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KRISLAI
Trečia jubiliejine la>da. 
Jubiliejiniai parengimai. 
Darbas dar nebaigtas. 
Užtikrinsime ateitį. 
Padėkime vilniečiams.

— Rašo J. Gasiūnas —

Šis “Laisvės 
iš eilės trecias 
jubiliejinis numeris.

Ruošdamiesi atžymėti mū
sų laikraščio auksinį jubiliejų, 
mes net nesitikėjome tokio 
gražaus, tokio didžiulio atsi
liepimo iš “Laisvės” skaityto
jų, iš pažangiųjų veikėjų, o la
biausiai iš Tarybų Lietuvos. 
Tarėmės išleisti tik porą dvy
likos puslapių numerių. Ta
čiau pasirodė, kad prisiųsti 
raštai, susiję su auksiniu jubi
liejumi, negalės sutilpti j du 
padidintus numerius, turėjome 
leisti trečią jubiliejinį numerį.

Džiugu matyti, kokį didžiulį 
“Laisvei“ įvertinimą pažan
gioji visuomenė parodė.

| Pavojingi "žaislai"
i Kubos pakraštyje

krantų ties Oriente pro 
cija ir apšaudė kubi 
lėktuvą, kuris skraidė 
Kubos teritorijos.

Havana. —Kubos laikraš
čiai, atsakydami į Jungti
nių Valstijų Valstybės de- 

rašo,

Šis “Laisves” numeris yra

Praėjusį savaitgalį turėjo
me dar keturis sėkmingus ju
biliejinius parengimus. Brook- 
lyne įvyko balandžio 8 d., De
troite, Baltimorėje, Lawrence, 
Mass., balandžio 9 d.

Balandžio 16 d. įvyksta ju
biliejinis parengimas Water
bury, Conn. Manome, kad 
ir šis bus visapusiai sėkmin
gas.

Brockton, Mass, taipgi ruo- 
siąsi turėti didžiulį jubiliejinį 
parengimą balandžio 23 d.

Gal ir daugiau panašių ju
biliejinių parengimų bus su
ruošta?

Kiekvienas toks parengimas 
(“Laisvei” suteikia labai daug 
moralinės ir medžiaginės pa
ramos.

numeris jau partamento brošiūrą, 
ir paskutinis kad “JAV ne vien varo pla- 

' čią propagandą prieš Ku
bą, bet ir užsiima karo pa
vojingais žaislais jos pa
kraštyje”.

Kubos vyriausybė, per 
Šveicarijos ambasado r i ų, 
įteikė Jungtinėms Valsti
joms protestą. Kuba sako, 
kad nuo vasario 15 iki kovo 
15 dienos, tai yra, per vie
ną mėnesį Jungtinių Vals
tijų karo lėktuvai, malūn
sparniai skraidė virš Ku
bos ir karo laivai plaukiojo 
jos vandenyse net 49 kar
tus.

Kovo 31 d. JAV Western 
Union laivas buvo tik dvi 
mylios nuo Kubos kranto. 
Kada Kubos karo laivas jį 
sulaikė, tai atskubėjo du 
JAV karo lėktuvai ir karo 
laivas - naikintojas grąsin- 
dami pulti Kubos laivą.

Kuba sako, kad kovo 22 
d. JAV karo laivas-kruize- 
ris priplaukė arti Kubos

T“

>vin- 
ečių 
virš 

Kubos 
vyriausybė sako: “Tai pro
vokacijos tikslu iššaukti 
Jungtinių Valstijų inter
venciją į Kubą”.

Kubos užsienio ministras 
Dr. Raul Roa, New Yorke, 
kuris randasi Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje, 
pareiškė:

“Jungtinės Valstijos_________ __be 
karo paskelbimo jau ^eda 
karą prieš Kubą. Iš Jungti
nių Valstijų, daugiausiai 
Floridos, atskrenda lėktu
vai ir Kuboje mėto kurs
tančius lapelius, nulei< 
ginklų, amunicijos ir 
kėjų... Jungtinėse Valstijo
se duoda prieglaudą K 
priešams. Floridoje 
yra suorganizuota ‘K 
išlaisvinimo” armija iš 
5,000 žmonių, kurią sudaro 
pabėgėliai kubiečiai, 
piliečiai, puertorikiečia 
panai, 
guatemaliečiai ir vok 
buvę hitlerininkai.” .

džia 
ken-

ūbos 
jau 
ūbos

JAV 
i, is- 

nikaraguajipčįai, 
ečjai

“Mes laimėsime,” sako Kubos
♦ .. L ■- 5 “ ’ ' • ' '

prezidentas O. Dorticos
5

12-kos puslapiu -- jubiliejinis

Pietinį Vietnamą purto 
dideli žmonių sukilimai

Saigonas. ■— Prieš kiek 
laiko Jungtinių Valstijų 
Septintasis Maro laivynas
iš Okinawos permetė “Spe
cialų JAV armijos dalinį” 
karui prieš [’partizanus. Jam 
vadovauja generolas Lionei 
C. McGarro, džiunglių karoC McGarro 
specialistas.

Dabar to 
dieriai vėl pasiuntė į Pietų 
Vietnamą tūkstančius mo
derninių šautuvų, milijonus 
šovinių, “bazookas”, desėt- 
kūs kanuolių, nemažai leng
vųjų tankų ir kitokių gink
lų. Iš Malajaus permesta 
dar 100 šarvuotų automo
bilių ir 200 tonų amunici
jas, kad sutvirtinti P. Vie t-

ląivyno koman-

namo jėgas.
Pietinis Vietnamas turi 

150,000 karininku ir karei- 
vių, 50,000 žandarų, bet ne
gali atsilaikyti prieš 10,000 
partizanų. Du šimtai par
tizanų, su pagalba vietos 
gyventojų, užėmė labai 
svarbų centrą True Gian- 
gą, 30,000 gyventojų mies-

Saigono srityje įvyko di
deli mūšiai. Ngo Dinh Die- 
mo valdžia sako, kad užmu
šė 500 partizanų ir kita 
tiek jų suėmė, bet valdžia 
neteko 5,000 užmuštais ir 
sužeistais kareivių ir žan
darų.

Indonezija laimėjo 
didžiąją pergalę ™

Jakarta. — Celebeso sa
los šiaurinėje dalyje pasi
davė sukilėlių likučiai, apie 
25,000, su savo komandie- 
riumi pulkininku D. Somb- 
ra. Tai paskutinė sukilėlių 
jėga. Dabar Indonezija ga
lės sėkmingiau imtis už eko
nominio plano.

Sukilimą suorganiza v o 
Vakarai 1958 metais. Jie ir 
Čiang Kai-šekas siuntė su
kilėliams ginklų, amunici
jos, daugumoje JAV gamy
bos, ir karo specialistų. Jie 
buvo net “Indonezijos val
džią” suorganizavę. Gyrėsi, 
kad juos palaiko 100,000 
gyventojų.

Indonezijos vyriausybės 
jėgos 1961 metais sudavė 
jiems kelis smūgius. Vy
riausybė neteko 800 karių, 
bet per tą laiką sukilėlių 
nukovė 5,671 

'■suėmė 17,000.
Sukilėliams 

pakenkė jų 
Jie nerasdami žmonių tar- komandavo Kinijos jėgomis 
pe priturimo — puolė juos, šiaurės Korėjoje.

Tik 1961 metais jie nužudė 
virš 1,000 civilinių žmonių, 
kurie viešai, atsisakė juos 
remti.

Vientiane. — šešiolika 
Jungtinių Valstijų malūn
sparnių (helikopteriu^ at
skrido į Thailandą, Laoso 
pasienį. Penki iš jų jau vei
kė prieš Laoso liaudiečius 
ir gelbėjo Bouno Oumo jė
goms. Malusparnius vaira
vo JAV marininkai, bet 
persirengę į civilinių dra
bužius.

Jakarta. —Kinijos užsie
nio ministras marš alas 
ChenYi sakė: “Kadaužsie-. 
nio intervencija Šiaurinėje 
Korėjoje sudarė Kinijai 
pavojų, tai mes jį pašalino
me... Kinija nesikiša į Lao
so valstybės reikalus, bet 
jeigu SEATO siųs ten savo 
jėgas, tai tas sudarys Kini- 

daugiausiąi | jai pavojų ir mes jį atmu- 
išsigimimas. Šime”. Maršalas Chen Yi

ir į nelaisvę

Šime”. Maršalas Chen Yi

Jubiliejinis vajus taipgi bu
vo visapusiai sėkmingas tiek 
prenumeratų atnau j i n i m u , 
naujų skaitytojų gavimu, tiek 
finansinės paramos sukėlimu. 
$10,000 fondas sukeltas ■ su 
geroku kaupu.

Tai didžiulis pažangiosios 
lietuvių visuomenės laimėji
mas, — tos visuomenės, kuri 
per 50 metų išlaikė savo laik
rašti, gynė jį nuo visokių už- 

. puolikų, vykdė tas idėjas, ku
rias per 50 metų “Laisvė” 
puoselėjo.

Tai taikos šalininkų laimė
jimas.

Manau, mes dar nebaigia
me auksinio jubiliejaus. Ar

tinasi vasariniai parengimai — 
piknikai. Jie taipgi bus mūsų 
jubiliejiniai piknikai. Juose 
rrues kalbėsime apie 50 metų 
“Daisvės” sukaktį. Juose gau

sime daugiau naujų skaityto
jų', daugiau finansinės para
mos.

Visi šie 1961 metai — lais- 
viečiams jubiliejiniai metai. 
Visi “Laisvės” naudai rengia- 
tni šiąis metais parengimai yra 
jbbiliejiniai parengimai.

Havana. —? Kubos prezi
dentas Osvaldo Dorticos 
kalbėjo per radijo tinklus. 
Jis atsakė į JAV Valstybės 
departamento išleistą bro
šiūrą, kurioje reikalauja 
Kubą nutraukti ryšius su 
socialistinėmis šalimis.

Dorticos sakė: “Tai dar 
viena pastanga Jungtinių 
Valstijų imperialistų sunai
kinti Kuboje revoliuciją... 
Nesakysiu, kad mums yra 
lengva, kada JAV kenkia, 
bet galų gale mes laimėsi
me... Ir kodėl Kuba turėtų 
nutraukti ryšius su socia
listinėmis šalimis, kurios 
visas laikas yra draugiš
kos link Kubos, visaip jai

gelbėja, o grįžti prie tO, 
listai

viešpatautų Kuboje ?”
Kalbėjo ir Kubos gyny

bos ministras Roa Castro. 
Jis sakė, kad milicininkai 
sunaikino priešų gaują Ori- 
ente provincijoje, netoli 
Jungtinių Vaustijų karo 
laivyno Guantanamo Ipazės. 
Šešis sukilėlius užmušė 
107 suėmė. Jis sakė, 
užsienio 
sukilėliams ginklų ir 
nicijos, bet tas .viskas 
ko į Kubos milicininkų ran
kas, nes žemdirbiai pranešė 
apie parašiutais nuleidžia- 
mus ginklus.

ir 
kad 

lėktuvai numetė 
amu-

Robertas Kenedis 
apie )#indiWnW * '
r .

J Washingtonas,; — JAV 
Generalinis i prokuroras Ro - 
bėrtas Kenedis, prezidento 
brolis, kalbėjo su spaudos 
reporteriais, apie John 
Birch Society. Birch šali
ninkai yra ekstrimistai. Jie 
net Eisenhowerį laiko “ko
munistų pagalbininku”.

į R. Kenedis sakė, kad pa
gal JAV Konstituciją, jie 
gali “kalbėti ką tik nori, 
bet jie nepadeda JAV vy
riausybei kįovoti prieš, ko
munizmą’’. Jis sakė, kad jie 
save pastato į “keistų ko- 
medijantų poziciją”.

JAV daugiau armijos 
siunčia į užsienį

< Washingtanas. — Genė* 
roląs G. H. Dekęr pranešė 
Kongresui, kad Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų 
komanda žymiai sutvirtins 
savo' jėgas užsienyje, kad 
“reikalui esant galėtų nu
šluoti komunistinį pavojų”.

Jis sakė, kad JAV sutvir
tins jėgas Okinąvoje, Lao
so, Pietų Vietnamo, Kon
go ir Šiaurių Europos sri
tyse. Armijos .ir orlaivyno, 
laivyno ir marininkų jėgos 
bus ten, iš kur' jas bus gali
ma tuojau permesti kur 
reikės.

Vėliausios žinios

JJ.,1 i ■

Hollandai bando pasilaikyti 
Naująją Gvinėją

Kaip smagu, kaip džiugu, 
kai mes tik prisimename, kiek 
per tuos 50 metų darbo žmo
nija laimėjo. Tuo smagiau ži
nant, kad “Laisvė” irgi žy
miai-prie tų laimėjimų pris>- 

, dėjo.
Tą prakilnų darbą, kurį 

“Laisvė” vedė per 50 metų, 
tęsime ir toliau. Visi bendrai 
dirbsime, kad “Laisvė” galėtų 
gyvuoti dar daugelį metų.

Taipgi nepamirškime prisi
dėti prie dienraščio “Vilnies” 
finansinio vajauą.

Padėkime vilniečiams 
Welti $10,000 fondą.

JAV laivai jau buvo 
pasirengę užpuolimui

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karo laivyno 
viršininkai praneša iš 
Guantanamo bazės, Kubo
je, kad jie buvo pasirengę 
užpulti Kubos karo laivą ir 
pakraštį.

Tai buvo tada, kada Ku
bos laivas sulaikė “Western 
Union” JAV laivą ir nusi
varė į Baracoa prieplauką. 
Užpuolimo išvengta, nes 
kubiečiai tą laivą paliuosa
vo.

Kuba sako, kad jis buvo 
jos vandenyse, tik dvi my
lios nuo jos kranto ir todėl 
sulaikė.

“KRASNAJA ZVEŽDA” 
APIE APSIGINKLAVIMĄ

Maskva. — TSRS 
luotųjų jėgų organas 
“Krasnaja Zvezda” s rašo, 
kad Jungtinių Valstijų, Va
karų Vokieti j o 
jos ir Anglijos didinamas 
apsiginklavimas p r i 
verčia ir socialistines 
O apsiginklavimo 
sunkiai spaudžia visuš 
nes.

s, Fra

su-

Lisabonas. — Angoloje 
portugalai nušovė 12 negrų.

Budapeštas. — Vengrija 
iškilmingai paminėjo 16-kos 
metų sukaktį jos išsilaisvi
nimo iŠ hitlerininkų vergi
jos. 1945 m. ją išlaisvino 
Tarybų Sąjungos jėgos. 

» . it

gink-

rašo

.ncūzi

e to 
šalis, 
našta 
žmo-

TSRSATVEŽĖ 10 TONŲ
AUKSO Į PARYŽIŲ
Paryžius. — TSRS du 

“TU-104” lėktuvai atvežė 
10 ir pusę tonos auYsp $12,- 
000,000 vertės. Auks
vežtas apmokėjimui 
TSRS perkamas prekes.

as at-
i už

Maskva. — Jeigu Anglija 
ir Jungtinės Vastijos ban
dys prakišti Bouono 
“valdžią”,

Oumo 
kaip legališką 

Laoso valdžią, tai tuom pa
kenks taikos reikalams.

Havana. —- Kubos vy
riausybė sako, kad pabėgė
liai neturi Kuboje pritari
mo ir jie nėra pavojingi. 
Bet jų užnugaryje stovi ga
linga valstybė, kuri pabė
gėlių provokacija gali pa
sinaudoti ir užpulti Kubą. 
Šaukia visus kubiečius bu
dėti.

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėliai; Washingtone, 
New YorKe ir Miami gar
siai šūkauja, kad netrukus 
jie įsiverš į Kubą ir nuvers 
liaudies valdžią.

Persijos įlan-Manama.
koje sudegė ir nuskendo 
anglų keleivinis laivas “Da
ra”. Apie ! 150 žmonų žuvo, 
o virš 500 išgelbėjo.

j Grants, 'n?ML —. JAV 
lėktuvai bemanevruodami 
nušovė $8,000,000 vertes 
bombinį “B-52” lėktuvą. Žu
vo šeši žmonės.

Las Vegas, Nev. — Susi
kūlė karo i lėktuvas F-200-F 
ir užsimušė majoras R. S 
Fitzgeraldas.

Lynchburg, Va. — Vie- 
nuoliką negrų mokinių nu
teisė po 90 dienų į kalėjimą 
ir pasimokėti po $100 bau
dos. Juos apkaltino tik už 
tai, kad baltųjų valgykloje 
sėdėjo ir prašė maisto pa
tarnavimo.

Bonna. — Vakarų Vo
kietija paliuosavo iš kalė
jimo Willį Duesenschoeną, 
buvusį Hitlerio gvardijos 
karininką ir viršin i n k ą 
Hamburg - Fuhlsbuettel 
koncentracijos stovykloje.

Washingtonas. — Angli
jos premjeras Macmillanas 
jau išvažiavo. Kenedis da
bar laukia Vakarų Vokieti
jos kanclerio Adenauerio.

Paryžius. — Bombos 
sprogimas užmušė 2 žmo
nes ir 14 sužeidė. Policija 
sako, kad tai alžyriečių te
roras.

JAVWashingtonas.
karinis laivynas pirko 6,- 
200,000 bačkų aliejaus, nes 
numato platų laivų veiki
mą.

Hollandija, Gvinėja. — 
Hollandijos karalienė Juli
ana prisiuntė Gvinėjos sei
meliui laišką, kuriame sa
ko, kad netrukus šiai kolo
nijai suteiks savivaldybą 
arba ir “nepriklausomybę”.

Yra suprantama, kad 
Hollandija naujomis prie
monėmis pridengdama savo 
viešpatavimą stengiasi ir 
toliau išsilaikyti Gvinėjoje. 
Hollandai Gvinėjoje yra 
įsigalėję nuo 1602 metų.

Gvinėja užima 151,000 
ketvirtainių mylių plotą, 
bet gyventojų yra tik apie 
milijonas. Gvinėja gamti
niai turtinga, bet holandų 
apleista. Indonezija reika-

BRAZILIJOS PREKYBA 
SU LIAUDIES ŠALIMIS

Rio de Janeiro. — Joano 
Dantas, specialus Brazili
jos pasiuntinys, išvyko pre
kybos reikalais į Albaniją, 
Jugoslaviją, Čekoslovakiją, 
Lenkiją, Rumuniją, Veng
riją ir Tarybų Sąjungą.

NUTEISĖ DU AMŽIŲ 
Į KALĖJIMĄ

Baltimore. — M. D. Rees 
nuteistas du kartus visam 
amžiui į kalėjimą. Jis pa- 
pavogė Mrs. M. Jacksonie- 
nę ir jos dukterį. Už kiek
vienos pavogimą gavo viso 
amžiaus kalėjimą.

Havana. — Kuba protes
tuoja prieš Jungtines Vals
tijas, kurių Western Union 
Co. laivas įplaukė į Kubos 
vandenis neva pataisyti po
vandeninį laidą. Kada Ku
bos karo laivas jį bandė 
sulaikyti, tai prieš kubiečių 
laivą išstojo JAV karo lai
vai naikintuvai ir lėktuvai.

Jauja, kad Gvinėją atiduo
tų jai, bet Hollandija, pa
laikoma Vakarų, priešta
rauja.

Pati Hollandija yra ne
didelė šalis. Europoje ji už
ima tik 12,850 ketv. mylių 
plotą ir turi 13,000,000 gy
ventojų. Bet hollandai nuo 
senų laikų turi kitur kolo
nijų. Didžiausia, tai Ramia
jame vandenyne Gvinėja, 
kita jos kolonija, taip pat 
vadinama Gvinėja, yra Pie
tų Afrikoje, kuri užima 
55,400 ketv. mylių plotą.

Washingtonas. — Demo
kratų partijos viršininkai 
tariasi su Kenedžiu.

Protestuoja prieš 
žmoniŲ. deportavimą

Washingtonas,, — Ame
rican Civil Liberties Union 
įteikė protestą Jungtinių 
Valstijų Immigration & 
Naturalization ir Justice 
departamentams ir protes
tuoja prieš žmonių depor
tavimus iš mūsų šalies.

A.C.L. advokatas sako, 
kad mūsų šalies departa
mentai dažnai elgiasi kaip 
“diktatoriškos šalies” sky
riai nesiskaito su civilinė
mis žmonių laisvėmis.

Briuselis. — Sulaukęs 90 
metų amžiaus mirė Dr. Ju
les Bordet. Jis buvo gavęs 
Nobelio dovaną.

Skaitytojams
Sekančiame ’’Laisvės” nu

mery tilps R. Mizaros raši
nys apie Leono Prūseikos 
paskutines gyvenimo die
nas, mirtį ir laidotuves.
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1 Kas toliau?
U SU ŠIUO PASKUTINIU padidintu jubiliejiniu nu- 
merių skaitysime “Laisvės” penkiasdešimtmetines su
kaktuves oficialiai baigtomis. Visos šios istorinės sli
nkties atžymėjimo pastangos pavyko kuo puikiausiai. 
Ivo gražaus darbo gražiais vaisiais didžiuojasi kiek- 

/enas laisvietis. šiuomi Redakcija nori tarti nuošir
džiausios padėkos žodį vsiems draugams ir prieteliams, 
'kurie vienokioj ar kitokioj formoje prisidėjo prie pada- 

į rymo šių pastangų tokiomis sėkmingomis.
Bet, draugai, su tuo juk nepasibaigia mūsų rūpini

masis “Laisvės” ateitimi. Būtų gražu, kad kiekvienas 
i .laisvietis visus šiuos metus laikytų savo laikraščio jubi

liejiniais metais ir tokiu pat nuoširdumu darbuotųsi jo 
j stiprinimui, kokiu darbavosi per vaju.

I
Kai mes kalbame apie “Laisvės” stiprinimą, mes 
neturime mintyje josios tik ekonominį gyvenimą. Mums 
taip pat labai rūpi laikraščio dvasinio gyvenimo kėlimas 
if stiprinimas. Šiose mūsų pastangose mums reikalinga i

II f Jisų ko responded tų ir bendradarbių talka. Tiek mūsų I 
’suvažiavimuose, tiek šiaip suėjimuose dažnai girdisi bal
sų, kad mūsų “Laisvėje” per maža informacijos apie 
Amerikos darbo žmonių gyvenimą ir kovas. Nuo dabar i 
mes norime kuodaugiausia kreipti dėmesio į šio krašto : 
žmonių gyvenimą. Ypač dabar “Laisvėje” privalo kuo • 
plačiausiai atsispindėti mūsų krašto kova prieš nedarbą 
ir-iš jo išplaukiančias problemas. Per mažai mes kalba- 
rpe ir apie Amerikos žmonių balsus už išlaikymą pašau- 

' iyje taikos. Turime ir daugiau didelių amerikinių prob
lemų, su kuriomis mums tenka grumtis, nuo kurių mes 
negalime pabėgti. Mūsų laikraščio skiltyse reikia dau
giau ir dažniau apie jas kalbėti.

Bet “Laisvė” nėra kokia nors izoliuota tolimoje jū- į 
roję sala. Ji yra viso pažangaus Amerikos lietuvių judė- 1 
jimo dalimi. Jai rūpi bei privalo rūpėti ne tik josios Ii- ■ 
kimas, bet likimas visos mūsų pažangiosios spaudos, vi
sų mūsų organizacijų, bei draugijų. Štai šiomis dienomis 
Chicagoje įvyko Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimas. 
Aišku, kad suvažiavimas plačiai diskusavo mūsų judėji- 

j..mo meninę veiklą ir padarė atitinkamas išvadas. Su di
džiausiu ryžtu mums reikia rūpintis mūsų chorų stip
rinimu. Šių meninių kolektyvų vaidmuo visuomet buvo 

j r-Hepavaduojamad mūsų judėjime. Jis tokiu pasilieka ir 
/ateityje.

" • žodžiu, padėkime į šalį visokius pesimistinius deja
vimus, o visomis jėgomis meskimės į darbą, kurio tiek 
dar daug turime. Netekimas beveik vienu kartu dviejų 
įžymių veikėjų—Leono Prūseikos ir Vinco Jakščio (Se
no Vinco) yra baisus mūsų pažangiajam judėjimui nuo- 

• stolis. Bet kaip tik dėl to likusieji turime dar daugiau 
ryžtis, kad toji didžiulė spraga būtų nors dalinai užpil
dyta. Mūsų gi jubiliejinis vajus pilniausiai įrodė dar la

ibai didelį mūsų judėjimo pajėgumą nudirbti dar labai,
I ’įjabai didelius darbus. 1

•I
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J Turėtų susiprasti
l | JUNGTINIU TAUTŲ sekretorius Hammarskjoldas 

Iirisipažino, kad jis nebeturi jokio pasitikėjimo socia- 
istiniuose kraštuose. Jis prisipažįsta, kad nuo to labai 

’nukenčia jo įtaka. Bet jis geruoju iš tos vietos nesitrauk
siąs. Jungtinių Tautų Asamblėja turinti tarti savo žodį. 

' Jis pasitrauksiąs tik tada, kada Asamblėja paprašysian
ti jį pasitraukti.

Tai tik gudrus diplomatinis siūlymasis pasilikti 
Sėk rotoriumi. Mat, jis žino, kad jokiu būdu dabartinė
mis sąlygomis nesusidarys Asamblėjoje du trečdaliai 
palšų paprašymui jo pasitraukti, tai yra, išmetimui jo 

"iŠ; sekretoriaus vietos. Jungtinės Valstijos ir Anglija už 
W guldo galvą. Kol kas su jomis tebeina geroka tautų 

"'Baugumą.
Bet Hammarskjoldas jau seniai yra susikompromi

tavęs ir nebetinka aukštoms sekretoriaus pareigoms. 
Visam taikos reikalui būtų daug sveikiau, jeigu ponas 

I "Hammarskjoldas “savanoriškai” iš sekretoriaus vietos 
'rezignuotų. Ten reikia kolektyvinės vadovybės, kurią pa
sitikėtų Rytai ir Vakarai.

z, Vi, 1

J,Leonui Jonikui 70 metų
M'..’. BALANDŽIO 10 DIENĄ “Vilnies” redaktoriui Le- 

kinui Jonikui sukako 70 metų amžiaus.
Jis gimė 1891 m. balandžio 10 dieną Apvaršuvos kai

me, Raseinių apskrity. [ JAV atvyko 1911 m. rugs. 19 d.
’ [Vadinasi, “Vilnies” redaktorius gali šiemet švęsti dvi

gubą sukaktį: 70 metų amžiaus ir 50 metų, kai jis gy- 
-vena Dėdės Šamo žemėje. Yra kuo pasididžiuoti!

Atvykęs į šią šalį, Jonikas dirbo visokius fizinius 
garbus: angliakasyklose ir fabrikuose. Ilgokai gyveno 
.(Detroite ir ten abudu su žmona Alise veikė darbininkų 
judėjime. Dirbdamas fizinius darbus, L. Jonikas raši
nėdavo ir mūsų spaudai korespondencijas ir straipsnius. 
Dirbo ir mokėsi, mokėsi ir dirbo.

Per ilgus pastaruosius metus L. Jonikas dirba “Vil
nies” redakcijoje. Šiuo metu jis yra atsakomingasįs 
dienraščio redaktorius. Jis dar tvirtas fiziniai; jis turi 
aštrią plunksną, nukreiptą prieš “veiksnius” ir “savo 

[Kolegą” iš menševiku pastogės. Pilnas humoro. Visuo

Žodelis iš Kanados
Dkg. R. Mizarai

Gerb. Drauge:
Tikiu, kad jūs gavote labai daug sveikinimų iš’visur ry

šium su “Laisvės” 50 mcjtų sukaktuvėmis, bet gal dar ne
būsite per .daug nuvargę perskaityti keletą sveikinimo žodžių 
ir nuo mūsų.

Mes, kanadiečiai, džiaugiamės, kad jūs' švenčiat tokias 
garbingas “Laisvės” sukjaktuves. Sveikiname jus visus ir 
nuoširdžiausiai linkime jums sveikatos ir energijos tęsti šį 
kilnų darbą.

“Laisvė” ir
laikraštis “Laisvė,” taip 
simpatikai yra labai daug padėję mums, 
lomi, kad mes negalime i atsilyginti jums už visokią paramą, 
už gerą jūsų širdį.

Su

laisviečiai yra mums labai artimi. Kaip 
ir jūs, laisviečiai, 'ir jūsų draugai 

Mums labai nema-

go r ia u si a i s 1 i n k e.j i m a i s,
Draugiškai, J. Yla

Toronto, 1961-1V-6.

50 metų pažangos ‘keliu
Labai daug “Laisvė”' pri

sidėjo prie įkūrimo ii* iš
augi n imo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Su 
parama pažangiosios spau
dos LDS organizuo tėjai 
nugalėjo visas kliūtis itr su
organizavo pažangiųjų lie
tuvių fraternalę orgūniza- 
ciją.

Kai Lietuviu Darbininku 
Susivienijimas buvo orga
nizuojamas 1930 metais, 
“Laisvė” jau tuomet buvo

jų lietuvių laikraštis — 
dienraštis. “Laisvė” tųodiet 
buvo 19 metų. J ai. n i ir 
pilni energijos tuomet bu
vo jos skaitytojai ir rėmė
jai.

Vargiai kam nors iš LDS 
narių tuomet atėjo į galvą 
mintis, kad 1961 metąis, už 
31 metų, “Laisvė” taip gar
bingai atžymės savo auksinį! 
jubiliejų ir kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą^ 
bus viena iš finansiįniai 
tvirčiausių savišalpos!orga
nizacijų , Amerikos frater- 
nalėje dirvoje. <

“Laisvės” neįkainuojama 
parama organizavime Lie- 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo yra vienas j iš la
bai daug atliktų (jlidelių 
darbu.

Nelengva tinkamai 
mėti tuos didelius ii 
žius darbus, kuriuos 
vė” atliko per pusšim

dien palaiko tvirtą pažan
giųjų lietuvių judėjimą ir 
tvirtą spaudą?

Tūkstančius ir tūkstan
čius A m e r i k o s lietuvių 
“Laisvė” apšvietė, padarė 
nuoširdžiais pažangaus 
darbo žmonių judėjimo da
lyviais ir rėmėjais.

Kas per 50 metų Ameri
kos darbo žmonių iškovota, 
kas laimėta darbo žmogaus 
naudai, naudai pažangos, 
prie to nemažai prisidėjo 
ir pažangieji Amerikos lie
tuviai. O “Laisvė” juos 
mokino, iš “Laisvės” jie sė
mė sau žinojimo ir įkvėpi
mo tam svarbiam darbui.

Ir šiandien pažangieji 
Amerikos lietuviai, įjūrių 
tarpe daug ir LDS narių, 
minėdami auksinį “Lais
vės” jubiliejų, pažvelgę į 
savo nuveiktus darbus, tei
kia gausią finansinę para
mą ir reiškia širdingą pa
dėką laikraščiui, kuris per 
50 metų rėdė jiems teisin
gą kelią, kuris ir jų asme
niniam gyvenime tiek daug 
gero suteikė.

Širding.aUsF ' linkėjimai 
“Laisvei” auksinio jubilie
jaus proga; Tegul “Laisvė” 
dar per d’aug, ’ daug metų 
tęsia savo gražų pažangos 
darba. J. Siurba

atžy-

“Lais- 
tį mė

Pirmiau
Kas gali pasakyti, kokia 

m į be 
Laisvės” būtų nuėję tie 

Amerikos lietuviai, kurie 
per tiek daug metų tvirtai 
laikėsi pažangiajame! judė
jime ir kurie dar ir šian-

u

STOKA JUNGTINĖMS 
VALSTIJOMS CUKRAUS

■ |

New Yolrkas. — Šiemet 
bus stoka cukraus Jungti
nėse Valstijose,
kiekvienais metais jos gau
davo 3,000,000 tonų cuk
raus iš Kubos. 'Eisenhowe- 
r i o vyriausybė atsisakė 
cukrų pirkti iš Kubos ir su 
ja nutraukė diplomatinius 
ryšius.

V. Tauras
‘Laisvės” redaktorius

met .linksmas, niekai neįpuola despericijon. Kitais žo
džiais.4 L. Jonikas — tvirtai žemaitis, ir didžiuojasi tuo, 
Kad jis dar nepamiršo žemaitiškos tarmės, “žemaičiu 
kalbos”.

Šia proga “Laisvės” redakcija ir Visas mūsų kolek
tyvas linkime jubiliatui, draugui- Lebnui Jonikui, ge
riausios sveikatos, ilgiausių metų ir energijos dirbti, 
kaip dirbo ligi šiol!

K. B. KAROSIENĖ 
laisvietė, įžymi visuomenės

veikėja

Dr. A. L. Graičiūnas

^Laisves” kelione

buv. “Laisvės” bendradarbis

(jau miręs)

“Laisvė” įsteigta inicia
tyva klasiniai sąmoningų 
spaustuvių darbininkų. 
“Keleivis” dangstėsi socia
listine idėja, bet jo leidėjai 
Stasys Michelsonas ir Jur
gis Gegužis vedė jį buržua
ziniu keliu. Tuo metu “Ke
leivyje” dirbo V. Paukštys, 
J. Valatka ir kiti. Jie su
sitarė su kitais spaustuvės 
darbą mokančiais jaunais 
vyrais išleisti darbininkiš
ką laikraštį. Taigi 1911 m. 
balandžio 5 d. So. Bostone 
išėjo pirmoji “Laisvės” lai
da.

Nuo pradžios iki šiol 
“Laisvės” kelionė nebuvo 
rožėmis išbarstytais keliais. 
Fitolsiniai trūkumai, ko
vos su politiniais priešais, 
reakcijos atakos per visą 50 
metu buvo ir tebėra leidė
jams žildinanti rūpesčiai.

“Laisvei” išėjus So. Bos
tone, buvo du lietuvių so
cialistinių pakraipų laik
raščiai. Prasidėjo aitrūs 
ginčai tarp “Keleivio” ir 
“Laisvės.” Mat, “Keleiviui” 
buvo nepakenčiama biznio 
kompeticija. : Greit tie gin
čai persimetė' į Lietuvių So
cialistų Sąjungos vietinę 
kuopą, o vėliau ir į visą L. i 
S. Sąjungą.

1911 m. -atvyko į Ameri-' 
ką L. Prūseika ir 1912 me
tais užėmė “Laisvės” redak
toriaus vietą. Dalykai 
“Laisvėje” page rėjo, nes 
Prūseika buvo ne tik geras 
žurnalistas, bet ir puikus 
kalbėtojas ir talentingas or^ 
ganizatorius. Jis po visą ša
lį važinėdamas su prakalbų 
maršrutais gaudavo “Lais
vei” skaitytojų ir organi
zuodavo jai platintojus. Ki
lo “Laisvės” cirkuliacija, 
gerėjo ir finansinė padėtis. 
Tačiau tas gerlaikis buvo 
truippas.

Politiniai priešai užpuolė 
“Laisvę” teismais. Tauti- 
nninkas Rama nauskas iš 
Lawrence, Mass., užvedė 
bylą. Vėliau kitas biznie
rius, klerikalas iš Montello, 
Mass., užvedė bylą. Tos by
los buvo atmuštos, skundi
kai nieko nepešė, bet kaštų 
padarė daug.

1914 m. keletas individu
alų, taipgi iš socialistų, su
siorganizavo korpor a c i j a 
Chicagoje ir išleido dien
raštį “Naujienas.” Rimtes
ni eiliniai veikėjai iš soci
alistų pradėjo galvoti, kas 
čia darosi. LSS nariai stei
gia laikraščius ant priva
tinių, bizniškų pagrindų, o 
LSS organo savaitraščio 
“Kovos” platinimu niekas 
nesirūpina.

1913 m. atvyko į Ameri
ką A. Baranauskas - Eidu
kevičius. Prasidėjo rimta 
kova prieš privatinius laik
raščius. Juo labiau ta ko
va s ų s t i p r ė j o “Naujie
noms” pasirodžius. Rimtes
nieji iš socialistų būrėsi 
platinti “Kovą,” o privati
nius laikraščius neigė.

Laisviečiai — Prūseika, 
Paukštys, Undžius ir kiti—

sutiko su mintimi, kad pri- 
vatiškai leidžiami laikraš
čiai, neišvengiamai krypsta 
į buržuazijos pusę. 1914 m. 
“Laisvė” išsikėlė iš Bosto
no į Brooklyną. Čia persi
organizavo ant kooperaty- 
vių pagrindų. Pasibrėžė sa
vo įstatymuose, jog indivi
dualiai kooperatyvo dali
ninkai ne'sipelnys. Visas 
pelnas eis laikraščio ir kny
gų leidimui. Tada sąjun- 
giečiai stojo į “Laisvės” 
kooperatyvą, prenumeravo j 
ją ir platino.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu “Laisvės” cirkuliacija 
gerokai pakilo. Po spalio i 
revoliucijos Rusijoje, kilus 
reakcijai Amerikoje, “Ke
leivis” ir “Naujienos” atsi
skyrė su socializmo princi
pais, nudardėjo su buržua
zija. “Kovą” valdžia užda
rė. “Laisvė” liko tik vienas 
d a r b i n i n kiškas lietuvių 
laikraštis Amerikoje.

1919 m. “Laisvė” pradė
jo eiti dięnraščiu. Sunku 
buvo verstis finansiniai, bet 
dėka jos darbininkų ir pla
tintojų pasišventimo, .neblo
gai išsilaikė. Politiniai 
“Laisvės” priešai labai dū
ko prieš dienraštį “Laisvę,” 
bet įkąsti jai negalėjo. v

1925 m. kunigas Petkus 
dėl romansų su savo gaspa-' 
dine susipyko su parapijo
nais, ir “Laisvė” aprašė 
procedūrą mitingo, kur tai 
buvo iškelta. Kunigui nepa
tiko jo nuodėmių iškėlimas 
viešumon, tad jis užvedė 
bylą prieš ‘Laisvę” reika
laudamas $100,000 atlygi
nimo už būk tai jo apšmei
žimą. Politiniai “Laisvės” 
priešai džiaugėsi, manė, 
kad ‘Laisvę” kunigas Pet
kus uždarys.

Priešų džiaugsmą nunešė 
rudis ant uodegos. Subruz
do visi progresyviai žmo
nės remti “Laisvę” finansi
niai bylos laimėjimui. Ta 
priešų ataka ant “Laisvės” 
taip sustiprino progresyvių 
eiles, kad rudenį 1925 m. 
paskelbus vajų g a v i m u i 
naujų skaitytojų, “Laisvė”

Užėjus hooverinei nedar
bo krizei “Laisvė” vos išsi
laikė per penketą metų.

Tais sunkiais laikais ge
ras dėdė “Laisvei” buvo D r. 
Kaškiaučius, jis davė stam
bios finansinės paramos.

Vėliau dalykai gerėjo, 
o nuo antrojo pasaulinio ka
ro laikėsi neblogai.

Nuo 1958 metų “Laisvę” 
leidžiant dukart savaitiniu, 
materialiai galą su galu su
vedė m e. O jubiliejaus ap- 
vaikščiojimas buvo labai 
entuziastiškas. Per visą šalį 
įvyko daug mitingų, gražus 
skaičius naujų skaitytojų, 
ir į jubiliejinį fondą pra
šant $10,000, sukelta $20,- 
000.

“Laisvė” turi puikių pla
tintojų. Gavimas naujų 
skaitytojų ir atnaujinimas 
i šsi ba igusių pren umeratų 
daugiausia yra atliekamas 
lankantis po namus. Platin
tojai pasiaukojusiai dirba, 
daugelis jų per daugeli me
tų. Jie plačiai važinėja po 
miestų apylinkes, ieškodąmi 
prenumeratorių, pasidaro 
kašti|,;: brenda per šaltą lie-k 
tų ir ' sniegą • pas žmones7 
prašydami užsisakyti 
“Laisvę.” Randa politi
nių priešų, kurie grubi- 
joniškai užpuola juos, 
bet tai jiems ūpo nepaker
ta, nes jie yra idealistai, 
p a s i a ukoję pionieriai aš- 
švietos platintojai.

Tie patys laikraščio pla
tintojai rengia pramogas 
sukėlimui finansų laikraš
čio platinimui. Jie, rinkda
mi prenumeratas, kartu 
renka ir aukas laikraščiui. 
Tokių pasišventusių draugų 
“Laisvė” turi keletą šim
tų. Būtų malonu paskelbti 
jų vardus, tačiau šioje ri
botoje vietoje to negalima 
padaryti. Visuomenė juos 
ir taip žino, nes laike vajų 
jų vardai skelbiami laikraš
tyje. “Laisvės” platintojai 
yra užsitarnavę iš pažan
giosios visuomenės aukštos^ 
pagarbos.

gavo 1,200 naujų skaityto
ju.

y

ZK. PETRIKIENĖ 
ALDLD pirmininkė, ilgame

tė “Laisvės” bendradarbė

Praleidę penkiasdešiiA- 
tuosius metus “Laisvės” 
gyvavimo, - dirbikme kaip 
dirbę, kad laikraštis gy
vuotų ir tarnautų darbinin
kiškam judėjimui, kaip iki 
šiol tarnauja.

Pr. Bubnys

Point Pleasant, N. J.
Serga Verteliene

Ona Vertelienė labai sun
kiai susirgo. Per du kartus 
ji buvo išvežta į ligoninę. 
Keturis 
kraujo. Bet jau dabar ge
resnė ir gydosi namie: 138 
Rivera Drive, Point Plea
sant.

Linkime jai greitai ir pil
nai pasveikti. Ji nuoširdžiai 
darbuojasi LDS kuopos pa
laikymui. L . Ą

___________________

kartus jai davė

2 p.--Laisve (Liberty)—Antr., baland. (April) 11, 1961



Pletkai iš spaudos konferencijos Clevelande
Pirmą kartą rašau šiam 

lietuvių laikraščiui. Nepil
nai pritariu jo žurnalistinei 
praktikai ir neatstovauju 
jo skelbiamos doktrinos. Šį 
karta raš'ni i Laisvę del 
priežasčių, glūdinčių lietu
viu visuomenės cha rakte-

Del burnojimosi ir provo
kaciniu. insinuacijų, kilusiu 
spaudoje po Alg. šalčiaus 
straipsnio Apmąstymai at
spausdinimo Darbe, 1960 
m. pirmas nr., buvau para
šęs atsakymą ir pasiuntęs 
dviem lietuvių laikraščiam, 
bet tų laikraščių redakto
riai nesutiko to atsakymo 
atspausti: vienam jis buvo 
“perilgas,” kitam, berods, 
“pertrumpas.” Ir šį kartą 
nenorėdamas pakliūti į Pro- 
k rūs to lova — pasirinkau 
Laisvę, tikėdamas, kad jos 
redaktoriai parodys dau
giau sveikos nuovokos.

Tai nėra vienintelė prie
žastis. Šituo pasirinkimu 
noriu taipgi atvirai sakyti, ; 
kad lietuviai komunistai' 
laikytini legaliais lietuvių; 
bendruomenės nariais, kaip į 
yra legalios komunistų par-' 
tijos Vakarų pasaulio dau-j 
gelyje kraštų, kur komunis-j 
tinių partijų atstovai dide
liais skaičiais išrenkami į 
tų kraštų parlamentus. Ma
no supratimu ir lietuvis 
komunistas neturėtų būti 
išjungiamas iš lietuvių 
bendruomenės: su juo rei
kia susitikti, kalbėtis ir 
diskutuoti visas problemas, 
kurios neduoda ramybės nei 
trim didiesiem, nei dauge-l 
liui mažesnių ir mažųjų., 
Derėtų mum patiem paga-| 
liau pasmerkti ne tik rasi-! 
nę, bet ir ideologinę djs-j 
kriminaciją. Argi ir šį kartą i 

| mes būsime kitų tautų už
pakalyje, kaip buvome, savo 
gėdai, su civiline metrika-1 
ei ja?

Užtrukęs kiek su įžanga, 
toliau norėčiau kalbėti apie 
dr. A. Trimako pareiški
mus Clevelando Alto sk. 
valdvbos surengtoje spau
dos konferencijoje prieš va
sario 16 d. kurijos vėliau 
paskelbė Tėvvnės Gar^n ra
dijas savo rm landai p. o 
Draugas kovo IK 1961. 
atspaude straiwsnvje. Kiek
vienas esame karys.

Šiuo metu esu būsimo 
žurnalo Fluxus redakcijos 

- narys ir manau geriau ži
nąs visą Fluxus reikalą, ne
gu dr. A. Trimakas. Dr. 
A. Trimako pareiškimai 
Clevelando spaudos konfe
rencijoje yra vaizdus (dve
jas deletantizmo ir neatsa- 

į • kingumo p oi it ik ieriaus, 
bandančio kalbėti kažkieno 
vardu. Vietoj pasikalbėti su 

4 Fluxus redakcijos nariais 
ir iš pirmų šaltinių sužino-

ti, kas reikalinga, daktaras 
gaudosi pletkų, nekuo nepa
grįstų įtarinėjimų ir provo
kacijų. Gaunant mokslo 
daktaro laipsnį, berods, pa
sižada m a ieškoti tiesos, 
skelbti ir liudyti tiesą. Cle
velando Alto sk. spaudos 
konf. dr. A. Trimako pra
nešime apie Fluxus pa
reikšti teigimai yra sąmo
ningas melas. Fluxus re
dakcija, kaip kolektyvas, 
neturi jokių, ryšvų nei su 
jokia .komunistine institu
cija, nei su jokiu, asme
niu, iš komunistinių in
stitucijų, nei su Laurynu 
Kapočium iš “Sovietu Ru
sijos pasiuntinybės Mask
voje.” Todėl būsimas žur
nalas Fluxus nėra ^komu
nistinės institucijos padari
nys,” kaip meluoja dr. A. 
Trimakas, bet padarinys 
grupės lietuvių, kuri šiuo 
metu vadinasi Fluxus ko- 
lektyas, norinčios turėti 
žurnalą - tribūną, iš kurios

Pasikalbėjimo pradžioj 
dr. A. T r i m a k a s sako: 
“Tuomi nereiškia, kad mes 
skatintume pasikeitimą su 
komunistais kury b i n i a i s 
reikalais, kurie be abejo yra 
komunistiniai, jie m u m s 
neįdomūs ir jię nieko neoa- 
H duoti ” T d o m u koki” 
šmėklų vardu dr. T. Trim a

kuriem neįdomūs “komu
nistu kūrybiniai reikalai”— 
tai tą aiškiai ir pasakytų! 
Man “komunistų kūrybiniai 
reikalai” įdomūs, jie yra 
idomūs šimtam ir tūkstan
čiam lietuvių; jie yra įdo
mūs visiem, j kuriem rūpi 
dabartinis Lietuvos gyveni
mas ir Lietuvos ateitis. Gal 
geriau būtų, kad. dr.’A. Tri
makas pasitrauktu iš Vliko 
ir užleistų vietą tam, ku
riam “komunistų kūrybi
niai. reikalai” yra įdomūs.

Pabaigai pabrėžtina, kad 
dr. A. Trimakas Clevelando

butų galima kalbėti faktais, s^‘ va^c^vbcs suruošto-
o ne iliuzijom, ir infor
muoti lietuvių visuomenę 
apie įvykius iš visos Žemės
gyvenimo, neapsiribo j a n t,

je spaudos konferencijoje, 
savo pareiškimais apie bū
simą Fluxus, pasirodė kaip 

politikierius, 
. ir melagis, 
provokacijų. 
vilties, kad

tų planuojamoj Europoj, 
mažosios tautos turėjo iš
garuoti, kai]) vandens lašas 
ant užkaitinto akmens.

J. Kiznis
(Spausdiname šį straipsnį 

kaip informacinį. Redakci
ja ne su visomis p. J. Kiz- 
nio pareikštomis mintimis 
sutinka. — “Laisvės” re
dakcija.)

P. ROTOMSKIS 
gyvenęs JAV, geras Amerikos 

lietuvių bičiulis

Binghamton, N. Y.
Mirė J. Goštautas

Kovo 17 dieną mirė LDS 
6 kuopos narys Jonas Goš
tautas. Jis buvo 77 metų 
amžiaus. Liūdesy liko žmo
na Razalija Goštautienė, 
Johnson City; duktė Roza
lija Hallock, Washington
ville, N. Y.; du sūnūs, Stan
ley Goštautas, Gloversville, 
N. Y.,Felix Goštautas, 
Johnson City, sesuo Lietu
voje; keturi anūkai, seserė
nai ir brolėnai. Kovo 20 
dieną palaidotas Kalvarijos 
kapinėse.

Velionis priklausė prie 
LDS 6 kuopos nuo 1930 
metų ir visą laiką buvo pa
vyzdingas narys. Gyvenimo 
sąlygos neleido jam daly
vauti aktyviai kuopos vei
kime, o vienok jis gerbė or
ganizaciją ir pildė visas jos 
taisykles. Ilsėkis, Jonai, 
amžinai, o šeimai, artimie
siems ir draugams širdin
giausia užuojauta.

Serga
Jos Elenutė Pagiegalienė 

tą per telefonu pranešė, kad kovo 
- 23 d. sunkiai susirgo LDS 6 

kuopos narys Alfonsas Ka
minskas ir nuvežtas į Wil
son Memorial Hospital.

Amilija žvirblienė, sun
kiai sirgusi po sunkios ope
racijos, grįžo namo. Ji dar 
randasi po gydytojo prie
žiūra, bet buvo gana links
ma, kad galėjo grįžti į na
mus. Linkiu draugams grei
tai

Dr. A. Petriką
Įžymus publicistas, eilės 

knygų autorius

V. ANDRULIS
‘‘Vilnies” redaktorius, prieš 4!> 
tus pradėjęs “Laisvėje” rašyti, 

bęs “Laisvės” redakcijoje.

A- K. Glazunovas
Š. m. kovo mėn. 21 d. su

kako 25 metai, kai mirė 
įžymus rusų veikėjas A. K. 
Glazunovas (gimė 1865 m. 
rugpjūčio 10 d.).

Įžymią rolę jo kūrybi
niam brendimui suvaidino 
jo artima draugystė su M. 
Balakirevu, N. Rims kiu- 
Korsakovu, P. Čaikovskiu.

Glazunovas — aštuonių 
simfonijų, trijų baletų (jų 
tarpe “Raimondo”), keleto 
simfoninių poemų (“Stenka 
Razinas,” “Miškai,” “Jū
ra” ir kt.), dviejų koncerti
nių valsų, septynių kvarte
tų, kvinteto, koncertų for- 
tepienui, smuikui su orkes
tru, eilei fortepioninių kū
riniu, 20 romansu, muzikos 4-7 4-7
Lermontovo dramai “Mas
karadas” ir k t. autorius.

Glazunovas priklauso tai 
kuri 
rea- 
mu- 

vedė 
viso-

mo
il i r-

ęgletkininkas
nevengiąs net
Neturėdamas
dr. A. Trimakas parodytu. I
tiek nuovokos ir takto ir at-' kompozitorių grupei>
sau tu savo , paiciskimu lsavo Rūpyboje padėjo

• įvaiz- j aPie luxus, vistik norėčiau • - —

pataikavimu kuriai nors 
ideologinei grupei. Toks 
žurnalas lietuvių visuome
nei itin reikalingas, nes ji 
kartais pasirodo dar tiek 
nesubrendusi, kad asmeni
nius išgyvenimus ir 
džius priima kaip kultūrinio, 
socialinio ar politinio gyve
nimo faktus. Suprantama, 
kad Fluxus bus kairiosios 
srovės žurnalas — jos gar
bingų ir turtingų tradicijų 
tęsėjas.

Iš kurio piršto dr. A. Tri-! pirmiau reikia 
makas išlaužė, kad Fluxus\bendrauti

ponui Trimakui patarti., at
eityje nesi griebti provoka
cijų, kai nieko tikro neturi 
pasakyti.

Del bendradarbiavimo su 
komunistais iš anksto sun
ku pasiūlyti kokią formulę;

’ su komunistais 
institu- kaip su žmonėmis. Mūsuose 
Galima vieni bando j ieškoti tos for- 
turėjo. mulčs, kiti iš karto panei- 

. Visiško

listinės 19 amž. rusų

“Laisve” parodė mums 
kelių j laisvę

Pasveikinimas iš Urugvajaus
Šiais keliais nuoširdžiais žodžiais Urugvajaus Lie

tuvių Centro abiejų skyrių valdybų ir “DARBO” veikė
jai, atstovaujanti išeivių pažangiosios dalies opiniją, 
sveikina Š. Amerikos lietuvių laikraštį “Laisvę” 
auksinio jubiliejaus proga. Linki tęsti ir toliau i 
50 metų dirbtą mūsų brolių apšvietos darbą, kovoti už 
darbo žmonių gerbūvį.

Brangūs draugai laisviečiai, jūsų laikraščio penkias- 
dešimtmetinių proga norime pabrėžti dar štai ką, kad 
jūsų leidžiamos “Laisvės” nuopelnai yra nužengę daug 
toliau jūsų šalies ribų. Urugvajaus lietuviai niekuomet 
nepamirš tos niūrios praeities dienų, kada pirmą kart 
išlipę ant šio kontinento krantų, ieškodami darbo prie 
fabrikų, rado būrius bedarbių ir dar didesnę neviltį, ne
gu paliktoj tėvynėj Lietuvoj, ir jiems darbininkiška 
spauda suteikė paguodą, sutvirtino moraliai, parodė gy
venimo kelią.

Š. Amerikos pažangiųjų lietuvių dienraštis “Laisvė” 
pirmas mus aplankė ir pamokė tos tiesos, kad darbo 
žmonių gyvenimo laimė gali būti pasiekta tik per jų pa
čių vieningą, atkaklią kovą. Toj kovoj Urugvajaus lie
tuviai užima sau priklausantį postą; nuo tada, broliai ir 
sesės laisviečiai, esame kartu su jumis po bendra kovos 
vėliava!

Daug linkėjimų perduodame atsakingiems “Lais
vės” darbuotojams, draugams: R. Mizarai, A. Bimbai, 
D. šolomskui ir kitiems.

Renė Diktoraitė, “Darbo” redaktorė
B, šabrinskas, “Darbo” administratorius
P. Revuckas, radijo vedėjas
Petras Sadauskas, Urugvajaus Liet Cent. pirm.
J. Meginis, Urugvajaus Lietuvių Centro 

Cerros skyriaus pirmininkas
Bronius Remeikis, U.L.C. Cerros skyriaus 

sekretorius
Stasys Rasikas, “Darbo” direktorius

ir sėkmingai išsveikti!
Onytė Wellus

negailestingą kovą su 
kios rūšies modernizmu.

Nuo 1899 m. Glazunovas 
buvo Peterburgo konserva
torijos instrumen t a c i j o s 
klasės profesorius, o nuo 
1905 iki 1928 m. — jos di
rektorius.

Glazunovas buvo aktyvus 
muzikinis-visuomeninis vei
kėjas, visada stovėjo pro
gresyvinėse tradicijose. Ka
da 1905 m. iš konservatori
jos buvo atleistas N. Rims- 
kis - Korsakovas, Glazuno
vas kartu su grupe prieša
kinių pedagogų paliko kon
servatorijos sienas.

Tarybinės santvarkos me
tais Glazunovas akt y v i a i 
įsijungė į socialistinės kul
tūros statytojų eiles. Jo 
nuopelnai buvo aukštai 
įvertinti vyriausybės. Jam 
buvo suteiktas R S F S R! 
liaudies artisto vardas.

yra “komunistinės 
cijcs padarinys”? 
pagalvoti, kad jis 
pasikalbėjimą su L. Kapo- £‘ia jos galimumą, 
čium iš Sovietų atstovybės? nebendradarbiavimo politi- 
Bet ir tuo atveju nieko tik- ką su lenkais del Vilniaus 
ro negalėjo sužinoti, nes L., nieko gero nedavė—tik ulti- 
Kapočius, turėdamas silpną i niatumą, kuris buvo priim- 
kontaktą su lietuvių visuo- ■ iš
mone, greičiausiai dar ma- ’ Kaikuriem daba r t i n i ų 
žiau žino apie Fluxus, negu mūsų emigrantinių politi- 
dr. A. Trimakas. Tokie 
nasikalbėjimai, kaip Vliko 
n i r m i n i n ko Clevelande, 
šiain taip suramstyti iš 
bendru, nieko nesakančiu 
Braziu, galėjo būti paskelb
ti prieš dešimt metų ir ga
lėtu būti pakartoti po de- ciu naujosios Euronos ir 
šimties metų; tokie pasi- Lietuvos, gerai žinodami, 
kalbėjimai rodo tiktai emi- kad tas bendradarbiavimas 
grantinių politikierių visiš-jbuvo blogiau ne9u viennu- 
ką nesusigaudymą kintan- sis: pagal M ei n K am p f Lenkijos teisėją B. Winiar- darbo 
čiame gyvenime. ' programą, tūkstančiui me- skį.

kierių yra pavykę labai 
greitai susikalbėti su Hit
lerio agentais Antroio pa
saulinio karo nrntu. Tie ap
gailėtini nolitikiariM fro- 
iau nradeio stotai bendra 
darbiavimo tiltus tarp na-

Sveikinimas
“Laisvė” buvo sumanytą | mokytų, kaip pažinti ir at- 
sti draugų, kilnių minčių skirti tiesą nuo melo, liąu- 

| vedamų, su tikslu, kad ji dies draugus nuo priešų. 
J. Slėnys tarnautų ir atitiktų darbo i kas juos išnaudoja, o

Rodymas filmų iš 
Lietuvos

Šeštadienį, balandžio 22 
d., atvažiuoja Jonas Gry
bas iš Brooklyn, N. Y., 
mums parodyti gražius Ta
rybų Lietuvoje gamintus 
filmus. Rengia LLD kuopos 
moterų skyrius ir LD 6kp. 
Širdingai’ prašome vietos 
ir apylinkės mūsų gerus 
kaimynus atvykti pas mus 
ir visiems bendrai pasi
džiaugti, pasigėrėti mūsų 
gimtosios tėvynės gražiais 
vaizdais.

Mes taipgi širdingai pra
šome minėtų organizacijų 
narius-res, kiek galint, pri
sidėti su pagalba prie sėk
mingo nriruošimo, kad :šis 

I vakaras būtų pilnai nusise
kąs ’ Mums reikalinga viso-

--------- liaudies poreikiams. Jų šie- gina jų teisingus reikalavi- 
Haga. — Tarptautinio kis ir tikslas buvo, kad 

teismo prezidentu išrinko į “Laisvė.,” kaipo paprastų 
žmonių leidžiamas 

laikraštis, juos šviestų ir

*

Pirmasis JAV demokratinių lietuvių sw^avlmas, įvykęs 1043 metų gruožio inčn. 18—10 dd., Webster salėje, New Yorke.

mus.
Ir nuo šio prakilnaus 

tikslo “Laisvės” neatbaidė 
nei Palmerio, nei makartiz- 
mo siautėjimai ir puolimai. 
Tad minint jos 50 metų gy
vavimo sukaktį, sveikinu 
“Laisvės” buvusius ir esa
mus redaktorius, bendra
darbius, platintojus ir rė
mėjus, ir taipgi visus jos 
skaitytojus.

Mano didžiausias troški
mas, kad “Laisvė” ir atei
tyje nenutoltų nuo jos įstei
gėjų užbrėžto tikslo—padė
ti visai žmonijai pasiekti 
gyvenimą be karų, šviesų ir 
laimingą gyvenimą.

Lai šio auksinio jubilie
jaus proga būna na linkėta 
kad “Laisvė” garbingai su
lauktų ir deimantinio jubi-| 
liejaus, mokinant liaudį pa
žinti tiesą ir šviesą!

Lai gyvuoja “Laisvė” dar 
ilgus, ilgus metus!

J. Bimba

Bangkongas. — Jungti
nės Valstijos prisiuntė 
Thailandui 28 naujus sprūs- 
minius “F-86” karo lėktu
vus. Jeigu Laose karas iš
siplės, tai Thailandas juos 
naudos prieš Laoso liaudie- 
čius. . ’

keriopa pagalba: prisidėti 
su maisto pagaminimu, sa
vo namuose pagaminkite 
įvairiu skanėsiu- gardumy
nu dėl pagerinimo vakarie
nės; pasipirkti iš anksto 
įžangos bilietus ir parduo
ti savo draugams bei kai
mynams, ir pagelbėti pa- 
tarnauti dalyviams vaka- 
rip.nės laiku. Todėl mes 
tuksime nuo iūsu, drau
gai ir draugės, nuoširdžios 
hdkos prie to vakaro pa- 
sėkmingumo.

Šis puikus, linksmas va
karas i v v k s Sokolovan 
Hali, 226 Clinton St. Vaka
rienė susidės iš įvairiu pa
tiekalu. o įžangos bilietas 
tiktai $1. Vakarienė prasi
dės 5-30 vak vakare. ' Po 
skabios vakarienės, 7 vai., 
bus rodymas filmu. įžangos 
bilietas irgi $1. Kurie ne
norėsite vakarienės, o tik
tai filmus matyti, taipgi 
esate širdingai kviečiami.

Mes pilnai pasitikime, 
kad jus savo atsilankymu 
pagelbėsite mums padaryti 
šį vakarą linksmu ir sėk- . 
mingu. Širdingiausiai už
prašome visus!

Rengimo komisija: • 
Marytė Kulbienė 
Marytė Kazlauskienė 
Onytė Wellus
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Netekome Seno Vinco ir 
Leono Prūseikos

Mums besiruošiant prie 
“Laisvės” 50-ties metų ju
biliejaus užgeso širdis dvie
jų veikėjų, lietuvių liau
dies ištikimų sūnų, nuolati
nių “Laisvės” bendradarbių

Mirę veikėjai paliko labai 
didelę spragų mūsų judėji
me ir ją nebus lengva už
tverti. Bet tai nereiškia, 
kad jau nėra jėgų, kurios 
varytų darbą pirmyn pasie

L. Prūseika
kimui mirusiųjų tikslo. Jos 
yra, ir taip mane ir mirę 
mūsų draugai.

Abu draugai buvo veikė-

Senas Vincas
— Sėno Vinco ir Leono 
Prūseikos.

' Ketvirtadienį, kovo 2 d., |
mirė Senas Vincas-Jakštys, jai, kalbėtojai, organizato- 

’0 kovo 24 d. — Leonas riai ir rašytojai. Senas Vin- 
Pruseika — Albertas Va- ras, gyvendamas farmukė- 
balas. Reiškia, kovo mene-j je, daug rašė ir kiek ga- 
sį netekome dviejų draugų, i Įėjo veikė. Nemažai jis ap- 
darbo žmonių reikalų gynė- keliavo lietuvių kolonijų su 
jų, Stenu darbininkiško j u- ■ prakalbomis. Daug lietuvių 
dėjimo veteranų. }su juo susipažino iš jo raš-

Prie jų biografijų man| tų.
netenka nieko pridėti, nes} L. Prūseika buvo vienas 
tai jau “Laisvėje” buvo pa- iš veikėjų, kuris daugiau- 
sakyta. Su jų palaikais at- • šiai a s m e n i š k ai pažino 
sisveikinimas, jų laidotuvėsI pažangiuosius liet u v i u s . 
jau buvo aprašytos. Ra-'Jis buvo organizatorius, 
syti atsiminimus iš 
nimo, iš veiklos, kuri rišo

• mus per desėtkus metų, dar 
nėra patraukimo. Liūdėti, 
rankas ant krūtinės susidė-

■ jus. ir sunkiai dūsauti, tai 
reikštų pamiršti gamtos

j įstatymą: kas gimė, tas tu- 
. rėš ir mirti.

Ra-i Jis buvo 
gyve- i kalbėtojas, rašytojas ir 

plačiųjų masių žmogus.
Per tris savaites neteko

me Seno Vinco ir Leono 
Prūseikos. Jųjų gyvųjų 
tarpe jau nebėr, bet jų pra
kilnūs darbai darbo žmoni
jos gerovei niekados nebus 
pamiršti.

■L ,.t„ ! a.*.

Iš LMS suvažiavimo ir 
koncerto Čikagoje

šeštadienį, balandžio 1- Mi-

Mildos Teatre, 3140 South 
Halsted St., Chicagoje, įvy
ko L. M. Sąjungos suva
žiavimas.

Draugas Kirka atidarė 
suvažiavimą. Pirmininku 
išrinktas Jonas Grybas. 
Prieš pradėsiant suvažiavi
mą “Vilnies” redaktorius 
drg. Andrulis kalbėjo apie 
meną, n u r o d y d amas jo 
svarbą ir tt.

Iš raportų, kuriuos davė 
delegatai, paaiškėjo, kad 
n e k u r iose kolonijose yra 
veikiama mažai arba visai 
neveikiama., Taigi, labai 
smarkiai buvo raginta, kad 
jie veiktų, nes kur nėra 
meno veiklos, ten ir darbi
ninkiškas judėjimas silp- 

I hesnis.
“Laisvės” redaktorius R. 

Mizara kalbėjo, kaip Tary
bų Lietuvos menininkai vei
kia, ir buvo visiems daly
viams gera pamoka.

LMS Centro sekretorė M. 
Stensler pateikė raportą už 
visą centro komitetą; jis 
tapo užgirtas.

LMS centras vėl paliktas 
niujorkiečiams. Sek antis 
suvažiavimas nutarta laiky
ti Cleveland, Ohio.

Po suvažiavimo su Čika
gos menininkais besikalbant 
prieita prie išvados, kad 
turim veikti daug plačiau, 
kad net iš Niujorko galima 
jąu grupėmis retkarčiais 
nuvažiuoti į Chicagą, o iš 
ten kad atvažuotų į Niu
jorką arba į kitus miestus.

• Ant rytojaus, sekmadie
nį, balandžio 2-rą dieną, 3 
vaL popiet, įvyko “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus koncer-

tas. Pirmininkavo Ieva 
zarienė, kuri pagirtinai ti
ko tai vietai. Programą 
pradėjo niujorkietis Jonas 
Juška. Jis skaitė savo spe
cialiai p a r a š ytą eilėraštį 
“Laisvės” sveikinimui. Tas 
buvo gražu ir vietoj.

Ex-mainierių choras,' va
dovybėje Tilvikienės, pa
girtinai sudainavo tris dai
nas. Nastė Būknienė suvai-

mokinančią kalbą. Visi gė
rėjomės.

.. Cicero Moterų Choras 
vadovybėje Estellės Bogden 
sudainavo dvi dainas, ku
rios skambėjo taipgi gerai.

Išeina ant scenos New 
Yorko Aido Choro Moterų 
Kvartetas: Nastė Buknie- 
nė, Nelė Ventienė, Ona Če
pulienė ir Koste Rušinskie- 
nė. Vadovybėje Mildredos 

' Stenslerienės jis užtraukė 
“Stipinsiu dainužę,” ir kitas 
tris. Publika joms plojo, 
net salė ūžė.

Solistas Augustinas Ieš
mantą, niujorkieti^, gražiai 
padainavo 3 dainas. Pub
lika nesigailėjo jam aplodis
mentų.
' Dainuoja Estellę Bogden 
solo tris dainas, ir po kiek
vienos dainos ūžia salė nuo 
plojimo. Mat, ji dainuoda
ma kiekvieną žodį išpildo 
gražiais gestais ir jausmais. 
Taip kad tiesiog žiūrėtojus 
žavėjai Tai labai garbin
gas dainavimo talentas. Re
tai tokių randasi.; Čikagie- 
čiai laimingi ją turėdami.

Vėl išeina niujorkietis mo
terų kvartetas, apsirengęs 
Lietuvos tautiškais kostiu
mais. Sale vėl ūžia nuo plo
jimo. Kvartetui bedainuo-, 
j ant, ateina ant scenos ir 
solistas Iešmantą ir padeda 
joms dainuoti dainą “Pas 
darželį trys mergelės.” Čia 
jie gražiai dainuoja ir vai
dina. Publika vėl (jiems plo
ja, net salė skamba.

Pabaigoj programos dai
nuoja LKM choras, Povilas 
Dauderis solo, vyrų kvarte
tas, duetas Valei i ja Urbi- 
kas ir R. Žilis. Visi puikiai, 
sutartinai dainuoja: malo
nu klausyti. Soli s t a m s 
akompanavo Anna Petrutie- 
nė., kitiems — Bronė Sin
kevičienė ir Mildred Stens
ler.

* I
Beje, buvau ir pamiršęs. 

Niujorkietė Nelė Ventienė 
ir čikagietė C. Rimkienė 
(buv. Abekienė) labai gra
žiai dainavo duetus, ir pub
lika jas šiltai priėmė. Gir
dėjau, jos abi rengiasi va
žiuoti į Lietuvą kaip turis
tės. *Taigi linkiu, kad jos 
ir ten padainu<į)tų mūsų 
broliams ir seselėms Lietu
voje !

Prie progos turiu pasa
kyti, kad mes, niujorkiečiai, 
kurie buvome nuvykę ir da
lyvavom su važi avime ir 
koncerte, esame širdingai 
dėkingi jums, čikagiečiams, 
už jūsų tokį malonų, šiltą 

1 mūsų priėmimą. Mes par
važiavom pilnai patenkinti 
jūsų priėmimu. Toks jūsų 
priėmimas ilgai, ilgai bus 
mums atmintinas!

SuvažiaVime ir 
koncerte! buvęs

J. Juška 
ilgametis “Laisvės” 

bendradarbis
dino poeto Marcinkevičiaus 
“Baladę apie Ievą.” Išėjo 
puikiai, gera aktorė.

Duetas A. Dočkienė ir 
Černiauskienė gražiai dai
navo. Černiauskienę pirmą 
kartą girdėjau dainuojant. 
Patariu visada dainuoti. 
Gražus balsas.

J. Krasnickas dainavo da
bar dar puikiau, negu pir
miau.

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara pasakė gražią ir pa-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Eglė žalčių karalienė” — 

į Geteborgą
Kauno “Dailės” kombi

nato gaminiai jau pabuvo
jo visuose pasaulio konti
nentuose.

Neseniai kombinato odos 
ir keramikos gaminiai iš
siųsti į tarptautinę mugę 
Geteborge. Tarp jų daili
ninkų V. Manomaičio ir J. 
Klemkienės odos dirbiniai, 
skulptorių L. Striogos “Eg
lė žalčių karalienė”, V. Ra
lio “Sėdinti mergaitė” ir 
daugelis kitų.

O į Kasablankos tarptau
tinę mugę Maroke išsiųsti 
lietuvių tautos meistrų dar
bai. Marokiečiai gėrėsis A. 
Zubavičiaus skulptūrėlėmis 
“Senių polka” ir “Palangos 
Juzė”, A. Balnos —“Žve
ju”, P. šaulio —- “Kaimo 
vaizdeliu” ir kt.

Net į tris tarptautines 
parodas savo gam i n i u s 
kombinatas išsiųs ateinantį 
mėnesį. Lietuvių dailininkų 
ir liaudies meistrų darbai 
keliaus į Londoną, 
nę ir Sidnėjų.
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Pozna-

A. Kleiza

Stiprėja prekybiniai ryšiai 
su užsieniu

Į daugelį užsienio šalių 
siunčiama Tarybų Lietuvos 
pramonės produkcija. Pre
kių asortimentas respubli
koje savo ruožtu papildo
mas importuojamais dirbi
niais. Šiemet respublikos 
prekybos tinklas gavo nei- 
lono nertinių, marškinių iš 
Austrijos, kilimų, kojinių 
bei puskojinių, akordeonų 
iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos, avalynės 
iš Vengrijos, Švedijos, go
belenų iš Italijos, baldų ir 
vaikiškų kailinių' paltukų 
iš Bulgarijos. Talį) pat gau
ta japoniškų audinių, nor
vegiškų siuvinių., Čekoslo
vakija atsiuntė apdailos ir 
metlacho plyteles.'

Nemaža prekių gauta iš 
Rumunijos, Lenkijos ir ki
tų šalių. 1

Lietuvos vartotojų koo
peratyvų sąjungos tarpres
publikinės ir užsienio pre
kyboj kontoros duomeni
mis, vien per pusantro šių 
metų mėnesio Liėtuva gavo 
iš užsienio plataus vartoji
mo bei kultūros prekių ir 
statybinių medžiagų dau
giau kaip už 2.8 milijono 
rublių (naujais pinigais).

(ELTA)

Nčw Yorkas. — Arklių 
lenktynių Aqueduct areno
je užsimušė jojikas (joc
key)} Roy L. Gilbert. Jis 
buvo tik 22 metų amžiaus.

ANTANAS METELl(j)NIS 
ilgametis “Laisves" bendradarbis, 

koleto knygų nutolins

Lietuva paveiksluose

Vilniaus aerouosto pastatas. Čia sutinkami bei išlydimi ir 
Amerikos lietuviai, kurie atvyksta savo tėvą žemę aplankyti.

Lietuvos vitražistai aktyviai ruošiasi parodai, kuri jvyks 
Maskvoje. Nuotraukoje matome vieną iš geriausiŲ 

vitraži§ty A. Stoškų savo dirbtuvėje montuojantį 
Vilniaus kultūros rūmams skirtus vitražus, i

Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto direktoriaus pavaduotojas, žodynų sektoriaus vado
vas Jonas Kruopas ir vyr. mokslinė bendradarbė L. Jonikaitė 
tvarko didžioje lietuvių kalbos žodyno kartoteką.
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Ateities gyvenamasis 
rajonas

Vilnius. — Šią trumpą 
įdomią kelionę Dariaus ir 
Girėno gatve, kuri veda į 
Vilniaus aerouostą, m e s 
atlikome prie architekto 
stalo. Miestų ir kaimų sta
tybos projektavimo institu
to sektoriaus vadovas Me
čislovas Urbelis parodė 
naujo gyvenamojo mikro
rajono, kuris atsiras šiame 
respublikos sosti n ė s^ pa
kraštyje, schemą.

—Įsivaizduokite, — pasa
kė architektas, — nedidelį 
gyvenamąjį masyvą, kuria
me įsikurs apie 6,000 žmo
nių. Čia nebus į koridorius 
panašių gatvių. Žalumynų 
apsupti namai bus taip iš
dėstyti, kad į juos patektų 
daug saulės ir gryno oro.

M. Urbelis parodė mums 
projektinę užduotį, pagal 
kurią jau ateinaničiais me
tais numatyta pradėti sta
tybą. Įdomiai išspręstas šio 
rajono apgyv e n d i n i m o 
klausimas. Čia bus trys gy
venamųjų namų grupės. 
Kiekvienoje jų gyvens po 
po tūkstantį su virš žmo
nių, kurių buitiniam ap
tarnavimui bus sudarytos 
geros sąlygos. Produktus 
jie galės čia pat nusipirkti 
nedidelėje maisto parduo
tuvėje, kurioje pirkėjai ap
sitarnaus patys. Namų val
gykla atpalaiduos šeiminin
kes nuo rūpesčių. Kiekvie
nas gyventojas galės me
chaninėje skalbykloje išsi
plauti baltinius, o susirgęs 
—kreiptis į poliklinikos bu
dintį punktą. Kiekvienoje 
namų grupėje bus įrengtas 
vaikų darželis-lopšelis.

Visos gyvenamųjų namų 
grupės turės visuomeninį 
centrą su 960 vietų mokyk
la ir sporto aikštynu prie 
jos. Maisto produktų' ir 

Į pramoninių, prekių parduo- 
! tu vės, buitinio aptarnavimo 
kombinatas, klubo patalpos, 
automobilių nuomo j i m o 
punktas — tai dar toli gra
žu ne visi kultūriniai ir bui
tiniai įrengimai, kuriais 
galės naudotis mikrorajono 
gyventojai.

Architektas rodo projek
tus namų, kurių kiekvienas 
numatytas įvairaus dydžio 
šeimoms. Daugiausia bus 
namų, kuriuose gyvens 3—5 
asmenų šeimos. Be to, nu
matyti namai daugiavai
kėms šeimoms. Kiekvienas 
tokios šeimos butas bus iš
dėstytas dviejuose aukštuo
se. Mažašeimiams arba vie
nišiems numatyta pastatyti 
11 aukštų viešbučio tipo na
mus.

Įdomiai išspręstas namų 
3—5 žmonių šeimoms inter
jeras. Vidinės pertvaros 
bus sudarytos iš spintų'-blo- 
kų, kuriuos pats gyvento
jas galės perstumti. Pri- 

l klausomai nuo šeimos dy
džio ir jų narių amžiaus 
bus keičiamas kambarių 
plętas ir jų skaičius.

Šį eksperimentinį mikro
rajoną numatyta pastatyti 
per penkerius-šešerius me
tus. Praeis dar kiek laiko, 
ir greta išaugs, antras toks 
mikrorajonas. Buvus i o j e 
dykvietėje atsiras naujas 
didelis gyvenamųjų namų 
masyvas, kuriame viskas 
bus pritaikyta tam, kad 
žmogus galėtų patogiai gy
venti.

E. Vaserdamas

Į naują mokyklą šiemet 
persikėlė mokytis Batnevos 
tarybinio ūkio bei “Nugalė
tojo” kolūkio kolūkiečių 
vaikai. Be to, Vilkijos rajo
ne neseniai pastatytos pra
dinės mokyklos Graužėnuo- 
se ir Padauguvoje.

P. Mikalauskas



Kapsukas Vilniaus darbo žmonių mitinge Miesto (dabar Filharmonijos) saloje, 1918 metais.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Leonui Prūseikai
dar
di r-

Mes netekome brangaus draugo, Amerikos 
bininkų klasės atsidavusio darbuotojo už 
bančiųjų gerovę. Taikos šalininkai nustojo vie
no veikliausio veikėjo už draugingą sugyveni
mą visų tautų ir rasių pasaulyje. Aukščiau

sia ir širdingiausia mūsų pagarba.

Naujosios Anglijos 
metinis koncertas

Rengia Meno Antroji ap
skritis pagerbimui “Lais-

* vės” auksinio jubiliejaus. 
Įvyks balandžio 23, 1:30 vai. 
po pietų, Montelloje, Tau
tiško Namo viršutinėj salė
je. Po koncerto bus banke
tas apatinėje salėje.

Koncerto programą pil
dys veteranai dainininkai. 
Dalyvaus Hartfordo Lais
vės choras; Worcesterio 
Aido choras, Jonas Saba
liauskas ir Ona Dirvelienė, 
Montello Vyrų Dailės gru
pė, veteranė solistė Putvin- 
skaitė (Veronika Belkie- 
nė), piano solo Adry Pocai- 
tė ir Aldona Downing.

Draugės ir draugai ir vi
si pažangūs Nauj o s i o s 
Anglijos lietuviai! Tai pir
mas toks turinigas mūsų 
apylinkėje koncertas, ku-

* riame turėsime tiek daug 
meninių spėkų, o jo tikslas 
—pagerbti “Laisvę” jos 50 
metų gyvavimo jubiliejumi.

^Nepasilikite namuose! Da
lyvaukite koncerte ir ban
kete !

Kviečia Meno
Apskrities Valdyba

Waterbury, Conn.
Jubiliejinis “Laisves” 

naudai parengimas
šį sekmadienį, bal. 16 d., 

103 Green St., įvyksta jubi
liejinis “Laisves” naudai 
parengimas. Pradžia 2 vai. 
popiet.

šiame parengime matysi
te Dr. Stanislovaičio nuo
traukas iš Meksikos ir Ro
mos, kur Stanislovaičiai 
lankėsi. D r. Stanislovaitis 
rodys, o K. Stanislovaitiene 
aiškins. Taipgi bus ir kito
kių pamarginimų.

Svarbu visiems laisvie- 
čiams dalyvauti. Taipgi pa
kvieskite ir savo kaimynus.

Laisvietis

Paryžius. — Sulaukęs 65 
1 metų amžiaus mirė buvęs 
Albanijos karalius Zogas.

Maspeth, N. Y.
Jau kelintą kartą teko 

metinėse meninėse iškilmė
se susitikti su geru “Lais
vės” draugu Vladu Valan- 
gevičiumi, kilusiu iš Dzū
kijos, ir kiekvi. 
manęs nepaleidžia neįtei
kęs “Laisvei” 
ramos. Jis tuiįi užprenume
ravęs “Laisvę” keletui savo 
giminaičių Lietuvoje ir rū
pinasi, kad jų prenumera
tos būtų laikų atnaujintos. 
Taigi ir praėjusio šeštadie
nio “Laisvės” koncerto pro
ga jis įteikė $12 atnaujinti 
prenumeratą vilnietei Onai 
Pulsuckienei ir $5 “Lais
vės” jubiliejiniam fondui.

Gyvuok, drauge Valan- 
gevičiau!

Moterų Apšvietos Klubas K. Ustupas 
LLD 6-a Kuopa 
Geo. Shimaitis 
K. Čereškienė 
F. Čereška 
A. Kukaitienė 
P. Sinkevičienė
A. Chestnut 
K. Sireikienė
B. Navickienė 
K. Butkienė > 
M. Potsienė 
M. Gutauskienė

E. Kavolienė
E. Zaleskaitė
E. Rendzevičienė
A. Raila
K. Kalvelienė
J. Wai tekūnas
A. Skirmontas i
J. Skirmontienė
A. Markevičienė
P. Mickevičienė

(Providence, R. I.)

eną kartą jis

piniginės pa-
5HHB>

SAN FRANCISCO-OAKLAND 
SAN LEANDRO, CALIF.

Miims

Leonui Prūseikai

Lawrence, Mass.
Bedarbis nesu mokėjo 

miestui taksų $4. Prabėgo 
dveji metai ir miestas pa
reikalavo $16.86 procentų 
už užvilkimą. Kolektuoti 
ateina miesto žmogus ir už | 
kiekvieną atsilankymą ima l 
po $3. Bedarbis bėdavoja:; 
iš kur jam imti pinigų.

Mirtis atėmė iš mūsų eilės brangų draugą, 
visuomenininką, rašytoją ir- kovotoją už idėją. 
Apgailestaudami velionį, taipgi siunčiame šir
dingiausią užuojautą jo sesutėms, visiems arti
miems giminėms, draugams, sykiu ir “Vilnies” 
personalui. Palikti Leono Prūseikos nuopelnai 

minės jį per eiles nietų, o mes likę dirbsime 
tikslui siekti.

V. U. Burdai
A. Lietuvis ' 
F. D. Mačiuliai 
A. Dagys
J. M. Ginaičiai
K. Dimša
F. A. Balčiūnai 
J. K. Karosai 
E. Šlegerienė
W. H. Jacobs 
Z. M. Mozūraičiai
G. E. Lapenai 
A. M. Baronai

John Dufruscio, gyvenąs 
195 Oak St., nusiskundė po
licijai, kad kas tai iš jo au
tomobilio pavogė $22,000 
JAV bonusais. Mat, jis bo- 
nusus vežiojosi automobily
je, nes bijojo, kad namie 

Jie nesudegtų.

nutari-Pagal Kongreso 
mą, tai tie bedarbiai, kurių 
nedarbo apdrauda pasibai
gė 1960 m. liepos 1 dieną, 
tai dabar vėl gaus apdrau- 
dą per 13 savaičių. Lawren
ce pradės išmokėti su ba
landžio 10 diena.

Mirė Marijona Rubaitienė 
(Kulbiūte). Kai buvo jau
nesnė, priklausė Liaudies 
chorui. Buvo Maple Parko 
bendrovės narė. Skaitė 
“Laisvę”. Ją palaidojo lais- 

i vai, kokia ji ir buvo. Lai 
jai būna ramu ilsėtis. Reiš
kiu Ch. Rubaitui užuojautą.

Vėlesniu laiku mirė Anna 
Meikel, Darthy Gavutis ir 
Galažauskas. Visi paliko 
šeimas, kurioms reiškiu 
užuojautą.

Serga K. Kraučiūnas, J. 
dpovilaitis ir senas “L” 

7 skaitytojas B.1 Markevičius, 
p Linkiu jiems greitai pa

sveikti. S. Penkauskas

H----------------------ST. PETERSBURG, Ft A.

Mirus

Leonui Prūseikai
Reiškiame giliausią užuojautą dienraščio “Vii-
nies” personalui, taipgi visai pažangiajai Ame
rikos visuomenei. Visiems LLD nariams, nete-
kusiems jų geriausio draugo, mokytojo, rašyto-
jo ir gabaus organizatoriaus. Taipgi jo sesu

tėms ir visiems kitiems giminėms Amerikoj
ir tėvynėj Lietuvoj.

Draugai Klimai Yankee Maid
J. Terza J. Stančikas
N. Lanigan
W. ir O. Stekenai

H. Stanley 
J. Simens

M. Kairis
J. Dovidonis

P. Dagis
B. ir A. Putrimai

Vasiliauskas Agnes Pike
H J. ir O. Grigai E. Paulauskienė
g J. ir D. Žukauskai A. Lukas
| Draugai BaltučiaiP J. ir O. Rubai

J. Žukas
V.. Smudin

i J. ir O. Greblikai A. Vegel
| Frank ir Leo G. Bernotas
| A. ir K. Pakšiai J. Vasilius
K O. Pakštienė J. Blaškis
! Vasiliauskienė P. Blaškienė
f J. ir A. Stukai M. šteinis

* J. Vilkelis Alex Wassel
Anna Straukas P. Julius

n Dorofe Lastnick Edna Kumpas
G. Gendrėnas1 A. Ruseckas

X_________
C. PuišisH A. Dulsky J. Žilinskasg D. Litvaitis J. Skliutasg F. Lideikis

BETHLEHEM^ PA.
Mirus

jo pabrėžtam
J. M. Alvinai

PITTSBURGH, PA.

Mes liūdime
Mirus lietuvių pažangaus judėjimo vadui

Leonui Prūseikai
CLIFFSIDE i*ARK, N. J..

Dr. Johanna Baltrušaitiene
bu v. “Laisvės” bendradarbė (jau mirusi)

Lenkiame savo galvas atiduodami pagarbą 
Tau, Leonai, kad Tu gyvendamas ir turėdamas 
progų nenuėjai “lengvu keliu,” bet pasirinkai 
sunkų gyvenimo kelią su darbo žmonėmis, su 
pažangiu judėjimu ir pats tuo keliu eidamas 
varge mirei. Lai būna Tau amžina atmintis, 

o tavo pasilikusiems artimiesiems 
mūsų užuojauta.

Ona ir Vitas Remeikis
H. Kairienė
J. ir A. Kudis
J. K. ir M. Mažuknai
F. ir M. Imbras
M. ir P. Paulauskai
A. ir 0. Pipiras

P. ir S. Kartokai 
Mr. ir Mrs.
J. Mauragiedė
M. Budninka:
J. Purtikas
J. Mažeika
J. Miliauskas

. Kazemer

s
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Leonui Prūseikai
Išreiškiu gilią užuojautą velionio giminėms ir 

draugams, netekusiems mylimo draugo.
Frank Zavis

P. A. Norka i
M. Baltulionytė
V. Kubilius
K. Šilkaitienė
Ig. Kamarauskas
K. Mičiulis
A. K. Mugianiai 
Mr. ir Mrs. Mi j at
A. V. Taraškai
G. Makutėnas
W. A. Senutys
V. Kiesil

NEW YORK

Dėl Mirties

Leono Prūseikos
Reiškiame užuojautą jo draugams ir giminėms

Elena ir Artelia J eskevičiūtės

Mirus

Leonui Prūseikai
Giliai liūdime netekę jo kaip rašytojo, visuome
nininko, kovotojo už idėją. Taipgi reiškiame 
širdingą užuojautą jo sesutėms, giminėms, 
draugams ir kitiems artimiesiems. Nors nete
kome Tavęs, brangus drauge Leonai, bet tavo 

nuopelnai, atlikti darbai darbo klasei 
bus ilga atmintis ateičiai.

—Tilda V. Kiršiene
Josephine Anscott-Anskaitienė 

San Francisco, Calif.

Bostono Apylinkei
Massachusetts Moterų Sąryšio konferencija 

' įvyks šių metų Balandžio-April 16, 11 vai. 
ryto, 318 Broadway, So. Boston, Mass.

Organizacijos malonėkit prisiųsti delegatus.
VALDYBA

Mirus

Leonui Prūseikai
Išreiškiame užuojautą jo giminėms ir kitiems 

' artimiesiems. Mes netekome brangaus 
asmeninio draugo.

J. Bakūnas .
A. Bakūnienė
G. Stasiukaitis
S. Stasiukaitienė
S. Rusgis
F. Rusgienienė

J. Pečiulis
P. Pečiulienė
W. Petkevičius '
E. Petkevičienė
E. Steponavičienė
K. Derenčius

Waterbury, Conn

Parengimas “Laisves” Naudai 
Auksinio Jubiliejaus Proga 

Rengia Literatūros Draugijos 28 Kuopa

Bus Rodomi Spalvoti Paveikslai 
Iš Dr. ir Kristinos Stanislovaičię kelionės 

Romoje, Meksikoje ir kitur.

Rodymas įvyks Sekmadienį

Balandžio 16 April
Pradžia 2-rą valandą popiet

Salė 103 Green St., Waterbury, Conn. 
Rodys Dr. Stanislovaitis, prasmę aiškins 

Kristina Stanislovaitiene.

Visko čia negalima paaiškinti, ateikite ir persitikrinkite.

Įžanga Veltui Visiem



: paminklas rašytojui Petrui Cvirkai.Vilnius šiandien.

Ruošiantis prie Lietuvių 
Namo B-vės suvažiavimo

Iš jubiliejinio “Laisves” 
koncerto

Kaip buvo garsinta, ba-| Buvo pakviesti tarti po 
landžio 8 dieną New Na-[keletą žodžių Dr. J. Rėp
ti on ai (lenkų) salėje, šys, iš Bostono, ir J. Žeb- 
Brooklyne, įvyko mūsų laik- rys, iš Clevelando. Abudu 
raščio jubiliejinis koncer-i juodu įeina į L I) S Centro 
tas. Programa buvo įvai-. Valdybą, 
ri, žmonių dalyvavo nema-į sėdžiavo: 
žai.

Pirmas programoje nu
meris — A i d o Choras, 
Mjldredos Stenslerienės va
dovybėje. Jis šauniai su
dainavo keturias dainas.

Trumpai kalbėjo R. Mi- 
zara apie “Laisvės” jubilie
jaus reikšmę ir apie mirusį 
Leoną Prūseiką. Kvietė, 
kad šia proga solistas Ju
lius Krasnickas, Prūseikos 
pagerbimui, sugiedotų “Ka
da mes draugą laidojome.” 
Sakė, kad šios giesmės žo
džius parašė Juozas Balt
rušaitis, o muziką jai davė 
komp. Mikas Petrauskas. 
(“Gedulo giesmė bei mar
šas” — sukurta prieš dau
giau. kaip 50 metų; telpa . palaikyti su 
“Trimite,” kurį išleido LSS|^UOJU kraštu, Tarybų Lie- 
dar 1910 melais.) Solis- Hiva, glaudų ryšį.
tui iškilmingai giesmę su-j Soliste Suzana Kazokaitc 
giedojus, i 
sustojo. Po to programa

ta proga abudu 
buvo ir koncerte. Ilgiau 
kalbėjo A. Bimba; jo kalba 
buvo rašyta, tai tilps “Luis

Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas 
jau nėbetoli. Įvyks šio mė
nesio 29 d., savame name, 
Ozone Park, N. Y.

Laiškai išsiuntinėti vi
siems tiems šėrininkams, 
kurių adresus turime. Bet 
keletas desėtkų laiškų grį
žo, nesuradę tų, kuriems 
buvo siųsti. Taipgi ir nuo 
seniau turime apie šimtą 
šėrininkų, kurių adresai 

I negeri.i LLD 2-osios Apskrities Taigi, maloniai 
ir J -- 7 ....... ................

Taipgi trumpą, brandžią 
kalbą pasakė laikraščio ad
ministratorius Pr. Buknys.

Tarybiniais reikalais į 
N i u j o r k ą buvo atvykęs 
TSRS ambasadorius Wash
ingtone antrasis sekreto
rius Laurynas Kapočius, 
tai ta proga atsilankė jis 
ir į koncertą. Pirmininkas 
paprašė gerb. Kapočių tarti 
keletą žodžių. Svečias svei
kino publiką ir programos 
dalyvius, ragino stropiau 
darbuotis kultūros bare, 
plėsti lietuvišką žodį ir dai- 

savo gim-

prašome

konferencija gegužes 7
Lietuvių Literatūros Dr- 

jos Antros Apskrities meti
nė konferencija yra šau
kiama gegužės 7-jtą d., li
tą valandą ryto, 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Maloni viešnia

New

Laisvės

Jersey ir Didžiojo 
Yorko ir j apylinkes 
kuopos — vilsc 12 kuo-

visoms

LLD
PU.

šiomis dienomis 2-ros Ap
skrities sekretorius A.

Bechis išsiuntinėjo
kuopoms laiškus konferen
cijos reikalu. Visų kuopų 
valdybos būtinai -turi pasi-

tų atstovauta šioje konfe
rencijoje. Būtinai reikalin-

veikią ir pasiruošti LLD 
vajui gavimui nahjų narių.

Visų LLD kuopų atstovų 
lauksime gegužės i7-tą d.

II Apskr. Komitetas:

Sekr. A. Bechis
Ižd. P. Bechis

publika minutei! davė keletą dainų, o po jos r m ou - J;
Po to programa — klevelandietis solistas LUJ U v įJŲduUId 

buvo tęsiama kaip iš anksto j Julius 
nustatyta. į dainiru

Dailiai keletą dainų su- : sutiko, 
dainavo solistė Elena Bra- Beje,

Į — —
zauskienė.

A. Iešmantą solo- dainuoti 
negalėjo— buvo “pasigavęs 
šaltį,” bet jis dainavo vieną 
dainą vėliau kartu su mo
terų kvartetu.

Jauna, daili mergaitė— 
Daina Chelkis pagrojo 
akordionu. Jai puikiai se
kasi groti. Ją sekė Aido 
Choro Moterų kvartetas— 
N. Ventienė, O. Čepulienė, 
N. Buknienė ir K. Rušins- 
kienė. Kvartetas buvo tau
tiniuose kostiumuose, dai
liai atrodė ir puikiai sudai
navo keletą dainų.

Gražiai pasirodė ukrai
niečių šokėjų ansamblis, va
dinamas “Dnipro Dancers” 
(“Dniepro šokėjai”). Tai 
jauni, Amerikoje gimę k- 
augę jaunuoliai, bet Jzilen- 
tingi, puikiai pažįstą savo 
tautos liaudie/ šokius; 
meistriškai juos atliko. Jų 
vadovas — Fred Klimovich, 
akordionistas — Joe Shko- 
dich.

; Krasnickas. Abu
dainininkus publika šiltai | LDS~Centro" Valdybos po-

Praėjusį šeštadienį įvyko

Ketvirtadienį “Laisvėje” 
lankėsi viešnia iš toli—Elz
bieta Ecenia iš Tampa, Fla., 
seniau gyvenusį Brooklyne 
Yumplotienė. Ji pasigėrėjo 
įstaiga ir “L” reikalams pa

Kartu lankėsi ir Sofija 
Petkus, pas kurią Ecenia 
viešėjo. Viešnia dalyvavo ir 
“Laisvės” koncerte.

Rep.

J. Juška skaitė savo eilėraš
tį, jau tilpusį “Laisvėje.”

Solistams pianu akompa
navo Ann Salyk.

Vakaro pirmininkas buvo 
Povilas Venta.

Taip praėjo mūsų jubilie
jinis koncertas.

(Tenka paštebėti, kad 
prieš pat koncertą sugedo 
salės apšildymo aparatas; 
tuoj buvo pakviesti meist
rai pataisyti, bet nesuspėjo. 
Dėl to salėje buvo vėsoka, 
gal net šaltoka.) Ms*

DVI KONFERENCIJOS 
Už NUSIGINKLAVIMĄ
Taikos šalininkai sušau

kė dvi konferencijas už nu
siginklavimą, kurias rėmė 
Amalgamated Clothing 
Workers unijos vadovybė. 
Viena konferencija buvo 
sušaukta Washi n g t o n e, 
Statler-Hilton viešbutyje, 
balandžio 10—11 dienomis, 
o antroji įvyks Chicago jo 
balandžio 14—15 dienomis.

sėdis - suvažiavimas. Jš ki
tur buvo atvykę;: bridge- 
portietis J. Mock 
prezidentas, 
2-is vice-prez. , 
bostonietis dakta:
tėjas—Dr. J. Repšys. Su 
juo kartu atvyko 
nardas ir Alekas 
ka. Pastrasis atv.
tomobilį. Bostor.
J. Žebrys dalyvavo ir “Lais
vės” koncerto.

Posėdyje, aišku, dalyva
vo ir vietiniai: prezidentas 
J. Gasiūnas, sekretorius J. 
Siurba. iždininką 
sas, iždo globėjai — J. Gry
bas, Wm. Malin ir Valys 
Bunkus.

aitis, vice-
klevelandiėtis

J. Žebrys,
ras - kvo

ir St. Rei- 
Kandraš- 

airavo au- 
ieči a i ir

s J. Wei-

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antr., baland. (April) 11, 1961

Ar susilaikys JAV 
nuo propagandos?
New Yorkas.s — Jungti

nių Tautų Asamblėjos sesi
joje Zorinas, 'Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas, ištraukė iš dieno- 
tvarkio skundą prieš Jung
tines Valstijas “U-2” ir 
“RBh47” lėktuvų klausime.

Tuo pat kariu jis pasiū
lė, kad ir Jungtinės Valsti
jos daugiau nekeltų Veng
rijos ir Tibeto klausimų, 
nes tai yra tik Vakarų pro
paganda ir ųžftiuša J. Tau
tų Asamblėjoje laiką.

Kaip žinia, šiuos klausi- 
mus JAV delegatai -iškelia 
ir sako kalbas prieš'Kiniją 
ir dabartinę Vengrijos val
džią.! M •

tų šėrininkų, kurie negavo
te laiškų (pakvietimų daly
vauti suvažiavime), tuojau 
prisiųskite savo gerus ad
resus. Tada gausite pakvie
timus.

Tuo pačiu sykiu prašome 
tų, kurie negalėsite suva
žiavime dalyvauti,nieko ne
laukę išpildykite proxy, ką 
jus esate gavę. Tada suva
žiavime jus atstovaus jūsų 
pasiskirtas atstovas.

Kai kurie šėrininkai per
veda (paaukoja) savo Šerus 
laikraščiui “Laisvei”. Šio
mis dienomis tai padarė 
draugai Reneckai iš Ingle
wood, Calif. Pirmiau kele
tas kitų taip pat padarė.

J. Ragauskas iš Shelton, 
Conn., paaukojo “Laisvei” 
visą savo paskolą, kurią bu
vo davęs Lietuvių Namo 
Bendrovei, viso su nuošim
čiais susidarė $325.00. Da
bar toji suma jau “Lais
vei” perduota.

Liet. Namo Bendr. direk
toriai, savo susirinkime, 
bal. 2 d., aptarė suvažiavi
mo reikalus ir paskyrė ko
misiją, kuri parūoins vaišes 
visiems suvažiavimo daly
viams.

Direktoriai prašo visų 
šėrininkų, kuriems tik leis 
aplinkybės, suvažiav i m e 
dalyvauti. Suvažiav imas 
prasidės 2 vai. popiet. Ta
čiau būtų gerai, kad ir 
anksčiau ateitumėte užsi
registruoti. Šėrininkų re
gistravimas prasidės 12 vai.

, Visais šios bendrovės rei
kalais prašome rašyti seką-' 
mai:

Lithuanian Bldg. Corp. 
f 102-04 Liberty Ave.

Ozone Park 17, N; Y.

Juntines Tautos, N. Y.—
V. Zorinas, TSRS delega-1 
tas, kritikavo Izraelį už mi- 
litarinius paradus, kurie 
blogina jo santykius su ara
bu šalimis, v

Addis Ababa. — Ethiopi- 
j o j e išsiplėtė geltonligė. 
Raudonasis Kryžius pri
siuntė 200,000 vacsinos - 
skiepų.

Ieškau brolio Viktoro Arlausko, 
s. Viktoro. Išvyko j JAV prieš pir
mąjį pasaulinį karą, apsigyveno Či
kagos mieste. Jis kilęs iš Juodsodžio 
kaimo, Telšių rajono. Jei jo gyvo 
nėra, tai lai atsiliepia jo žmona ar 
sūnūs. Būsiu dėkingas. Juozas Ar
lauskas, s. Viktoro, Telšių rajonas, 
Ubiškio paštas, Parvainių kaimas, 
Lithuania, USSR. Arba Amerikoj 
žinantieji galite rašyti: A. Lindau- 
tas, 12 Middle Ave., Mexico, Me.

(29-30)

PRANEŠIMAI
SUSIRINKIMAS

LLD 1 kuopos susirinki 
mas įvyks balandžio 14 d.,^ 
7:30 vakaro, Kultūros cent
re. Prašome visus narius 
dalyvauti, yra keli reikalin
gi sprendimo dalykai.

Valdyba

Aido choro Operetė
Prašome visus lietuvių 

dainos mylėtojus balandžio 
30 dieną pažymėti savo ka
lendoriuje kaip skirtą Ai
do chorui. Tą dieną vaidin
sime operetę “Zaporožietis 
už Dunojaus”—Aido choras •

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves paramai.

K FAIRLAWN, N. J.

Liūdime netekę brangaus žmonių draugo

Leono Prūseikos

Motiejus Klimas ir Emily Krupski 
(Tėvas ir duktė)

SHENANDOAH, PA.

Gailestingas prisiminimas mirusio brangaus draugo

Leono Prūseikos

Reiškiame giliausią užuojautą draugams 
; « ir.giminėms. į . :

Kazimieras ir Agota Naravai
Kazimieras ir Emilija Motuzai

ATSISAKO APMOKĖTI 
J. TAUTŲ SKOLAS

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinės Tautos pasida
rė $100,000,000 skolos pa
laikydamos ginkluotas jė
gas Kongo respublikoje.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės , šalys, kurios 
priešingos Haftimarskjoldo 
politikai, atsisakė jas mo
kėti. z__ _r.
Francūzija atsisakė mokė
ti J. Tautų išlaidas Kongo 
reikaluose.

LEONAS 
muzikas, chorų vadovas, 

ir rėmėjau, mirė

Vėlesniu laiku ir

“Laisvės” sLųiitytojas
metais. ! . . 1

LITERATŪRA IŠ LIETUVOS
10 skirtingų laikraščių ir 18 skirtingų žurnalų

ŠVYTURYS — Dvisavaitinis politinis-visuomeninis ir
literatūrinis iliustruotas žurnalas ............. Kaina metams $4.00

TARYBINĖ MOTERIS — Iliustruotas mėnesinis 
žurnalas ................................... o 1.50

MENO SAVIVEIKLA — Respublikinių liaudies kūrybos 
namų mėnesinis žurnalas ....... . ............. n v 1.00

ŠLUOTA — Satyros ir jumoro,dvisavaitinis žurnalas n n 2.50
SVEIKATOS APSAUGA — LTSR Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos mėnesinis leidinys ............. v n 4.50
TARYBINĖ MOKYKLA — Lietuvos TSR Švietimo 

Ministerijos mėnesinis organas ............. n 3.00
LITERATŪRA ir MENAS — Lietuvos TSR Rašytojų 

Sąjungos savaitraštis ............ v 1.60
TIESA — Dieninis organas: Lietuvos Komunistų Partijos 

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

PERGALĖ — Literatūros, Meno ir Kritikos mėnesinis 
žurnalas ........ .. ...........-........

Prašykite pilno sąrašo periodinių leidinių iš

n . * 4.50

4.00
Lietuvos

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

NEMOKAMOS DOVANOS PRENUMERATORIAMS
Kiekvienas prenumeratorius gaus vieną kopiją vienos laidos 

iš sekamų leidinių:
KAUNO APYLINKĖS — iliustruotas
RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaite

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

PO VILNIAUS APYLINKES, iliustruotas
JAUNIMO SAVIVEIKLOS SCENA

šie leidiniai yrą importuoti iš Lietuvos.
Prisiųskite mums savo pasirinkimą

kartu su mokesčiu.

bei

Užsisakykite dabar per mūsų firmą nupigintom kainom

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

Tel. AL. 5-7559




