlę.” 
Kokia galėtų būti “Šapokos 
vėlei” nauda iš to, kad tūli jo 
palaikų palydovai “suvalgė 
dievo kūną”?.. Gal nė Salia
monas negalėtų atsakyti 
klausimą.

i ši

Sugrįžę namo iš JAV 
tuviai turistai, dalijasi 
žmonėmis savo įspūdžiais. Ra
šytojai M. Sluckis ir A<lf. Bie
liauskas savo įspūdžius para
šė spaudoje: Sluckis — “Lite
ratūra ir menas” savaitrašty, 
Alf. Bieliauskas—“Švytury.”

Veiksnių spauda pradėjo 
malti malimalienę ypatingai 

tie

lie
su

• prieš M. Sluckį. Ir ko 
“veiksniai” nepriplepa!

Nejaugi jie tikėjosi, kad M. 
Sluckis rašys taip, kaip jie

Reikia p a s a k y ti, jog 
Sluckis vaizdžiai nupiešė,

M. 
sa-

Liuteronų pareiškimas viešų 
mokyklų reikalais

Washingtonas. — Kata
likų bažnyčia daro spaudi
mą į Kenedžio administra
ciją, kad, prieš JAV Kon
stitucijos dėsnius, būtų tei
kiama parapijų r mokyk
loms finansinė parama. Tai 
sujudino plačiąją visuome
nę. Viena po kitos religinės 
grupės ir organizacijos pa
sisako tuo reikalu.

Lutheronų Bažnyčių Ta
rybos vardu pareiškimą pa
darė Robertas E. Van Deu- 
sen. Ši taryba atstovauja 
5,000,000 suaugusių žmo
nių. Deusen sako, kad mū
sų šalyje mokyklų reikalai 
yra gerai sutvarkyti: į vie
šąsias mokyklas kelias ati
darąs visiems ir net versti-

nas, o kur tas varžoma, tai 
prieš tai kovojama.

Jis pareiškė, kad iš fede- 
ralinių įplaukų teikimas fi
nansinės. pagalbos katalikų 
parapijų mokykloms, arba 
paskola iš federalinių šalti
nių pasitarnautų žemini
mui viešųjų mokyklų ir pa- 
akstintų kitas religines 
grupes prie tokių pat rei
kalavimų. Galų gale tas 
“mokslas” paskrstytų mūsų 
šalies gyventojus į grupes 
ir vestų prie nesutikimų.

Lutheronai sako, kad mū
sų šalyje kiekviena religinė 
grupė, jeigu ji nori, gali 
turėti savo mokyklas, bet ji 
pati ias privalo ir užlaiky
ti. "

Bonna. — Heinfich von 
Brentano, Vakarų Vokieti
jos užsienio reikalų minist
ras, pateikė spaudai ilgą 
straipsnį. Jis giria Jungti
nes Valstijas už “išgelbėji
mą pasaulio' nuo komuniz
mo”, gerinasi prie jų, siū
lo jomš užimti diktatorišką 
poziciją NATO reikaluose, 
bet tuo pat ‘kartu NATO 
apsiginklavimo naštą su
verčia ant Jungtinių Vals
tijų pečių. • '

Diplomatai > ir - politiniai 
veikėjai numato, kad Vaka
rų Vokietija turi du tiks
lus: (1) Remti Jungtines 
Valstijas, kad jos perimtų

į savo rankas visą vadovy
bę Europos sausumoje, kad 
tuo neprileistų prie galios 
Francūzijos, kurios prezi
dentas De Gaulle to reika
lauja. (2) Remdami Jung
tinių Valstijų pirmenybę 
NATO komandoje, tuo pat 
kartu vokiečiai nori išsi
sukti nuo padengimo išlai
dų užlaikyme JAV armijos 
Vakarų Vokietijoje.

Vėlesniu laiku ne vien 
JAV, bet ir Anglija stato 
reikalavimą, kad Vakarų 
Vokietija prisidėtų prie iš
laidų padengimo amerikie
čių ir anglų armijos užlai
kymo Vakarų Vokietijoje.

Kenedžio valdžia planuoja 
organizuoti j aunu “korpusus

Ginčai Anglijos Darbo 
partijoje padidėjo

Londonas. — Anglijos

Kuboje organizuoja 
100,000 jaunuolių

Havana. — Balandžio 15
dieną baigiasi Kuboje mo-1 Darbo partijos parlamenta- 
kyklose užsiėmimai. Kubos ri 
vyriausybė siekia suorgani
zuoti 100,000 jaunuolių, 
nuo 13-kos metų amžiaus. 
Jie bus siunčiami į kaimus 
ir miestelius mokymui su
augusių žmonių.

Havana mieste 3,000 mo
kytojų pasižadėjo stoti j 
darbą kartu su jaunuoliais.

Nors Kuboje, mokslas bu
vo verstinas, bet jis buvo 
katalikų bažnyčios ranko
se, tai 1950 metais tik pusė 
vaikų lankėsi į mokyklas. 
Todėl beraščių ir mažaraš
čių daug yra.

rinė frakcija išmetė laukan 
penkis darbiečius, kurie bu
vo priešingi partijos vado
vybės politikai nusiginkla
vimo klausimais. Tai gali 
privesti prie partijos suski
limo. Pašalinimas praves
tas 90 prieš 63. Tai parodo, 
kad kairysis sparnas yra 
labai stiprus.

JAV RB-47 lėktuvas 
skraidė virš TSRS
Washingtonas, —■ Tary

bų Sąjunga pareiškė, k a d 
nepaisant užtikrinimo, jog 
JAV lėktuvai neskraidys 
virš TSRS teritorijos, jie 
skraido.

Sausio 30 d. JAV RB-47 
bombinis lėktuvas skraidė 
virš Tarybų Sąjungos Vize 
salos, Karo jūroje. Tai įvy
ko 10 dienų po to, kai Ke
nedis pradėjo eiti preziden
to pareigas.
........ .....        .u. ....

Žmonių sujudimas 
ispanų Sacharoje

Rabats, Marokas. — Su
judo žmonės už laisvę Ispa
nijos pavergtoje. Sacharoje. 
Atlanto pakraštyje ir Ma- 
jasi liaudies partizanai.

Ispanijos Sachara randa
si į pietų pusę no Maroko. 
Ji užima 73,362 ketv. mylių 
plotą, bet retai apgyventą. 
Ispanijos fašistai sako, kad 
sukilimus kursto marokie
čiai ir alžyriečiai.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė planuoja or
ganizuoti Jaunimo Auklėji
mo Korpusųp (Youth Con
servation1 dorps). Manomą, 
kad būtų galima į tokius 
korpusus įtraukti apie 200,- 
000 berniukų tarp 17 ir 19 
metų amžiaus.

Jaunimo korpusai bus 
organizuoti liuosanorių pa
matais. Jaunuoliai, vado
vystėje Darbo departamen
to, gyvens stovyklose, kaip 
ir kareiviai. Jie atliks leng
vus darbus ir gaus algą, ku
ri per metus sieks iki $2,- 
700. Manoma, kad tas pa
dės nedirbančių šeimoms.

Jaunimo korpusus pla
nuojama organizuoti pasi-

remiant 1933 m. Kongreso 
priimtu įstatymu. T a d a , 
Konerests priėmę įstatyme 
ir Roosevelto* vyriausybe 
orgąnizavo jaunimą į Civi- i 
Hari Conservation Corps.

Tie Jaunuolių korįjugąi 
gyvavo virš devyneris me
tus, tai yra, iki Japonijos 
užpuolimo ant mūsų šalies. 
Į juos buvo įtraukta virš 
3,000,000 jaunuoliu. Jie pa
sodino 2,356.000,000 mede
lių, 6,600.000 atliko įvairių 
darbų upių kontroliavime, 
6,459,000 dienų praleido 
miškų darbuose ir jų ap
saugojime nuo gaisro < ir 
101,777,000 akrų žemės plo
tą apvalė nuo brūzgynų, 
akmenų ir kitokių kliūčių.

tr

Vėliausios žinios

Maistas genda, o 
žmonės alkani

Neseniai Floridos laik
raštis “The Miami News” 
rašė, kad Dale paviete tūk
stančiuose akrų genda ir 
pūsta pamidorai (tomei- 
tės). Farmeriams 
moka, girdi, jas
kų nuimti. Na, o miestuose 
šiuo laiku tomeičių kainos 
iškilusios iki lubų. Žmo
nės negali jų nusipirkti.

neapsi- 
nuo lau-

Varšuva. —Katalikų kar
dinolas Wyszynskis atvirai 
išstojo prieš Lenkijos liau
dies vyriausybę.

kyšime, Niujorko ypatybes, 
kurių mes, čia gyvendami, ne
pastebime.

šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Buenos Aires, Argenti
nos sostinės. Reakcija ten ir 
vėl kirto srhūgį pažangiesiems 
lietuviams. Bet apie tai smul
kiau teks parašyti vėliau.

DAR PASKELBS 
KRIMINALISTŲ
Yorkas.
Jewish Congress,

The

/

Ankara. — Turkijos teis
mas nuteisė 26 suokalbinin
kus nuo šešių mėnesių iki 
ketverių metų kalėjimo. 
Juos rado kaltais suokalby
je nuversti dabartinę Tur
kijos valdžią.

Nuo 1950 m.Taipei
Jungtinės Valstijos davė 
už' $1,100,000,000 ekonomi
nės pagalbos Čang Kai-še- 
ko režimui.ŽYDAI

1,500
New 

World
kuris turi centrą New Yor
ke, pranešė, kad sąryšyje 
su teismu nacių krimina
listo Adolfo E'ichmanno, jie 
paskelbs virš 1,500 nacių 
kriminalistų vardų.

Tie kriminalistai gyvena 
Jungtinėse Valstijose, Ar
gentinoje, Brazilijoje, Ang
lijoje, Švedijoje ir kitose 
Vakarų valstybėse.

Norfolk, Va. —JAVkru- 
seris “Des Moines” šiemet 
bus įtrauktas į pasenusių 
sąrašą. : , .•

Washingtonas. — Prezi
dentas. Kenedis paskyrė J. 
K. Galbraithą JAV amba
sadoriumi Indijoje.

JAV spe-

Paryžius. — Kalbama, 
kad už 10 dienų jau prasi
dės oficialios derybos tarpe 
Francūzijos ir Alžyro dėl 
baigimo karo.

Atėnai. — Graikija prie
šinga Kenedžio planui teik
ti ekonominės pagal bos 
Bulgarijai.

3-JŲ DIENŲ BUDĖJIMAS 
Už TAIKĄ

Syracuse, N. Y. —Viršu
tinės New Yorko valstijos 
dalies taikos komitetas ruo
šia per velykas 3 dienų bu
dėjimą už taiką. Tokia de
monstracija bus laikoma 
prie Griffiss Air Forces 
Base.

Washingtonas. — Senato 
Užsienio Reikalų Komite
tas užgyrė Ed. R. Murrovą 
—naują JAV Informacijų 
agentūros vedėją.

New Delhi. — . '
cįalus pasiuntinys A. Har- 
rimanas. matėsi su Indijos 
premjeru Nėhru ir tarėsi 
Laoso reikalais..?Taipgi jis 
matėsi ir su. Laoso premje
ru Phouma,

Genoa, Italija. — čionai 
pradėjo statyti atominės 
energijos tanker į.

Daka. — Tornado siautė 
keturiose Pakistano pro
vincijose. Vėjas buvo virš 
100 mylių per valandą. Su
naikino tūkstančius namų 
ir žuvo 180 žmonių.

Ekstra
• b ’

DĖL ĮVYKIŲ LAOSE
“Laisvei” einant į spau

dą, radijo ir televizijos ko
mentatoriai ir komercine 
spauda kalba apie “Kene
džio ultimatumą Tarybų 
Sąjungai”, Jungtinių Vals
tijų ginkluotą intervenciją 
į Laosą ir “Vakarų naujus 
planus” Laoso reikaluose.

žinomi tik šie faktai: (X) 
Tarybų Sąjunga neturi mi- 
litarinių jėgų Laose. Ji pa
laiko diplomatinius ryšius 
su Princo Phouma valdžia, 
prieš kurią sukilo Bouno 
Oumo šalininkai ir įsteigė 
savo “valdžią”. (2) Jungti
nes Valstijos siunčia ginklų 
ir amunicijos pagalbą Bou
no Oumo jėgoms, o Laose 
turi šimtus militarinių spe
cialistų.

Iš žinių matosi, kad 
Phouma šalininkai laimi, o 
Bouno Oumo jėgoms nesi
seka.

Iš Tolimųjų Rytų ateiną 
žinių, kad JAV karo laivy
nas plaukia linkui Laoso.

Little Falls, N, Y. — Bu
lius mirtinai užbadė Stellą 
Bruzgulis, 60 metų amžiaus 
moteriškę.

Sulaukęs 78Praga. — Sulaukęs 78 
metų amžiaus mirė žymus 
čekų muzikas Vada v a s 
Taličas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pas i ū 1 ė 
Kongresui naują planą di
desnei JAV pagalbai talki
ninkams užsienyje.
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Tarasas Ševčenka
ŠIŲ METŲ KOVO 10 D. sukako lygiai šimtas me

tų, kai mirė didis ukrainiečių poetas ir dailininkas Ta
rasas Ševčenka. Šis įvykis buvo atžymėtas visame kul
tūringame pasaulyje.

Ševčienka gimė 1814 metų kovo 9 d. Morincų kaime, 
Kijevo gubernijoje. Jis gimė baudžiauninko šeimoje. Jo 
tėvai anksti mirė, o sūnus per didžiulį vargą pramoko 
skaityti ir rašyti. Iš pat mažens jis pasižymėjo didžiuliu 
palinkimu į dailę ir meną.

Kai kurie rusai dailininkai, pastebėję jaunuolyje ga
bumus ir norą būti dailininku, jį išpirko iš baudžiavos, 
sumokėdami už jaunuolį 2,500 rublių. 1829 metais T. 
-Ševčenka apsigyveno Vilniuje, ir jis čia paliko nema
žus savo pėdsakus: paišybinių kūrinių, poezijos rank
raščių.

Paskui jis apsigyveno Peterburge, kur išleido savo 
poezijos rinkinį “Kozbar”. Vėliau grįžo į Ukrainos sos
tinę Kijevą. Būdamas Kijeve, Ševčenka įstojo į slaptą 
politinę organizaciją, nukreiptą'prieš carizmą. Iš Kije
vo Ševčenka buvo ištremtas, —tremty išbuvo dešimt 
metų. Po to apsigyveno Peterburge ir čia susidraugavo 
su ano meto rusais revoliuciniais demokratais, rašyto
jais, visuomenininkais.

Mirė poetas -tapytoajs 1861 m. kovo 10 d., Peter
burge, tesulaukęs tik 47 metų. Savo paliktame testamen
te T. Ševčenka prašė, kad jo palaikai būtų palaidoti prie 
Dniepro, Ukrainoje; po trumpo laiko tai ir buvo pada
ryta: jie buvo perkelti į Ukrainą, palaidoti ant kalnelio 
prie Dniepro, netoli Kanevos miesto.

*'■ Ševčenkos eilėraščiai yra netik plačiai skaitomi 
Ukrainoje—jie išversti į daugelį kitų kalbų. Jo poezija 
buvo kovinga, nukreipta prieš carizmą, prieš liaudies 
priešus. M. Gorkis apie Ševčenką pasakė: “Jis nusipelno 
aukšto įvertinimo, būtent kaip pirmasis ir tikras liau
dies poetas.”

Tuojau po Didžiosios Spalio repoliucijos, Leninas, 
pasirašydamas po projektais, kokiems įžymiesiems žmo
nėms turėtų būti pastatyti paminklai, į juos įrašė ir T. 
Ševčenkos pavardę. ' '
" šimtąjį T. Ševčenkos mirties minėjimą ruošia New 
Yorko ukrainiečių organižūbŲds. Tai bus kovo 26 d. 
Webster Hall, New Yorke. Pradžia 3 v. p. p.

Kovos prieš žalingus įstatymus
NAUJOJI JAV KOMUNISTŲ partijos pirmininkė 

Elizabeth Gurley Flynn turėjo pasikalbėjimą su spau
dos korespondentais. Ten ji pareiškė, kad šiais metais 
partija nesigailės jėgų kovai prieš opresyvius (nukreip
tus prieš partiją) įstatymus, kad jie būtų panaikinti. 
Kai jie bus panaikinti, tuomet Amerikos jaunimas ga
lės laisviau ir drąsiau susirūpinti partija, jos programa, 
jos veikla.

Prieš partiją yra, kaip žinia, pravesta ypač vienas 
bjaurus įstatymas, būtent, kad ji turinti registruotis 
“kaip svetimos valstybės agentas.” Bet ši partija nėra 
jokios valstybės agentas; ji yra JAV darbo žmonių ko
vinga organizacija, padedanti darbininkų klasei kovoti 
už šviesesnį, gražesnį rytojų, ir už taiką.

JAV Komunistų partijos suvažiavimas įvyks š. m. 
gruodžio mėnesį. Pati pirmininkė Flynn šiuo metu išvy
ko i Niujorko į Vakarus, į Kaliforniją ir kitas vakari
nes valstijas, kur ji pasakys daug kalbų, turės pasitari
mų su veikėjais, platins darbininkišką spaudą.

Jei neklausys, skaldys!
TUOJ ŠVEICARIJOJE prasidės Francūzijos ir Al- 

žyro vyriausybių pasitarimai-konferencija. Ten bus 
svarstytas karo baigimas Alžyre, taipgi paties Alžyro 
ateitis.

Alžyre karas verda jau per šešetą metų. Alžyro 
įpatrijotai, Alžyro liaudis ryžtingai kovojar už nepri
klausomybę, už savo tautinę laisvę. Bet Francūzijos val
dovai vis atsisako alžyriečių reikalavimiiš patenkinti. 
... Alžyriečiai turi suorganizavę savo laikinąją vyriau
sybę, kuri veikia Tunisijoje. Su šia vyriausybe Francū
zijos vyriausybė dabar, rengiasi pradėti derybas.

Bet štai ką Francūzijos premjeras Michel Debre 
^atsargiai” pasakė: Jei Alžyras vis reikalaus visiško 
nuo Francūzijos atsiskyrimo, tai Francūzija tą kraštą 
perskels į dvi dalis!..

Vadinasi, Paryžiaus valdžia atsisakysianti suteikti 
sAlžyriii pilną apsisprendimo teisę. O jeigu jis vis reika
laus pilnos nepriklausomybės, tuomet nuo Alžyro Fran- 
euzija atplėš tą dalį, kur daugiau francūzų kolonistų 
gyvena; vadinasi, suskaldys.

Imperialistai-kolonistai visur taip daro. Anglai su
skaldė Indiją, francūzai ir jų talkininkai — Vietnamą. 
Belgai ir jų talkininkai dabar skaldo Kongą, o francū- 
.žai kolonistai numato suskaldyti Alžyrą.

Skaldyk ir valdyk! Toks kolonistų šūkis. Bet ar 
francūzams pavyks tai padalyti’ Alžyre, liekasi palauk
ei ir pamatyti.

KAIP BAIGĖSI
LOTYNŲ KONGRESAS

Kaip žinia, kovo mėnesio 
pradžioje Meksikos sostinė
je įvyko didžiulis Lotynų 
Amerikos šalių kongresas, 
kurio tikslas buvo: suburti 
jėgas kovai už taiką, už na
cionalinį suve r e n u m ą ir 
ekonominį išsivadavimą.

Paskutiniame Kongreso 
posėdyje bei sesijoje (kovo 
9 d.) dalyvavo apie 10,000 
žmonių. Ten buvo priimta 
rezoliucija. Tasso kores
pondentas apie tai rašo:

Svarbiausias Lotynų Ameri
kos šalių tautų uždavinys, sa
koma rezoliucijose, yra kova 
už nacionalinį išsivadavimą iš 
imperializmo plačiu pasauli
niu antiimperialistiniu ir anti-- 
kolonijiniu frontu. Pagrindi
nė jėga, kuri stabdo Lotynų 
Amerikos vystymąsi, pabrė
žiama rezoliucijose, yra šiau
rės Amerikos imperializmas.

Koferencija priėmė nutari
mą ryžtingiau kovoti už nely- 
giateisišką sutarčių bei susi
tarimų likvidavimą, prieš pro
jektuojamą Pietų Atlanto blo
ką ir pasmerkė, skyrium 
imant, Monroe doktriną ir 
panamerikonizmą, nes jie daro 
žalą nacionaliniam Lotynų A- 
merikos šalių suverenumui.

Konferencija taip pat pa
smerkė Amerikos valstybių 
organizaciją, su. kurios pagal
ba šiaurės Amerikos imperia
lizmas skverbiasi į Lotynų A- 
merikos šalis, ir pavadino 
“Tarpamerikinę regioną 1 i n ę 
darbo žmonių organizaciją” 
įrankiu Lotynų Amerikos d<ar- 
bo žmonėms skaidytį ir krik
dyti. Konferencijos dalyviai 
pareiškė remia panamiečių 
kovą už Panamos kanalo zo
nos grąžinimą Panamai ir esą 
pasiryžę kovoti, kad Lotynų 
Amerikos tautoms* grįžtų teri
torijos, kurias iš jų atėmė 

įJAV vyriausybė.
Jie pareiškė savo solidaru-* 

mą* su Puertoriko, Alžyro ir 
Kongo tautomis, kovojančio
mis- už savo nacionalinę ne- 
prikląusomybę. •; j .

Toliau konferencijos ’ daly
viai pasmerkė “šaltąjį karąT 
bei ginklavimosi varžybas ir 
pareikalavo išardyti karinius 
paktus ir likviduoti visas JAV 
karines bazes Lotynų Ameri
koje, pasisakė prieš atominio 
ginklo bandymus, už visuoti
nį nusiginklavimą ir jo kont
rolę, už uždraudimą naudoti 
branduolinį ginklą, jo atsar
gų sunaikinimą, už karinių 
biudžetų sumažinimą.

Konferencija pareiškė, kad 
ji solidarizuojasi su Kubos 
revoliucija ir kad Lotynų A- 
merikos tautos ją remia. Tuo 
atveju, jeigu kils ginkluota- 
agresija prieš Kubą, s'akoma 
vienoje rezoliucijoje, visos 
Lotynui Amerikos tautos lai
kys save taip pat užpultomis 
agresorių ir mobilizuos visas 
priemones agresijai atremti. 
Konferencija pasmerkė anti
komunizmo ideologiją — tau
tų skaldymo’ veiksnį ir impe
rializmo skverbimosi įrankį.

Konferencija 'rekomendavo 
organizuoti kiekvienoje šaly
je’judėjimą už nacionalinio 
suverenumo a p g y n imą, už 
ekonominį išsivadavimą bei 
taiką ir reguliariai rengti Lo
tynų Amerikoje konferenci
jas, panašias j pasibaigusią.

Delegatai nutarė artimiau
siu laiku sušaukti silpnai išsi
vysčiusių Afrikos, Azijos, O- 
keanijos ir Lotynų Amerikos 
šalių atstovų konferenciją, ku-, 
ri sudarytų vieningą tautų 
frontą prieš imperializmą.

Konferencijoje buvo per
skaitytas TSRS Ministrų Ta
rybos Pirmininko N. Chruš
čiovo sveikinimo laiškas, kurį 
susirinkusieji sutiko audrin
gais plojimais.

Konferencijos dalyviai pa
gerbė tylos minute nacionali
nio kongiecių tautos didvyrio 
Patrio Lumumbos atminimų.

APIE NEDARBĄ 
KANADOJE ;

“Liaudies balsas” rašo:
Nedarbas nemažėja, o vis 

didėja. Ir kaip atrodo, tai 
padėtis dar pablogės. Ontari- 
jos vyriausybė planuoja įves
ti taksus ant prekių. Kalba
ma apie uždėjimą 3 procen
tų ar net daugiau. Reiškia,

kad prekės bus 3 proc. ar 
dar daugiau brangesnės. Jas 
įpirkti bus dar sunkiau.
/(Tie, kurie kalba apie tai, 

kad Kanados prekės per brajiT 
gios ir negali atsilaikyti prieš 
kitų ' šalių prekes, kaltę vertė 
ant aukštų algų ir ragino dar
bininkus nusileisti. Dabar gi 
prekių kainą pakels ne algos, 
o vyriausybės uždedami tak
sai.

Korporacijos darosi didelius 
pelnus. Jos faktinai turi per 
daug liuoso kapitalo. Ieško 
dirvos investmentams užsie
niuose. Kodėl gi nepadidinti 
taksų ant pelno ?

Sumažinus pelnus, padidi
nus darbo žmonių perkamąją 
galią, prekių perteklius grei
tai sumažėtų, Daug kanadie
čių kenčia didelius nedatek- 
lius. Vietoje yra didelė rinka 
ir maistui ir kitiems gami
niams. Reikia tiktai negailėti 
savo žmonėms didesnių paja
mų.

■> Kapitalistų vadeivos, kaip 
matyti, visai ndsiorientuo j a..' 
Jie neatlieka to, ką kapitaliz
mo rėmuose galėtų atlikti sa
vo sistemai išlaikyti. Jie el
giasi labai aklai, šauksmai, 
kad komunizmas yra didelis 
kapitalizmui pavojus, nieko 
nepadės. Tokie šauksmai ne
pašalins ekonominio krizio, 
kuris yra pačios kapitalistinės 
sistemos liga.

Toronte padėtis tiek pablo
gėjo, kad jau vaikai vedami 
į Šcott misiją. Pirmą dieną 
misijoj valgė apie 40 vaikų. 
Kokios gi ateities jie gali ti
kėtis ?

Taigi nedarbas Kanadoje 
nemažėja; nemažėja jis ir 
pas mus, Jungtinėse Valsti
jose. Tiesa, kai kurie opti
mistai skelbia, . kad JAV 
nedarbas jau pasiekęs dug
ną, giliau negalįs lįsti, bet 
kiti sako: netiesa. Jie sako, 
dar galime tikėtis didesnio 
bedarbių skaičiaus. Šiuo 
mėtų pas : mus, bedarbių 
skaičius oficialiai pripažin
tas- 6,500,000, į)et* veikiau
siai jų- yra daugiau.
A---------T.,..,,

Senas Vincas

Tarybų Lietuvos kolūkiai 
yra įvairaus dydžio. Jų val
domos žemės plotai siekia 
nuo 1,000-1,200 hektarų iki 
4,000-5,006 irMaugiau hek
tarų. Tačiau daugiausia 
yra kolūkių, kurių viduti
nis žemės plotas sudaro 
apie 2,000 - 2,500 hektarų, 
t. y. ariama žemė, o taip 
pat pievos, ganyklos ir kol
ūkiniai miškai..

Visus kolūkio reikalus
tvarko kas dvieji metai kol
ūkio narių renkama kolūkio 
valdyba ir jos pirmininkas,
o taip pat revizijos pirmi
ninkas atsako už visą kol
ūkio ūkinę ir finausinę 
veiklą. Kitaip tariant, jie 
parenka auginamas kultū
ras, nustato jų plotus, pla
nuoja, kiek ir kokių gyvu
lių laikyti, numato staty-
bas, melioravimo darbus ir 
jų apimtį, rūpinasi techni
kos įsigijimu ir jos priežiū
ra, sodų įveisimu, kelių tai
symu —■ žodžiu, nėra tokio 
darbo kolūkyje, kuriuo ne
sirūpintų kolūkio valdybos 
nariai ir jos pirmininkas.

Jautri, prakilni ir ryž
tinga' širdis Sustojo plaku
si, Mūsų senoji’ Amerikos 
lietuvių karta nustojo savo 
mylimo guodėjo, žadintojo, 
įkvėpėjo kovai už gražesnį 
ir šviesesnį gyvenimą dir
bančiųjų ir išnaudojamųjų 
savo brolių, o sykiu ir vi
sos darbininkijos.

Senas Vincas vargšu gi
męs, vargšu augęs, vargo 
visą savo gyvenimą ir 
vargšu būdamas mirė. Bū
damas tikru proletaru, jis 
nesistengė ieškoti turtų ir 
blizgesių, bet visą savo ta
lentą, patyrimą ir žinojimą 
naudojo ir atidavė kėlimui 
gerovės tokių vargšų, kaip 
jis pats.

Mes apverkiame jo pasi
traukimą iš gyvųjų tarpo, 
bet jo darbai, jo idėjos ne
pasitraukė; jos pasiliko ir 
dar ilgai . ilgaį gyvuos ir 
kvėps, naujas gęntkartes 
dirbančiųjų ryžtinągi sto
vėti sargybeję < savo teisių, 
savo gerbūvio,,. ;

Jo paliktasis-; botagas be- 
gailestingai pĮąk^ ir plaks 
darbininkų išnaudotojus ir 
monelninkus,. .

Ilsėkis, broli, atlikęs pa
vyzdingą kelionę.

Arėjas

LEIPCIGE YRA ŽYMI 
PARODA

Leipcigas. —- Leipcigo 
mieste, Rytų Vokietijoje, 
atsidarė Pasaulinė indust
rinė paroda. Dalyvauja 52 
Šalys. Tūkstančiai suvežta 
visokių mašinų^ įrankių ir 
įrengimų. Gražiausias pa
viljonas yra Tarybų Sąjun
gom. Dalyvauja 200 firmų iš 
Vakarų Vokietijas .ir kele
tas Jungtinių VaĮstijukom-, 
panijų, jų tarpe Sutton 
Steel & Metahdorp.

nis kolūkiečių susirinkimas, 
o ne valdyba. Kolūkio val
dyba tvarko visus reikalus 
tik laikotarpiu tarp visuo
tinių susirinkimų. Tačiau 
ir jos teisės yra ribotos. Pa
vyzdžiui, ūkinės ir finansi
nės veiklos planai įsigaliuo- 
ja tik tuomet, kai juos pa
tvirtina visuotinis kolūkie
čių susirinkimas. Visuoti
nis susirinkimas taip pat 
būtinai turi tvirtinti meti-

Valdybos posėd ž i a m s , 
kaip taisyklė, vadovauja 
kolūkio pirmininkas, kuris 
taip pat yra vienas kolūkio 
valdybos narių. Kolūkio 
valdybos posėdžiuose, aišku, 
pirmiausia svarstomi ūki
niai klausimai. Tačiau val
dybos pareiga — taip pat 
rūpintis kiekvieno kolūkie
čio reikalais. Ji svarsto 
įvairiausio pobūdžio kolū
kiečių pareiškimus, prašy
mus, skundus. Kitaip ir 
būti negali — juk ji išrink
ta visuotiniame kolūkiečių 
susirinkime, į ją kolūkiečiai 
žiūri ne vien kaip į ūkinių 
darbų vadovą, organizato
rių, bet kaip ir į savo drau
gą ir • patarėją. Kolūkietis 
žino, kad, kreipdamasis į 
valdybą, visada galės iš
spręsti vieną ar kitą reika
lą, nes jis į ją išrenka ge
riausius savo darbo drau
gus, ne tik gerai nusima
nančius ūkiniuose reikaluo
se, bet ir jautriausius, są
žiningiausius žmones.

Jei pasitaiko, kad kolūkio 
pirmininkas arba kuris ki
tas valdybos narys kolūkie
čių pasitikėjimą praranda, 
jie pakeičiami kitais, nelau
kiant eilinių rinkimų.

Kolūkio valdybos darbą, 
visų pirma jos ūkinę-finan
sinę veiklą, kontrol i u o j a 
kolūkio revizijos komisi
ja. . Ji ne rečiau kaip 
kiekvieną metų ketvirtį da
ro revizijas ir apie jų rezul
tatus informuoja kolūkie
čius visuotiniuose susirin
kimuose, Kolūkio gyvenime 
revizijos komisijos vaidina 
labai svarbų vaidmenį. Tai 
akys, kurios stebi, ar tei
singai tvarkomos piniginės 
lėšos, ar nešvąistomas kol
ūkio turtas, ar nepiktnau
džiaujama, revizijos komi
sijos tikrina, ar nepažei
džiamas pagrindinis kolū
kio gyvenimo įstatymas — 
žemės ūkio artelės įstatai. 
Revizijos komisijos privalo 
greitai reaguoti į kiekvieną 
kolūkiečio skundą. Todėl 
jos, be eilinių revizijų, da
ro ir vadinamąsias “netikė
tas,” “staigias.”

Kokia kolūkių valdybų 
sudėtis? Ji gali būti labai 
įvairi. Kai kuriuose kolū
kiuose valdybos narių skai
čius neviršija septynių žmo
nių, o kai kur yra iš vie
nuolikos ir daugiau asme
nų. Žinoma, - juo kolūkis 
turi daugiau žemės, tuo ir 
Valdybos narių skaičius di
desnis. . •

Aukščiausias kolūkio val
dymo organas yra visuoti-

nes apyskaitas, pajamų pa
skirstymą, išdirbio normas 
ir tarti savo galutinį žodį
eile kitų atvejų. Sakysime, 
jeigu kolūkiečiai nesutinka 
su valdybos projekte pa
teiktomis išdirbio normo-

mis, valdyba turi paruošti 
naujus pasiūlymus.

Tai rodo, kaip demokra
tiškai valdomi kolūkiai. štai 
kodėl kiekvienas kolūkio. * 
narys jaučiasi kolūkyje pil4 
nateisiu šeimininku.

Kolūkių valdybos renkasi 
posėdžių ne rečiau kaip du 
kartus per mėnesį, jeigu 
nėra reikalo dar dažniau 
rinktis. Laikotarpiu tarp 
valdybos posėdžių visam 
kolūkio darbui vadovauja 
kolūkio pirmininkas. Kiek
vienas kolūkio pirmininkas 
dažniausiai turi vieną arba 
du savo pavaduotojus.,Vie
nas jų paprastai rūpinasi 
laukininkyste ir gyvulinin
kyste, o kitas —■ mechani- 
zavimu.

Alg. Liikauskas

Philadelphia, Pa.
Su šių metų pradžia Yurk- 

šaitienė laivu išvyko į Lie
tuvą. Su šių metų pirma 
turistų grupe rengiasi vyk
ti P. Puodis. Puodis yra 
iš Dzūkijos, iš Varėnos.

Drg, Puodis gerai žinomas 
ir senas Philadelphijos gy
ventojas ir pažangių orga
nizacijų narys.

Taksi kebų vairuot o j a i, 
priklausanti lokalui 156, 
skaičiuje 2,500, įgaliojo lo- 
kalo valdybą skelbti strei
ką. Bet bus pranešta vi
suomenei 24-riomis valan
domis anksčiau, negu bus 
paskelbta savininkams ko
va. Piladelpijoje dienos lai
ku kursuoja du šimtai tak
sių. ' Rytais ir vakarais, 
kuomet skubinamas! į dar
bą ir iš (darbo, būna iki 
1,600, t

Pennsylvanijos valstijoje 
didžiausias potvynis; įvyko 
1936 metais,* .padarydamas 
nuostolių už virš du šimtus 
milijonų dolerių. Antras 
nuostolingas vandens išsi
liejimas įvyko 1955 metais.

Bet nuo šių įvykių nėra 
padarytos tinkamos apsau
gos gyvybei, namams bei 
kitiems turtams. Spauda, 
valdininkai tik tuomet kal
ba, daro pažadus, kuomet 
nelaimė įvyksta, bet paskui 
viskas liekasi užmiršta.

gal kiek pagelbės, bet senes
niems bus sunkumų.

Per tūlą laiką Philadel- 
phijoj per spaudą ir tele
viziją buvo kalbama apie 
nedarbo didėjimą. Miesto, 
valstijos ir unijų pareigū
nai nori surasti būdus, kaip 
sumažinti nedarbą.

Bet savo pokalbiuose nei 
vienas neprisiminė, kad rei
kia trumpinti darbo valan
das. Šalies prezidentas Ke
nedis pasakė, kad jisai 
priešingas trumpinimui va
landų, v

Ir mūsų vai d i n i n k a i 
anksčiau ar vėliau turės su
tikti su unijų reikalavi- 
amis trumpinti darbo va
landas.

Na, kuris kitas LLD 1Q- 
tos kuopos narys paseks 
draugę Valentienę gavime 
naujų narių? Seni kuopie- 
čiai turi plačią pažintį su 
vietos, lietuviais,j tik reikia 
p a s i ryžimo nepriklausan- * 
čius pakalbinti. Šiais me
tais kuopa turi narių skai
čiumi pakilti. Ateinančiam 
parengime, balandžio 8-tą, 
Republikonų klube, kur bus 
rodomi iš Lietuvos judami 
paevikslai, bus ta proga. 
Balandžio mėnesį kuopos 
susirinkime pasekime drg. 
P. Valentienę su naujais 
nariais. Pilietis

Provincijų krautuvių sa
vininkai kreipėsi į teisėją! 
William H. Needy su re i-1 
kalavimu panaikinti mini
mum mokesties įstatymą ir 
mokėjimą už viršlaikius 
dirbančioms moterims. 
Aukščiausia mokes tis už 
viršlaikį $1.50. Teisėjas jų 
reikalavimą atmetė.

Philadelphijoje įvyko vieš
bučių, valgyklų ir barten- 
derių unijos suvažiavimas. 
Dalyvavo 1,000 delegatų. 
Suvai žavime kalbą sakė 
AFL-CIO prezidentas Mea
ny, Pasakė, kad nuo 1953 
metų iki 1960 metų darbo 
pajėgos paaugo penkiais 
milijonais, bet tuo pa
čiu kartu darbus gavo 
tik. trys milijonai, o du mi
lijonai negali gauti darbo. 
Nedarbo nebus galimo pa
naikinti, nesutrumpi n a n t 
darbo valandų.

Valdininkų, unijos virši
ninkų prašymai nepagel
bėjo. Fordo dirbtuvė Ches- 
teryje- su 15-ta kovo užsida
rė. Penkiolika šimtų dar
bininkų likosi bedarbiais. 
Kyla planai tos šakos dar
bininkus išlavinti kitų ama
tų.

Bet' kas bus su seno 
amžiaus žmonėmis, kurių 

•įmonės neima? Jauniems

IMS VEIKLA
LMS Antros Apskrities 

vienetai ruošiasi prie 
jubiliejinio koncerto
Balandžio 23 d. 2-rą vai. 

popiet, Montelloj, įvyks 
šaunus koncertas “Laisvės” 
50 metų gyvavimo atžymė- 
jimui. Rūpestingai ruošia
si vienetai saviems išstoji
mams ir bendram dainavi
mui. Jau ilgokas laikas'* 
kaip chorai bendrai sudai
navo. Bus įdomu dalyviai^ 
matyti ir girdėti chorus ga
lingai užtraukiant vieną 
kitą dainužę. Prie to, ren
gėjai, šalia naujų jaunų 
spėkų, tikisi šiame koncer
te turėti ir vieną kitą ve
teraną, seniau daug dai
navusių “Laisvės” koncer
tuose. Rengėjams ir kon
certų lankytojams būtų ma- 
lonu-matyti - girdėti juos 
šiame nepaprastame kon
certe. Prašom tėmyti šio 
žymaus koncerto praneši
mus spaudoje ir ruoštis 
skaitlingai jame* dalyvauti.

M. S.

Tokio. — Pradėta statyti 
du tankeriai po 135,000 to
nų įtalpos. Kiekvieno pa
statymui skiriama po $13,- 
900,00. Stato Idemitsų-Ko^ 
san kompanija.

'2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 24, 1961
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ATVIRAI KALBANT

mandresniais

kam kas pa
šaunamą pa-

Yra sakoma, kad žmogus, 
• kuris papildo saužudystę, 

^ra laikinai protiškai pa
mišęs, bet diena iš- dienos 
minios žmonių palaipsniui, 
palengvėle save žudo ir 
skaito save esančiais pilno 
proto ir net 
už kitus.

Jeigu bile 
sakytų: imk
būklą ir šauk į galvą, ar 
šok nuo augšto namo sto
go, ar gerk stiklą nuodų, ar 
riškis virvę ant kaklo ir 
pasikark, tai klausantysis 
pamanytų, kad patarėjas iš 
proto kraustosi. Įvykdy- 
nimas gyveniman tokių 
patarimų — įvykdy tojui 
reikštų tuojautinę mirtį, o 
kiekvienas normalus žmo
gus—jaunas ar senas, svei
kas ar ligotas — nori gy
venti. Vienok milijonai ne 
tik eilinių, bet ir labai pro- 
tingų žmonių diena iš die
nos nuodija save: gerdami 
alkoholinius gėrimus, rūky
dami tabaką, persivalgyda- 
mi ir valgydami per daug 
riebalų ir kitų kūną dirgi
nančių valgių, nežiūrint, 
kad daktarų jiems tai yra 
griežtai užginta.

Bet, matote, visi tie da
lykai, kada juos naudoji 
pamaži, nesudaro nei 
skausmo, neigi tuoj au
tiniai užmuša, bet, atvirkš
čiai, dar suteikia tuolaikinį 
malonumą, užsiganėdinimą, 
ir žmonės tai daro su pasi
didžiavimu ir demonstra
tyviai, kaip kad jie atliktų 
ką tai gražaus, kilnaus.

Su laiku žmogus pajun
ta, kad su juo kas nors ne
tvarkoje. Eina pas dakta
rą. Daktaras išegzamina- 
vęs suranda, kad kas nors 
gerai, jau ten netvarka, 

,/ su jo plaučiais, širdimi ar 
' skilviu ir dar kuo kitu ne-

šlubavimas. Reikali rigas 
poilsis, ramu m a s, tyra 
kraujo srovė. Daktaras, ša
lia kitų gydymo priemonių, 
nustato valgių dietą, užgi
na rūkymą, alkoholinius 
gėrimus kaipo rimtus aksti
nus, atvedusius prie sune
galavimo.

Vienas ligonis reaguoja į 
tai vienop, kitas kitaip. 
Vienas sako: na, šiandien 
dar užsitrauksiu dūmelį, o 
rytoj tai jau tikrai mesiu. 
Vienas dūmas veda prie ki
to, vienas stikliukas prie 
kito ir lašiniukai prie viso
kių kitų spirgučių.

Pažadas, atidėliojimas vis 
kitai rytdienai, kuri kaip 
tai vis neateina, kol galų 
gale taip besigydy damas 
pamato, kad jo kūnas nebe- 
reaguoja nei į vaistus, nei 

' į kitas gydymo priemones, virš vandens, kaip antis.
Širdis pervargus nuo per- 
sidirbimo, varoma alko
holiniais akstinais. Inkstai, 
bekošdami ir šalindami tri
gubą kiekį pilamų į kūną 
nuodų, užsikemša, suakme
nėja ir sustoja veikę. Ke
penys sudega, sunegalėja. 
Kraujagyslės sudžiūsta, ir 
va, brolau, tavo dainelė jau 
sudainuota. Būtum tu ga
bus poetas, garsus rašyto
jas, išradėjas ar žmonijos 
vadas, tau tas lauktasis ry
tojus neatėjo, nes tu jo ne
norėjai. Tu pasmerkei sa
ve be laikei, ankstyvai mir
čiai per savo bevališkumą.

Nemažai ir mūs lietuvių 
pažangiečių tarpe tokių be
valių, minkštanugarių buvo 
ir yra, kurie norėjo ir nori 
gyventi, bet atsisako savo 
kūno mašineriją tinkamai 
prižiūrėti, ją saugoti. Jie 
atsisako šokti nuo stogo, bet 
nuodindami save palengvėle 
atlieka tą patį aktą.

Arėjas

ĮVAIRUMAI
Japono pasakaitė

i i

Laike Antrojo pasaulinio 
karo dabartinis Jungtinių 
Valstijų prezidentas John 
Kenedis komandavo nedide
lį karo laivelį ( torpedo 
boat). 1943 m. rugpjūčio 
2 d. tas laivelis stovėjo sar
gyboje Blackett sąsiauryje, 
prie Naujosios Gvinėjos.

Tuo kartu ten atplaukė 
šeši japonų naikintojai, 11- 
ji fotilė, komandoje kapi
tono Katsumori Yamashi- 
ro. Yamashiro buvo ant 
naikintojo “Amagiri.” Jis 
pamatė amerikiečių laivelį, 
plūduruojantį sąsiaur y j e, 
kaip vėliau kapitonas sa
kė, “priešo laivas tupėjo n
Japonai apie 35 mylių grei
čiu smogė į amerikiečių lai
velį, perlaužė jį pusiau, du 
jūrininkus užmušė, kiti pa
biro į vandenį.
tas John Kennedy (Kene
dis), dabartinis JAV pre
zidentas, ir keletas jūrinin
kų išplaukė ant salukės, 
nuo kurios juos kitas Jung
tinių Valstijų laivas paė
mė.

Žinoma, buvo karas ir ja
ponų pasielgimas buvo pri- 
skaitytas prie “didvyrių žy
gio.”

Bet dabar John Kenedis 
yra Jungtinių Valstijų pre
zidentas, o Katsumori Ya
mashiro, kaip tada, taip ir 
dabar dar tik kapitonas. 
Kaip žinome, JAV padik
tuoja Japonijai politiką, 
tai japonų kapitonas su
galvojo “pasigerinti” ir pa
sakoja, kad jis li943 metais 
visai nenorėjo Jungtinių 
Valstijų torpedinį' laivą nu
skandinti, o kada- japonų

laivas “Amagiri” buvo apie 
1,000 mastų nuo JAV laive
lio, tai net buvo įsakęs su
laikyti laivą, bet nesuspėjo.

Kad japonas tą pasakoja, 
tai nenuostabu, gal jis jau 
tada “žinojo,” kad Kenedis 
po 19-kos metų bus JAV 
prezidentas. Bet keista ame
rikinė komercinė spauda. 
“New York Journal -Ame
rican” šią japono pasakai
tę išspausdino 1961 m. va
sario 27 d. po didžiausia 
antrašte: “/ Rammed Ken
nedy PT Boat by Mistake.” 
Tas parodo, kaip komerci
nės spaudos redaktoriai 
“įvertina” amerikiečių kul- 
tūriškumą.

Skaitytoji! Balsai
J. Urbanavičius, montre- 

alietis, atsinaujino “Lais
vės” prenumeratą, paauko- 

Leitenan-1 jo į jos fondą, siunčia “L” 
štabui linkėjimų ir, tarp 
kitko, rašo:

“Kuomet ‘Laisvė’ pradė
jo eiti du kartu savaitėje, 
tai ji pateikia labai daug 
gerų straipsnių.”

K- Rutkus iš Radviliškio, 
i Lietuvos, rašo savo seseriai 
|M. Kamašauski-enei į 
i Grand Rapids, Mich. Po 
I pateikimo žinių ir atžymė- 
jimo apie baisenybes, per
gyventas karo laiku, tarp 
kitko, rašo:

“Gaunu ‘Laisvę’... Man 
įdomu ‘Laisvę’ pasiskaityti- 
Randu žinučių iš tų vietų, 
kur gyvenu. Matosi, kad 
dabar lietuviai Amerikoje 
jau nebe taip gyvena, kaip 
gyveno seniau... ‘Laisvė’ 
baisingai rašo.” * . , .

Miami, Fla.
LMS SUVAŽIAVIMUI
Miamės ir apylinkės lie

tuviai su pradžia šių metų 
pasirodė gana duosniais ge
riems tikslams. “Laisvė,” 
“Vilnis” ir “Liaudies bal
sas” gauna gražios para
mos iš miamiečių.

Bet dažnai mes pamirš
tame vieną mūsų svarbią 
kultūrinę organizaciją — 
Lietuvių Meno Sąjungą. 
Balandžio pirmą, Chicago- 
je, įvyks Lietuvių, Meno 
Sąjungos suvažiavimas. Ta 
proga ruošiamas ir koncer
tas “Laisvės” jubilie jaus 
atžymėjimui.

Tiesa, meninės mūsų jė
gos sumažėjo, kaip ir bend
rai visas išeivijos judėji
mas mažėja. Vienok nėra 
bent kokio didesnio pokylio, 
didesnės sueigos, kur nebū
tų meninės programos- 
Daina, vaidyba ir dabar at
lieka labai svarbų vaidme
nį pažangiųjų lietuvių ju
dėjime.

Meno Sąjunga yra viena
tinė nacionalinė organiza
cija, kuri rūpinasi palaiky
mu ir plėtimu meninės 
veiklos. Ir šiame LMS su
važiavime padaryta ge
rų tarimų 
praplėtimui 
nos.

Nors ir
visgi miamiečiai priside
dame su linkėjimais Meno 
Sąjungai. Lietuvių Socialis 
Klubas sveikina suvažiavi
mą su $10. Pavieniai: Po 
$5: J. N. Benikaitis ir V. 
Bovinas. Po $1: A. F- Wal
ley, Miamietis, M. Vosylius, 
S. Z., R. Chulada, Ig. Ur
bonas, J. Vigan, Adelė Su
vak, St. Vaineikis, J. Shu- 
kaitis, Ch. Anushkis ir J- 
Koch. LMS Simpatikas

palaikymui ir 
meninės veik-

negausiai, bet

Chester, Pa.
Apie lietuvius.

Pas mus lietuvių senoji 
karta labai smarkiai ma
žėja. Per metus netekome 
penkių lietuvių. Mirė: An
na Raškus, Juozupas lesi- 
konis, Juozupas Mazūras, 
Pranas Dura ir Antanas 
Simanavičius. Du iš jų bu
vo “Laisvės” skaitytojai. 
Gaila netekus gerų draugų.

Bet gamtos įstatymas 
yra visiems vienodas: gi
mei, pagyvenai, na ir už
leisk vietą kitiems. Taip 
yra su augmenija, taip ir 
su gyvūnija.

O pasaulis dabar yra taip 
įdomus. Per pastarąjį pus
šimtį metų jis tiek daug 
pasikeitė liaudies naudai. 
Kaip pamąstai, tai stebėtis 
reikia, kaip Rusijos revo
liucija ir ten įsisteigusi 
naujoji santvarka išjudino 
pasaulį.

A. Lipčius

Rochester, N. Y.
“Laisvėje” iš kovo 14 d. 

jau buvo aprašyta Juozo 
Labeikos gyvenimas ir lai
dotuvės. Prie minėtos ko
respondencijos noriu porą 
paaiškinimų padaryti. Ten 
pasakyta, kad palaidotas 
E. Rochesterio kapinėse. 
Kapinių vardas yra White 
Haven ir jos randasi E. 
Rochesteryje.

Yra pasakyta, kad laido
tuvių vedėjas G. Savage 
J‘pasakė atsisve i k i n i m o 
kalbą koplyčioje ir kapinė
se”. Tikrumoje G. Savage 
ne kalbą sakė, bet anglų 
kalboje skaitė “lets pray” 
atsisveikinimo raštą, kuris 
skiriasi nuo kalbos, spe
cialiai paruoštos mirusiam.

' Buvęs šermenyse

Iš laiškų redakcijai

IGNAS

Iš Newarko lietuvių praeities
Pirmutinė savišalpos drau

gija Newarke suorganizuo
ta 1890 metais. Draugija 
buvo katalikiška, Šv. Jurgio 
vardu. Nors tuo laiku lais- 
vamanybės skelbėjų ir laik-
raščių nebuvo, bet laisva- 
manybė draugijoj pradėjo 
sklisti. Daugelis draugijos 
narių ausinės jau neatlik
davo, nors draugijos įsta
tai to ir reikalavo. Vieny
bėj jie sugyveno toj drau
gijoj tol, kol atsirado kuni
gas. Atsiradus kunuigui, 
jis pradėjo kiršinti draugi
jos narius vienus prieš ki
tus ir skirstyti j gerus ir 

^.blogus. Nariai jau buvo 
verčiami pildyti įstatus, t. 
y., atlikti ausinę nors sykį

f į metus.
Bet pasirodė, kad jau 

daugelis narių su tuo nesu
tiko. Ir 1895 metais išėjo 
iš Jurgio draugijos ir su
siorganizavo kitą savišalpos 
draugiją ant laisvų pama
tų, pavadindami “Palangos 
Juze.” Apart kitų įstatų, 
įdėjo punktą, kad draugija 
į savo tarpą neįsileis jokios 
religinės sektos ir religiją 
palieka kiekvienam nariui 
privačiu dalyku.

Reikia- pripažinti, kad į 
trumpą laiką Paangos Ju
zė pralenkė Jurgį ir na
riais ir finansais. Vėliau 
laisvų pašalpinių draugijų 
buvo suorganizuota apie 
pustuzinį įr jos visos buvo 
skaitlingos nariais ir gerai 
sustovėjo finansais.

Laisvų draugijų buvo 
nusitarta iš draugijų ne- 

* duoti klerikalinei politikai 
nė cento. Jei yra reikalas, 
paaukoti tik darbininkų

reikalams ir savo narius 
aprūpinti, ištikus nelaimei.

Būdavo rengiamos pra
kalbos, piknikai, koncertai. 
Buvo vedami vajai už nau
jų narių įrašymą be įstoji
mo mokesčių. . žodžiu sa
kant, sekėsi gerai.

Klerikalai į mūsų draugi
jas lįsdavo su visokiais rei
kalais, kad gauti pinigų. 
Bet būdavo be pasekmių. 
Jie pykdavo ant mūs, kad 
nieko negauna. Skųsdavo 
policijai. Kartais policija 
paklausydavo skundų ir 
prakalbų laikyti neleisdavo. 
Negana to, jie surengdavo 
prakalbas, parsikviesd a v o 
tokį nepraustaburnį kuni
gą Miliauską, kokį ten Rut
kauską, Pakštą ir kitus, 
“kadi socialistams ir bedie
viams kailį išluptų.”

Suprantama, mes neapsi- 
leisdavom, šaudavom jiems 
atgal. Mūsų prakalbose kal
bėtojai irgi nepasigailėda
vo kunigų ir jų klerikališ- 
kos politikos. (Mūsų kova 
buvo^ sunkesnė. v Mes turė
jome kovoti savo spėkomis, 
o klerikalai prieš mus labai 
dažnai pasišaukdavo polici
ją, kuri daug sykių mūsų 
kovai trukdydavo.

Progresyviai išnaudodavo 
kiekvieną progą

Turėjome prog r e s y v ų 
barzdaskutį. Labai menką 
žmogelį, o jo ūsai būdavo 
taip ilgi, kad beveik siekda
vo pečius. Bet liežuvį turė
jo gerą ir buvo geras ko
mikas, mokėdavo papasako
ti juokingų baikų. Tuo lai
ku lietuvių parapijoj buvo 
du kunigai. Kun. Stankevi

čius buvo klebonas’ ir turė
jo kamendorių, kuris mėg
davo stiklelį. Barberis su 
kamendoriumi buvo neblogi 
draugai ir gerai susitaiky
davo prie stiklelio. Sykį 
išėjo abu “for good time.” 
Biskis po biskio jie labai 
“nusilesė,” labiau kamendo- 
rius. Barberis turėjo vesti 
kamendorių į kleboniją. 
Atvestas 1 bloką nuo kle
bonijos, kamendorius buvo 
įau taip pavargęs, kad nu
sitarė atsisėsti ant laiptų 
pasilsėti. Barberis, kamen
dorių pasodinęs, nuėjo sa
vais keliais.

Tai buvo pavakarė, kuo
met darbininkai ėjo iš dar
bo. ’ Toj apylinkėj gyveno 
daug parapijonų ir dauge
lis jų pastebėjo, kad jų 
“dūšių ganytojas” taip “pa-j 
vargęs,” kad net neįstengė 
pareiti namo. Suprantama, 
apie tą incidentą sužinojo 
ir klebonas, nes tai atsitiko 
visai arti bažnyčios ir dau
gelis parapijonų tai matė.

Tas įvykis klebonui labai 
nepatiko ir jis bandė tai 
atitaisyti, pavarydamas ka
mendorių gązdinimu: “Jei 
tu neišeisi geruoju, eisiu 
pas vyskupą ir pasakysiu 
jam visus tavo griekus.” 
Kamehdorius savo bosui at
sakė: “Jei taip, tai važiuo
sime abu.” Klebonas sa
ko: “Kaip tu drįsti taip 
kalbėti prieš mane! Aš esu 
garbingas kunigas, o tu...” 
Kamendorius išsitraukia iš 
kišenės nuotrauką, kur 
klebonas maudosi su panele 
m a u d y mosi kostiumuose. 
Klebonas griebėsi atimtį 
nuotrauką. Tas neduoti.

Susikibę užvirto ant lovos, 
lovą sulaužė ;ir išspardė vi
sus rakandus, kokie tik bu
vo tame kambary. Nuo
traukos klebonas neatėmė 
ir pas vyskupą nevažiavo. 
Daugelis parapijonų žinojo, 
kad klebonas turi panelę, ir 
nuotrauka su panele buvo 
paskleista taip, kad ir šių 
žodžių rašytojui buvo proga 
ją matyti. . z

Tuo, laiku buvo įsisiūba
vusi kampanija rinkimui 
pinigų pastatymui naujos 
bažnyčios. Buvo skelbiama, 
kad aukos plaukia dosniai. 
Klebonas Stankevičius pra
nešė, kad važiuoja vakaci- 
joms; kai sugrįš, tai pradės 
statyti naują bažnyčią. Bet 
taįp neatsitiko. Įvyko taip, 
kad kun. Stankevičių la
biau payeikė moters trau
ka negu “dieviškas pašau
kimas” būti kunigu. Taip 
pat jam parūpo ir naujos 
bažnyčios fondas, kuris, 
manoma, buvo tarp 40 ir 50 
tūkstančių dolerių. Vaka- 
cijon išvažiavo. Sykiu su 
juo išvažiavo ir naujos baž
nyčios fondas. Po kelių de- 
sėtkų metų buvo pargrįžęs 
aplankyti giminės, bet jau 
ne kaip kunigas, o dakta
ras su šeima iš keturių na
rių.

Apie tą laikotarpį savi
šalpos draugijos jau gyva
vo gerai. Bet lietuvių soci
alistų 11-ta kuopa buvo ne
skaitlinga nariais. Gal būt 
todėl, kad veiklesnieji tos 
kuopos nariai labiau rūpi
nosi pašalpos draugijomis 
ir jose daugiau darbavosi 
negu politinėj sočia 1 i s t ų 
kuopoj. Prie to veikiausiai 
prisidėjo ir tas, kad socia
listų kuopelė buvo neskait
linga ir kaip tokia buvo 
silpna finansais. Jie nega

lėdavo parsitraukti naujų 
kalbėtojų iš kitur, iš toliau- 
Brooklyne, N. Y., buvo kėli 
geri kablėtojai, ypatingai 
Lietuvių Socialistų. Sąjun
gos tėvas Juozas Šukys vie
nas iš geriausių, Herman 
Purvis, Račiūtė, Jonas Žal
tys, vėliau J. Jukelis, Ta
čiau su jais jau buvo apsi
prasta, o publika, kaip ži
noma, reikalauja šviežie
nos, ko nors naujo. Pašal
pos draugijos turėdavo pi
nigų, tai jos parsitraukda
vo kalbėtojus iš toliau, daž
niausiai iš Bostono F. Ba- 
gočių bei “Keleivio” redak
torių St. Michelsoną. Jų 
kaina būdavo $25 už pra
kalbą.

Rodosi, 1912 metais atsi
randa L. Prūseika, ir LSS 
11 kuopa surengia jam pra
kalbas. Apie “Laisvę” tuo 
laiku mažai ką žinojome, 
nes tuo laiku buvome “Ke
leivio” ir “Kovos” skaityto
jai, ir iš tų laikraščių su
žinojome, kad iš Sibiro pa
bėgo garsus Lietuvos revo
liucionierius ir stojo dirbti 
prie laikraščio “Laisvės.”

Ateina prakalbų diena. 
Salė publikos prisipildo. 
Estradoj pasirodo jaunas, 
gražus, simpatiškas, inteli
gentiškas jaunikaitis. Pa
sako labai gerą revoliuci
nę kalbą, įvardina kunigus 
ir kitus caro čebatlaižius, 
kurie skundė Lietuvos revo
liucionierius ir pataikavo 
caro valdžiai.

Po prakalbų L. Prūseika 
gavo daug prenum e r a t ų 
“Laisvei.”

Kun. Stankevičiaus pabė
gimas ir Prūseikos prakal
bos ir “Laisvės” atsikėli
mas Brooklynan buvo elek
syras LSS 11 kuopai.

Kiek vėįiau per L. Prūsei- 
ką buvo suorganizuota

ALDLD 5 kuopa. Į trum
pą laiką ji labai išaugo na
riais. Visų ūpas pakilo.

Ateina pirmas pasaulinis 
karas. Vokietijos socialde
mokratai nueina su kaize
riu už karą. New Yorko 
valstijos seimelio socialistai 
atstovai, kurių buvo . 40, 
balsuoja už karą. Mes ka
rui priešingi, bet visi jauni, 
ir kas čia mūsų priešingu
mo paisys. Turi eiti karan, 
ir baigta. Kurie buvo se
nesni, liko nepaimti kariuo
menėn.

pasaulinis socialistinis 
judėjimas krizėje

Kairieji socialistai kriti
kuoja socialpatriotus. Kova 
jų tarpe eina. Karas tęsia
si toliau. Lietuva karo nu
alinta šaukiasi pagalbos.

Atvyksta Amerikon A. 
Bulota ir Žemaitė, kad gau- 
įį Lietuvos žmonėms pagal
bos. Surengiam jiems di
delį masinį mitingą. Kalba 
A. Bulota, Žemaitė ir J. Ne- 
viackas. Mitingas pavyko 
gerai ir, rodosi, sudėjo apie 
$1,500. Ir nuo to laiko rin
kome drabužius ir ėmėme 
aukas į Lietuvos gelbėjimo 
fondą.

Kuomet LSS 11 kuopą 
karas nualino, tai vėl di
desnis veikiamas pasidarė 
tarp pašalpos draugijų. 
Kad būtu pasėkmin- 
giau veikti, tai suorganiza
vome Draugijų Sąryšį. Iš
rinkome veikimo komitetą 
ir tas komitetas veikė pa
gal savo nuožiūrą,. arba re
komendavo draugijoms, ar
ba draugijos rekomendavo 
Sąryšio komitetui, ką jis 
turi veikti.

(Tąsa 4-tame pusi.)

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Dėkojame, kad taip šiltai 
atsakėte į mūsų laišką. 
Labai esame dėkingi Re
dakcijai ir nepažįstama
jam gerbiamam J. Sma- 
lenskui už tai, kad užpre
numeravo mums laikraštį. 
Prašome nuo mūsų redak
cijos vardu jam. padėkoti, o 
mes jam padėkosime asme
niškai ir patys.

Siunčiame nuoširdų svei
kinimą “Laisvei” jos jubi
liejaus proga.

Mūsų mokyklos literatij 
būrelio pirmininkas V. Mo
tiejūnas perdavė “Laisvei” 
šituos eilėraščius: ”VRES 
statyba” ir “Pirmoji rugia- 
piūtė.”

Netrukus atsiusime dau
giau žinučių.

Linkime daug sėkmės ger
biamam rašytojui R. Miza^ 
raiir visam Redakcijos ko
lektyvui.

Žaslių vidurinės
mokyklos mokiniai

Atsakymas į klausimus
DĖL APSIGYVENIMO, 

LIETUVOJ
A. S. klausia, ar galima 

Lietuvoj apsigyventi “ant 
amerikoniško pasporto ir 
gauti iš JAV senatvės pen
siją, gyvenant Lietuvoje?”

Dėl to, ar galima Tarybų 
Lietuvoje gyventi, būvant 
JAV piliečiu, reikėtų tar
tis su tarybine vyriausybe, 
tik. ji tokius dalykus spren
džia.

O kai dėl to, ar ten gyyer 
nant galima gauti senatvės 
pensiją iš Jungtinių Vals
tijų, tai man atrodo, kad 
ne: amerikinė vyriausybe 
neišmoka senatvės pensijų 
.tiems, kurie gyvena socia
listiniuose kraštuose.

V. Mykolaičio-Putino raš
tų pardavimui “Laisvė” ne
turi . R. Mizara

* 
, *■ w

Redakcijos Atsakymai
“Laisvės” Skaitytojui. — 

Jūsų straipsnelyje apie al- 
bigensus (albigiečius) ran
dasi daug netikslumų. Apie 
juos gana plačiai rašoma 
didesnėse enciklopedijose, 
pav., “The Encyclopaedia 
Britanica”. Trumpai apie 
albigiečius yra ir LLD iš
leistoje knygoje “Viduram
žių istorija”. Patariame pa
siskaityti ir duoti mums 
nuoseklų straipsnelį apie 
tą labai įdomų “heretikų” 
sąjūdį Pietinėje Francūzi- 
joje.

*

A.Lindautui, Mexico, Me. 
—Laikraščio atkarpą gavo
me. Mes žadame ja pasi
naudoti vėliau. Dėkojam už 
prisiuntimą.

Brockton. Mass.
“Laisvės” skaitytoja K. 

Sireikienė, dukterų pata
riama, pasidavė į Phaveref 
ligoninę. Sako, jai ten teks 
išbūti keletą dienų. Jos na
mų adresas yra: 69 Hoven- 
don Avė.

Taipgi serga Helen Rim- 
dzevičienė, J. Glodenis, Eva 
Kavolienė , ir M. Puodžiū
nienė. Linkiu visoms grei
tai pasveikti. :

Pavasarinis parengimas 
pas mus įvyks balandžio 28 
d Tai bus auksinio “Lais
vės” jubiliejaus banketas. 
Rengia M o n t e 1 los Vyrų 
Dailės Grupė. Įvyks Liet 
Tautiško Namo salėje. Pra
sidės 1:30 vai. popiet. Visi 
ruoškitės dalyvauti.

G. Shimaitis

3 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., kovo (March) 24, 1961



r

i r

Rojus Mizara

VARĖNOS RAJONE
(Iš užrašų)

Ir

(Pabaiga)

Ir šis klausimas m a n 
priminė, jog ir aš kadaise 
šitoje pačioje Merkinėje 
buvau sargas! Jei tuomet 
būtų kas nors parvykęs iš 
Amerikos ir apie ją pasa
kojęs, ir aš veikiausiai bū-* 
čiau tokį pat klausimą jam 
statęs.

Galiu priminti, kad tiek 
Lietuvoje., tiek visoje Ta
rybų Sąjungoje sargų už
darbis nėra didelis — jis 
turėtų būti didesnis
bendrai, man rodosi, atly
ginimo minimumas turėtų 
būti pakeltas visiems tar
nautojams.

Kai baigėsi mūsų susiti
kimo mitingas, jaunimas 

|- pasiliko salėje ir, orkest
rui grojant, šoko, linksmi
nosi.

Šitoje pačioje salėje daž
nai vyksta visokie spektak
liai ir pastatymai. Estra
da ’erdvi, tinka spektak
liams. Būdamas salėje, 
dairiausi ir galvojau: “Tai, 
jei kas panašaus Merkinėje 
būtų buvę mano laikais!.. 
Laimingas šių dienų Mer
kinės jaunimas!..”

Jeigu varėniškiai didžiuo
jasi M. K. Čiurlioniu, tai 
merkiniškiai juo labiau di- 

xdziuojasi rašytoju Vincu- 
Krėve - Mickevičium, kuris 
gimė Subartonių kaime, 
mokėsi Merkinės pradinėje 
mokykloje ir puikiai Dai
navos šalį apdainavo. Ra
šytojo gimtajame kaime at
statomas namas, kuriame 
jis gimė ir augo. Ten bus 
muziejus. Buvau Subar
tonių >kaime ir mačiau, 
kaip kruopščiai statytojai 
darbuojasi.

Pačioje Merk i n ė j e yra 
įsteigtas nedidelis it mu
ziejus, turtingas visokių 
senovės eksponatų. O man 
Varėnos rajono pareigūnai 
minėjo, kad turima galvo- 

I i je senąją, uždarytą cerkvę 
paversti Dzūkijos muzieju
mi. Jei taip kada nors 
bus, Merkinės vardas tik
rai aukštai pakils — susi
lauks ji daug turistų ne 
tik iš Lietuvos, o ir iš už
sienio. Ten,, kur buvo se
noji mi-esto rotušė, vėliau 
cerkvė, o dar vėliau — mu
ziejus, vaizduojąs šito mielo 
krašto praeitį ir dabartį!..

Mokytojai suruošė pui
kius pietus su dzūkiškais 
patiekalais. Užkandę, pa
sitarę, pasikalbėję, mes 
grįžome atagl į Druskinin
kus.

Po to dar keletą kartų 
man teko būti Merkinėje. 
Vieną kartą suorganizavau 
iš Druskininkų ned i d e 1 ę 

. ekskursiją: gydytoja O. 
Balčaitytė, senas revoliucL 
ųnierius Aleksandras- Jak
ševičius, d a i 1 i n inkas B. 
Motuzą ir aš sėdome į ma
šiną ir atvykome Merkinės 
pažiūrėti. Mane stebino 
tai, kad iš jų trijų ligi šiol 
nė vienas nebuvo jos ma
tęs!

Buvome įėję ir į bažny
čią, statytą i5-ajame am
žiuje, kuri šiandien yra 
architektūros p a m i nklas. 
Jaunąs, daugiau panašus 
į' sportininką - ristiką, o 
ne i kunigą, ‘klebonas 
Zigmas Komaras mus pa
vedžiojo. Dailininko Mo- 
tuzos nuomone, bažnyčioje 
yra keletas vertingų meno 
atžvilgiu paišybinių kūri
nių. Visa tai dabar valsty
bė saugoja.

Vykome link piliakalnio. 
Čia pat į' Nemuną įbėga 
Stangės upelis ir Merkys. 
Nemunas ties šita vieta 
platus, !o per jį skersuoja 
tiltas.

Dairausi, atidžiai stebiu 
ir galvoju, ar poetas A. 
Matutis, apdainuodamas 
Merkinę, teisingai šią vie
tą pavaizdavo? Taip, tei-

I

singai ir įdomiai. Paskai
tykite :

Tenai, kur neužmatomos 
Miškų ir pievų platumos — 
Merkys J Nemunų * atbėga. 
Prie senojo piliakalnio, 
Atginęs srovę tekinų, 
Putas jis barsto tartum sniegų.
Ir pro salas žaliuojančias, 
Bangas, ugnim žėruojančias, 
Liūliuoja Nemuno pultas 

srautas —
Tenai, kur neužmatomos 
Kolūkių derliaus platumos, 
Tenai, kur vargo užtvankos 

išgriautos.

Peržengėme per Stangę, 
—Na, kuris pirmiau pa

sieksime viršukalnį, — ta
ria A. Jakševičius.

Ir jis — augalotas, tik 
suliesėjęs, septyniasdešimt 
penkerių metų amžiaus 
žmogus — pradėjo ilgais 
skubiais žingsniais kopti 
viršun. Jį vejasi kiti. Aš 
pasilieku. Dakopęs iki pu
sės, juntu, kad negalėsiu 
viršūnės pasiekti! Galva 
lyg svaigsta, lyg bloga da
rosi. K. Grinkevičius^ pa
taria grįžti atgal. Ir aš su
sigėdinęs Jo paklausiau. 
Mano sankeleiviai kvatoja
si: !

—Aa,_ pats mus atvežei, 
sakei busi pirmutinis vir- 
šukalny, o dabar...

‘Kas čia yra,” galvoju. 
“Gal išlepimas, gal...”

Einame į pietinę kalno 
pusę. Žiūriu, dvi mergy
tės, kaip katytės, laipioja į 
piliakalnio viršūnę ir atgal 
žemyn. Kaip aš joms pavy
džiu! Kiek man tai prime
na! Juk kadaise ir aš taip 
pat galėjau padaryti. Ir 
kiek daug kartų esu tai pa
daręs!..

Aukštai, arti piliakalnio, 
pietiniame jo šone, čĮąr ma
no laikais buvo pastatytas, 
didokas mūro pastatas. Ka
daise jame buvo valsčiaus 
raštinė - kanceliarija, o vė
liau muilo fabrikėlis. Da
bar darbininkai šį pastatą 
atremontuoja, jį platina, 
gražina. Čia bus Merkinės 
nauja ligoninė.

Ideališkesnę ligoninei vie
tą vargiai kur kitur būtų 
galima surasti.

Ir taip Merkinė atsista
to, persitvarko. Na, ji jau 
nebebus tas,, kas buvo prieš 
šimtus metų. Pralenkė ir 
toli paliko ją Alytus, pra
lenkė ir Varėna. Merkinei 
lemta būti apylinkės tary
bos centru, dailiu, turistų 
akį traukiančiu, savo pra
eitimi ir dabartimi įdomiu 
miesteliu, o ilgainiui — gal 
ir kurortu.

BEBRAI
Dzūkijoje jau veisiasi ir 

bebrai (kiti sako: vebrai), 
nedideli rudaplaukiai žvė
reliai, kurie Lietuvoje jau 
buvo išnykę. Tarybų Lietu
va parsivežė juos iš kitų 
respublikų ir paleido pau- 
pėmis, lai sau veisiasi.

Nuvykau aą į Kasčiūnų 
kaimelį aplankyti savo gi

minaičius Račkauskus. Kas
čiūnų kaimelis stovi pušy
nuose, apie aštubnių kilo
metrų atstume nuo Merki
nės. \ .

Pačkaųskų sodyba dunk
so ant kalnelio palei patį 
Merkį, medžiais, apaugusį, 
čia pat visai arti bebrai 
“įsikūrę” savo “paloeių” — 
bebravietę.

Bebrai minta medžių 
šaknimis ir šakomis, taip
gi visokiomis vandeninėmis 
žolėmis. Nedidelį medelį jiei 
savo dantukais nusikerta, 
tada valgo jo šakeles. Iš 
medžių šakelių ir šaknelių 
jie vandenyje susidaro lyg 
ir uostelį, tvenkinį, kad 
vanduo būtų ties bebravie- 
te ramus. Upės pakrašty
je, žemėje, įsikasa guoųy 
prisineša ten ir žiemai mai
sto, ir tap sau gyvena. Va-

dinasi, tai žemės ir vandens • 
gyvūnėliai; jų kailiai labai 
brangūs. Jų mėsa valgoma.

Mačiau pamerkė j e kai 
kuriuos medžius, bebrų 
dantimis pakirstus, bet pa
čių gyvūnėlių gyvų matyti 
neteko.

Bebrai turi ištobulinę sa
vo klausą ir uoslę, todėl ne 
bet kas gali juos sučiupti. 
Gudrūs jie!

Nedaug kur Europoje 
šiandien bebrų užtiksi. Sa
koma, Kanadoje kai kur 
dar jų esama nemaža. Ka- 
nadiškiai — juodos spalvos 
plaukaiš.

Merkio paupėje bebrams 
šeimininkauti, matyt, seka
si.

Paskutinį kartą pro Mer
kinę teko tik pravažiuoti, 
visai joje nesustojant. Ir 
aš, žiūrėdamas pro maši
nos langą, matau tas gat
ves ir gatveles, kuriomis 
kadaise bėgiodavau. “Ar 
teks man čia dar kada nors 
būti?” kilo klausimas. “Ar 
pamatysiu Merkinę, baigu
sią užgydyti visas karo pa
liktas žaizdas ir žaizdeles?”

Automobilis skubi, lekia 
link Varėnos, link Valki
ninko, link Vilniaus. O man 
prisimena to paties jauno, 
talentingo poeto . A. Matu
čio eilėraščio pora posme- 
lių:

Ten, kur Merlcys sraunus
Per šimtmečius senus
Vingiuoja vagy krištolinę, 
Legendų vainike 
Ir didvyrių take
Regiu aš narsiąją. Merkinę.
Seniai, labai seniai
Ją statė milžinai
Ir nuo piktų kryžiuočių gynė.
Legendoj ir dainoj
Ir ateities dienoj
Nemirs garsi Merkijtie...

Cliffside, N. J.
Apie lietuvius

Mūsų kolonijoje lietuvių 
mažai ir tie vis retėja. Bet 
gyvuoja dar pažangiečių 
kuopos.

LDS 115 kuopos nariai 
laikė susirinkimą ir už vi
sus duoklės jau užmokėtos 
už 6 mėnesius. Kurie nebu
vo susirinkime, tai iš jų 
duoklės buvo iškolektuotos.

LLD 77 kuopos visi na
riai jau sumokėjo savo 
duokles už 1961 metus. Bu
vome parsitraukę 10 “Vil
nies” kalendoriaus,, visus 
išplatinome. Pereitais me
tais buvome surengę paro
dymą filmų iš Lietuvos, bet 
oras pasitaikė labai blogas.

J. Pečiulis jau senas žmo
gus, 80 metų amžiaus, bet 
tvirtas, tik akimis serga. 
Ant vienos akies jam pada
re operaciją. Sake, kad ja 
dabar gerai mato, tai turės 
operaciją ir ant antrosios 
akies.
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Iš Newarko lietuvių praeities
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Klerikalai į Lietuvos Šel
pimo fondą žiūrėjo skeptiš
kai. Nors jie nesipriešino, 
bet ir neaukojo. Vėliau, ka
da prasidėjo kova už Lie
tuvos “nepriklausomybę,” 
tuomet ir jie pradėjo au
koti.

Sąryšis gauna laišką nuo 
Lietuvių Susivienijimo A- 
merikoje vietinės kuopos, 
kuriame praneša, kad jie 
šaukia visų Newarko drau
gijų konferenciją pasitari
mui, ar nebūtų galima su
rengti “Tag Day,” tai yra 
“Lietuvių dieną” aukoms 
rinkti gatvėse ir 
stubas. Ir kviečia prisidė
ti ir Sąryšį.

Sąmyšis priėmė pakvieti
mą ir nūtarė dalyvauti, pa- 
siunčiant delegatus. Kon
ferencija įvyksta. Visi de
legatai sutinka, kad Lietu
vai pagalba reikalinga, ir 
visi iš širdies turiįnd? dirb
ti, kiek galint pagelbėti. 
Konferencijoj buvo praneš
ta, kad leidimas is Newar
ko miesto valdžios bus gau
tas. Reikia nutarti tik, 
kurią dieną bus patogiau
sia, kad galėtume Rinkamai 
prisirengti. Diena nustaty
ta už mėnesio laiko todėl, 
kad delegatai galėtų rapor
tuoti savo draugijoms apie 
konferencijos nutarimus ir 
gauti kuo daugiausia kolek
torių.

Kyla klausimas, kur 
siųsti tos dienos Surinktus 
pinigus. Sąryšio delegacija 
nurodo, kad yra Lietuvos 
Šelpimo Fondas, tai per jį 
reikia ir siųsti. Klerikalai 
su tautininkais nesutinka. 
Jie rekomenduoja, kad pi
nigus laikinai padėti į vie
tinį banką/o vėliau nutar
sime, kur * galutinai pasių
sime. Dabar galime padėti 
ant poros asmenų vardų ir 
bus gerai. Sąryšio delega
cija sutiko, kad pinigus pa
dėti į banką, bet su sąlyga, 
kad pinigai būtų padėti ant 
trijų asmenų vardų. Kon
ferencija su tuo sutiko. Są
ryšio delegacija paskyrė 
Marytę Stanelienę, kad ir 
jos vardas būtų panke su 

įonferen-

eiti per

Kon-

---------------- 8

Prie vietos kuopų pri
klauso lietuvių ir iš toliau, 
Prie LLD kuopos priklauso 
A. Lakstutis ir jo žmona, 
o prie LDS jis, jo žmona, 
sūnus ir du anūkai. Lakš- 
tučiai yra biznieriai, turi 
Čeverykų krautuvę 100 
Market St., Passaic, N. J. 
Jiems toloka atvažiuoti, bet 
priklauso. Kaip žinia, yra 
lietuvių ir kituose mieste
liuose, kviestume ir juos 
prisidėti prie mūsų kuopų.

.............. i

Kovo 5 d. mirė senas 
Cliffside gyventojas Juo
zas Garonskis. Jau buvo 80 
metų amžiaus. Prieš tris 
metus mirė jo sūnus, kuris 
buvo 42 metų. Velionis pali
ko giminių. Į šermenis lan
kėsi skaitlingai - lietuviai, 
'nes . pas mus, jeigu lietuvis 
numiršta, tai visi lankosi, 
nepaisant jų pažvalgų.

įdėtais pinigais, h 
cija tą patvirtino.

Buvo nemažas darbas. 
Turėjom tuo reikalu net 
kelis susirinkimus, kol vis
ką sutvarkėme, kol prisi
rengėme.

Atėjo rinkliavoj diena. 
Kolektorių susirinko gra
žus būrys. Komitetas išda
vinėjo dėžutes ir ženklus 
“Lithuanian Tag pay” ir 
kiekvieno kolektorįaus var
dą užrašė. Kuomėt kolek
toriai pradėjo grįsti su ko- 
lektomis, tuomet komitetas 
pradėjo^ skaityti p i n i g us, 
nes skaitymo buvo daug 
todėl, kad popierinių pini
gų buvo nedaug, o daugiau
sia smulkūs.

Nuo Sąryšio komiteto ir 
prie skaitymo pinigų buvo 
Ig. Beeis ir A. Žolynas. Ro
dosi, viskas ėjosi gerai, dir
bome vieną dieną iki pat 
vakaro.

Suskaičiavom pinigus ir 
sučekiavom kolektorius, ar 
visi sugrįžo su dėžutėmis. 
Rodosi, viskas tvarkoj, Tą 
dieną buvo surinkta apie 
$5,000. Pinigai atiduoti nu
vežti bankam į

Penki vyrai piaęmė pini
gus ir nuvežė \ įi paskirtą 
banką. M. Stanienė ban- 

ivažiavo su 
_________ Jo klerkui 

paduoda piniguįs ir sykiu 
depozito raščiuką( su dviem 
vardais. M. Staiiesjienė pro
testuoja ir nurodo!, kad yrą 
laužomas konferencijos nu-

ke jau laukte. A 
pinigais, ir ban

tarimas, kad pinigai turi ' 
būti padėti ant trijų var
dų. Penki prieš vieną. 
Banko klerkas taipgi prisi
dėjo. paaiškindamas, kad 
ant/dviejų padėti pinigai 
yra' taip pat saugūs, kaip 
kad ir ant trijų.

Kas su tais pinigais vė
liau atsitiko,, kas ir kur 
juos sunaudojo, tai jau 
mums nebuvo žinoma.

Mes jautėmės įžeisti, ap
gauti per tuos biaurybes, 
niekšus, apgavikus. Mūsų 
žmonės sakydavo, kad nie
ko geresnio nuo jų tikėtis ir 
negalima. Jų kun. Stanke
vičius apgavikas buvo, pasi
naudojo svetimu triūsu ir 
turtu ir jo pasekėjai negali 
būti geresni.

Turėjome pažįstamą poli
tikierių ir “Tag Day” rei
kalą perstatėm jam, ir jis 
žadėjo pasiteirauti apie tai. 
Kitą dieną mums pranešė, 
kad pasiteiravo tuo klausi
mu ir surado, kad mes esa
me socialistai, ir kaip to
kiems jis nieko negalįs pa
gelbėti.

Progresyvių santykiai su 
klerikalais dar labiau pasi
darė įtempti. Surengėme 
prakalbas J. Šukiui tuo 
klausimu. Jis labai smar
kiai išpėrė kailį klerika
lams. Tačiau tuo dar ne
buvo pasitenkinta.

Klerikalai pradėjo ieško
ti “nepriklausomai” Lietu
vai karaliaus ir jau buvo 
pasiskyrę Vokietijos princą 
Urachą, ir jau džiaugėsi, 
kad tas jau ir lietuviškai 
moka “Tėve mūsų” ir t. p. 
Progresyvių Sąryšis tuo 
klausimu rengėme didelį 
protesto mitingą. Plakatų 
antraštę užde j ome sekamą: 
“Didelis protesto mitingas 
prieš Urachą ir jo bernus 
klerikalus už paver girną 
Lietuvos.”

Mitingas buvo taip dide
lis, kad žmonės netilpo sve
tainėn. Kalbėtoju buvo St. 
Michelsonas. Jis labai ge
rai išvanojo kailį klerika
lams ir visiems tiems, ku
rie nori ant Lietuvos spran
do užsodinti vokišką kara
lių, Taipgi perskaito ašt
rią protesto rezoliuciją, pa
smerkiančią klerikalus ir 
visus tuos,, kurie darbuoja
si už Urachą. Rezoliucija 
tapo priimta.

Klerikalų ir tautininkų 
lyderiai buvo susirinkę, kad 
tą mitingą išardytų. Bet 
mitingas buvo gerai išma
nevruotas. Kada jau vis
kas buvo atlikta/ tuomet 
jie pradėjo kelti lermą ir 
jie patys pasakė policijai. 
Ir mums, rengėjams, nuro
dant, keli triukšmadariai 
buvo išmesti lauk. Ir taip 
mitingas užsibaigė. Visi su 
pakilusiu ūpu grįžome na
mo.

Tą protesto rezoliuciją 
bandėme įdėti vietos angliš
koj spaudoj,.bet mūsų prie
šų jau buvo “užtaisyta”, 
jos netalpino.
tilpo socialistų laikrašty 
“New York Call,” New 
Yorke.

Pasirodė, kad su tuo mi
tingu mes juos labai įskau- 
dinom, ir jie nutarė mums 
nedovanoti.

'To mitingo rengimo ko
misija — Kazimieras Jan
kauskas, Jonas Kutavičius 
(abu jau mirę) ir Ig. Be
eis — gauna pašaukimą, 
kad tą ir tą dieną būtų 
teismabutyj. Skundą prieš 
komisiją padaro vietinis 
tautininkų vadas Vincas 
Ambrazevičius., kuris užlai
kė laivakorčių agentūrą. 
Komisija tariasi, ką daryti: 
eiti be advokato teisman, ar

pasiimti advokatą? Nusi
tarta pasiimti advokatą. 
Susisiekiama su socialistų 
partijos vietiniu advokatu 
Mr. Carlsu, ir jis apsiima 
komisiją ginti.

Komisija į teismą nuei- ( 
na ankstokai. Pasirodo po
nas Ambrozevičius irgi • 
ne vienas, bet su advo
katu. Štai ir komisijos 
advokatas ateina sykiu 
su teisėju. Teisėjas užėmė 
savo vietą ir prasidėjo teis
mo procedūra. /

Ambrozevičiaus advoka
tas ištiesė ant teisėjo baro 
“New York Call” laikraštį 
ir pradėjo aiškinti, kad, 
štai, anarchistų laikraštis, 
ir tą laikraštį palaiko vie
tinė anarchistų grupė, ku
ri andai laikė didelį mitin
gą, apšmeižė, išniekino gar
bingus mūsų piliečius ir net 
tuos šmeižtus patalpino ši- 

• tame anarchistiškame laik
rašty ir tt.

Komisijos advokatas irgi 
pasižiūrėjo į laikraštį, pa
vartė ir sako: Šis laikraštis 
nėra anarchistų ir jokių 
anarchistų grupės nėra pa
laikomas. Jisyra Socialistų 
Partijos organas. Socialistų 
Partija yra V partija tokia 
pat, kaip demokratų ir res
publikonų partijos. Čia nė
ra niekas nei paniekintas, 
nei įvardintas. Jei šitai 
grupei atrodo, kad anoji 
grupė negerai daro, tai jie 
turi pilną teisę kalbėti, pro
testuoti ir laikraščiuose ra
šyti.

Teisėjas sako: Aš matau, 
kad čia yra dviejų grupių 
susipykimas dėl tam tikro 
klausimo. Čia nematau nie
ko įtartino, nieko krimina- 
liško. Noriu atkreipti abie
jų grupių dėmesį ir noriu, 
kad jūs sugyventume! san
taikoj ir kad mano distrik- 
te būtų ramybė.

Daugiau jokių paklausi
mų nebuvo.

Ir- taip “didžioji byla” 
pasibaigė. Tą sykį prieš 
Urachą laimėjome. Bet Lie
tuvą pralaimėjome. Ją už
valdė buržuazija. Tačiau po 
20 metų vėliau galime pa
sidžiaugti, kad Lietuva ta
po laisva ir kad męs galė
jome šiuo tuo jai pagelbėti.

Binghamton, N. Y
J IŠ LDS 6 KUOPOS Jj 

SUSIRINKIMO
Kovo 6 dieną įvyko LDS 

6 kuopos susirinkimas. Šia
me susirinkime narių daly
vavo nedaug. Nežinia, dėl 
kokios priežasties tiek ma
žai narių teatsilankė. Vei
kiausiai priežastis bus — 
kiaušiai pamatinė priežas
tis buvo šaltas oras ir gi
lus sniegas. Tikėtina, kad 
su auštančiu pavasarėliu 
gal atgys ryžtas ir energija 
ir mūsų LDS/ 6 kuopos na
riams dažniau lankytis į jos 
susirinkimus ir bent trupu
tį padirbėti jos naudai. 
Ypatingai yra svarbu gau
ti naujų narių. Visi pagaL 
vokime apie tai, kaip tą 
svarbų darbą pradėti sėk
mingai ir naudingai.

Finansų sekretorė prane
šė, kad dabartiniu laiku 
keletas narių, yra užvilkę 
duoklių mokėjimą. Ir kad 
dėl 15 narių buvo pasiųs
ta priminimas, kad jie yra 
pasilikę su duoklių mokė j i-

Visi nariai turėtų tu- 
mintyje ir dėti pastan- 
kaip galint geriausiai, 
duoklės būtų užmokė-

D S 6 kuopos

mu. 
rėti 
gas 
kad 
tos laiku. Ištikus nelaimei
arba susirgus, neturėsime 
jokio keblumo pašalpos ga
vimo reikalu. Ji taipgi sa
kė, kad vasario 16 d; susir
go drg. Amelija Žvirblienė. 
Jai padaryta sunki opera
cija. Ji randasi Lourdes 
ligoninėje.

Sekantis
susirinkimąs įvyks pirma
dienį, balandžio 3 dieną, A. 
Klimo studijoje, pradžia 
7:3.0 vai. vakare. Šis susi
rinkimas bus gana svarbus, 
tad yra pageidavimas, kad 
jis būtų skaitlingas daly
viais. Mat, mes turime ga-w 
na svarbų klausimą išdis- 
kusuoti, — kur laikysime 
susirinkimus ateityje. Prie 
to yra ir daugiau svarbių 
reikalų aptarti. Pagalvo
kime apieA suruošimą bent 
kokios pasilinksminimui su
eigos. . Lauksime skaitlingo 
susirinkimo.

Onytė W eitus, 
Fin. sekr.

“Laisvės” Koncertas Chicagoje
Tai čikagiečių šaunus paminėjimas

“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus

Koncerto 'programoje dalyvaus žymūs 
brooklyniečiai menininkai, būtent:

Aido Choro Motery Kvartetas
Nelė Ventienė, Ona Čepulienė, Nastė Buknienė ir 
Kašte Rušinskienė. Dirigentė Mildred Stensler.

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, baritonas
Julius Krasnickas, solistas 

iš Cleveland, Ohio, irgi dalyvaus programoje

*

/

ir
Rezoliucija

Iš čikagiečių programoje dalyvaus 4 chorai, 
duetai ir daug žymių solistų.

KALBĖS ROJUS MIZARA
“Laisvės” redaktorius iš Brooklyno

Koncertas bus Sekmadienį

BALANDŽIO 2 APRIL
Pradžia 3-čią valandą popiet

MILDOS SALEJE
3142 So. Halsted St., Chicago, Ill.

šeštadienį, dieną prieš koncertą, Chicagoje įvyks 
Lietuvių Meno Sąjungos nacionalis suvažiavimas. 
Daug menininkų suvažiuos iš visos Amerikos, tad 
reikia tikėtis, kad bus netikėtų talentų, kurie daly
vaus programoje.

I

i

t J



Baltimore, Md
MŪSŲ ŽINIOS 

‘ Kaip visur, taip ir mūsų 
mieste žinių randasi, todėl 
karts nuo karto ir apie jas 
pakalbėti pravartu.

Kovo 11 dieną, šeštadie
nio popietį, pas draugus J.
F. Deltuvus jų gražioje pa- 
stogėje-namuose įvyko pa
rengimas 50 metų “Lais
vės” gyvavimo sukakčiai 
paminėti..

Ne tik jų vietoje mes 
gražus būrys draugų ir pa
žįstamų linksmai leidome 
laiką prie skanių valgių, 
kurių gaminimu daugiau
sia rūpinosi patys šeimi
ninkai su pagalba draugių 
Lopetienės ir Vitkuvienės^ 
bet dar ir pekylin ateidami 
draugai pridarė valgių vai
šėms. O. Žemaitienė auko
jo kugelio, pyragaičių; An
tanaičių šeimos — sausai
nių (knistų), namie keptos 
ęluonos, grybų; F. Deltu
vienė — kopūstus, košelie-

* ną, grybus; Lopetienė ir 
Vitkuvienė po bandą nami
nio pyrago. Gėrimais J. 
Deltuva (šeimininkas) au
kojo kvoterį bačkos alaus, 
J. Deltuva -— dvi bonkas 
degtinės.

Nuo to “Laisvės” naudai 
liko $100 pelno.

Nuošird ž i a u s i a s ačiū 
draugams J. F. Deltuvams 
ir aukojusiems maistą ir 
darbą, kurių pastangomis 
šis parengimas buvo taip 
pasekmingas.

Tokiomis pasekmėmis jau 
galime pasidžiaugti. Bet 
štai ko dar laukiama.

Balandžio 9 dieną (sek
madienį), 2 vai. popiet, Fi
nų svetainėje, 703 S. Pon
ca St., bus rodomi kruta- 
mi paveikslai, vaizdai iš 
Lietuvos gyvenimo, darbų; sužjnota, tai nemažai “kvo- 
ir pasilinksminimo švenčių. derįų” gavo.
Rodys d-gas J. Grybas iš 
Brooklyn, N. Y. Visi, ku
rie norės matyti Lietuvą 
paveiksluose, kyiečiami da
lyvauti.

pilnai nepasveikęs, tapo pa
leistas. Nors grįžo atgal 
prie , siuvimo mašinos, bet 
tik pusę laiko dirbti įsten
gė. Ūpas vis ėjo blogyn ir 
nervų irimas didėjo iki 
priėjo prie to, jog nužudė 
savo vaikus ir pats save — 
užbaigė taip skaudų gyve
nimo kelią, palikdamas 
šiurpios t r a g e d i jos pri
trenktą žmoną - motiną A- 
nastaziją Barčiausk i e n e .

Nors gyvų gėlių vaini
kuose skendėjo trys grabai 
Ch. W. Kačiausko laidotu
vių koplyčioje, bet kiekvie
no atsilankiusio dalyvio 
skruostus vilgė ašaros, žvel
giant į tuos nekaltai žuvu
sius jaunuolius ir į jį patį 
kaip karo auką. O dar 
skaudžiau buvo pažvelgti į 
pačią motiną, kurios širdies 
skausmo niekas išreikšti 
negali.

Kaip karo dalyvis, velio
nis palaidotas su kareiviui 
skirtomis apeigomis Na
tional kapinėse. Abu sū
nūs palaidoti greta tėvo. 
Palaidoti su religi n ė m i s 
apeigomis.

Vinco Duktė

Camden, N. J.
“Pardavinėjo taiką”

Mūsų apylinkėje apsilan
kė keistas senis Albert D. 
Falk, 65-ių metų amžiaus. 
Jis už 25 centus pardavinė
jo “taikos, cirkuliarus.’’,

Senis apžėlęs baltais plau
kais, ant galvos užsidėjęs 
“ermulką,” tai panašus į 
žydų rabiną, ant jo drabu
žių išsiūta obalsis “Peace 
for 25c.” Jis lankėsi pas 
biznierius, į raštines ir vi
sokias įstaigas. Kiek yra

MIAMI, FLA.

Mirus

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

žentui, anūkams ir draugams. (

J. ir M. Koch 
Mr. ir Mrs. J. Krupp 
B. Žilinskienė
J. Smalanskas 
J. ir M.'Paukštaičiai
Mr. ir Mrs. Skeberdžiai 
Pažįstamas
Mr. ir Mrs. G. Mikitai.
J. žekoniai * 
Mrs. Zlatkienė
A. Paukštienė 
S. Meison 
George Daniai

A. ir M. Valilioniai 
J. ir N. Benikaičiai 
S. ir J. Jurevičiai 
Mr. ir Mrs. S. Zavis 
Chas. ir N. Tamošiūnai 
Mr. ir Mrs. Birštunai 
Mrs. ir Mrs.

Aleksandravičiai
S. ir A. Kanapės 
J. ir S. šukaičiai
B. Medley
Mr. ir Mrs. J. Thomson 
V. Bovinas 
Paul Johns

MIAMI, FLA.

Mirus

Senam Vincui
(V. Jakščiui)

Išreiškiame užuojautą jo dukrai Elzbietai ir žentui
F. Carfagno, .taipgi anūkams ir visiems kitiems 

jo giminėms ir draugams.

L. S. KLUBAS

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Šiurpi tragedija supurtė 
Baltimorės lietuvius gyven
tojus, kada radio ir televi
zijos stotis pranešė, jog 
šeštadienio popietį, 5:30 v. 
kovo 11 d., Petras Bar- 
čiauskas šautuvu nušovė 
savo du sūnus — Juozą 13 
metų ir Vincą 10 metų — 
po to pats nusišovė.

Petras Barčiauskas buvo 
Baltimorėje gimęs, o Lietu
voje augęs žmogus. Buvo 
50 metų amžiaus. Užaugo 
dabar vadinamame Kapsu
ko rajone. 1929 pieta is grį
žo atgal į ŪSĄ, į Baltimo
rės miestą. Dirbo siuvimo 
industrijoje. Visa šeima 
J^ųvo tvirtai religinga. Jis 
dalyvavo Il-ajame pasauli
niame kare, kovojo, Italijos 
frante. Sugrįžęs iš kariuo
menės apsivedė, kad nuslo
pinti prislėgą ūpą, labai 
daug dirbo fiziniai. Bet 
nervai buvo jau gana pa
žeisti, ir 1959 m. turėjo bū
ti padėtas protligių ligoni
nėje Spring Grove. Ten iš
buvęs 5 mėnesius, žinoma, •« *

bčti nuo karų ir visus lai
mingais padaryti.” Pagal 
jo planą, jeigu visi sumo
kėtų po 2 procentus nuo sa
vo įplaukų, tai susidarytų 
tokia pinigų suma, kad 
kiekvienas' į mėnesį gautų 
po $100 — “nebūtų vargo 
ir karį.”

Policija pareikalavo iš jo 
leidimo. Jis leidimo netu
rėjo, tai areštavo, išlaikė 
iper naktį,’o ryte įsakė jam 
nešdintis iš miesto ir jo 
apylinnkės.

Girdėjau, kad mūsų apy
linkėje A. J. Pranaitis ren
ka aukas sudėjimui “Vil
niai” naujų langų, kuriuos 
išdaužė reakcininkai - chu
liganai. Geras darbas! Lin
kiu pasisekimo. Aš jau tam 
tikslui paskyriau $25. Taip 
mes atsakysime į lietuviškų 
chuliganų langų daužymą.

Camdenietis

Washingtonas. — Kong
reso Atstovų butas nutarė 
padidinti savo kanceliarijos 
išlaidas. Manoma, kad bus 
pridėta apie $3,000,000. Pi
nigai bus paimti iš federa
linio iždo.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Senam Vincui (V. Jakščiui)
Ręiškiu nuoširdžiausią užuojautą jo dukrai 

Elzbietai, žentui F. Carfagno, anūkams, 
giminėms ir viešiems draugams.

ANTANAS METELIONIS 
b Z

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 24, 1961

Senam Vincui (V. Jakščiui)
ALDLD 20 kuopos Moterų skyriaus susirin

kime išreiškiame, širdingiausią užuojautą jo 
šeimai ir draugams.
O. Wellus
M. Kulbienė
N. Strolienė
U. Šimoliūnienė
P. Maldaikienė
J. ir A. Navalinskai
A. ir J. Žemaičiai
M. Liužinienė
K. Vaicekauskienė
M. Kazlauskienė

J. Vaičekauskas
P. Jasilionienė
E. Čekanauskienė
K. Juozapaitiehė
P. Mikalajūnas
H. ir I. Vėžiai
A. Judikaitiene
B. Zmitraitė
V. ir F. Milleriai

Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 
įvyks šių metų Balandžio-April 16, 11 vai. 

lyto, 318 Broadway, So. Boston, Mass.
Organizacijos malonėkit prisiųsti delegatus.

VALDYBA
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Detroit, ' Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO ‘‘LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS
I

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėje 4097 Porter
ĮŽANGA Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.50

Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

Kviečiame visus į paminėjimą “Laisvės” 50 metų 
sukakties bei auksinio jubiliejaus. Bus geri 

• valgiai ir linksma atmosfera.
Rengėjai

Maynard, Mass.
Bradley Sun Division of 

the American Can Co. pa
sirašė trims metams sutar
tį su International Associa
tion of Machinists unija. 
Visiems darbininkams bus 
pridėta prie algos 7c į va
landą nuo kovo'l d. š. m. 
Ši sutartis tęsis iki vasario 
29 d., 1964 metų.

Šitoje kompanijoje yra 
samdomų darbininkų 4,- 
300 (ne vien Maynarde, 
bet ir kituose miestuose).

Taipgi yra sutartyje pri
dėta, kad kompanija mokės’ 
ir senatvės pensiją nuo' ko
vo 1 d., 1963 metų. Taipgi 
bus pagerinta ir apdrauda 
ligoje ir kiti dalykai.

STREIKAS DAR VIS
• v tęsiasi
Technology Instrument 

Corp., Acton, Mass., dabar 
ieško darbininkų (žinoma, 
streiklaužių) per laikraš
čius. Bet pažymėta, kad 
“Labor Trouble.” Patartina 
nevažiuoti ten darbo ieš
koti.

Darbininkai pri klauso 
prie AFL-CIO unijos.

J. Gaidys

Bridgeport, Conn.
Klaidos atitaisymas

“Laisvės” num. 20-tam 
korespondencijoje iš LDS 
74 kuopos veiklos įsiskver
busi klaida. Ten pasakyta, 
kad į kuopą įrašytas Leo
nard Jerry, bet turi būti 
Leonard Jerry Waiksnis, 2 
savaičių amžiaus.

M. Arison

Londonas. — Sulaukęs 81Oswego. — Aukštosios 
mokyklos laboratory joje metų amžiaus mirė orkest- 
įvyko eksplozija. Aštuoni 
mokiniai sužeisti.

rų vedėjas Thomas Beech
am.

Baltimore. Md
Balandžio 9 d. LLD 25 kuopa rengia naujų iš 

Lietuvos filmų rodymą. Jie bus pirmu kartu rodomi 
Baltimorėje. Gražūs, spalvoti ir įdomūs filmai. Jų 
pavadinimai: 1 — “Atlante,” (žvejų gyvenimas), 
2 — “Lietuvos Menininkų ir Literatūros Dekada 
Maskvoje,” 3—“Tarybų Lietuva,” 4 —“Dainų šven
tė Lietuvoje.”

Mylintieji matyti Lietuvos gyvenimą ir,įsigyti ge
rų įspūdžių pasižymėkite dieną iiį laiką—

Filmai bus rodomi salėje
703 Ponca St., sekmadienį, balandžio 9 April, 2 vai.

Privažiavimas busu 20-tu Dundalk
2 blokai nuo 4900 Eastman Avė.

Įėjimas nemokamas. Kyiečia Rengėjai

Lawrence, Mass., ir* Apylinke
' . Šaunus

BANKETAS
RENGIA MAPLE PARK BENDROVĖ

Sekmad., Balandžio 9 April
Pradžia 1:30 popiet

Tai bus pirmas šių metų pavasarinis parengimas— 
Atidarymas Maple Parko

Bus Maple Parke, Methuen, Mass.
Visi būkite šiame bankete, nes viskas priruošta 

aptarnavimui gerais pietumis.
Kurie nebūsite, gailėsitės.

Kviečia Rengėjai

Massachusetts Valstijos Lietuvių Dėmesiui!

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

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

Banketo dalyvius 
palinksmins duetas:

Ona Dirveliene ir
Jonas Sabaliauskas

Rengėjai jau džiaugiasi, 
kad bus daug svečių iš kitų 
miestų. Tai labai gražus 
dalykas!

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Įvyks Sekmadienį

Ona Dirveliene 
Sopranas

KOVO 26 MARCH
■ - \

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

Į banketą Atvyks “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba iš New Yorko
/ I ,

♦ 
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 yra rengiamas ant plačios skalės ir rengėjai lauks svečių 
į šį pokylį iš visur.

— r Rengėjai



Yucaipa, Calif
Pas mus žiemos kaip ir 

nebuvo. Oras buvo labai 
gražus, malonus. Dabar at
ėjo pavasaris. Jau kvietkai 
žydi, medžiai leidžia lapus. 
Gamta atgyja, būtų malo
nus pavasaris, bet lietuviai 
jau senstame, daugelis sir
guliuoja, kiti ir iš gyvųjų 
išsiskiria. 1

Serga Ramaldas Stašius. 
Randasi Lama Linda ligo
ninėje.

Buvo sužeistas D. Babi
lius. Jis nuvežė automobilį 
į garažą taisyti. Per me
chaniko neatsargumą auto- 
mabilį užvedė, jis smarkiai 
sutrenkė D. Babilių. Buvo 
reikalinga operacija. Da
bar jau gydosi namie ir 
laipsniškai sveiksta.

A. Janušauskas

Lawrence, Mass.
MARŠUOJA UŽ TAIKĄ

Kovo 12 d. į Lawrence 
atmaršavo 14 žmonių su 
ūbaisiais už panaikinimą 
atominių ginklų ir taiką 
pasaulyje. Tai viena iš ei
senų už taiką — “Walk for 
Peace.” Jie apsistojo reli
ginės draugystės svetainėje 
— Friends Meeting House. 
Jie buvo atitinkamai priim
ti ir pavalgydinti.

Po to taikos maršuotojai 
turėjo susirinkimą, dalino 
atsišaukimus už taiką, rei
kalaudami panaikinti ato
minius ir kitokius baisaus 
žudymo įrankius. Jie mar- 
šuoja į New Yorką, kad tai
kos reikalą v i m u s įteikus 
Jungtinių Tautų Asamblė
jai. / i

Korespondentai klausinė
jo maršuojančius, kodėl jie1 
pėsti eina, ar jie yra komu
nistai, ir panąšių klausimų.

Maršuotojai atsakė, kad 
lai korespondentai nemano, 
kad pėstiems eiti yra ma
lonumas, o ypatingai taip 
blogame ore, bet maršuo- 
janti mato reikalą kovoti 
už taiką ir prie to šaukti 
visus taiką milinčius žmo
nes.

Maršuotojai sakė, kad jie 
nėra komunistai, bet nepai
so, kaip taikos priešai juos 
vadintų. Jie sakė, kad ko
munistai ir kas tik kovoja 
už taiką, tai yra liaudies 
draugai.

Į Lawrence jie atvyko iš

Waterbury, Conn.
LLD 28 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ll

Waterburio apylinkė daug 
nukentėjo nuo šios žiemos 
sniege. Per tai turėjom 
praleisti sausio iš
sirinkimą, bet se 
kovo 12, buvo labai gražus, tikslas, tad 
tai ir LLD kuopos susirin- kartoti. Tiktai svarbu 
kimas pavyko. . _ įsiems dalyvauti ir paragin-

Susirinkimas atsidarė 2- tį draugus-pažįstamus, kad 
ra vai. popiet. Dar vienas ir jie dalyvautų.

iki 
kuris 

kovo

Rytoj Aido choro 
šunim - burum

Jau tik diena teliko 
choro parengimo, 
įvyks šį šeštadienį,
25 d. vakare, 102-02 Liber- 

mėnesio su-! ty Avė., Ozone Park.
lekmadienis, Buvo minėta spaudoje 

1 nėra reikalo 
vi-

naujas naiys prisirašė, tai 
jau trys nauji šiemet. Ka
rolis Krasnitskas rezignavo 
iš finansų sekretoriaus vie
tos, tai į jo vietą išrinkta 
Klementina Jankeliūnienė.

Bus dainų programa ir 
rekorduota muzika. Šeimi
ninkės parūpins skanią va
karienę, su visais pridėč- 
kais.

Dar yra svarbu ir tai,
Krasnitsko rezignacija ta- kad galėsime atsisveikinti

P o r t s m outh, N. H., kUr 
randasi karo laivų ir sub- 
marinų bazės. Maršuotojus 
ten buvo areštavę, klausi
nėjo, tykinėjo, bet paleido. 
Nėra ' joks prasikaltimas 
reikalauti taikos, visų žmo
nių ramaus sugyvenimo.

Jie New Yorke mano bū- 
,ti apie balandžio 2 dieną.

Pirm iš Lawrence išmar- 
šavo, mieste buvo surengę 
eisenas su plakatais. Mar
gavo svarbiausiomis gatvė
mis, kalbėjosi su žmonėmis. 
Iš Lawrence nuvyko į Read
ing, Mass., kur pribuvo ko
vo 14 d.
Taip taikos mai-šuotojai ei

na nuo vieno miesto į kitą, 
sako kalbas už taiką, reika
lauja, kad atominiai gink
lai būtų panaikinti, kad 
mūsų valdininkai mestų tik 
kalbas už taiką, bet eitų 
prie nusiginklavimo.

S. Penkauskas

po priimta su didžia padėka 
už jo 15 metų tarnybą. Kad 
konkrečiai parodyti kuopos 
padėką, nubals uotą jam 
$25 dovana iš iždo.

“Laisvės” vajininkė Stri- 
žauskienė pranešė, kad yra 
pora asmenų,' kurie dėl ne
sveikatos negali užsimokėti 
prenumeratos už “Laisvę,” 
bet norėtų 'laikraštį gauti. 
Kuopa nubalsavo už tas dvi 
pTen u m eratas užmokėti, 
praėjusiais metais iš vieno 
parengimo pajamų kuopa 
užmokėjo net už penkias 
p r e n umeratas. Nežinome, 
kaip kitos kuopos šią prob
lemą išriša, bet mes bando
me palaikyti prenumerato
rių skaičių, kiek galima.

Kadangi finansų sekreto
riui pasidaro išlaidų dėl 
iškolektavimo duoklių ir iš
dalinimo knygų, nutarta 
mokėti jam $15 į metus. 
Taipgi išrinkta komisija 
peržiūrėti iždininkės kny
gas. Išskiriant finansų sek
retorių, ta pati valdyba iš
rinkta ir šiems metams. 
Vaitonis — organizatorius, 
Stanislovaitienė — sekreto
rė, Strižauskienė— iždinin
ke, ir Klem. Jankeliūnienė 
—. finansų sekretorė.

Taipgi nutarta surengti 
du parengimus ateinančiuo
se mėnesiuose. Balandžio 16 
bus rodomos apšviečiamos 
nuotraukos iš Meksikos, 2- 
rą vai. popiet. Gegužės 21, 
3-čią vai. popiet, bus pasta
tytas svarbus veikalas — 
“Zaporožietis už Dunojaus” 
—opera, versta iš ukrainų 
kalbos, kurią suvaidins Ai
do Choras iš BrooMyno. 
Prašome visų tą įsitėmyti.

Po susirinkimo gaspadi- 
nės surengė vakarienėlę, 
kurios laiku įvyko atšven- 
timas tarptautinės moterų 
dienos. Visi dalyviai buvo 
prašomi pakalbėti. Vieną iš 
ilgesnių kalbų pasakė M. 
Svinkūnienė apie reikalin
gumą supažindinti Ameri
kos lietuves moteris su Lie
tuvos moterų veikla per 
žurnalą “Tarybinė mote
ris.” Jinai jau užprenume
ravo penkioms moterims. 
Linkime jai kuo 
pasisekimo.

Po vakarienės 
$25.50 “Laisvės”

su delegacija, kuri vyksta 
į Chicagą meno reikalais, 
palinkėti pasekmės, laimin
giausios kelionės nuvažiuo- 

! ti ir sveikai sugrįžti.
Mes priduosime jiems 

energijos, drąsos atlikti 
taip svarbią, ilgą kelionę.

Aido Choras kviečia vi
sus dalyvauti ir sykiu pa
remti svarbu užmota dar
bą, u

Draugė V. Lisajienė vėl 
apdovanojo chorą su pen
kine. Aido Choras širdingai 
dėkoja draugei už suteiktą 
paramą. Choro Koresp.

Iš Motery klubo 
susirinkimo

Kovo 15 d. vietos Moterų 
Klubo narės turėjo skaitlin
gą susirinkimą. Gerai, kad 
draugės rūpestingai lanko
si. Susitikimas su draugė
mis susirinkime* visuomet 
yra malonu. Visuomeniniu 
organizacijų žmęnės negali 
būt ramūs, jeigu jie nesu
sitinka su platesniu būriui 
idėjos draugų 
' Iš r 
parengimas atžymėjimui 
Moters Tarptautinė 
visais atžvilgiais gražus. 
Susirinkimo dalyvės dėko
jo rengimo komisijai už 
gražią tvarką ir rūpestin
gai paruoštą maistą. Šir
dingai prisiminta [progra
mos dalyviai: Mildred Sten- * t
slen Moterų kvartetas, Ele
na Brazauskienė ir kalbėto
jai, kurie tain maloniai pa
sitarnavo klubiečių paren
gime.

Finansiniai Klubas stovi 
vidutiniškai. Paskirta $10 
pagelbėt padengti lėšas pa
siuntimui dainininkių į Chi
cago,. Priimtas pakvietimas 
dalyvauti Aido choro ruo
šiamame “šunim - burum” 
kovo 25 d. sukėlimui lėšų 
dainininkų kelionėms į Chi-

Lankėsi “Laisvėje” 
inž. A. P. Gabrėnas

Šiomis dienomis “Lais
vės” redakciją aplankė lie
tuvis (iš Trenton, N. J.) 
inžinierius A. P. Gabrėnas. 
Jis Pietų Amerikoje aplan
kė visą eilė respublikų; bu
vo ir Centrinėje Ameriko
je, pav. Panamoje.

Svečias pasakojo, kad jis 
ten daug ką matė, daug 
patyrė, su daugeliu net lie
tuvių šnekėjosi — pav. 
Argentinoje ii“ Urugvaju
je. ’

Iš Urugvajaus inžinie
rius Gabrėnas atvežė ir do
vanų. Senas „Montevideo 
gyventojas A. Kurklietis 
•įteikė inžinieriui Gabrėnui 
parvežti laisviečiams butelį 
io paties gaminto vyno, o 
kita butelį — R. Mizarai, 
su kuriuo A. Kurklietis su
mezgė pažintį dar 1927 me
tais.

Be to, Urugvajaus lietu
viu laikraščio “Darbo” ko
lektyvas įteikė dar vieną, 
tvirtesnės sudėties, skysti
mo butelį. Tai buvo laisvie
čiams dovana.

Labai dėkojame A. Kurk
liečių! ir “Darbo” kolekty
vui už draugiškas dovanas. 
Jos dar tebestovi, laukia 
daugiau žmonių, kad visi 
pasivaišintų urugvajiečių 
dovana.

Beje, inžinierius A. P. 
Gabrėnas, pailsėjęs, žada 
sekamą vasarą . pavažiuoti 
dar ir toliau kur nors.

Mes jam, dėkodami už 
viską, linkime geriausios' 
sveikatos ir sėkmės.

Su inžinierium Gabrėnu 
buvo atvykęs ir jo sūnus 
Povilas, taipgi inžinierius— 
dailus,; mandagus, išsilavi
nęs vyras.

Kunigai ragina melstis 
už taiką

New Yorkas. •— Dvide
šimt šio didmiesčio dvasi
ninkų išleido pakvietimą į 
visus visų tikėjimų, kunigus 
ir rabinus pravesti specia
lias pamaldas už taiką kovo 
25 ir 26 dienomis; Jie ragi
na visus dvasininkus už 
taiką per tas dienas sakyti 
ir pamokslus. Atsišaukimo 
sumanytoju yra metodistų 
St. Paul ir St. Andrew baž
nyčios pastorius B. C. Gra
ves.

MIRĖ P. VILČINSKAS
Kovo 20 d. staigiai mirė 

Petras Vilčinskas, per dau
gelį metų veikęs Lietuvių 
Amer. Piliečių klubo valdy
boje. ,Buvo pašarvotas pas 
grabo r ių šalinską, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhave-: 
ne.

SVEIKINA LAISVIEČIUS 
Iš MEKSIKOS

Brooklynietis Vincas.Gu
revičius, kuris praėjusį ru
deni išvažiavo saul ė t o n 
Arizonon praleisti žiemą, 
sveikina laisviečius iš Mek
sikos, Nogales miesto.

Vincas rengiasi greitu 
laiku parvažiuot namo.

geriausio

surinkta 
jubiliejui.

Sekr.

New Yorkas. — Apsive
dė New»Yprko gubernato
riaus dukra Mary.

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Real Estate
13th & Grange Vicinity, 

rinis (twin), 8 dideli kar. 
Veranda, aliejaus 
iŠ elektros. 114 
Gražus apdarytas 
stovyje. 111,990.

. Mū- 
kambariai.

Virtuvėšiluma.
vonios, SS ir S. 
kiemas.

Samb. sav. va
karais, o šeštad. ir sekmad. per iš
tisą dieną Ll. 8-6908.

Gerame

’aportų pasirodė, kad įAteivams ginti sueiga 
. 1 SVETURGImAms YPAČ 
buvo i SVARBUS MITINGAS 

šį penktadienį (šiandien), 
7:30 vakaro, kovo 24-tą, 
įvyks prakalbos tikslu pa
stiprinti veiklą už sveturgi- 
miams naudingus įstaty
mus. Kviečia ateiti visa tai 
sužinoti ir atsilankymu pa
remti darbą.

Vieta: Judson Hali, 165 
W. 57th St. prie |7th Avė., 
Manhattane.

Pirmadienį, kovo ‘20 die
ną, prasidėjo pavasaris, o 
tą pat dieną Aqueduct aikš
tyne prasidėjo arklių lenk
tynės. Susiri n k o 44,119 

jžmoniu ir sumokėjo $3,- 
619,031.

Klubo sekretorė E. -Kas- 
močienš paskirta atstovau
ti Klubą Namo Bendrovės, 
suvažiavime.

Plačiai kalbėta apie moti
nos ir tėvo dienos atžymė
simą. Paaiškėjus, kad gegu
žės ir birželio mėnesiais 
įvyks daug pramogų, nu
tarta nieko specialiai ne
rengti.

Susirinkimas baigėsi 
gražioje nuotaikoje.

Klubie.te

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Juozui Labeikai
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Gertrūdai, dukrai Onai ir žentui Silvest
rui Baganskams ir visiems jo giminėms.

BRONĖ ir VLADAS KERŠULIAI

New Yorkas. — Pasitrau 
kė iš vietos General Elect
ric kompanijos viršininkas 
William S. Ginn. Jo metinį» 
alga buvo $135,000. Nese
niai jis sėdėjo keletą dienų 
kalėjime už sulaužymą “an
ti-trust law”.

Lu

Aštrios diskusijos 
Kongo reikalais

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje įvy
ko karštos diskusijos. A. 
Gromyko, Tarybų Sąjungos 
užsienio ministras, sakė, 
kad vienatinė legali š k a 
Kongo respublikos valdžia, 
tai ta, kurią ^įudaro
mumbos pavadwt^jas Gi- 
zeftga, o kitos grupės, 
yra Vakarų kolonizatorių 
pastumdėliai.

Gromyko reikalavo, kad 
tuojau pasitrauktų Jung
tinių Tautų sekretorius 
Hammarskjoldas, kuris 
atsakomingas ne tik už su
irutę Konge, bet ir už Lu- 
mumbos mirtį.

A. Stevensonas,' JAV de
legacijos pirmininkas, sakė, 
kad jo atstovaujama vy
riausybė remia Ka'savubu 
valdžią ir sutinka su Ham- 
marskjoldo politika.

tai

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooporatyvės Spau
dos Bendrovės direktorių susi
rinkimas įvyks pirmadieni, kovo 
27 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi 
kviečiami dalyvauti.

direktoriai
(24-25)

N. J.
kuopos nariai, 
kad balandžio 
kuopos susirin-

GAL PAKEIS MOKYKLŲ 
ATIDARYMO DIENĄ
Niujorko mokyklų super

intendentas Mr. Theobald 
siūlo, kad ateinantį rudenį 
miesto mokyklos būtų ati
darytos keturiomis dieno
mis anksčiau, negu iki šiol 
būdavo. Jis teigia, kad mo
kyklos turėtų pradėti veik
ti rugsėjo 7 d.

GLORIA KAZLAUSKAS 
QUEENS KARALIENĖ
Laikraštininkų unija — 

New York Newspaper 
Guild — turės metinį balių 
penktadienį, balandžio 28 
d., Astor viešbutyje. Iš 
įvairių miesto vietų renka 
gražuoles - karalienes. Iš 
Quėens pavieto buvo 48 
kontestantės. Laimėjo Glo
ria Kazlauskas, 21 metų 
amžiaus, iš Ozone Park, 
“Queens karalienės” karū
ną jai uždėjo TV-radijo as
menybė Tony Marvin.

NEWARK,
Gerbiami LDS 8 

meldžiu nepamiršti, 
(April) 6 d. atsibus
kimas, toj pačioj vietoj ir tuo pa
čiu laiku, kaip ir visada.

Kitas susirinkimas įvyks birželio 
(June) 1 d. Nepamirškit.

ekr. Ch. Anuškis
LMS Clevelando skyrius šaulia 

susirinkimą kovo 26 dieną, ,2 vai. 
popiet. LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. Turėsime daiO^ 
svarbių dalykų aptarti. Svarbiau-^ 
sias — tai prisiruošimas prie kon
certo.

Taip pat prašome atsivesti nau
jų narių.

Sekr. S. Kuzmickas (23-24)

Esu viena moteriškė, gyvenu New 
Yorko užmiestyje, gražioje, ramioje 
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)

Telefonas Circle 5-7711

Mes hiip 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 j LIETUVĄ'

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY 
J LENINGRADĄ

Balandžio 18 ir liepos 11, 1961

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

United Nations, N. Y.— į 
Generalinė Asamblėja 74 
balsais pasmerkė' South Af
riką už jos politiką su ko
lonija South-Wėst Africa. 
Kai kurios šalys susilaikė 
nuo balsavimo, bet nė viena 
nebalsavo už South Africą.

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile ką jūs norie, į Rusiją per 
mūsų seną, patikimą ir patyru
sią 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. CHickering 4-7898 i

. (

$

4
Elizabeth, ,N. J.

Filmai iš Lietuvos
• ■ > » .

Rengia ALDLD 54 Kp., Rodys Jonas Grybas

Bus rodomi Kovo 25 March
408 Court St., Elizabeth, N. J.
Sekami filmai bus rodomi

“Atlante,” “Tarybą Lietuva,’* “Černiachovskio 
Kolūkyj” “Dainą Šventė,” Lietuvių Menininkų 

ir Literatūros Dekada Maskvoje.”

Kalbanti ir spalvoti
Pradžia 7 vai. vakare Kviečia Rengėjai

PHILADELPHIA, PA.
f

Mirus

Jonui Lesučiui
(Vasario 18 d.)

Gerbdami savo draugą, su kuriuo ilgus metus 
gyvenome, reiškiame gailestį likusiems.

Išsiskyrei anjžinai, bet mūsų nebūsi užmirštas.
ŽALNIE'RAIČIŲ ŠEIMA

NAUJUS BROŠIŪROS 1961
PAGRINDINIAI FAKTAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Parašė Erne M. Lyons
Patikimų, pagrindinių informacijų, gerai suriūšiuotas sąrašas. 

Išleistas sausio mėnesį, 1961. 64 pusi.

SOVIETŲ MOKYKLŲ PERŽICRfcJIMO RAPORTAS ir 
PASTEBftJIMAI GEGUŽES MENESĮ, I960 

Parašė Elizabeth' Moos
Autorė “Sovietų Mokslas. Šiandien ir Rytoj” (1959), t

Išleista kovo mėn., 1961. 72 pusi. 
c............. j—

Kopija kiekvienos brošiūros 35c
Už 5 kopijas $1.50, už 10 kopijų $2.75

NATIONAL COUNCIL AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 
114 ®Jst 82nd St., NEW YORK CITY 1j6 
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“Laisvės” Auksinio Jubiliejaus

Rengia 50 metų jubiliejaus atžymėjimui komitetas

Jau baigiama sudaryti koncertui programa 
ir greitai bus paskelbta “Laisvėje.”

ĮVYKS ŠEŠTADIENIO VAKARĄ

BALANDŽIO 8 APRIL
Visa Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenė yra 
kviečiama į “Laisvės” auksinio jubiliejaus koncertų. 
Oras jau bus atšilęs, patogu bus atvykti ir iš toliau, 
tad kviečiame ir iš tolesnių kolonijų atsilankyti.

Bus gražus koncertas ir turėsime malonių 
pasimatymų su seniai matytais.

šis koncertas bus salėje:

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brookyn, N. Y.

Koncerto pradžia 6 vai. vak. Įžanga $2.00

6 p.—LaisvS (Liberty)— Penkt., kovo (March) 24, 1961
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