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— Rašo J. Gasiūnas —

Balandžio 12-toji diena įei
na istorijon visiems laikams. 

>xuris Gagarinas, apskrieda- 
mas erdvėmis žemę, tą dieną 
amžinai įrašė istorijon, kaip 
Kolumbas, 1492 m. spalio 12 
d. pasiekęs Amerikos krantus, 
įrašė tą dieną istorijon.

Erdvių užkariavimą galima 
skaityti didžiausiu moksliniu 
pasiekimu istorijoje. O tai pa
darė socialistinio krašto žmo
gus su socialistine technika,
kuri šiuo metu lenktyniauja1 
su kapitalistine technika.

Pasauliniai moksliu inkai 
pripažįsta erdvių užkariavimą 

• didžiausiu žmonijos istorijoje 
( pasiekimu, po kurio seks to

lesni užkariavimai, nauji vi
satoje atradimai.

Tarybinis erdvių užkariavi
mas, aišku, daugumą žmonių 
n u d ž i u gino. Ir kaip nesi
džiaugti žinant tai, kad su ba
landžio 12 d. prasideda nau
ja gadynė, .kurioje atsidaro 
galimybės didžiulams mokslo 
laimėjimams . visai žmonijai ?

Šią laimėjimas, taęiau, bai
siai sukrėtė šaltojo karo pa- 
Miky tojus, Dabar pas juos 
viešpataujadidžiulis ^nusimi
nimas ir desperacija. ,

Atrodo, kad šis tarybinis lai
mėjimas gali žymiaį atšaldy
ti padus tiems, kurie norėtų 
sukurti trečiąjį pasaulinį ka
rą, kuriame socialistinį pasau
lį norėtų palaidoti;

Anglijos parlamente kilo 
nemažai triukšmo, kai tūli 
Darbo Partijos atstovai pasi
priešino vyriausybės pasiūly
mui skirti karalienės Elizabe- 
thos palociaus užlaikymui $2,- 
259,000.

Vienas darbietis atstovas, 
griežtai pasmerkęs tokį vy
riausybės sumanymą, pareiš
kė, kad tai būtų prasižengi
mas tokias pinigų krūvas pil
ti į karalienės palocių, kuo
met “milijonai žmonių kenčia 
namų trūkumą ir reikalingi 
nacionalinės paaglbos,” kai 
milijonai žmonių verčia
si mažomis įeigomis, daugelis 
pusbadžiai gyvena.

Teisingai pasakyta. Kam gi 
tįos senoviškos karališkos lie
kanas, kaip kokius parazitus 
ant žmogaus kūno, laikyti?

^Balandžio 8 d. LDS Centro 
Valdybos susirinkime buvo 
priimtas n a u j i e ms nariams 
įrašyti vajaus planas.

Vajus prasidės šių metų ge
gužės 1 d. ir tęsis iki 19 6 2 
metų birželio 1 d. -- viso try
lika mėnesių.

Tąi bus pirmas LDS vajus, 
kuriame visi nauji nariai bus 
priimami be medikalės egza- 
minacijos į apdraudos ir pa
šalpos skyrius. O tai reiškia, 
kad bus palengvintas naujų 
narių įrašymas.

LDS Centro Valdyba taipgi 
nutarė suteikti vajininkams 
didžiulius atlyginimus už 
naujų narių įrašymą. Priedu, 
bus suteiktos dovanos tiems, 
kurie daugiausia naujų narių 
įrašys. Tokių dovanų bus bent 
dešimts.
, Centro Valdyba kviečia LDS 
narius ruoštis didžiulin dar
ban, o tuos, kurie dar nėra 

y nariai, bet leidžia jiems 
sąlygos būti nariais, kviečia 

vajaus metu įsirašyti .
(Tąsa 6-tam pusi.)

I Jungt. Valstijos plečia dar
■ didesnį apsiginklavimą

Washingtonas. — Prezi- įnešė Atstovų Buto Apsi
ginklavimo reikalais Komi
tete, kad apsiginklavimui 
dar pridėti $11,974,800,000

; (lentas Kenedis kalbėjo 
NATO militarinių vadų su
sirinkime ir pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos pasiima 
į savo rankas Europos ap
gynimą. Jis sakė, kad bus 
pagaminta tiek daug atomi- 
minių ir kitokių ginklų, 
kad visi NATO nariai jais 
bus aprūpinti.

Generolai iškėlė pasiūly- 
i mą , kad kuo daugiau ga- 
| minti visokių “paprastų 
ginklų”, kad “būtų galima 
komunistų jėgas sumušti ir 
be atominių ginklų”. Bet 
greta karo laivų, tankų, 
lėktuvų ir kitokių “papras
tų ginklų”, bus sparčiai 
gaminami ir atomi n i a i 
ginklai, taipgi tokie lėktų-, 
vai, submarinai ir kanuo- 
lės, kurie bus paruošti var
toti atominius ginklus.

Sakoma, kad tuo klausi
mu buvo susitarta su Ang
lijos premjeru Macmillanu. 
Bonnoje, Vakarų Vokieti
jos, sostinėje, JAV pasiun
tinys Deąn Achesopas per 
penkias valandas tarėsi 
su vokiečių kancleriu Ade- 
n a neriu ,kuris po to atvy
ko- į Wash ingtoną.

Kongresmanas Carl Vin
son, iš Georgia valstijos,

Kaip nusileido TSRS 
erdvių laivas

Maskva..—Tarybinis erd
vių laivas,',’ kuris apskrido 
erdvėmis Žemę, skriejo virš 
25,000 mylių per valandą. 
Daugelis teiraujasi: kaip 
jis galėjo nusileisti ir nesu
sidaužyti.

’ 'Erdvių laivas nusileisda
mas vartojo specialius įren
gimus. Pirmiausiai jame 
veikė šaudydamos raketu- 
kės, kurios erdvių laivo 
spartą stabdė. Paskui iš 
laivo buvo išleisti specialūs 
stabdymo sparnai, o artė
jant prie Žemės virš jo išsi
skleidė dideli parašiutai, 
kurie ir suteikė erdvių lai
vui saugų nusileidimą.

Nori $444,000,000 už 
vieną lėktuvnešį

* * T **1

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
sekretorius John B. Con
nally “susirūpino”, kad la
bai pabrango karo laivų 
statyba.

Jis sako, kad 1957 metais 
už lėktuvnešio “E1 n t e r- 
prise” pastatymą buvo su
mokėta $314,000,000. Bet 
dabar ta pati laivų statymo 
kompanija jau reikalauja 
$444,000,000 už pastatymą 
tokio lėktuvnešio.

štai kur eina mūsų tak
sais sumokėti pinigai.

Maskva. — TSRS pagar 
bai pirmojo žmogaus, kuris 
apskrido erdvėse aplinkui 
Žemę bus išleisti pašto 
ženkleliai: “Tarybinis žmo
gus kosmose”.

jau prie paskirtų pinigų. 
Už šią sumą siūlo pastatyti 
29 atominės jėgos submari- 
nus, kurie šaudo atominė
mis “Polaris” raketomis ir 
siekia už 1,600 mylių atstos, 
taipgi daugiau statyti karo 
laivų ir pagaminti kitokių 
ginklų.

Prez. Kenedis sako: 
“JAV nepuls Kubos”

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis spaudos 
konferencijoje sakė: “Aš 
noriu jus užtikrinti, kad 
JAV ginkluotos jėgos ne
bus naudojamos nuverti
mui Castro valdžios”.

Korespondentai klausė, 
kaip prezidentas žiūri į Ku
bos pabėgėlių užpuolimą iš 
JAV teritorijos.

Prezidentas sakė: “Aš 
būsiu priešingas tokiam už
puolimui”.1 t

Miami, Flą. — Nors pre
zidentas Kenedis sakė, kad 
jis priešingas pabėgėlių už
puolimui Kubos iš JAV te
ritorijos, bet pabėgėliai sa
ko, kad jų pasiruošimui 
JAV valdžia nekenkia.

Brazilija užstoja 
Kubos respubliką

Brasilia. — Iš Meksikos 
atvyko Kubos spaudos at
stovas Carlos Mesa ir tarė
si su Brazilijos prezidentu 
Quadrosu.

Po jų pasitarimo spau
da buvo informuota, kad 
Brazilija Jungtinėse Tauto
se palaikys Kubos skundą 
prieš Jungtines Valstijas.

Kuba ruošia skundą 
prieš JAV, kurios savo te
ritorijoje leidžia Kubos pa
bėgėliams organizuotis, da
ryti karinio pratimo ma
nevrus, gauna iš JAV fi
nansinės pagalbos.

_____ L,.,,.... ... ...............i.

San Francisco, Calif.
Mire Petras Norkus

. Balandžio 16 d. mirė Pet
ras Norkus, bus laidojamas 
trečiadienį, balandžio 19.

Liko liūdesyje jo žmona, 
sūnus Arturas, jo žmona 
Olga, du anūkai ir daug 
kitų giminių.

Jis buvo ilgametis “Lais
ves skaitytojas ir pažan
giųjų organizacijų narys.

“Laisvės” personalas 
reiškia jo šeimai ir gimi
nėms nuoširdžią užuojautą

(Šią liūdną žinią pranešė 
P. Norkaus sūnus Artu
ras) . v

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžią ketina sumo
kėti Jungtinėms Valstijoms 
$580,000,000 pirmesnių sko
lų.

TELEGRAMOS Į
Gagarinui 
per “Izviestijų” redakciją 
Maskva, Tarybų Sąjunga

Kartu su visa progresy
via žmonija Amerikos lie
tuviai sveikina jus jūsų at
likto istorinio žygio proga!

Lietuvių laikraščio
“Laisvės”
personalo vardu

Antanas Bimba 
Pranas Buknys 
Rojus Mįzara

“Tiesa”
Vilnius
Lietuva, Tarybų Sąjunga

Šia istorine proga sveiki
name Tarybų Lietuvą ir vi
sas tarybines tautas. Isto
rinis Gagariiio pasiekimas 
erdvės ir laimingas iš ten 
jo sugrįžimas yra dar viena 
didi mokslo ir pasaulinės 
taikos pergalė.

Tegyvuoja taika ir tai-

TARYBŲ SĄ JUNGA 
kus sambūvis tarpe tautų 
ir valstybių!

Lietuvių laikraštis 
“Laisvė”

Rojus Mizara, 
redaktorius

Pianas Buknys, 
administratorius

“Tiesai”
Vilnius
Lietuva

Mūsų nuoširdūs sveikini
mai Lietuvai ir visoms ta
rybinėms respublikoms jų 
didžiosios mokslininkų, 
darbininkų i r valstiečių 
pergalės proga. Tegyvuoja 
taika!

Lietuvių Literatūros
Draugija ir 
žurnalas “Šviesa”

K. Petrikienė, 
pirmininkė 

Jonas Grybas, 
sekretorius

Antanas Bimba, 
redaktorius

Ką sako tarybinis žmogus, 
grįžęs iš kosmoso erdvių

Maskva, r— Visa; Tarybų 
Sąjunga apimta. didžiausio 
džiaugsmo. Miestų; - kaimų, 
tarybinių ūkių ir; kolūkių ■ 
gyventojai laiko susirinki-* 
mus ir džiaugsmingai svei
kina: Pirmąjį žmogų grįžu
sį iš kosmos erdvių. Visur 
obalsiai: “Sveikiname kos- 
možmogų!” (Kosmografija 
—mokslas iš astronomijos, 
apie pasaulio visumą ir vi
satos sąrangą)..

Tarybines aviacijos ma
joras Juriji Aleksejeyič Ga
garinas yra 27 metų am
žiaus, vedęs, dviejų vaikų 
tėvas. Jis gimė 1934 m. ko
vo 9 dieną, Smolensko sri
tyje. Buvo tik 7 metų am
žiaus, kada vokiečiai hitle
rininkai nusiaubė jo tėviš
kę. Jo tėvai ir jis pasitrau
kė į Tarybų gilumą. Į gim
tąsias vietas grįžo, kada iš 
ten buvo naciai išmušti. 
Jaunasis Juris (Jurgis) 
mokėsi. 1955 metais jis gar
bingai baigė Saratovo kole
giją. Po to įstojo į Orenbur- 
go aviacijos mokyklą, o 
1957* metais pradėjo TSRS 
aviacijoje tarnybą.

Jo tėvas valstietis, dabar 
yra 59 metų amžiaus. 
(Smolensko srityje caristi- 
nėje Rusijoje buvo kuni
gaikščiai Gagarinai. Ame
rikoje komercinė spauda ir 
kai kurie bėgliai pasakoja, 
būk Juris yrą tų kunigaikš
čių liekana. TSRS žinių 
agentūra TASS sako, kad 
šie Gagarinai nieko bendro 
neturi su buvusiais kuni
gaikščiais Gagarinais).

Jo žmona Valentina, 26 
metų amžiaus, baigus Oren- 
burgo medicinos mokyklą. 
Jie turi dvejų metų dukrą 
Eleną, o antroji,—Galia,— 
tik mėnesio amžiaus. Juri
ji komjaunuolis nuo 1949 
metų, Komunistų partijos 
narys nuo 1960 metų vasa
ros.

“Norėjau dar skristi 
toliau”, sako Juriji

.Gagarinas pasikalbėjime 
su “Izviestijos” korespon
dentu sakė: “šis skridimas 
man labai patiko... Jus ne
galite įsivaizduoti to paki
lusio jausmo. Kosmoso erd
vėse viskas lengva, nes ten 
daiktai netenka svorio. Jie 
Erdvių laive tartum kabo, 
o aš patį irgi kaip ir kabo
jau patalpoje. Mano kojos 
ir rankos neteko svorio. Aš 
valgiau, gėriau, taip, kaip 
Ąnt Žemės. Žiūrėjau į Že
mę ir į erdves. Rašiau, ma
no raštas buvo toks pat, 
kaip ant Žemės, bet rašyda
mas turėjau kita ranka lai
kyti popierių, nes jis kilo 
į viršų. Aš palaikiau ryšį 
su Žeme per radiją, o> nete
kimas svorio nekliudė ma
no veiksmų.

“Žemę mačiau aiškiai, 
mačiau jos kontinentus, 
didjūrių pakraščius, salas, 
didžiąsias upes ir jų vin
gius. Kada skriejau virš 
Tarybų Sąjungos plotų, 
tai mąčiau miestus, jų di
džiąsias aikštes, kolūkius. 
Galėjau atskirti suartus 
laukus nuo žaliuojančių 
pievų. Žinoma, iš Erdvių 
laivo daiktai nesimato taip 
aiškiai, kaip iš lėktuvo, bet 
matosi pakankamai aiškiai, 
kad juos galima vienus nuo 
kitų skirti.

“Skrisdamas galėjau aiš
kiau matyti Žemės apvalu
mą, negu tatai mes paste
bime stovėdami ant Žemės 
ir tėmydami horizontus. Iš 
Erdvių laivo horizontai 
ryškespi ir labai gražūs. 
Stebėtinas vaizdas: Žemės 
link matai Saulės šviesą, o 
kai žiūri į erdvių plotus, tai 
tamsu ir ten matai mir
gančias žvaigždes... Ir štai 
tėmijęs žvaigždes nukreipi 
savo akis į Žemę, o jau 
matosi visai kiti jos plotai.*

“Mėnulio nemačiau, nes 
Saulės pusėje buvo daug

Kubos pabėgėlių stovyklos, 
suokalbiai ir nesutikimai

Miami, Fla. — “Visi Ku
bos pabėgėliai neapkenčia 
Castro, bet jų tarpe vieny
bės nėra”, rašo Tad Szulc. 
Batistos šalininkai neap
kenčia Cardonos šalininkų, 
o pastarieji batistinių. Visi 
jie nori nuversti Kubos da
bartinę valdžią ir pasigrob
ti galią į savo rankas.

Floridoje jų kempės tuš
tėja, kur jie vyksta, tai 
slaptybė. Jaučiamas nusi-

J. Valstijos daug 
gamina A-bombu

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų gynybos sekre
torius R. S. McNamara ir 
karininkai iš Pentagono 
patvarkė daugiau statyti 

’atominių bombų-raketų.
1 Bus statoma 29 atominės 
jėgos submąrinai, pagamin
ta 160 .atominių “Polaris” 
raketų, kuriomis iš subma- 
jrinų gali siekti už 1,600 my
lių, ir 60 atominių “Minute
man”* rąkeįų.. .

■ . ' - r-------- ;—i......................

i Maskva. —TSRS Mokslų 
akademijos profesorius A. 
Tapcėvas ir dar keli kiti 
mokslininkai išvyko į Jung
tines Valstijas. s - •

*  ‘ i. .-fo • X. < • •. *. i ‘ . ..

šviesiau, kaip.. - Žemės; \ Bet 
žvaigždės matėsi gerai, net 
skaistesnės,' negu jos ma
tosi nuo Žemes.

Dainavo artėdamas 
prie žemės.

“Kada Erdvių laivas pra
dėjo leistis arčiau žemės, 
tai laipsniškai grįžo mano 
rankų ir kojų svoris. Laips
niškai ..pradėjau jaus t i s 
taip, kaip pirmiau. Kada 
leidausi link Žemės, daina
vau: “Tėvynė girdi, tėvynė 
žino”. Mano skrieiimas bu
vo daug lengvesnis, negu 
pirm to įsivaizdavau.

“Na, ką veikti ateityje? 
Aš trokštu paaukoti mano 
gyvenimą, darbus, mano 
jausmus ir sugebėjimus 
naujam mokslui, kuris sie
kia užkariauti kosmoso erd
ves.” ,'į iv •; ' "

Per radiją pranešė, kad 
kada Gaga^nas, . atvyko į 
Maskvą, virš du milijonai 
žmonių išsiliejo į gatves jo 
b&garbai. Jį pasitiko Tary
bų Sąjungos ’ vyriausybės, 
Komunistų partijos ir gy
nybos vadai.

Pagarbai pirmojo žmo
gaus apskridusio kosmoso 
erdvėse Žemę užvardina
mos miestų gatvės, kalnai 
ir TSRS išleido specialų 
pašto: ženklelį.

Maskva. — Jurijį Gaga
rina iškilmingai pasitiko 
visi Maskvos gyventojai. 
Liaudis paradavo Raudo
nojoje aikštėje. Nuo Leni- 
no-Stalino mauzolie jaus 
kalbas sakė Gagarinas ir 
Chruščiovas. Iškilmėse da
lyvavo Gagąrhio žmona, 
motina, tėvas, bobutė, bro
liai ir seserys. 

minimas, kad JAV “Wes
tern Union” laivui nepavy
ko. Jis turėjo 180,000 galio
nų gazolino, kurį vežė suki
lėliams Baracoa prieplau
kos srityje. Floridoje pa
bėgėliai turi nedidelių “PT” 
laivelių, kuriais jie, nak
ties laiku, nuveža į Kubą 
diversantų, ginklų, amuni
cijos, o iš ten parveža pa
bėgėlių, kuriems pavojinga 
Kuboje pasilikti. “PT” lai
veliai greiti, parankūs, vie
nok kuro gali pasiimti tik 
i vieną pusę. Jiems reika
lingas kuras Kuboje, kad 
galėtų grįžti į Floridą.

Kubos pabėgėliai turi 
stovyklas, kuriose lavinasi 
militarinio veikimo. Guate- 
maloje jų stovyklai vado
vauja kapitonas Manuel 
Artime, o Louisiana valsti
joje kapitonas Nino Diaz. 
Jie tikisi, kad JAV darys 
intervenciją ir pabėgėliai 
sugrįš viešpatauti.

i j .• ! 1 1 j

i Ekstra ,
, Miami, Fla, — Kubos pa
bėgėliai sako, kad jie už
puolė Kubą iš oro ir jūros 
ir iškėlę 5,000 savo žmonių. 
Eina mūšiai su valdžios jė-

; Havana.— Kubos prem
jeras Castro sako: “Jungti
niu Valstijų bombiniai “B- 
26” lėktuvai bombardavo 
Kuboje tris or laukius—Ha
vanoje, San Antonio ir 
Santiago miestuose. Yra 
užmuštų... Kubos priešlėk
tuvinė gynyba vieną lėktu
vą pašovė, o kitus nuvijo*’.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybės žmonės vengia 
pasakyti iš kur “B-26” lėk
tuvai pakilo ir bombardavo 
Kubą... Tik sako, kad vie
nas jų nusileido Miami, 
Fla., orlaukyje ir “turi Ku
bos lėktuvo ženklus”.

New Yorkas. — Kubos 
užsienio ministras R a u 1 
Roa įteikė skundą Jungti
nėms Tautoms prieš “JAV 
invaziją Kubon”. JAV at
stovas Stevensonas sako, 
kad tai nebuvo JAV lėktu
vai.

Kubos pabėgėlių vadąi 
skleidžia paskalus būk Ku
boje prasidėjo sukilimas 
prieš Castro valdžią, o pa
bėgėliai jau ten iškėlė savo 
jėgų.

Iš Maskvos, Belgrado, 
Buenos Aires, Los Angeles 
ir eilės kitų miestų atėjo 
žinios, kad įvyko demon- 
straci j o s ir reikalauja: 
“Rankas šalin nuo Kubos”. 
New Yorke apie 1,000 žmo
nių demonstravo prie Jung
tinių Tautų buveinės, pro
testuodami prieš Kubos 
puolimą.

Guatemala. — Darbinin
kai demonstravo už Kubą 
ir smerkė pręzidento Fuen
tes politiką.
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Dėkui Tau, tarybini žmogau
TARYBŲ SĄJUNGOS aviacijos pilotas, 

Jurijus Aleksejievičius Gagarinas, laimingai 
iš erdvės balandžio 12 d. 10:55 v. ryto.

-• --Erdvėje jis išbuvo apie 108 minutes, ir per i 
apskrido aplink Žemę.

Lėkdamas aplink Žemę, 27 metų amžiaus 
nas kai kada pakildavo iki 188 mylių aukščio...
... Tokią, trumpai suėmus, žinią pasaulio spaudos ko

respondentai išsiuntė iš Maskvos, Tarybų Sąjungos sos
tinės, balandžio 12—13 dd.

Žinia džiaugsmingai nustelbė visą žmoniją, nes tai 
pirmas kartas, kai žmogus pakilo į tokias aukštybes: 
tai pirmas kartas, kai žmogus iš tikrųjų pradėjo prak
tiškai užkariauti erdvę, apie ką ligi šiol tik svajojo ge
riausieji žmonijos protai.

Ir tai atliko, pirmiausiai reikia pabrėžti, 
žmogus, socialistinis žmogus, gimęs, augęs ir 
tarybinėje santvarkoje.

majoras 
nusileido

ta laika V

Gagan

tarybinis 
mokęsis

prasmęAPIE HEROJAUS GAGARINO ŽYGIO 
daug jau pasakyta ir parašyta, ir bus dar daugiau pasa
kyta ir parašyta. Mes čia paduosime skaitytojui kai ku
rias ištraukas apie šį žygį iš laikraščio “The New York 
Times”. Balandžio 18 d. laidoje laikraštis rašė:

. “Paleidimas žmogaus į erdvę yra tik pirma pakopa 
į paleidimą erdvės stočių atlikimui kelionių į Mėnulį ir 
už jo. Tai atveria orą tarpplanetarinėms kelionėms ir 
atradimams, kokių mes neįsivaizduojame.

“Tie atradimai gali suteikti mums atsakymą j pa
grindinius klausimus, kuriuos žmogus statė, kai tik jis 
pradėjo galvoti, mintyti—tokius klausimus, kaip atsi
rado pasaulis, ir ar jis iš viso turėjo pradžią; tiesa ar 
netiesa, kad įstatyminį, .valdą Visatą-pasaulį, kurį^žųję,- 
gus mato, taip, pat valdą pasaulį, kurio jis nemato 
Įstatymai, valdą visatą šiandien, buvo tokie patys prieš 
*bilioną metų, ar jie keitėsi ir keičiasi.

“Tie atradimai gali duoti žmogui atsakymus, dar 
labiau intymiškesnius, apie jį patį—į klausimus apie 
gyvybės atsiradimą, apie'jos" ateitį ir galimą pabaigą; 

*'ar gyvybė, kaip ji egzistuoja ant Žemės, yra vienintelė 
gyvybės forma, kokia gali egzistuoti, o gal kitos gyvy
bes formos, netgi aukštesnės ir už mūsų, egzistuoja ant 
kitų planetų neišmatuojamose kosmoso eiujyęge...”

...... . Tokį mokslinį apibūdinimą duoda “The New York 
< Times” straipsnis; komentuodamas apie Gagarino žygį, 
pradėjusį erdvių užkariavimą. Mums rodosi, teisingai 
pąsisakyta, ir tarybinis žmogus yra pasiryžęs visa tai, 
ką laikraštis sako, atlikti.

Tai sakydami, mes neteigiame, kad erdvės arba er
dvių užkariavimas yra vienų tarybinių tautų monopo
lis,. nesakome, kad mūsų šalies, Jungtinių Valstijų, 
mokslas nepadarys to paties. Ne! Erdvės užkariavimas 
priklauso visoms tautoms, ir anksčiau ,ar vėliau visos 
tautos (tai darys, išmoks, pajėgs tai daryti!

Bet šiandien svarbu pabrėžtinai pasakyti, kad ta
rybinis žmogus, socialistinis žmogus davė tam pradžią, 
Jis parodė visam pasauliui kelią, kad reikia lėšas ir 
mpkslą ne ginklams, kurie žudytų žmones, eikvoti, bet 
visa tai pajungti mokslui—gamtai, visatai, erdvei užkA- 

„rjauti, kad sužinotume viską apie patį žmogų, apie pa- 
,,cią gyvybę, apie tai, kiro per ilgus tūkstančius metų Sie
lojosi geriausieji žmonijos protai.

Štai kaip mes suprantame Gagarino žygio prasmę!

ŠIA PROGA tenka priminti ir tai: kapitalistiniai 
^rašeivos per ilgus metus rašė, būk socializmas, soeialis- 
-tinė santvarka, stabdys progresą, kadangi žmones, nesi
tikėdami pralobti, praras iniciatyvą, nenorės rizikuoti, 
atsisakys pavojingų žygių imtis.

L . Buržuazinių rašeivų pranašystes jau ne kartą tary- 
. biniai piliečiai savo žygdarbiais sumušė. O šis Gagarino 

žygis uždeda ant tų pranašysčių kryžiuką!
’ •' Mes visuomet sakėme, visuomet teigėme, kad tik 
socializmas atidarys kelius į didžiuosius žygdarbius, į 
pasaulio pažinimą, į gamtos paslapčių atidengimą, į ati
davimą jį žmogaus naudai.

Mes sakėme: Tik laisvas, tik socialistinis žmogus 
tegalės vesti žmoniją į naujus laimėjimus.

Tarybinis žmogus, tarybinės tautos, kurių tarpe 
yra ir mūsų gimtoji žemė Lietuva, kaip tik tai ir rodo 
4r daro! • t•

; Jurijo Gagarino žygis pasiliks žmonijos istorijoje 
'^užrašytas auksinėmis raidėmis.

Šia proga sveikiname herojų Gagariną, atlikusį žy
gį^ kokia ligi šiol joks žmogūs neatliko!

Su šiuo milžinišku tarybinio mokslo laimėjimu 
Sveikiname visą Tarybų Sąjungą, visas tarybines tau
tas ir jų vadovybę!

Mes trokštame, mes norime, kad ir mūsų šalies 
. mokslininkai greit pasektų tarybinių mokslininkų pa
vydžiu ir tikimės, kad jie tai padarys!

2r.p,-Laisve (Liberty)—A ntr., baland. (Apfil) 18, 1061

Prieš šimtą metų Jungti
nėse Valstijose prasidėjo 
Pilietinis karas (Civil 

AVar), kuris tęsėsi ketve
rius metus. Jis prasidėjo 
1861 m. balandžio 12 dieną. 
Tada pietiečių jėgos užpuo^ 
lė Jungtinių Valstijų fede- 
ralines jėgas Fort Sumter 
tvirtumoje, Charleston uos
te, South Carolina valstijo-. 
je.

Pilietinis karas buvo la
bai sunkus ir baisus. Prie 
karo pietiečiai buvo geriau 
pasiruošę. P'radžiojė jie 
įveikė federalines jėgaspie- 
tinėse valstijose ir veržėsi į 
šiaurines valstijas.

Bet karo eigoje šiaurinės 
valstijos, vadovauj a m o s 
prezidento Lincoln#, ' turė
damos daugiau žmonių, in
dustrinę gamybą, kovoda
mos už teisingą politiką, 
gindamos Jungtinių Valsti
jų čielybę, sutvirtėjo ir pra
dėjo įveikti pietiečių jėgas.

Karo eisenoje JAV fede
ralinė vyriausybė mobili
zavo 2,213,363 žmones. 
Vyriausias komAndiėriū s 
buvo generolas Ulysses S. 
Grant. Federalinės vyriau
sybės pusę rėmė 23 valsti
jos, kurios tūrėjo 22,000,- 
000 gyventojų industrinę 
gamybą ir negrų pagalbą, 
kuriu į Lincolno jėgas įsto
jo 186,000.

Pietų pusėje buvo 11 val
stijų su 9,000,000 gyvento
jų, iš kurių buvo 8,953,780 
negrai vergai. Ginki a i s, 
amunicija ir specialistais 
pietiečius rėme Anglija, 
Francū^ija ir Ispanija. -

Per ketverius metus įvy
ko daug ir žiaurių mūšių. 
Didžiausias ir sprendžia- 
miausiąs buvo',- tai 1863 m. 
liepos i—3 dienomis, prie 
Gettysburg©, Pennsylvania 
valstijoje. Šiauriečiai ten 
turėjo 90,000 vyrų ir kovoje 
neteko 23,000 užmuštais, 
sužeistais ir belaisv i a i s 
žmonių. Pietiečiai turėjo 
85,000, jie pralaimėjo ir ne
teko 28,000 žmonių. Po šio 
mūšio jie jau neatsigavo.

Per visą Pilietinį karą 
federalinės jėgos neteko 
140,414 užmuštais ir 224,- 
097 mirusius nuo žaizdų ir 
ligų. Pietiečiai buvo sumo
bilizavę apie 1^500,000 žmo
gių. Jų vyriausiai koman- 
diei’ius buvo generolas Ro
bert E. Lee. Jie užmuštais 
ir nuo ligų bei žaizdų mi
rusiais neteko apie 134,000 
žmonių.

Pilietinio karo eisenoj 
buvo išrasta ir pirmu kartu 
žmonijos istorijoje pavar
tota naujų- ginklų, kaip tai 

. submarihai,* karo laivų be
sisukinėjanti bokštai ir ki
tokių. Apie svarbiausius 
posūkius Pilietinio karo 
metu, kautynes, politinius 
ir tarptautinius įvykius at
eityje “Laisvėje” bus pa- 
teikta informacijų.

Šimto metų sukaktis Pi
lietinio karo bus plačiai at
žymėta spaudoje. “National 
Geographic” žurnalas, už 
balandžio mėnesį, jau pa
teikė ilgą straipsnį • “The 
Civil War”, generolo Ulys
ses S. Grant, tai yra, anūko 
buvusio generolo U. S. 
Grant,- komandavusio 
Lincolno jėgoms. Žurna
las įtalpino daugybę • pa
veikslų ir pateikė keliomis 
spalvomis, žemėlapį “battle
fields, of the Civil-War”.

Mes turėsime mintyje 
ne vien Pilietinio karo kau
tynes, federalinės vyriausy
bės'pergales ir pralaimėji
mus1, bet svarbiausia tą, 
kad šiauriėęiai vedė karą 
prieš negrų vergiją, už ly
gias žmonių teises, už 1-ais- 

yę ir gyventojų gerbūvį.
Mes tūrėsimė mintyje .tą, 

kad Lincolnas, laimėjęs rin
kimus JAV prezidento Ant
rajam terminui, atsakyda
mas Pirmojo Internaciona
lo Tarybai, tarp kitko; ra
šė:

“Taiifos negyvuoju viėh 
tik sau, bet kelia žmonijos 
gerbūvį ir laimę broliškai 
bendradarbiaudamos ir ge
rais savo pavyzdžiais”. Mū
sų gadynėje šie Lincolno 
žodžiai yra pasisakymas už 
koegzistenciją ir brolišką 
visų šalių sugyvenimą.

V. Sūnus

Iš laiškų redakcijai
Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Štai iš tolimos Lietuvos 
aš sumaniau parašyti 
“Laisvės” darbuo t o j a m s 
vieną kitą žodį. Esu jau 
antri metai “Laisvės” skai
tytojas, žinoma, ne iš savo 
nuopelnų, bet todėl, kad ją 
išrašė amerikietis dėdė. 
Taip ir pažinau laikraštį. 
Mane domina amerikiečių 
lietuvių gyvenimas, jų veik
la įvairiose srityse. Todėl ir 
skaitau “Laisvę” su įdomu
mu.

Dabar dar vienas nedi
delis prašymas redakcijos 
darbuotojams. Norėčiau su
sirašinėti su jaunesnio am
žiaus Amerikos lietuviais, 
kurie dar moka rašyti lie
tuviškai . Esu vidutinio 
amžiaus kaimo, žmogus — 
kolūkietis. ■ Domiuosi spor
tu, pašto, ženklais, radijo 
technika. Galėtumėm pa
sikeisti nuotraukomis, kny
gomis >ir pan. < Jei iš Tams
tų pažįstamų lietuvių atsi
rištų nbrihČitp ’j šusirašyti, 
prašau paduoti. mano adre
są. . • •• -. '■ ' H ..

. Tat viso geriausio. Redąk; 
ei jai ir visiems pieteliams!

Su pagarbi- 
Vladas' Navickas 

Pakruojaus rajonas 
Rozalimo paštas 
Zigmontiškių km. 
Lithuania,- USSR 

19611 kovo 26 ti.

Mes, Lietuvos, Pabaisko 
vidurinės mokyklos IV-to 
būrio pionieriai, r a d o m e 
laikraštyje parašyta apie 
Amerikos pažangių lietuvių 
lankymąsi Lietuvoje. Skai
tėme atsiliepimus apie mū
sų Tarybinės Lietuvos at
gimimą, kad Jūs, pažangius 
Amerikos lietuvius, džiugi
na pasikeitusi,’ pagražėjusi 
Jūsų ir mūsų Tėvynė,- jos 
m'ie'stai. Mums kilo mintis 
parašyti laišką į Ameriką 
ir paprašyti, kad mums pa
rašytų apie Amerikos vai
kų gyvenimą, 1 mokymąsi.

Mes mokomės 5b klasėje. 
Mįūšų klasė jV yra 2Ž moki
niai. Už mokslą nemokam, 
būtinai privalom mokytis 
iki 8 klasių. Ėaigę 7 kla
ses galima mokytis ar ne
simokyti, kaip norim. Pas 
mus klasėje yra 14 mokinių 
pionierių. Jie nešioja rau
donus kaklaraiščius, ženk
liukus, kurie išskiria juos iš 
kitų mokinių tarpo.- Pio
nieriai turi gerai mokytis 
ir gražiai -elgtis. Mūsų bū
riui va'dOvauja Nijolė Dam
brauskaitė, ji mums ir pa
siūlė parašyt Jums laišką.

Jei Jūsų neapsunkihsime, 
labai prašytume atrašyti 
mums laišką, papasakoti 
apie Amerikos vaikų gyve
nimą, mokymąsi.

Su nekantrumu laukiame 
Jūsų laiško. , . (.

1V būrio pionieriai

Lietuvių Meno Sąjungos 
.šuvažiavimasy įVykęs Čika
goje, po višapūšiškų disku
sijų, priėmė sekamą rezo
liuciją:

Mūsų chorų,, pfiklausan- 
čių LMS, veikimas pėr pa
staruosius ketverius metus 
buvo patenkinantis. Visi 
jie veikliai pasireiškė lietu
viškos dainos plėtojime, visi 
ruošė koncertus, kai kurie 
statė opėretes ir net operas, 
visi dalyvavo su daina vi
suomeniniam judėjime. Bet 
reikia pripažinti, kad ne 
visuose choruose užtenka
mai yra įtraukta jaūnimo.

Silpnybė pasireiškia dra
minėje srityje. Labai retai 
kur pastatomi scenos vei
kalai. Mūsų’ liAūdieS tęAtfai 
neparodė didesnio veikimo 
per pastaruosius kelerius 
metus. Suvažiavimas ragi
na visus mūsų sčėnos mė
gėjus, liaudies tėatrūS pa
gyvinti savo veiklą.

Suvažiavimas ragina AL- 
DLD ir LDS kuopas,, mote
rų klubus,, taipgi individu
alinius veikėjus, kad jie su
sirūpintų organizavimu sa- 
veiveiklininkų,- scenos vei
kėjų šiam kilniam dafbūi 
pradėti.

Suvažiavimas ragina mū
šų veikėjus įsteigti chorus 
didesnėse lietuvių kolonijo
se.

Suvažiavimas ragina mū
sų organizacijas, jų kuopas, 
rengti poezijos skaitymo, 
deklamacijų, monologų sa
kymo vakarus, bei įtrauki
mą šios meninės šakos į 
mūsų įvairias viešas pramo
gas. \

Suvažiavimas džiaugiasi, 
kad JAV lietuvius pasiekią; 
Tarybinėj Lietuvoj gaminti^ 
meniniai ir chronik i h i a>i 
filmai.. Reikia dėti visas 
pastangas, kad jie būtų pa
demonstruoti visose koloni
jose, kad juoš pamatytų 
kiekvienas lietuvis.

Suvažiavimas dėkingas 
pažangiajai JAV lietuvių 
spaudai už talkininkavimą 
mūsų meninėms ir kūltūri-

J. Vaisi kolegijose mokoma 
80 svetimų kalbų

' r ‘ 1

Kažkas yra pasakęs, kad 
šu anglų kalbos pagalba 

i pirkti bet ką ir bet 
tačiau susikalbėti, o 
pasikeisti | idėjomis,, 
mokėti kito asmens 
Tai yra naujos val- 

skatinamos svetinių 
mokymo programos

kur, 
ypač 
reikia 
kalbą, 
tižios 
kalbų
JAV-joŠe pagrindu.

Svetinių kalbų programa, 
J A V-jų Švietimo Įstaigos 
^adovaująrtia;, yra skirta 
skatinti k o 1 e g i j ų. s t u - 
dentūs studijuoti į Vairias 
kalbas. Daug pasaulio kal
bų yra įtraukta į šią pro
gramą, pradedant nuo ama
rą jiškos ir baigiant Yoru- 
bišką (šios abi kalbos yra 
naudojamos Afrikoje).

Ši programa nėra suda
ryta vien tik specialistams. 
Jos tikslas yra kalbų kur
sus padaryti plačiai priei
namas studentams nuo pąt 
jų pirmųjų metų kotegijo1- 
je.J

Programa buvo pradėta 
tik prieš du su pusė metų. 
Ji yra žinąma kaip Kalbų 
Vystymo R’rbgrama ir Apl-

Parašykit mums šiuo ad- 
i resu-j

Ukmergės, rajonas
fabaisko vidur- mokykla

Vb klasė
Lithuania, USSR

nėhis pastangoms. Praėju
siais mėtAis mes džiaugė
mės dienraščio “Vilnies” 
40-metiniu jubiliejumi, šie
met tAip pAt džiaugiamės 
laikraščio “Laisvės” auksi
niu jubiliejumi ir nuošir
džiai sveikiname “Laisvę” 
ir Įjos darbuotojus.

TaJ 
bų 
ky

Suvažiavimas reiškia 
džįaugsmą, kad mūsų ry
šiai su mūsų tėvų kraštu, 
Tarybų Lietuva, pradeda 
vis labiau tvirtėti. JAV 
lieūivių turistų lankymasis 

rybų Lietuvoje ir Tary- 
Lietuvos turistų aplan

kais niūs padeda tvirtinti 
taifp mūs ir mūsų gimto- 
siojs žemės kultūrinius ry- 
šids. Mčs vis daugiau ir 
daugiau gauname iš Lietu
vos literatūros, dramos vei- 

ų, dainų ir muzikos, kas 
mūsų

vc< 
ka
labai daug padeda 
chorams, mūsų scenos dar
buotojams jųjų pastangose 
plėsti lietuvišką meną ir 
lie tuvišką žodį Amerikos 
padangėje.
z- Kaip Visa Amerikos lie
tuvių visuomenė, taip ir 
męs, m e n i n' i n k ai, labai 
trokštame, kad juo greites
niu laiku pradėtų aplanky
ti mus Lietuvos daininin
kai, ansambliai, solistai, 
muzikai, aktoriai ir daili
ninkai, taipgi poetai, rašy
tojai ir aplamai kultūrinin
kai. Mes jaučiame, mės ži
nome, kad tokių žmonių pas 
mūs apsilankymas padėtų 
Amerikoje lietuvybę pakel-
ti, įkvėptų mus didesniems kiai iki vėlumos, 
darbams ir priduotų dau
giau energijos darbui už’ 
lietuviško žodžio ir lietuviš
kos k uitu ros pa laikymą JAV. 
Mes įpareigojame mūsų’ bū
simą ją Centro Valdybą, da
ryti visa, kad šis mūsų pa
geidavimas anksčiau ar vė-» 
liąu būtų įvykintas gyveni
mam

Rezoliucijų Komisija: 
Loandš Jonikas • 
S. J. Jokubka 
Ieva t. Mizarienė

ma 83 kalbas ar kalbų gru
pes. 24 kalbos buvo išskir
tos kaip ypač svarbios ir 
jos buvo pavadintos “kritiš
komis kalbomis.

1 Tarp šių 24 kalbų šešios 
yra laikomos lab i a u s i a i 
svarbiomis.- Jos yrA: ara
bų, kinų, hindų-urdų (pa
grindinė Indijos ir Pakis
tano kalba), japonų, Portu
gal ir rusų. Tarp 18 liku
sių kalbų yra: suomių, heb
rajų, vengrų,- lenkų ir ser- 
Pų-kroAtU. Šios šešios kal
bos išskirtos dėl to, kad jų 
mokymas tuo tarpu yra/ lai
komas “bendrai netinka
mu.” ’ • • ’
j Kalbų' mokymo progfam'a 
buvo pradėta 1958 m. su
JAVfjų Kongreso priėmimu 
plataus Švietimo Akto; Jis 
suteikė teisę Švietimo1 Ko- 
misionietiūi daryti šūtaftis 
šu! Amerikos kolegijomis bei 
imi versite tūiš,- kad būtų 
kurti svetimų kalbų moky- 

Cehtfai ir teikiamos 
štipendijOš.

šiuo metu yra skirta 
iipiė 15 su' puse milijonų 
[olerių svetimų kalbų mo- 
:ymui 46-iuose univarsite- 
uosė. ■

j Tačiau prieš pradedant 
kaibbs mokymą reikia turė
ti tam galimybes: žodynus, 
gramatikas, skaitytojus ir

no

Cleveland, Ohio
MŪSŲ PARĘNGIMAI
Kaip matoma, žieminis^ 

sezonas slenka prie užbaij 
gos. Su juo baigsis ir mū
sų sezoninės pramogos. Bet 
dar yra keletas ruošiamų 
sueigų, tai patartina vi
siems pramogų lankyto
jams tomis progomis pasi
naudoti.

Balandžio 22 dieną įvyko 
L. D. Pašalpinės Draugijos 
metinis ban ke tas LDS 
Klubo svetainėj, 9305 St. 
Clair Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare. Draugijos susirin
kimas įvyks balandžio 19 d., 
į kurį nariai atsilankę galė
site įsigyti įžangos tikietus.

Balandžio 30 d. įvyks LDS 
4-tos Apskrities konferenci
ja, irgi Klubo svetainėje. 
Konferencijos pradžia 10 
va.l ryte. Kadangi ši ap
skritis nėra skaitlinga kuo
pomis, tai nesitikime daug 
svečių iš kitų miestų. To-j 
dėl kviečiame vietinių kuo
pų narius ir ned-elegatus at
silankyti, nes visų narių 
pareiga rūpintis Susivieni
jimo gerovė.

Cleveland© Meno Choro 
metinis koncertas įvyks ge
gužės 21 d., Italų svetainėj, 
15901 St. Clair Ave. Is 
karto koncertui buvo paim
ta White Eagl-e svetainė ir 
tai buvo jau pranešta spau
doj. Bet vėliau choristai 
pakeitė — paėmė patogesnę 
svetainę, o pirmesniąją at
sakė.

Konecrto pradžia 4 vai. 
popiet, o svetainė bus at
dara viena valanda anks
čiau. Po koncerto vyks šo-

LDS 55 kuopa, teko nu
girsti, irgi dar nutarus su
ruošti vakarienę sezono už
baigimui. Tam pasirinko 
gegužės ’6-tą 'dieną. Apib. 
tai kiek smulkiau, tikiu, 
praneš patys rengėjai. Jie 
ką tokio nepaprasto prie tos 
vakarienės mano pridėti.

J. Žebrys

Maskva. — Grupė TSRS 
specialistų išvyko į Afgan
istaną kovai prieš skėrius., 

pan. Tai yra ruošiama 
įvairiuose centruose if ins
titutuose per visą kraštą.

Faktas, kad Amerikos 
studentai studijuoja įvai
rias kalbas daugiau prak
tiškais sumetimais vado
vaudamiesi, negu akademi
niais interesais, yra nuro
dytas sąlygose stipendijoms 
gauti. Viena iš sąlygų yra 
ta, kad kahdidatas turi pa
reikšti, jog baigęs savo kur
są jis arba pats mokys ki
tus išmoktos kalbos,- arba 
stos valdiškon tarnybon, b

Yra reikšminga, kad sti
pendijų negalima gauti vo
kiečių, prancūzų, ispanų 
italų kalboms mokytis 
—šios kalbos yra jau pla
čiai mokomos Amerikos mo
kyklose. „

Šiame siaurame ir Vis 
šiaurė j anč i a m e pasaulyje 
Įvairių kraštų žmonės vis 
daugiau artė-ia vieni prie 
kitų. Kadangi nėra univer
salios kalbos, tarpu s avis 
supratimas tarp tautų gali 
Augti, jeigu žmones galės, 
vieni kitiems perduoti savo 
mintis ir idėjas »savo kal
bose.
J A V-jose šių įvairių kalbų 

mokyfnas pAlėngvins min
čių ir / idėjų pASikėftimą, 
peržengus kalbės bArjėrą. 
Kalbų mokymo programa 
nurodo dar; vieną faktą—ji 
parodo, kad amerikiečiai 
Vis da’ugiaū pajunta, 
Viso žmonija yfa vienu 
šaulio dalimi.

American Council-



Sveikinimas “Laisvei” 50 metų 
gyvavimo sukakties proga

BŪK SVEIKA, ‘ LAISVE”!

Laisvė yra brangi kiekvienam žmogui, bet tu r būt mums, 
Brazilijos lietuviams darbininkams, ji yra brangiausia.

MIŠKŲ PROBLEMA

Pries 35 metus mes apleidom savo tėviškę, kur viešpatavo 
fašizmas, nedarbas ir skurdas; buvome priversti emigruoti į 
tolimu ir pasakišką Braziliją.

Bet ir čia, kad nenumirti badu, turėjome parsiduoti kavos 
plantatorių ir fabrikantų savininkų vergi jon. Ir štai, iš toli
mos šiaurės Amerikos mūsų broliai lietuviai mums pradeda 
siųsti “Laisvę,” kuri ir atnešė mums šviesios vilties—parody
dama kelią i tikrąją Laisvę!

“Laisvė” pas mus, į Braziliją, atėjo 1928-1929 metais. Ir 
nežiūrint tuomet dar jaunuoliškų Jos metų, Ji jau buvo užsi
grūdinusi kovotojų ir darbininkų užtarėja.

Mes Tau, brangioji “Laisve,” šiandien esame dėkingi, nes 
Tave skaitydami supratome, kas yra darbo liaudies draugai, 
ir kas priešai.

Jeigu šiandien Brazilijoj yra nemažas būrelis sąmoningų 
ir susipratusių darbininkų, tai didžiausias nuopelnas priklau
so Tau, brangioji “Laisve”!

Tat Tavo Auksinio Jubiliejaus proga mes visa širdimi svei
kiname Tave, Tavo vadovus, ypatingai R. Mizarą, A. Bimbą, 
D. M. Šolomską, J. Gasiūną ir kitus Tavo bendradarbius ir 
visus skaitytojus, linkėdami visiems kuo geriausios sveikatos 
ir kuo ilgiausių gyvenimo metų!

Brazilijos Lietuvių Demokratinės Spaudos Komitetas
San Paulo, 1961 IV 2

ARGENTINIEČIŲ BALSAS

Gerb. “Laisvės” Redaktoriui drg. R. Mizarai

Iš tolimos Argentinos, kurioje mes, demokratiniai lietu
viai, nebeturime nei negalime turėti pažangesnių draugijų bei 
spaudos, karštai sveikiname šiaurės Amerikos pažangųjį lie
tuvių laikraštį “Laisvę” 50-ties metų sukakties proga! Taip 
pat sveikiname “Laisvės” redaktorius, bendradarbius ir skai
tytojus, nuo kurių priklauso “Laisvės” tolimesnis gyvavimas.

Išreiškiame pagarbą ir dėkingumą visiems tiems drau
gams ir draugėms, be kurių triūso nebūtų buvęs įmanomas 
“Laisvės” gimimas. ;

“Laisvė,” per ištisus 50 metų nešdama didį tiesos žodį 
geros valios lietuviams, kur tik juos buvo galima pasiekti, 
suvaidino didelį kultūrinį vaidmenį, skaidrinant Hearsto mo
nopolinės spaudos grandinės, o taip pat ir reakcijos liokajų 
lietuvių leidžiamos spaudos įžūlaus melo prislėgą mūsų tautie
čių sąmonę. Turint galvoje ypatingai sunkias laikraščio iš
laikymo sąlygas ir sunkumus, “Laisvė” užsitarnavo nepapras
tą pagarbą visų geros valios tautiečių.

Mes, Argentinos pažangieji lietuviai, linkime “Laisvės” re
daktoriams, skaitytojams ir rėmėjams ilgiausių metų ištver
mingai leisti ir tobulinti žmonių Švyturį “Laisvę.”

Tegu ilgus metus “Laisvė” neša savo skaitytojams visuo
tinos žmonijos taikos ir tautų laisvės ir lygybės brangias ži- 

\ nias. •
Pažangiųjų Argentinos lietuvių grupė

Buenos Aires, 1961 III 17 d.

“LAISVĖS” REDAKCIJAI

Karštai sveikinu “Laisvės” darbuotojus, bendradarbius ir 
rėmėjus laikraščio penkiasdešimtmečio proga ir linkiu sėkmės 
taip svarbiame darbo bare ne tik lietuvių Amerikoje, o ir 
tarptautiniame darbininkų judėjime.

A. Mačiulis.
Vilnius

MININT 50-tą GIMTADIENĮ

Kadangi buvau labai tampriai susijungęs su “Laisve” ir 
jos redaktoriais kaip korespondentas ir buvęs bendrovės di
rektorius, gal nebus išeita iš vėžių prisiminti trumpais bruo
žais “Laisvės” 50-metinę sukaktį.

Rašantysis, kaip maža vienutė pažangiųjų darbo žmo
nių, yra prisidėjęs prie “Laisvės” ugdymo pagal savo išgalę. 
Kai laikraštis išeidinėjo dukart savaitėje, reikėjo laikraščiui 
medžiagos; išeinant kasdien—dar daugiau raštų ir korespon
dencijų. Redaktoriai siuntė laiškus tiems, kurie mokėjo šiek 
tiek plunksną vartoti. R. Mizara ir man prisiuntė laiškutį, 
prašydamas: “Rašinėk, drauge, kiek galima, žinučių iš vie
tos įvykių. Redakcija duos jums po knygą, kurios bus “Lais
vės” išleistos...”

Atsakiau: Rašinėsiu, kiek bus progų, bet knygų nemo
kamai neimsiu.

“Laisvei” nugalėjus vienus trūkumus, pasireiškė kitos bė
gios, kiti politiniai susikirtimai..;

Reikia prisiminti ir Palmerio puolimus, kurie padarė laik
raščiui ir nuostolių. ,

Nors ir su daug vargo, “Laisvė” pastūmėjo pirmyn Ame
rikoje gyvenančių lietuvių dalį į aukštesnį klasių kovos pa
žinimą. Laikraštis prisidėjo prie visokių organizacijų, chorų, 
meno grupių, vaidybos, abelnai kalbant—prie visokių pažan
gių darbų plėtimo ir visuomenės gyvenimo pagerinimo.

Nekalbant jau kiek Brooklyne įdėta darbo “Laisvei,”’ De
troite gyvendamas esu pasiuntęs laikraščio sustiprinimui ne
maža pinigų. Prie to, buvo “Margumynai” ir “šypsenos,” na, 
ir kartais korespondencijų.

Baigdamas šį raštelį, sveikinu “Laisvės” 50-metinę sukak
tį, įdėdamas $5, o kitus $5—prisiminimui garbingo redak
toriaus Leono Prūseikos—viso $10. V. Žabui

Per eiles metų rimtasnukė 
meška, dūmine (“smokey”) 
vadinama, mokino žmones 
apie nuostolius, kuriuos jie 
teikia tautos miškams, su
keliant gaisrus.

Industriniai miškininkai 
linki meškai užvesti rūsčią 
kampaniją ir prieš kitus 
blogdarius gyvulius. Jų 
elgsena dažnai duoda dau
giau nuostolių negu gais
rai.

Miškiniai gyvuliai duoda 
už milijonus dolerių žalos 
kiekvienais metais.

Blogdariai prasideda nuo 
liesos peliukės, kuri suėda 
medžių sėklas, iš kurių bū
tų ateities miškas. Miško 
gyvuliai nagais drasko, plė
šia ir mindžioja medžius.

Milžiniškos meškos naiki
na medžius, nuplėšdamos 
plačias žieves, kad gauti 
saldžių sulčių po jomis.

Kiti nuostolių šaltiniai 
yra: stirnos, gyvatės, žel
viai ir kralikai, kurie ėda 
atžalas bei daigus jaunų 
medelių ir žemesnes šakas 
senų medžių; bebrai, kurie 
savo aštriais dantimis ker
ta medžius pasidarymui už
tvankos, kuri užlieja van
deniu miškus ir prigirdo 
medžiu šaknis. Kiąuliadyg- 
lės (porcupines) iščiulpia 
dorus atžalų žiedus, sustab
do jų audimą arba visai 
juos nužudo.

Naminiai gyvuliai, ypa
tingai galvijai, kiaulės, irgi 
ikvrūs. Jie neėda medžių 
lanu ir iu atžalų ant ūki
niu medžiu sklvnu. bet su
eina tain kietai žeme, kad 
nedali sugerti vandens mai
tinimui medžiu.c

Gyvulių žala šiaurvakari
niame Pacifiko kampe duo
da kasmet nuostolių už 15 
milijonų dolerių. Kai ku
riuose sektoriuose viena ir 
pusė dalis miško kenčia nuo 
gyvuliu pažeidimo, kuris 
įvyksta vienam ketvirtada
ly j. žemės.

Priežastis lengvai suran
dama. Meška gali per me
tus išplėšti sau kelią per 
tūkstantį medžių ir pada
ryti nuostolių už $1,000. 
Miško peliukė suėda 200 
medžio sėklų per vieną nak
tį. Kraliko pusnakčio už
kandis jau yra žinomas— 
sunaikina vieną trečdalį va
kar dienos sodinimo sėkli
nių daigų atmiškinimo pro
jekte. Viena kiaulėdyglė 
per savo gyvenimą gali iš
ėsti sau kelią per mišką ir 
kitą nuosavybę už $6,000.

Gyvuliai, savaime supran
tama, remiasi miškiniu 
maistu ir protekcija. Dau
gumoje atsitikimų . miškai 
gali užlaikyti skirtingų gy
vulių daugybę. Bet atsiek
ti tinkamą lygsvarą gyvu
lių ir medžių yra kebli pa
dėtis ir lengvai gali išeiti iš 
kontrolės.

Pavyzdžiui, suau gūsio 
miško plotai netraukia di
delio gyvulių skaičiaus, ka
dangi dideli medžiai atgra
sina augimą maisto — me-, 
džių šakomis ir lapais už
dengtos žemės.

Kada medžiai nukertami, 
tai jų vieton atsiranda jau-1 
ni daigai, vienas iš dviejų- 
natūrališku būdu ar sodini

Toks pokario metais išaugo Naujosios Akmenės miestelis.

mu jaunų medelių ar sėk
lų. švelnūs jauni medeliai 
parūpina šaltinį maisto ir 
gyvuliai skubinasi tan plo- 
tan ir ūmai daugėja.

Nuolatinis kram tymas 
jaunu medelių ir pumpurų 
per daugėjantį skaičių gy
vulių stabdo medžių augi
mą ir maisto davimą. Dėl 
to miškas neįstengia parū
pinti pakankamai maisto 
jiems. Pasėka—nedaedimas, 
badas ir mirtis. Kada miš
ko gyventojų skaičius su
mažėja, jo augimas sparčiai 
atsinaujina.

Miškin inkai, gal būt, 
įsteigs mai tinimo stotis 
apylinkėse, kad atitraukti 
gyvulius nuo atžalynų. O 
gal jie bandys šaudyti juos, 
sląštuoti, nuodyti, kad iš
naikinti įkyrius miškų ken
kėjus.

Padrąsinami natūrališki 
išvystymai gyvulių prie
šams, kurie daro miškams 
didžiulius nuostolius. Vie
nas būdas priparodė sėk
mingumą tūloms proble- 
moms. Pavyzdžiui, tose 
apylinkėse, kur prisiveisę 
kiaulėdyglių, paleido ten 
medžiotoją, panašų į šešką, 
kuris yra natūrališkas žudi
kas spygliais apsikrovusių 
medžių graužikų.

Medžių gamybos kompa
nijos išvystė chemikalus 
sėkloms ir daigams, kurių 
skanis atmuša peles, krali- 
kus, “čipmankus” ir kitus. 
Taip pat daromi uždanga
lai sėkloms apsaugoti nuo 
paukščių. J. N.

Worcester, Mass.
Moterys pasijudino veikti
Pažangiojoje Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Draugijo
je pradžioje šių metų susi
kūrė atskiras 1 vien moterų 
komitetas veikimui, kad su
kelti kiek finansų dėl page
rinimo , nebepakenčiamai 
nusidėvėjusių Drau gi jos 
namo rakandų ir. paties na
mo vidaus dažymas verkti- 
nai prašosi, ypač apatinė 
salė, t. y., Klubo patalpos.

Moterys neteko kantry
bės ir nustojo vilties, kad 
Klubo biznis kada bepajėgs 
praturtinti Draugijos iždą; 
Štai jos jau per šių metų 
tris mėnesius laiko surengė
du parengimus: kovo mėn. 
turėjo sėkmingą parengi
mą ir balandžio 9 d. margu
čių parę šurum - burum.
Kaip pirmajame, taip pa
starajame publika suvyko 
skaitlinga ir abu sėkmingi
pelnu.

Jos moka ir visokių aukų 
gauti. Po užkandžių M. Su
kackienė paaiškino paren
gimo prasmę ir tikslą ir 
perstatė vesti visą šurum- 
burum programą M. Meš- 
kienę. Jinai iššaukė pir
miausia Draugijos pirmi
ninką Joną Petkūną, kuris 
trumpai, paaiškino Draugi
jos pasibrėžtus planus ir 
vajų gavimui naujų narių 
i Draugiją. Vajus tęsis nuo 
4q.bar iki nabaigos šių me- 

priimami nuo 16 m.
30 m. amžiaus be jokio 

:c4-nųrno mokesčio.
P’akviesta N. Balčiūnienė 

įaugėsi gražiu moterų 
^arbavimusi ir, aišku, kad 

^avndvs. kain W-
rv'-TVA-ndintn navnn įš- 

iv. nakiojo $95.00 
4-awi r^jVahu. To^s ios na- 
vpieVimas kain kam pataika 
i skaudžią vietą.

D. J.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
pakvietė Laoso premjerą 
Phoumą atsilankyti į mūsų 
šalį. " ’ .

Kauno rajono “Gintaro” kolūkis — vienas pirmaujančių 
respublikoje ūkių. Štai, jau devinti metai jam vadovauja 
komunistas Dmitrijus Lebedevas. Prityrusio gamybos orga
nizatoriaus vadovaujami, kolūkiečiai kasmet pasiekia pui
kius rezultatus laukininkystėje ir gyvulininkystėje. Per
nai iš kiekvieno hektaro čia buvo išauginta daugiau kaip 
po 18 centnerių grūdų ir po 317 centnerių cukrinių runke
lių. Kiekvienam 100 hektarų naudmenų pagaminta po 750 
centnerių pieno ir daugiau kaip po 200 centnerių mėsos.

Žinios iš Lietuvos
RYGA —HAVANA- 

KLAIPEDA i
į Klaipėdos jūrų preky

bos uostą atplaukė šiaurės 
laivininkystės šilumlaiv i s 
“Volga. Jis atvežė respubli
kos cukraus fabrik a m s 
3,300 tonų Kubos cukraus 
pusfabrikačio.

—Mūsų reisas, nežiūrint 
nepalankių oro sąlygų, but 
vo sėkmingas, — kalbėda
masis su “Eltos” korespon
dentu, pasakė laivo kapito
nas Viačeslavas Baračevs-
kis, — 1960 metų gruodžio r^as gamins iš

.... . ... __ I ! iao r n i’Aa H a n H r/1 c9 dieną išplaukėme iš Ry
gos uosto į Kubą su laik
raštinio popieriaus krovi
niu. Havanos uoste mus 
šiltai sutiko. Krantinėie bu
vo girdėti šūkiai Nikitos 
Chruščiovą, Fidelio Castro 
garbei. Seniausieji mūsų ši- 
lumlaivio įgulos nariai prit- 
siminė 1957 metus, k a i 
“Volga” pirma kartą buvo 
atplaukusi i Havana vieš
pataujant diktatoriui Ba
tistai. Tada Kuboje siautė 
nedarbas. Uosto krovėjai 
nesknbėio iškrauti laivų, 
norėdami ilginu išsilaikyti 
dirbančiųjų eilėse.

Po du mėnesius trukusio 
plaukiojimo, šiluml a i v i -s 
’’Volga” vėl Tėvynėje. Klai
pėdos uostininkai svetingai 
sutiko tolimojo plaukiojimo 
jūreivius.

LIETUVOS KAILIAIJ ’
Sparčiai auga musų res

publikos kailių pramonė, 
iki septynmečio pabaigos 
jos produkcijos apimtis pa
didės 2.5 karto. “ELTOS” 
korespondentas kreipėsi į 
LŪT Lengvosios pramonės 
valdybos inžinierių kailių 
gamybos reikalams J. Lau
čienę, prašydamas papasa
koti apie tai, kaip bus vys
toma ši pramonęs šaka

—Lietuvos kailių pramo- 
1961 metais.
nė, 
nė, 
jos apimtį šiuo metu užima 
trečiąją vietą Tarybų Są
jungoje. Ją pralenkia tik 
RTFSR ir Ukraina, šiais 
metais respublikos kailių 
pramonė išleis prpdukcijos 
7.3 procento daugiau, negu 
pernai.

Tačiau Lietuvos kailinin- 
dįdžiuojasi

pasakė drg. Laucie- 
pagal savo produkci-

kai labiausiai
produkcijos 1 e.
įsisavino eilės žvėrių kailių grindinius korpusus... . 1 • 1 “• • I • • « • • —apdirbimą, pradėjo gamin
ti jų imitacijas iš avikailių
ir triušių kailiukų. Šie ga- ’siūlymą aplankyti šią s am- 
miniai buvo labai gerai bią statybą ir savo akimis 
įvertinti šalies ir tarptaū- įsitikinti, kaip statybinin- 
tmėse parodose.tmėse parodose. Lietuvos 
kailiai pagal savo kokybę 
dabar užima vieną pirmųjų 
vietų šalyje.

Šiais metais respublikos 
kailininkai toliau plečia sa
vo gaminių asortimentą. 
Vilniaus Vito vardo kailių 3 p.-Laisve (Liberty)—Antr., baland. (April) 18, 1961

apdirbimo fabrikas pirmą 
kartą respublikoje pradėjo 
Lietuvoje auginamų šiau
rės lapių kailiukų apdirbi
mą ir išleis jų iki metų pa
baigos apie 4,000. Numato
ma pradėti apdirbti ir au
dinių kailiukus.

Padidės ir imitacijų asor
timentas. Vito vardo fab
rikas įsisavins imituotų si
dabrinės lapės ir šeško kai
lių gamybą iš triušių kai
liuku. Kauno K. Giedrio 
vardo kailių apdirbimo fab- 

avikailių 
panteros, beždžionės, kur- 
mėno ir kitu brangių žvė
rių kailių imitacijas.

Kailių siuvimo įmonės 
šiemet išleis aštuonis nau
jus moteriškų naltų ir 
14—15 vaikišku paltukų fa- 

Nauji tautiniai 
scenos kūriniai

Tarybų Lietuvos kompo
zitorių kūrybiniuose pla
nuose reikšmingą vietą už
ima scenos veikalai. Kom
pozitorių sąjungos valdy- 

i bos sekretorius E. Balsys 
___ išleidi-1 papasakojo ELTOS kores- 

mas glaudžiai siejasis su pondentui apie naujuosius 
pažangių kailių apdirbimo kūrinius, kurie bus užbaig- 
metodų įsisavinimu ir tech- ti dar šiais metais.

rių asortimentas.
Naujų gaminių

nologijos procesų mechani-i 
žavimu. Abu kailių apdirbi-i'paukštis” 
mo fabrikai šiais metais įsi
savins kailių dažymą rūgš
tiniais dažais, šis metodas 
yra pigesnis, jis žymiai su
trumpina kailių apdirbimo 
technologijos procesą ir 
praturtina gaminių spalvų 
gamą. Visose įmonėse bus 
įdiegtos naujos automatiza- 
vimo-mechanizavimo prie
monės.

Bus lietuviško superfosfato
Kėdainių chemijos kom

binato statytojų pasitari
mas su direkcija netruko 
nė valandos. Žmonės kalbė
jo trumpai, dalykiškai. Įsi
minė būsimos įmonės direk
toriaus Leono Mackevi
čiaus pasisakymas.

—Reikia mokėti naudoti 
lėšas, — pasakė jis, — ir 
tartum šarvuotą kumštį 
nukreipti jas į svarbiausius 
objektus, kuriuos baigus 
statyti, bus galima greit 
pradėti gaminti lietuviškąjį 
superfosfatą. Mūsų kombi
natas yra vienas svarbiau
sių Tarybų Sąjungos staty
bų ir niekuo negalima pa
teisinti statybos uždelsimą. 
Šie metai yra egzaminas 
statybininkams. Esame tik
ri, kad jie sutiks partijos 
XXII suvažiavima, pirma 
laiko atidavę naudotis pa-

Mes mie 1 a i priėmėme 
kombinato direktoriaus pa

kai “laiko egzaminą”.
Nepaisant tokio neįpras

to vasario mėnesiui oro, ko
lektyvas dirbo kaip rei
kiant. Darbai vyko visoje 
didžiulėje statybos aikštėje.

Kova vyksta ne dėl die
nų, bet dėl valandų. Baigia
mas statyti statybos - re
monto cechas, po pusantro 
mėnesio •— žymiai anksčiau 
numatyto laiko bus atiduo
tas naudoti absorbcijos — 
džiovinimo skyrius. Jau šių 
metų pabaigoje įmonė pra
dės gaminti pusfabrikatį.

Kėdainių chemijos kom
binatas bus viena stam
biausių tokios rūšies įmo
nių ne tik mūsų šalyje, bet 
ir visame pasaulyje. Čia 
bus daug gamybos techno
logijos naujovių. Paprastai 
sieros cechuose įrengiami 
galingi aušintuvai. O šičia 
sieros dvideginio aušinimas 
sprendžiamas naujoviškai. 
Jų šiluma bus panaudota 
elektros energiiai gaminti. 
Tūkstančius kilovatu ga
mins ši šiluminė elektrinė, 
kuriai nereikės nė gramo 
kuro.

Statytojai sėkmingai lai
ko savo darbo egzaminą. 
Atsiliepdami į TSKP' CK 
sausio Plenumo nutarimus, 
jie pasižadėjo padaryti vis
ką, kad penktaisiais sep
tynmečio metais šalis jau 
gautų iš šios įmonės kelis 
šimtus tūkstančių tonų su
perfosfato. O dar po metų 
ji pradės gaminti naują 
vertingą trąšą ankštinėms 
bei kaupiomosioms kultū
roms — amofosą. Visu pa
jėgumu kombinatas pradės 
veikti 1965 metais.

E. Vasaris

Muzika operai “Išklydęs 
nagai A. Kali

nausko ir E. Matuzevičiaus 
libretą kuria V. Laurušas. 
Veiksmas vyksta Vakaruo
se mūsų dienomis. Aršus 
“nepriklausomos” Lietuvos 
šalininkas studentas Tadas 
fašistinės okupacijos me
tais išvežamas reicho dar
bams ir lieka užsienyje. 
Nusivylęs vadinamojo “lai
svojo” pasaulio “demokra
tija”, Tadas pajunta tėviš
kės ilgesį, veržiasi į gimtą
jį kraštą, bet žūsta.

Kitas jaunas kompozito
rius, Maskvos konservato
rijos ‘auklėtinis R. Žigaitis 
baigia kurti operą “Konra
das Valenrodas””.

Jaunimas pamatys savo 
bendraamžius J. Gaižausko 
operetėje “Ramunė” (libre
tas — V. Bložės). Operetės 
herojai 
gados, 
nariai, 
įdomų, 
mą.

Pasaka - baletu “Gėlėlė” 
pradžiugins ma ž u o s i u s 
kompozitorius J. Novakaus 
kas.

Prie nauiu sceninių kūri
niu dirba V. Baumilas, V. 
Parkauskas. B. Gorbulskis 
ir kiti kompozitoriai.

— abiturientų bri- 
išvykusios į kolūkį 

Visi jie randa čia 
prasmingą gyveni-

JAV KARININKŲ 
PROTESTAI

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo aviacijos 
karininkai kelia triukšmą 
nrie* Kenedžio vyriausybės 
natvarkvma nestatyti dide
liu “B-70” Rombinių lėktu
vų. Virš 4.000 karininkų 
pareiškė protestą.

Tokio. —Japonija ir Ven
grija pasirašė prekybos su-



JUBILIEJINIAI 
SVEIKINIMAI

čikagiečių indėlis į “Laisvės” Jubiliejinį Fondą
Rojui Mizarai lankantis Čikagoje — L» Prūseikos 

laidotuvėse ir balandžio 2 dieną suruoštame “Laisvės” 
jubiliejui atžymėti koncerte, nemaža gerų draugų davė 
“Laisvei” sveikinimų—pinigais į auksinį laikraščio jubi
liejaus fondą.

Daug dirbo V. Andrulis, rinkdamas iš žmonių dova
nas. Visos dovanos buvo įteiktos individualiai. Aukojo:

Pentagono planai prieš 
liaudies vyriausybes

“Vilnies” skaitytojas ........................... $35.00
Roselando Aido Choras (per A. Petronį) 25.00 
A. B. Žemaitis ......................................... 25.00
Z. Klibienė ...............................................  20.00
V. ir U. Andruliai ............................... 20.00
Jonas ir Rožė Samulioniai ...................... 15.00
V. Rudaitis .............................................. 10.00
J. ir N. Gordon ....................................    10.00
Povilas Taučius ...................................... 10.00
P. Yutkonis .............................................  10.00
P. Knaita ................................................. 10.00
J. ir M. Marozai ......................................  10.00
S. Vaičiulionienė ..................................... 10.00
Ch. Šileikis .............................................. 10.00
M. ir K. Gurskiai ......................................  10.00
W. ir J. Dorinai ............................... .... _ 10.00
ALDLD 187 kuopa (per R. Samulionienę) 10.00
K. Budris ................................    10.00
A. Morkevičius ........................................ 10.00
A. ir A. Staškus ......................................  10.00
Ant. Žalalis ..............................................  10.00
A. ir E Drobiai .............................................. 6.00
A. Gukas .................................................... 5.00
J. Kaupas ..................................................... 5.00
A. Katela ...........................................   5.00
M. Mazūra .........................   5.00
Ig. Staskunas .............................................. 5.00
S. Tilvikas ................................................... 5.00
A. Gotautas ................................................ 5.00
D. Petravičius .......................................... 5.00
Frances Jordan-Jurgeliūtė ........................ 5.00
Jonas Zdanys ...........................................   5.00
T. Binkis .................................................... 5.00
Juozas Nedvaras ....................................... 5.00
F. ir M. Vasiliauskai ............................... 5.00
Eva Prakop .............................................. 5.00
Ant. Kavaliauskas ................................... 5.00
Anonymous ................................................  5.00
J. ir M. Kanceriai ..................................... 5.00
J. A. Budrys ...............................................•. 5.00
C. Cicerietis .............................................. 2.00
F. ir B. Rubis ....................................  2.00
St. Straukas 1.1....... i.... Į 2.00
L. Binkis .... 7. A .. r............................... . 2.00
W. Gurskis’ ...'........................................... . 2.00
Vine. Juška ..............................................._ 2.00
Julia Casko   ..................................... 2.00
Walter Gurskis ........................................  2.00

Washingtonas. — Kores
pondentas Jack Raymond 
štai ką rašo apie Jungtinių 
Valstijų Pentagono genero
lų ir admirolų planus:

Generolas Arthur G. Tru
deau, buvęs armijos žvalgų 
viršininkas, o dabar milita- 
rio tyrinėjimo ir apsigink
lavimo viršininkas, išleido 
cirkuliarą, kuriame apibū
dina kaip reikia organizuo
ti pasauliniu plotu Ameri
kos partizanus.

Tarp kitko, jo cirkuliaras 
sako: ‘Su pagalba partiza
nų mes privalome pasiruoš
ti, nuvertimui komunistų 
valdžios ir išvengti genera
linio arba lokolinio karo.

“Mes galime išlavinti ir 
apginkluoti šimtus tūks
tančių įvairių tautų žmo
nių, atbėgusių iš komunistų 
valdomųjų šalių, kaip tai iš 
sovietinio bloko ir Kubos. 
Suorganizavę tas jėgas pri
valome suteikti joms ap
ginklavimą, aprūpinimą ir 
militarinį vadovavimą.

“Pradžia jau yra padary
ta vadovystėje generolo 
Paul L. Freemano
veiklos centras yra Fort 
Monroe, Va.”.

Kovo 10 d.
“Time” rašė:

kurio

munistų vado Mao Tse-tun- 
go ir Castro ministro Er
nesto knygas apie partiza
nų veiklą ir įsakė Pentago
nui organizuoti ‘Amerikos 
partizanus’ ”.

Žurnalas rašė, kad JAV 
jau turi apie 2,000 paruoštų 
partizanų. Jų centrai yra 
Okinawoje — prieš Kiniją 
ir kitas Tolimųjų Rytų 
liaudies respublikas; Bad 
Tolze, Vakarų Vokietijoj— 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Europos liaudiškas respub
likas, o trečias yra prieš 
Kubą ir kitas Lotynų Ame
rikos šalis.

Žurnalas rašė: “Partiza
nai mokomi tų šalių kalbų, 
kur jie bus iš lėktuvų nu
leisti. Nuleisti jie turi veik
ti greit ir griežtai. Jie mo
kės ir tų šalių ginklus val
dyti. Bus išlavinti išsprog
dinti tiltus, gražiai kalbėti 
ir savo pusėn traukti vietos 
gyventojus, gauti nuo jų 
maisto ir pagalbos, valdyti 
radijo susisiekimo apara
tus, ūmiai perpjauti priešui 
gerklę. Bet svarbiausia, tai 
gauti vietos žmonių para
mą duodant jiems pažadus, 
paperkant ir grasinant. 

s Reikia vartoti vis o k i a s
yražurnalas priemones, kaip jau 

“Prezidentas mokoma Fort Bragg mo-
Kenedis perskaitė kinų ko- kykloje.n

IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ KOLONUOS

diplomą gavo 1960 m. gruo
džio 15 d.

Jaunas gydytojas, Rober
tas, yra sūnus Stasio ir 
Onos Miksučių — gįmęs 
Brazilijoje. Jo tėveliai ne- 
kurį laiką yra: gyvenę San 
pauly, kur turi nemažą bū
relį savo gerų bičiuliiį ir 
pažįstamų, kurie irgi svei
kina naująjį profesionalą, 
linkėdami jam geriausios 
kloties jo pasiriktame gar
bingame darbe.

KONCERTAS SALĖS 
SIENOMS

San r amo. — vieną rytą 
išėjusi į Kiemą račiau įmes
tą meme KOKį laiKrasvpaiai- 
Kį. žinoma, paėmiau ir pa-

tai
Ku-

BINGHAMTON, N. Y

Po $1: A. Paleckis, J. Zalga, M. Gilis, Ig. Jure
vičius, J. Užubalis.

Iš viso iš Čikagos šiuo kartu parvežiau—su auko
mis, prenumeratomis ir kitkuo, $472. Anksčiau čikagie- 
čiai taipgi apdovanojo “Laisvę” gausiai. Viso iš ten bus 
susidariusi daugiau kaip $1000.00.

Nuoširdžiausia padėka draugams ir draugėms au« 
įeotojams-sveikintojams. Taipgi drg. V. Andruliui už 
pasidarbavimą! R. Mizara

So. Boston, Mass. ,
“‘Laisvės’ visam štabui linkime tęsti pradėtą savo 

darbą ant toliau, be sustojimo, nes jis yra reikalingas 
pažangiajam judėjimui. Mes su auka $50 prisidedame 
sustiprinimui mūsų spaudos, kad ilgai, ilgai gyvuotų. 
Draugiškai, Marcele ir Augustinas Dambrauskai.”

Benld, Iii.
“Sveikiname ‘Laisvę’ su 50 m. jubiliejum. Linkime 

‘Laisvės’ personalui ir bendradarbiams daug metų dirb
ti prakilnų darbininkiškos apšvietos darbą.

“Mūsų miela ‘Laisvutė’ lanko mus per 48 metus. 
Turime viltį, kad daug metų neš darbininkiškos apšvie
tos žiburį mūsų gyveniman. Čia randate mūsų auką $6. 
J. J; ir M. Daujotai” n

Philadelphia, Pa. , ‘
“Gerb. Draugai: Čia siunčiu jums mažą dovanėlę 

nuo Philadelphijos ‘Laisvės’ valininkų, proga 50 m. su
kakties. Viso $15. Draugiškai, R. Merkis.”

Daugiau aukų gauta sekamai:
C. Tamošiūnas (koresp. tilpo), Miami, Fla... $13.00 
Genevieve Tomczak, Floral Park, N. Y.......... 10.00
Mrs. J. A. Yonich, Hoquiam, Wash......................6.00

xF. T. Puleikis, Lakeside, Mich........................... 6.00
M. Grigas, New York City ..................   5.00
K. Balčiūnas, Woodhaven, N.^Y............ ...............5.00
Chas Vachunas, Harrisburg, I1L ...................... 5.00
V. Zabul, Detroit, Mich.......................................... 5.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.................   3.00
Chas Starisky, Oak Hill, W: Va.............. . ...........2.00
Po $1: A. Pakarklis, Athol, Mass.; John KyejQrs, 

Wilkes-Barre, Pa.; M. A. Wenzlow, Arlington, Mass.; 
Mrs. C. Chuberk, Middletbwn, N. J.; S. Višniauskas, 
Valley Stream, L. L, N. Y.

Gražus sąrašas prietelių, kurie taip gausiai aukojo 
laikraščiui Laisvei/Jubiliejaus proga. Tikimės, kad dar 
bus daugiau rėmėjų,—nes visi 1961 metai yra . jubilieji
niai metai, ir biudžetą reikia laikyti stipriai. Dide
lio ačiū! Laisvės Administracija

Ką pasakė San Paulo lie
tuviams V. Sidzikauskas
S. Paulo. —- S. kaulyje 

gyvenantieji Lietuvos •’.va
duotojai"' sneioe per radiją 
ir lamrastį apie atvykimą 
V. biaziKausKO; kuris duos 
piatų ; pranešimą .Lietuvos 
-vadavimo" if tarptautines' 
politiKos klausimais.

BiaziKausKas pribu v o į 
Vila zeiinos gimnazijos sa
lę. Klausytojų susirinko 
vos Kenos dešimtys asme
nų, iš Ko matyti, Kad “va
duotojai" kas Kartą nusto
ja pritarimo ne tiK iš senų
jų emigrantų, bet ir iš pa
čių dipukų tarpo.

Atėjus numatytai valan
dai, prelatas F. Kagažins- 
Kas, pers taty damas puoli- 
Kai prelegentą, apibudino 
jo asmeny oę, Kaipo daugia
metį smetonines Lietuvos 
dipiomatą užsieniuose, o 
daoar Europos “pavergtų
jų" tautų {Seimo ir VliK 
pirmininką, ir dar A. L. de
legacijos atstovą, tik visai 
nutylėjo apie jo tikrąją as
menybę

V. Sidzikauskas nacių 
okupacijos laike bendra
darbiavo, su “gestapu” ir 
buvo pasiųstas į Lietuvą 
verbuoti jaunuolius į Vo
kietiją darbams ir į nacių 
kariuomenę. Taigi, Sidzi
kauskas prekiavo lietuviais 
už vokiškas markes. Karui 
pasibaigus V. Sidzikauskas 
jau Raudonojo Kryžiaus 
eikvotojas!

Paskui verbavo lietuvius 
prancūzams, o vėliau ame
rikonams, kuriuos išlavin
tus permesdavo iš lėktuvų 
į Lietuvą, kad jie žudytų 
valstiečius. Taigi tokios 
“asmenybės” kalbos buvo 
ko pasiklausyti. '

Prelegentas, k a 1 b ė d a- 
mas apie Lietuvą,, skaičia
vo dešimtimis . tūkstančių 
lietuvių ištremtų' į Sibirą, 
bet nieko nepasakė apie na
cių okupacijos laikotarpį, 
ne tik apie ištremtus į Vo
kietiją ir kitur, bet ir nužu
dytus. apie 700 tūkstančių 
lietuvių.

Toliau, kalbėdamas apie 
lietuvybės išlaikymą Me

tur, ragino išsilaikyti lietu
viais, oet visur juodinti ir 
meKinti tautybės Kamieną - 
Tarybų .Lietuvą, ir, ten gy
venančius musų brolius. Fo
nui biaziKausKui nesupran
tamas benaras tautinis rei
kalas, be(t tik Klasinė ponų 
lietuvybė. Argji gąii išsilai
kyti tautinė- sąmonė, jeigu 
niekinama tauta? Tikru
moje, V. Sidzikąuskui Lie
tuva, kaipo tauta, mažai 
rūpi, juK jis ištikimai tar- 
naauja S. Amerikos impe
rialistams, jo Lietuva —do
leris. UJ I

Kalbėdamas tarptautinės 
politikos klausimais, panei
gė tautų sugyvenimo idėją. 
Įdomu, kad jam atominis 
karas nebaisus, jis galimas 
ir būsimas. Atominį karą 
palygino su šaunių ginklų 
atsiradimo laiko tarpiu. 
“Girdi, ir tuomet buvę min
čių, kad karas neįmanomas, 
bet pasirodė, kad tos min
tys buvo nesąmonė...” Jo 
nuomonė: geriau susinai
kinti, negu netekti išnaudo
jimo galios. Jam nepriimti
nas Tarybų Sąjungos prem
jero N. Kruščiovo pateik
tas nusiginklavimo planas, 
netiki, kad žmogus žmogui 
gali būti žmogumi^

V. Sidzikauskas kapita
lizmą jau “panaikino” vi
siškai ir pakeitė jį žodžiu: 
“laisvasis pasaulis”. Taipo
gi “panaikino” ir socializ
mą, vietoje jo, sutvėrė “ver
giją”. Visoje savo kalboje 
kalbėjo nesuklupdamas, tik 
dauguma jam nepatikėjo, 
arba visai neatėjo klausy
tis jo kalbų. Tiesa, pabaigo- 
goje dar pasakė, kad va
žiuojąs į Buenos Aires 
miestą dalyvauti Pietų 
Amerikos ’’Lietuvių kon- 
gresan”.

Koks gi ten galėjo būti 
kongresas, kur toki aferis
tai ir parsidavėliai važuoja 
dalyvauti ?

varčiau, rasiroue^ Kaa 
outa ban Fauio mieste 
nigo KagazinsKo ir jo Ku
kus lemziamas smeiztlapis 
“Musų Lietuva” JNr. dui 
(43) iyuO m., kuriame pa-, 
stenėjau, tarp KitKo, vieno 
pono redaKtonaus garbsty
mą, Kad į Katalikų Bend
ruomenes surengtą koncer
tą, kuris buvo piačiai išgar
simas, žmonių neatsilankė. 
Rašo: “gaila, koncertas 
programos atžvilgiu buvęs 
gana įdomus, bet, nejaugi, 
lietuviškoji visuomene pa
sidarė abejinga lietuviš
koms dainoms, kodėl neat
silankė publika?” — pats 
savęs klausia minėtas ra
šeiva savo straipsnio pabai
goje. ___ ,
/Ponai! Į tą jūsų klausi

mą galima atsakyti sekan
čiai: lietuviškoji visuomenė 
neabejojo ir neabejoja lie
tuviškos dainos gyvavimu. 
Lietuviai mylėjo ir myli lie
tuviškas dainas, o ypatin
gai gyvendami išeivijoje jų 
yra išsiilgę. Bet ta pati lie- kūmo, 
tuviškoji visuomenė, kuri ■ 
anksčiau lanky d a v o

Iš LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6-tos kuopos susi
rinkimas atsibuvo balandžio 
3 dieną, šį kartą susirin
kimas buvo neskaitlingas, 
didžiumą sudarė moterys. 
Tiek galima pasidžiaugti ir 
teisybę pasakyti, kad mūsų 
LDS 6 ,kp. susirinkimuose 
jau per metų eilę moterys 
sudaro didžiumą dalyvių. 
Tiesa, ir vyrai ateina į su
sirinkimą, bet jie duokles 
užsimoka ir išeina, tik la
bai mažas skaičius jų pa
silieka susirinkime. Turėtų 
ir vyrai imti daugiau daly- 
Vumo ir lankyti kuopos su- 
širinkimus.

Kuopos pirmininkė M. 
Kazlauskienė pranešė, kad 
kovo 17 dieną mirė mūsų 
kuopos narys Jonas Goštau
tas. Jam atiduota pasku
tinė pagarba narių atsisto
jimu vienai minutei ir jo 
šeimai ir art i m i e s i e m s 
reiškiame širdingą užuojau-

Finansų sekretorė prane
šė, kad A. Žvirblienė po 
sunkios operacijos sugrįžo 
namo, bet dar yra po stip
ria gydytojo priežiūra, ir 
kad Alfonsas Kaminskas 
sunkiai susirgo ir nuvežtas 
į Wilson Memorial Hospi
tal. Taipgi sakė, kad įda
vė Jonui Vaicekauskui pa
šalpos čekį ir Simonui Dai
niui čekį kaip atlyginimą už 
prirašymą vieno, naujo na
rio į LDS 6-tą kuopą.

Buvo skaityti du laiškai 
iš LDS Centro dėl Viktor
ijos Sadonis sirgimo neaiš-

žangiajai lietuvių vietos ir 
apylinkės visuomenei, nes/' 
tą dieną Jonas Grybas at-* 
važiuoja iš B r o o k 1 y n o 
mums parodyti gražius Ta
rybų Lietuvoje gamintus 
filmus. Šį vakarą ruošią 
LLD 20 kuopos moterų sky
rius ir L D S 6-ta kuopa 
bendrai. Širdingai prašo
me ne vien tik vietos, bet 
ir plačios apylinkės mūsų 
gerus kaimynus atvykti pas 
mus ir bendrai visiems pa
sigėrėti mūsų gimtosios tė- 
v y n ė s gražiais vaizdais. 
Pas mus tokių progų daž
nai nepasitaiko, o kada jos 
ateina pas mus, tai reikia 
nepraleisti jų nepasinaudo
jus.

Šis puikus vakaras įvyks 
Sokolovan Hali, 226 Clin
ton St. Bus skaniai paga
minta vakarienė, kurios bi
lietas tik $1.00. Vakarienė 
prasidės 5:30 vai. vakare. 
Po vakarienės bus filmų ro
dymas 7 vai. vakare. Įžan
ga irgi $1.00. Kuri-e neno
rėsite vakarienės, o tik fil
mus matyti, taipgi esate 
širdingai kviečiami.

Mes, rengėjos, bandysime 
pilnai patenkinti visus atsi
lankiusius dalyvius j šį 
linksmą vakarą. Širdingiau
siai užprašome visus.

Rengėjos

' r j j

Du nariai 'buvo' pasilikę
v m jū- su duoklių mokėjimu, bob ir 

sų parengimus, nieko blogo ji-e užsimokėjo. Jau pavasa- 
negalvodama apie jūsų ris, artinasi ar gražioji, ma- 
šlykščias užmačias, vėliau lomoj i vasarėlė, Kiekvienam 
pažino ir jūsų karą kurs- libus malonu išeiti, išvažiuoti
tančią politiką, ypatingai 
prieš Tarybų Lietuvą, jie 
nusigręžė nuo jūsų.

Tiesa, dabar kas verti 
yra pasigailėjimo, ; tai tik 
tie lietuviai jaunuoliai, lie
tuviškos dainos mėgėjai - 
dainininkai, kuriuos jums 
laikinai pavyko suklaidin
ti ir juos prisiekdinėti Lie
tuvos “laisvinto jais?. Jūs 
prasikaltote prieš tuos ma
žai patyrusius gyvenime 
jaunuolius ir esate kąlti jų 
artistinėms nesėk m įė m s. 
Jūs naikinate gyvenančių 
Brazilijoje tų jaunuolių, lie
tuvių artistinius gabuipus, 
nes kiekvienam yra aišku, 
kad tuščios salės sienotms 
dainuojant, dainininko ha- 
leųtas miršta! šiauliete

Rochester, N. Y. t

Brazilietis

BAIGĖ AUKŠTĄ 
MOKSLĄ

Robertas Miksučis baigė 
Medicinos Fakultetą Rio de 
Žaneiro mieste ir gydytojo

“Laisvės” skaitytojų ir 
rėmėjų dėmesiui

Jau yra žinoma, 
“Laisvės” 50 metų' sukak
ties banketas įvyks gegužės 
6 d., 6 vai. vakare. Vakarie
nę turėsime paukštienos su 
visais prieskoniais.

Ko rengimo komisija pa
geidauja, tai, kad “Laisvės” 
skaitytojai ne tik patys 
pirktumėte tikietus iš anks
to, bet paimkite ir pardavi
nėti kitiems.

Tikietų galima gauti pas 
šiuos asmenis: L. Bekešie- 
nę, S. Usevičįenę, K. Žemai
tienę, J. Vaivadą, P‘. Mali
nauską, R. Barauską ir B. 
ČernaUską?

Rengimo komisija mano, 
jog “L” skaitytojams agita
cijos nereikia.

Taigi, visi pasistengkite 
dalyvauti “Laisvės 50 m. 
istoriniame par engime. 
Kaina tik $1.50 ypatai.

Kviečiame visus.
Rengimo komisija

kad

prie vandenų,' pas ūkinin
kus ir pasigerėti vasaros 
gamta, tai patartina pasi
rūpinti ir užsimokėti duok
les už kelis mėnesius iš 
anksto 
kad nebūsite suspenduoti, 
tai bus'jūsų pačių gerovei. 
■Visi pasirūpinkime patik
rinti savo' mokesčių knyge
les ir nebūkite pasilikę su 
duoklių mokėjimu.

Protokolų sekretorė M,. 
Kulbienė pranešė, kad LLD 
20 kuopos moterų skyrius 
rengia iš Tarybų Lietuvos 
filmų rodymo vakarą, ir 
kvietė LDS 6-tą kuopą pri
sidėti prie bendro rengimo. 
Jos pakvietavimą kuopa 
priėmė ir nutarė prisidėti. 
Tam darbui pagelbėti pasi
žadėjo K. Staniulis ir I. 
Liužinas.

Sekantis LDS 6-tcs kuo
pos susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės 1-mą d., 
A.' Klimo studijoje. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus 
svaigus susirinkimas. Yra 
svarbių reikalų aptarti, ap- 
diskustioti. Jau bus atsibu
vęs ir kiš Tarybų Lietuvos 
filmų rodymo vakaras, tad 
visiems btis žingeidu žinoti, 
kokias pasekmes turėjome. 
Visi ir visados turėkime 
mintyje nau jų narių gavi
mo klausimą \ir prie kiek
vienos progos pakalbinkime 
tuos žmones, kiivie dar nė
ra LDS nariais, '.kad prisi
rašytų. Lauksimi, skaitlin
go susirinkimo. \

Onytė Wėllus, fi’n. sek r.

kelis mėnesius is 
užtikrinkite save,

Philadelphia, Pa.
Iš įvykusio Lietuvos 

filmų parodymo
Balandžio 8 d. Liet. Re- 

publikonų Klubo salėje 
LLD 10-oji kuopa surengė 
filmų rodymą. Rodė Jonas 
Grybas.1 Filmai aiškūs, at
silankiusieji nebuvo suvilti: 
kas buvo garsinta, tai ir 
matė. J. -Grybas apie. kiek
vieną filmą paaiškino. )

Filmų žiūrovai džiaugėsi, 
kad galėjo atvykti iš Lietu
vos filmus pamatyti. Manoj 
seni pažįstami, kurių jau 
per eilę metų nebuvau ma
čiusi, sako, kad jiems taip 
patiko pamatyti iš savo tė
vynės mielos tuos jaunus 
žmones nors filmuose, jog 
jie net sveikesniais pasiju- i 
to. Prašė ir ateityje suruoš
ti Lietuvos filmų rodymą.

Buvo ir pasiskundimų, 
bet tik tuo, kad reikėjo 
taip aukštai laiptais lipti. 
Daug jau yra senatvės ar • 
nesveikatos varginami. Bet, 
manau, jie atleis, nes kitur 
sunku gauti svetainę.

Turėjom gražų būrelį ir 
vėlesnių ateivių, j a u n ų, 
gražių žmonių. Buvo sma
gu su jais susitikti ir pasi
kalbėti. Ir jie filmais buvo 
patenkinti.

Abelnai parengimas pa
vyko; žiūrovų buvo dau
giau, negu kad buvo tikė^ 
tąsi. Ačiū J. Grybui už at
vykimą su filmais. Taipgi 
ačiū publikai už skaitlingą 
atsilankymą, ramų užsilai
kymą programos metu ir 
už gražias aukas dienraščio 
“Vilnies” paramai

P. Walantiene

I FILMAI Iš LIETU VOS . 
IR VAKARIENĖ B AL 22

Norime priminti visieAis 
vietos ir apylinkės _ lietu
viams, kad balandžio 22 d.1 
bus labai svarbi diena pa-l

>

e
t

Į

Į

A

“MIRUSI” ATGIJO ir 
DAR GYVENO 20 METŲ

1780 m. Lucerne, Šveica
rijoje, buvo keisči a u s i a s 
žmonijos istorijoje įvykis. 
Mirė generolo L u d w i g o 
Pfyfferio žmona. Ją palai
dojo į šeimos mauzoliejumą. 
Tą naktį atėjo vagis ją ap- 
kraustyti. Kada jis pakėlė 
dangtį, tai atsikėlusi mote
ris suriko. Vagis dūmė kiek 
drūtas. Moteris išlipo iš 
grabo ir parėjo namo. Po u 
to ji dar gyveno 20 metų, A/ 
bet ji niekados nesijuokė. \
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San Francisco, Cal
MŪSŲ KOLONIJOS 

-> VEIKIMAS
San Francisco LLD kuo

pa savo vėlesniame susirin
kime nutarė paremti laik
raščius ir pažangias orga
nizacijas, kurios yra nau
dingos lietuvių veikimui. 
Kadangi ši kuopa priklauso 
prie Lietuvių Meno Sąjun
gos, tai užsimokėjo metinę 
mokestį ir aukojo Meno su
važiavimo reikalams. Gau
siai prisidėjome su aukomis 
laisviečių suvaži a v i m u i. 
Draugė Baltulionytė užra
šė “Laisvę” savo gerai 
draugei į Lietuvą.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo vilniečių, kad jie stro
piai rengiasi prie bazaro. 
Tai ir tam reikalui neskū- 
pavom aukų. Taipgi buvo 
raginimas ką nors nusiusti 
iš rankdarbių ir kitokių 
n a u dingų dalykėlių. Bet 
tuosyk iš kuopos narių nie- 
•*;o nežadėjom.

* Tame susirinkime dalyva
vo ir persikėlė į mūsų kuo
pą Jonas ir Marijona Gi- 
naičiai, buvę detroitiečiai. 
Malonu juos pasveikinti. 
Turėsime daugiau veikles
nių narių. Nors ši kuopa 
nėra visai maža, bet keletas 
narių gyvena toli už mies
to ribų, kiti skundžiasi, kad 
nesveikuoja, tai Ginaičiai 
bus mums kaip tik reika
lingi mūsų veikimui.

Iš Moterų Dienos paren
gimo raportavo, kad paren
gimas visapusiai gerai pa
vyko ir dar liko pusė šimto 
dolerių pelno kuopoms. Mū
sų parengimai įvyksta ben
drai su Oaklando kuopa.

Susirinkimas įvyko pas 
Burdus San Leandro j. Pa
sibaigus susirinkimui, d. 
Burdienė pagamino skanius 
užkandžius, o d. Burda vi- 

.š</s pavaišino iš Lietuvos 
^atvežtomis vaišėmis. Daug, 

ačiū draugams Burdams už 
vaišes.
PIKNIKAS IR

Atšilus orui
malonu turėti parengimą 
arba gegužinę. Įvyko balan
džio 2 d. pas Mr. ir Mys, 
Mijat, Los Altos, Calif. 
Žmonės labai mėgsta čia 
atsilankyti, nes vieta rink
tinai graži, tarp žydinčių 
gėlių ir medelių. Taipgi 
pietūs buvo labai skanūs, 
pagaminti mūsų darbščių 
draugių. Taipgi buvo labai 
gražių spalvotų margučių, 
Už kuriuos viena draugė ga- 

' vo pirmą pagyrimo prizą.
Į parengimą atvyko dau

giau Žmonių, negu buvo ma
nyta. tuo syk čia lankėsi 
iŠ LOs Angelės Jumitiš ir 
Onutė Bernotai. Kadangi 
fie yra ilgokai gyvenę San 
Frahcisco, todėl dabar po 
daugelio metų buvo malonū 
aAaujinti pažintį ir tūrėti 
su mumis malonius. svečius, 
taipgi iš toli Viešnia,- jau- 

' Uuolė origoniėtė Sįatukaitė 
su s^vo draugė. Albertas ir 
Barbutė Sobanai iš Way
ward Calif.,- Chas, ir Olga 
Skuftūh (latviai) iš Santa 
Cruž,- ne tik atvyko 80 my
lių kelio, bet , atvežė g er ų 
dovanų šiam parengimui, 
taipgi dalyvavo maloni 
Viešnia Gėfftldin Makutė- 
niertė ir atvežė vertingų 
dovanų šiam parengimui, 
tautybė, bet kacM tik turi 
nrogą, visados dalyvauja 
lietuvių parengimuose.

Ir mūsų draugės daug 
prisidėjo su gausiomis do
vanomis parengimui. Pai 
daug ačiū visiems už darbš
tumą ir chiosnumą LLD 
kuopos parėhgimuL Taipgi

* draugams Mijatams už 
'^puošnią vietą mūsų gegu

žinei.

SVEČIAI 
buvo labai

G ir dėjau, kad sekanti ge
gužinė įvyks gegužės 7 d. 
Karosų vasarnamyje, Santa 
Cruz, Calif.
MAŠINISTŲ STREIKAS

Veik nuo pradžios balan
džio mėnesio baigėsi maši
nistų unijos s u' t a r t i s ir 
pirm laiko darbdaviai atsi
sakė tartis su unija dėl al
gų ir kitų sąlygų. Todėl 
darbininkai buvo priversti 
išeiti į streiką.

Dirbtuvės dabar piketuo
jamos septynias dienas į sa
vaitę, nes kompanijos turi 
pridarę daug reikmenų ir 
galėtų jas panaudoti par
davimui. Todėl yra būtinas 
reikalas saugiai pikietuoti, 
kad negalėtų išvežti ir nau
doti tuos reikmenis.

Streikas apima San Fran
cisco ir visą dirbtuvių apy
linkę.

APIE MIRUSIUS
Kad ir maža mūsų lietu

vių kolonija, bet iš mūsų 
pažįstamų įvyksta mirčių. 
Neseniai palaidojome gerą 
draugą Kalvaitį. Kiek laiko' 
praslinkus mirė antra se
niausia žinoma lietuvė Elz
bieta 
Calif, 
žiaus.
ras ir keturis sūnus, 
dama paliko 13 anūkų.

Ji mažai buvo žinoma mū
sų veikime. Buvo malonaus 
būdo moteris. Ji su visokių 
pažiūrų žmonėmis gražiai 
sugyveno.

Kadangi jos šeima išau
ginta religiškai, todėl ir 
motina palaidota su religi
nėmis apeigomis.

Alvinas

Brikienė, Berkeley, 
Mirė 80 metų am- 
Ji išaugino dvi duk- 

Mir-

Miami, Fla.
Prisiminėm liūdną sukaktį

Balandžio 9 dieną artimi 
Vinco Paukščio idėjos drau
gai buvo sukviesti pas V. 
Paukščio žmoną Anastaziją 
prisiminti 5 metų, sukaktį 
nuo V. Paukščio mirties.

Netikėtai buvo atvykęs V. 
Paukščio artimas draugas 
ir bičiulis Dr. Pet r i k a iš 
New Yorko.

Pasikalbėjimuose prisimi
nėme velionio, kaip laikraš
tininko ir kovotojo už dar
bo žmonių idėjas, didžiulį 
pasišventimą darbo žmonių 
labui.

Susirinkusieji nutarė, 
kad geriausiai Vincą pa
gerbti, tai paremti darbi
ninkišką spaudą. Sudėjome 
$26, kuriuos padalinome 
lygiai “Vilniai” ir “Lais
vei.”

Visi susirinkusieji Vinco 
Paukščio draugai nuošir
džiai ačiuojame Anastazijai 
Paukštienei už mūsų su
kvietimą ir pavaišinimą. 
Reiškiame jai nuoširdžią 
užuojautą prisimėhaht jo 
mirties 5 metų sukaktį, kai 
mes netekome ištikimo 
draugo visai darbininkų 
klasei.

Negalima ūžfriiršti gražiakaibį, aštriaplunksh'į 
redaktorių ~ kalbėtoją ir kovotoją 

itž darbo žmonių gerovę

.4 J.- -. •, • --Č’-A T—? v:tT

•A A . a/? . ...
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Leonę Prūseiką
Jis gyvas būdamas pliekė kailius grigaitiniapis 
pašlemėkams-socialistanis, ir Smetonos puodo 
laižytojams, ir karste gulėdamas jis sukėlė 

revoliuciją tarp grigaitihio abazo;
VINCENT ZABUL

Detroit; Mich.
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Woroesteritf Aido Choias, vad. Jono Dirvelio 
Hartford# LafšVės Choras, vad. Wilma Hollis 
Mforitdlo tWU Dailės Grupe, vad. Al. Potsus
Afdoha Waieh'-ilowhing, sopranas

' Ona llitvėHėne, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas,

Audrey Potsaite, pianistė
Veronika Putvinskaite-Balkienė, sopranas
Albinas Daukšys, tenoras
Rože Merkeliute-Stripirtis, sopranas

tenoi’aš, iš Worcesterio, dainuos duetus ir solus .

Po koncertines Programos Bus Banketas Apatinėje Salėje
Visus meno mylėtojus kviečiame atsilankyti į šį gražų koncertą.

Auka $1.50 asmeniui

Naujosios Anglijos 
meno šventė AUBURN-LEWISTON, M(E. MIRUS

Atsilankę į šią meno šven
tę išgirsite kalbų,- dainų ir' 
muzikos. Meno Sąjungos 
Antrosios apskrities valdy
ba dėjo visas pastangas,- 
kad šis kohcėrtas būtų tu
riningas,- nes jame mes ap
vaikščiosime “Laisvės” 50 
metų jubiliejų.

Tiesa, daugelis pasakys, 
kad jubiliejus jau praėjo ir 
šaukštas jau po pietų. Ta
čiau tai būtų didelė klaida 
taip sakyti, nes “jubiliejus” 
niekad nepasibaigs. Kitais 
žodžiais tariant, tokioje 
epochoje gyvenant, darbi
ninkų spaudai visuomet pa
rama yra reikalinga ir bus 
reikalinga. Kas per šį ju
biliejų įvyko, tai tik tas, 
kad su medžiagine parama 
išsiliejo ir dvasinis senti
mentas. Kurie nesuspėjofe 
savo auka pasveikinti 
“Laisvę,” tai matykite kon
certe Šimaitį arba mane, o 
mes jums patarnausim-e.

' Koncerto programą at
liks: Montello Vyrų Dailės 
Grupė, Hartfordo Laisvės 
choras, Worcester!o Aido 
choras, piano solo Adry Po
ca i t ė , solistai: Aldona 
Downing, Ona Dirvelienė, 

Veronika 
Jonas Sa-

Mirus Senam Vincui-Jakščiui

Leonui Prūseikai
Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė liūdi 
netekus nenuilstančio, ištikimo darbo žmonių 
draugo ir gynėjo. Tebūna ir mūsų giliausia 
užuojauta velionio seserims ir draugams. Le
onas Prūseiką, Lewiston’e paskutinį kartą lan

kėsi su prakalbomis 1947 metais.

LLD 31 KUOPA 
per A. Apšegienę, sekr.

Širdingai apgailestaujame netekę brangaus draugo 
ir veikėjo. Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai, 

visai šeimai, giminėms ir draugams.

Detroito Moterą Pažangos Klubas.

PAMINĖJIMAS

Mirties

Vlado Norkaus

rankelių darbelius, 
j kiemeli ir takelį, 
į darbelį. Tamsioj 
neatidarau durelių,

Rožė Stripinis, 
Putvinskaitė ir 
baliauskas.

Kas liečia dainininkus, 
tai mūsų publikai yra žino
mi ir mylimi jie visi, 
jų visas 
merdėtų.
certe bus naujanybė, tai 
tas, kad buvusioji meno pa
žiba Putvihskaitė (Balkie- 
nė) grįžta prie dainavimo, 
ir šiame koncerte ji pasiro
dys su daina.

Koncertas įvyks balandžio 
23 d., M.ontelloje, Tautiško 
Namo viršutinėj salėj, 1:30 
vai. popiet. Po koncerto bus 
bankietas apatinėj salėj.

Pavasarį visiems ūpas pa
kyla su gamtos atgijimu. 
Senesnio amžiaus žmogui 
ūpas neiškyla pačioj augš- 
tumoj ir jis greičiau išsi
sklaido ; kai kūnas su ne
galuoja, jam reikia vaistų. 
Taip pat ir su mūsų meni
niu ūpu — jam reikia dai
nos. Nelaukite namie mir
ties, tegu ji tinginius pasi
ima. Būkite koncerte ir su
stiprinkite savo sveikatą, o 
ūpą pakelsite iki jaunų die- 
mu! Jaunutis

Be 
mūsų veikimas 
Kas šiame kon-

i BALTIMORE, MD. l

Vincui Jakščiui--Senam Vincui

Nuoširdžiai reiškiame užuojautą jo mielai dukteriai 
Elzbietai, jos vyrui ir šeimai, taipgi jo giminėms ir 
draugams, kurių jis tūrėjo daug. Kur tik skamba

(: lietuviškas'žodis, .jis visuomet bus didžiai gerbiamas.

J. E. Balsiai O. Kučiauskaitė
J. Deltuva p. O. Pa’serskiai
J. U. Staniai P. Kup'riūnai
J. Kasparavičia Joniškietis ir
B. Petraitis žmona Cicilija
F. J. Pyvariūnai E. Kuncienė
J. F. Deltuvai M. Seinys
J. Urbutis_______________________________________ 1

Mielas Vladeli, jau keturi mėnesiai praėjo kaip pa
likai mane sergančią ir gailiai verkiančią. Nustojo pla
kus tavo skaudanti širdelė, ir turėjai iškeliauti į šaltą 
žemelę. Man be tavęs liūdnos dienelės ir ilgos nakte
lės. Kai pažiūriu į tavo darbščių 
ašarėlės byra, žiūriu pro tą langelį 
kur aš tave akelėmis palydėdavau 
naktelėj neskamba daugiau varpelis,
pro kurias pareidavai iš sunkaus darbelio. Pavasario sau
lelė jau išdžiovino žemelę, tik mano gailių ašarėlių ne
išdžiovino. Mielas Vladeli, iš saulėtos Floridos žada at
važiuoti mano dukrelė, žentelis ir anūkėliai aplankyti 
mane ir tavo kapelį. Tai mes visi—sūnelis, martelė ir 
anūkėlis—ateisim‘6 pas tavo kapelį, atnešime gražių gė
lelių, pasodinsime 
Vladeli, po sunkių 
nepamiršiu iki pati

Tebūna lengva

ir ašarėlėmis palaistysime. Mielas 
darbelių ilsėkis ramybėj. Aš tavęs 
pas tave į žemelę ateisiu.
tau Amerikos žemelė.

ANNA NORKIENĖ 
8199 Rathbone Ave. 
Detroit, Mich.

LAISVES AUKSINlO JUBI LIE JAUS
KONCERTAS IR BANKETASp

•*

Rengia Mass. Lietuvių Meno Sąjungos- 2-roji Apskritis atžymejimūi “Laisvės’’ auksinio jubiliejaus.SEKMAD. BALANDŽIO 23 APRIL
Lietuvių Tautiško Namo Svetainėje, Montello, Mass

MONTELLO VRYŲ DAILŪS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL. POTSUS
Visi gerai lavintais balsais, dainuos šio koncerto programoje

Šauni Dainy Programa, kurią atliks:

KLAIPĖDOJE NUKRITO 
METEORAS

Klaipėda. — Balandžio 12 
dieną Klaipėdos mieste pro 
langą į vieną butą įkrito 
karštas meteoras apie 10’ 
uųcijų.

Pasirodė, kad meteoras 
yra iš ‘Ungliūrūkštinių ifti- 
riėValų,- kurių gamtoje labai 
retai pasitaiko rasti.

Havana. — KubCs vy
riausybė ir darbo žmonės 
sveikino TSRS su laimėji
mu kosmoso erdvių ūžka-

MK Pradžia 1:30 valandą dieną

X
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GEDULO MITINGAS
Leono Prūseikos 

mirties paminėjimui
Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos Centro Komitetas 

ir LLD Pirmoji Kuopa

Sekmad., Balandžio 23 April
Pradžia 2-rą valandą popiet.

Sakys kalbas:
V. ANDRULIS, “Vilnies” redaktorius, iš Čikagos 
ROJUS MIZARA, “Laisvės” redaktorius 
ANTANAS BIMBA, “Šviesos” redaktorius 
IEVA MIZARIENĖ, KATRINA PETRIKIENĖ 
PRANAS BUKNYS

NASTĖ BUKNIENĖ skaitys Prūseikos eilėraščius

Schwabeii Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji! Skaitlingai susirinkime atiduoti pa
garbą didžiajam kovotojui už laisvę ir šviesesnę ateitį 
dirbančiajai žmonijai. Susipažinkime su Leono Prūsei
kos gyvenimu ir jo atliktais dideliais darbais žmonijos 
labui.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

Į Gal patėmijote tre č i a m e 
jubiliejiniame “Laisvės” nu
meryje tilpusią n u o t r a ūką 
ALDLD suvažiavimo, įvykusio 
4919 m. Brooklyne?

Suvažiavimas, kaip matosi, 
buvo skaitlingas — vyrais, bet 
poteris tik viena tedalyvavo. 
Atrodo, tuo metu moterys ne-
buvo ALDL Draugijoje veik
lios.
I.Tiesa, pažangiosios moterys 
tuo metu aktyviai veikė sava
me susivienijime — Lietuvių 
Moterų Progresyviame Susi
vienijime. Jos ir savo žurna
lą išleidinėdavo.
- Dabar laikai ir sąlygos pasi
keitė. Pažangiosios moterys 
aktyviai veikia ALDL Drau
gijoje, daugeliui kuopų jos 
Vadovauja.

y LaisvieČiai sėkmingai bai
gė jubiliejinį vajų. Vilniečiai 
daug kuo padėjo. Dabar mes 
(Jsame skolingi vilniečiams.
- “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimas įvyksta šių metų gegu
žės 7 dieną. LaisvieČiai ne
atsiliks nepasveikinę vilniečių 
ir neįteikę dovanų.
- Brooklyno apylinkėje pra
džia jau padaryta. ALDLD 
Centro Sekretorius Jonas Gry
bas apsiėmė smarkiai padirbė
ti, o mes visi turime jam pa
dėti — kas su doleriu, penki
ne, dešimtine ar didesne suma. 
Laukiame atsiliepimo.

Balandžio 14 d. “Laisvės” 
laidoje tilpo kunigo K. J. Gu- 
to laiškas ir buvusio kunigo J. 
Ragausko atsakymas.
- Nežinau, ar visi skaitytojai 
tą viską perskaitė. O tai svar
bu visiems perskaityti. Dar 
daugiau. Reikėtų tą paduoti 
ij1 tiems, kurie “Laisvės” ne
skaito, kad ir jie pasiskaitytų. 
7 Tai labai svarbi medžiaga — 
Ypač tikintiesiems žmonėms.

Lisabonas. — Angoloje 
portugalai užmušė 13 neg- 
nj. 
įf

KUBOS DARBININKAI 
BAUS KENKĖJUS

Havana. — Raul Castro, 
Kubos gynybos ministras, 
sakė: “Mes suteikiame ga
lią cukraus gaminimo dar
bininkams patiems teisti 
ir sušaud y t i kenkėjus”. 
Kaip žinia, Kuba apginkla
vo darbininkus ir žemdir
bius.

MIRUS

Draugui Leonui Prūseikai
' Netekus to didžio vado, mokytojo, rašytojo ir 
organizatoriaus, pažangus judėjimas neteko 
savo geriausio draugo. Mūsų širdinga užuo
jauta jo giminėms ir artimiesiems, taipgi “Vil

nies” personalui ir draugams.
AIDO CHORAS 

Brooklyn, N. Y.

Sekmad.. Balandžio 30 April. Pradžia 4 vai. popiet

NEWARK, N. J.

Mirus

Leonui Prūseikai 
ir

Senam Vincui
Reiškiame giliausią užuojautą jų giminėms 

ir visiems draugams.
W. Murkus
L. Luckauskas
V. Tyliūnas 
Antanina Stenionis

J. ir A. Staneliai 
G. ir A. Jamison 
P. Casper 
Joseph Slevis

6 p.-—Laisve (Liberty)—Antr., baland. .(April) 18, 1961

Juozas Bimba vėl 
pasiduoda ligoninėn

Mūsų senas bendradar
bis ir veikėjas Jubzas Bim
ba rašo savo broliui Anta
nui, kad jis balandžio 20 
dieną pasiduoda ligoninėn 
dėl operacijos. Operacija 
esanti reikalinga ant krūti
nės. Tik operacijos pagalba 
gydytojai gal galėsią nusta
tyti skaudėjimo ir patini
mo priežastį. Jis pats neži
nąs, kaip ilgai teks ligoni
nėje išbūti. Taipgi nepasa
kyta, į kokią ligoninę išei
na — veikiausia į kurią 
nors ligoninę Patersone.

Mes nuoširdžiai linkime 
Juozui sėkmingai nugalėti 
ligą ir pataisyti savo svei
katą. 
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AIDIECIAMS
Specialioji Pamoka šią 

savaitę įvyks antradienį, 
balandžio 18 d. Valdyba

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Banketas ir koncertas atžymėji- 
mui “Laisvės” auksinio jubiliejaus 
bei 50 metų jos gyvavimo sukakties 
yra sumanytas per Mass, valstijos 
LMS apskrities, o rengia Montello 
Vyrų Dailės Grupė, įvyks sekma
dienį, balandžio (April) 23 d., Liet. 
Taut. Namo salėje, G68 N. Main 
St., Montello. Pradžia 1:30 popiet.

Koncertas bus viršutinėje salėje, 
įėjimas $1.50. Po koncerto bus duo
dami valgiai apatinėje salėje. Už 
valgius įėjimas atskirai. Dalyvau
kite ir vakarienėje kartu su meni
ninkais, prie namie gamintų val
gių. Visus širdingai kviečia rengė
jai. | (31-32)

HARTFORD, CONN.
Žaislų pare, rengia Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų Draugija, įvyks šešta
dienį balandžio (April) 22 d., 157 
Hungerford St., pradžia 2-rą vai. 
popiet. O 5.30 vai. p. m. bus duoda
ma vakarienė. Dovana $2.00. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Komisija (31-32)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės (May) 7 d„ 

Aido Choras rengia pavasarinį kon
certą. Ruošiama įvairi programa 
iš vietinių menininkų' ir dalyvaus 
Montello Vyrų Dailės Grupė, taipgi 
tariamės ir su kitais menininkais, 
koncerto pradžia 2-rą vai. popiet. 
Vieta — Lietuvių salėje, 29 Endi
cott St. (30-31)

PHILADELPHIA. PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 14 dieną, svetai
nėje 1150 N. 4 th St., 7:30 vakare. 
Bus išduotas raportas nuo lietuviš
kų filmų rodymo ir turėsime pa
sitarti apie vasarinę veiklą.

Reikės išrinkti komisiją dėl vyki
mo į baltimoriečių pikniką birželio 
10 d. Valdyba (29-30)
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Gegužės Pirmoji bus minima 
Washington© aikštėje

Šiemet New Yorko gy
ventojai jau 75-tą kartą ap
vaikščios Gegužės Pirmąją, 
kuri pirmą kartą buvo mi
nima 1886 metais. Per de- 
sėtkus metų New Yorko 
darbo masės Gegužės Pir
mąją minėjo ruošdami ei
senas gatvėmis ir masinius 
susirinkimus Union Square 
aikštėje.

Bet pakilus reakcijai 
prieš darbo žmones, Union 
aikštę miesto valdininkai 
atidavė 14-tos gatvės biz
nieriams neva jų susirinki
mams. Tikrumoje, tai buvo 
tik priedanga užkirsti ke
lią darbo žmonėms susi
rinkti Union Sq. aikštėje. 
Labai gerai padarytų mies
to majoras Wagneris, jeigu 
jis pašalintų tą neteisybę ir 
New, Yorko darbininkams 
1962 m. grąžintų Union Sq. 
susirinkti minėti Gegužės 
Pirmąją.

šiemet Gegužės Pirmoji 
bus minėta pirmadienį, ge
gužės 1 d., nuo 4 vai po 
pietų i k i 8 vai. vakaro, 
Washington Square aikš
tes rytinėje dalyje.

Gegužės Pirmosios Ko
mitetas jau išleido lapelius 
ir paruošė gražius plakatus 
išstatymui languose. Orga
nizacijos ir pavieniai asme
nys lapelių ir plakatų gali 
gauti: May Day Committee 
raštinėje, 130 East 16th St., 
Manhattan©, arba telefonu 
užsisakyti: AL 4-8350.

Pirmuose lapeliuose iš
kelti obalsiai: Už nedarbo 
apdraudą per .visą laiką, 
kol žmogus nedirba; 6 va
landų darbo dieną; už tai
ką pasaulyje ir už lygias 
teises .visoms... tautoms ir 
rasėms.

Kituose, lapeliuose bus iš
kelta. jaunimai .reikalai ir 
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‘ZAPOROŽIETIS UŽ DUNOJAUS’ 
TRIJŲ AKTŲ OPERETĖ

Suvaidins Aido Choras, vadovaujant Mildred Stensler

Aido Choras, kuris rengia ir suvaidins šią operetę, vadovaujant Mildred Stensler

Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna žavėjančios muzikos ir juokų. 

Vertinga kiekvienam ją pamatyti. Kviečiaime lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti!
Bilietas $1.50 I Aido Choras

kova prieš intervenciją Ku
boje.

Gegužės Pirmosios komi
tetas lapelius ir plakatus 
suteikia už labai mažą au
ką, kuri reikalinga minėji
mo išgarsinimui ir paruo
šimui.

Aido choro operete
Aido choras statys opere

tę balandžio 30 d., Schwa- 
ben Hali, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyn, N. Y.

Jau tilpo “Laisvėj” trum
pi bruožai apie tą gražų 
parengimą. Veikalas “Za
porožietis už Dunojaus” 
yra labai gražus. Vaidins 
mūsų geriausi talentai, ku
rie yra labai gražiai atsi
žymėję kaip vaidinime, taip 
dainose. Mildred Stensler 
juos moko ir į pamokų pa
baigą juos gerai pakočios.

Choras šiandien gerai 
stovi nariais, bet paramos 
visuomet reikia ir reiks, ir 
tas nuo mūsų visų priklau
so. Remsime, turėsime jį il
gam laikui. Be finansinės 
paspirties choras negales 
gyvuoti. Mūsų nuoširdi vi
suomenė visada yra pasi
rengus pas aidiečius ateiti 
paremti ir patys išsinešti 
malonų įspūdį iš choro pa
rengimo.

Kaip visada, taip ir da
bar choras jūsų nesuvils.

Aidas laukia daug svečiu 
į šį parengimą.

Vėliausioje mano kores
pondencijoje praslydo ne
paminėta, kad laike choro 
šurum burum K. Rušins- 
kienė padovanojo pyragą ir 
kad S. Sasna p a g e 1 b ė j o 
šeimininkėms vakari e n ę 
gaminti.

Aido korespondentas
V. Kazlauskas,

Moterų atidai j
Moterų Klubo svarbus 

susirinkimas įvyks balan
džio 19-tą, 7:30 vakaro,' 
Kultūros Centre. Prašome ' 
visas narės čia būti.

Valdyba

Paieškojimai
Ieškau brolio Civinckio Kazio, s. i 

Kazio. Anksčiau gyveno Detroit, . 
Mich., o vėliau išėjo dirbti ant ūkio. j 
Jei jis miręs, tai gal jo žmona gy
va, po tėvais jos pavordė Lietu- i 
vaite. O gal vaikai galės atsiliepti. ' 
Mano adresas. Civinckaitė-Čižikienė j 
Anelė, Prienų rajonas, Bolbieriškio 
miestelis, Lithuania, USSR.

Ieškau giminių Adelės, Onos ir i 
Jono Mičiulių, anksčiau gyvenusių j 
Kybartų mieste, o prieš didįjį karą, 
1914 m., išvykusių į JAV. Mano i 
adresas: Čižauskaitė-ešrgelienė, d. 
Jono, Vilkijos rajons, Veliuona, 
USSR.

Pittsburgh, Pa. — Dr. J. 
A. Perrone sako, kad rūky
mas didina vėžio liga susir
gimus.

J. GASIūNAS IŠSKRIDO 
I SAN FRANCISCO 
Gavęs žinią iš San Fran

cisco, kad ten pasimirė jo. 
uošvis Petras Norkus, nit\- 
sų veikėjas Jonas Gasiūnds 
sprusminiu lėktuvu pirma
dienio popietę išskrido j lai
dotuves. Veikiausia jis ten 
pabus keletą dienų.

Linkime Jenų i laimingos 
kelionės.

Sveikina “Vilnį”
Sekami brooklynie č i a i 

sveikina dienraščio “Vil
nies” šėrininkų suvažiavi
mą:

Walter Keršulis .. $5.00
S. Titanis ............... 2.00
Po $1 pridavė: P. Viš- 

niauskas, EI. Kasmočienė 
ir Julius Kalvaitis.

Laukiame daugiau svei
kinimų.. “Vilnies šėrininkų 
suvažiavimas įvyks gegu
žės 7 dieną.

J. Grybas




