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KRISLAI
Pagerbsime L. Prūseiką. 
Roselando Aido Choras. 
Dėl agresijos prieš Kubą. 
Ką sakys Brazilija, Meksika?

— Rašo R. Mizara —

Sekmadienį, balandžio 2: 
d., prašau visus laisviečius, vi-j 
sus pažangiuosius lietuvius, vi-1 
^iis buvusius Leono Prūseikos 
draugus ir bičiulius 
ti į Schwaben Hali, Brookly- ‘ sienio 
ne.

Ten ' bus gedulo 
kuriame pagerbsime kovo 24 ’ 
d. mirusį įžymųjį Amerikos; 
lietuvių veikėją, i 
rašytoją Leoną Prūseiką.

Gyvendamas Am e r i k o j e ’ kurių teritorijoje tos jėgos 
apie .->0 metų, L. Prūseiką ; organizuojasi ir JAV jas 
atidavė <’ 
lams visa, ką jis turėjo 
riausio. Jo 
lis nuostolis 
tuviams, o 
tautai.

KUBOS LIAUDIS U2PU0LIM4 ATMUŠĖ! KAS BUS TOLIAU?% v

'Kuba skundžiasi Jungtinėms 
’'Tautoms prieš invaziją

Kubos liaudis yra 
vieninga kovoje

Viso pasaulio žmonės sujudo 
prieš intervenciją Kuboje 'j

Jungtinės Tautos, N. Y. 
Dr. Raul Roa, Kubos už- 

ministras, įteikė 
Į Jungtinėms Tautoms skun- 

TnvnS Jungtines Valsti-
i jas. Skunde pareiškė, kad 

publicistą, į ginkluotų jėgų užnugaryje 
(stovi Jungtinės Valstijos,

susirink-

metų, L.
darbo žmonių reika- 

ge- 
mirtis — didžiū
ne tik JAV lie
ji" visai lietuvių

Mitinge, be kitų, kalbą sa
kys “Vilnies” reda k t o r i u s 
Vincas Andrulis, kuris su ve
lionių per ilgus metus kartu 
dirbo. • i

Leonas Prūseiką ' Niujorko 
lietuvių visuomenei buvo tiek 
pat pažįstamas, kaip ir Či
kagos, kaip ir kitų JAV mies
tų lietuviams. Jis čia per apie 
penkioliką metų gyveno ir 
veikė.

f, Jam mirus, Čikagos lietų
jų visuomenė Leoną pager- 

y be labiau negu kurį kitą mū
sų šalies lietuvių veikėją.

Jį iškilmingai pagerbė ir 
Vilniaus darbo žmonės.

Pagerbkime ir mes jį, bro
liai ir sesutės, gedulo mitin
ge sekmadienį.

organizuojasi
I finansuoja.

Raul Roa sakė, kad tą 
gali kiekvienas amerikietis 
matyti televizijoje, per ku
rios tinklus rodo, kaip suo
kalbininkai organizuojasi, 
ginkluojasi, lavinasi Flori-

doje ir kitose Jungtinių 
Valstijų valstijose.. Jis sa
kė, kad čia pat New Yorke, 
Jungtinių Tautų pašonėje, 
yra užpuolikų centrai, 
nurodė Kubos pabėgėlių 
centrų antrašus, organiza
cijų vardus ir jų vadus.

Jis sakė, kad ambasado
riaus Stevensono pareiški
mas, būk JAV “nesikiša i 
Kubos reikalus”, neatitinka 
teisybei. Ką gi pasakytų 
Stevensonas, jeigu Kuboje 
būtų taip organizuojamas 
užpuolimas prieš Jungtines 
Valstijas?!.

Fidel Castro, 
išleido 

kad po trijų

Havana.
Kubos premjeras, 
pareiškimą, 
dienų kovų liaudies armi
ja, milicija, orlaivy nas ir 
laivynas atmušė priešų in
vaziją. Suėmė nemažai 
priešų į nelaisvę, d a u g 
ginklų ir amunicijos, Jung
tinių Valstijų gamybos. Sa
ko, kad tarp kitų ginklų 
suėmę ir didelių tankų.

Pareiškimas sako, kad 
kovos buvo žiaurios. Daug 
įsiveržėlių užmušta, bet ir 
Kubos gynybos jėgų nema
ži nuostoliai.

Kubos vyriausybė pa
skelbė, kad jos priešlėktu
vinė gynyba nušovė 
lėktuvą, kurį vairavo 
rikietis Leo Francis 
litz.

Vėliausios žinios
Tarybų Sa

The New

JAV 
anie- 
Ber-

'Mes laimėsime/ 
sako Kubos mariai

Havana. — Kubos liau
dies vyriausybė išleido du 
pareiškimus. Apsišaukime į

re-nenugalima, kurią gina 
voliucinė ir didvyriška liau
dis... Sušukime kuo garsiau

Apie tą patį laiką, kai mū
sų laikraštis “Laisvė” minėjo 
savo penkiasdešimtmetį, Rose- 
lando Aido Choras taipgi mi
nėjo savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį.

Visų laisviečių vardu nuo
širdžiai sveikinu Roselando 
Aido Chorą, jo vadovus, jo 
solistus, jo mokytoją Daratė- 
lę Murelienę. Geriausios ai- 
diečiams sveikatos ir kūrybi
nės sėkmės!

Na, o mūsų, niujorkiečių, 
aidiečiai, rūpestingai ruošiasi 
pastatyti operetę “Zaporožie
tis už Dunojaus.” Tai bus ba
landžio 30 d.

Mūsiškiai aidiečiai, beje, 
feavo penkiasdešimtmetį minės 
turbūt sekamais metais.

a Agresoriai užpuolė Kubą. 
Nepatinka jiems Kubos san
tvarka, kuri aprūpino valstie
čius žeme, darbininkus —dar
bu, kuri užtikrino liaudžiai 
gerą ir laimingą rytojų.

Tie, kurie organizavo prieš 
Kubą invaziją, nori, kad Ku- 
bon būtų grąžintas fašizmas, 
kad liaudis būtų ir vėl paverg
ta.

Kaip visa tai sutaikyti su 
prezid. Kenedžio anuo metu 
padarytu pareiškimu, kad Lo
tynų tautos turi teisę pačios 
savo likimu apsipsręsti?

Argi ne kiekvienam aišku, 
kad pradėta Kubon invazija 
buvo organizuota mūsų šalyje, 
kad liaudies priešus ginklavo 
Amerikos kapitalas — tai su 
Washington© žinia?

į Na, o kas būtų, jei dėl ag
resijos prieš Kubą užsiliepsno
tų pasaulinis karas?

Tikėkime, kad Kubos 
flfs, vadovaujama Fidelio 

7tro, užpuolikus nugalės,

liau-
Kas- 
kad 

“Viskas “ramiai” ten išsispręs, 
kad “platesnis” karas ten ne
kils.

kubiečius tarp kitko sako: ir su didžiausių pasiryži
“Po priedanga svetimos 

valstybės lėktuvų ir karo 
laivų išsikėlė priešų jėgų į 
pietus nuo Las Vilias. Mū
sų revoliucinė armija kovo
ja jų sunaikinimui. Mes ko
vojame gindami tėvynę 
prieš Jungtinių Valstijų 
imperialistų samdinius.

“Mūsų armija jau laimė
jo pergalių. Liaudis mobili- 
zuojasi savo laisvių gyni
mui. Pir m y n, kubiečiai, 
ugnimi ir geležimi atsaky
kite barbarams, kurie nori 
atimti jūsų laisvę.

“Jie nori atimti mūsų 
laisvę ir grąžinti vergiją. 
Jie atėjo, kad atimti žemę 
iš žemdirbių... Mes kovoja
me, kad apginti žemdirbių 
kooperatyvus. Jie nori at
imti fabrikus ir cukraus 
gamybą nuo liaudies, ka
syklas nuo žmonių. Mes ko
vojame, kad apginti mūsų 
fabrikus ir mūsų kasyklas.

“Jie įsiveržė į šalį atimti 
mūsų 
dukras, 
kurias Kubos revoliucija 
davė liaudžiai. Jie užpuolė 
mus, kad atimti negrų vy
rams ir moterims laisvę ir 
žmonių teises, kurias revo
liucija jiems suteikė.

“Mes priversti kovoti, 
kad išlaikyti Kubos liaudies 
laisvę. Jie atėjo atimti iš 
darbininkų darbus, mes tu
rime kovoti, kad išlaikyti 
laisvą Kubą. Jie atėjo su
naikinti mūsų tėvynę, o 
mes turime ją apginti.

“Pirmyn kubiečiai! Visi 
į savo vietas ir darbus. Pir
myn! Mūsų revoliucija yra

mu? “Lai "gyvuoją laisvoji 
Kuba! Mes turime laimėti!”

Maskva.
jungos spauda rašo, kad už 
įsiveržimą į Kubą yra atsa- 
komingos Jungtinės Valsti
jos — Amerikos imperialis
tai. “Izviestija” rašo:

“Visame pasaulyje di
džiausias žmonių pasipikti
nimas dėl Amerikos inter
vencijos Kuboje... Šioje ko
voje Kubos ; liaudis nebus 
vienaip Amerikos ; imperia
listai1 papuošė ginkluotą in-

priešakyje JAV ambasados 
rūmų su obalsiais: “Šalin 
rankas nuo Kubos!”

New Yorkas. — Sekma
dienį ir pirmadienį prie 
Jungtinių Tautų cen t r o 
demonstravo virš 2,000 
žmonių, reikalaudami sulai
kyti “JAV intervenciją Ku
boje”.

Bogota, Kolombia. :

Balandžio 18 d 
York Times” redakciniame 
rašo:

“Tai nėra slaptybė, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė gelbėjo K 
geliams per ištikus 
sius, teikdama ii 
lų, besilavinimo pagalba ir 
kitų reikmenų Jungtinių 
Valstijų teritorijoje irGua- 
temaloje. Tas buvo plačiai 
publikuota ir šiąndien ne
galima ignoruoti... Mes pa
dėjome, ir galimas daiktas, 
vėl padėsime, jeigu tik bus 
reikalas Kubos pabėgė
liams”. Šis “N. Y. Timeso”

ūbos pabė- 
mėne- 

ems gink-

redakcinis aiškiausiai pasa
ko, kas stovi intervencijos 
užnugaryje.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Janos 
Qpadros pasipiktino įsiver
žimu i Kuba ir, tarpe kit
ko, sakė: “Mes laikomės 
principo, kad kiekvienos 
šalies žmonės turi patys sa
vo reikalus tvarkyti, kad į 
šalies vidaus reikalus netu
ri kitos valstybės kištis”.

Maskva. — Virš 50,000 
žmonių demonstravo prie 
JAV ambasados rūmų ii' 
šaukė: “Šalin rankas nuo 
Kubos!”

Labai pablogėjo JAV 
su TSRS santykiai

žemdirbiųsūnus, 
mūsų mokyklas,

Man rodosi, šiuo laiku, kai 
Kuboje vyksta mūšiai su įsi
veržėliais liaudies priešais, 
daug reikštų, jei Brazilijos ir 
Meksikos vyriausybės prašne
kėtų atviriau ir drąsiau prieš 
įsiveržėlius ir tuos, kurie juos 
organizuoja. I

Kubos vyriausybė kitą tei-venciją, nes Kubos liau- Plakatai: 
„•Piškimn ižlpidn i .Tuno-. dies revoliucija, tai pradžia kee No!pareiškimą išleido į Jung

tinių Valstijų žmones, ku
riame sako, kad Kubą už
puolė “Jungtinių Valstijų 
imperialistai”, bet ne liau
dis. Kubiečiai pasis ako, 
kad jie kovos po obalsiu: 
“Tėvynė arba mirtis”. Ku
ba sako, kad turi Lotynų 
Amerikos ir viso pasaulio 
nuoširdžių žmonių simpati
ją, nes ji kovoja už teisybę, 
už laisvę ir veda teisingą 
apsigynimo kovą.

Kubos vyriausybė sako, 
kad ji nesikiša į kitų šalių 
reikalus, nekam netrukdo 
tvarkyti savo reikalus, kaip 
patinka, to paties ir ji 
trokšta, bet JAV imperia
listai neleidžia jai ramiai 
tvarkyti savo reikalus.

T. Sąjungos atstovo 
Menšikovo padėka
Laisve
Lithuanian Semi-Weekly 
Ozone Park, NY 
Gentlemen,

Thank you very much 
for your congratulations on 
the historic occasion —■? the 
first Soviet astronaut’s 
space flight.

This victory is another 
elequent proof of what free 
men living in a socialist 
society can attain within a 
historically short period of 
time.

We regard this event as 
a victory of all mankind 
and we are pleased that 
the joy of victory is being 
shared by the American 
people together with the 
Soviet people.

Sincerely,
Mikhail A. Menshikov 

Ambassador

revoliucijos Lotynų - Ameri
koje prieš JAV imperialis
tų viešpatavimą”.

Mexico City.’ — Virš* 25,- 
000 žmonių demonstravo 
protestuodami < prieš inter
venciją Kuboje. Buvęs 
Meksikos prezidentas gene
rolas Cardenas sakė kalbą.

Karakas. — Apie 10,000 
studentų ir darbininkų de
monstravo už Kubos res- 
publiką. r

Guatemala. — 2,000 stu
dentų demonstravo prie 
JAV ambasados ir rekala- 
vo sulaikyti invaziją Kubo
je.

La Paz. —Virš 3,000 stu
dentų demonstravo prie 
JAV ambasados, protestuo
dami prieš intervenciją Ku
boje.

Pekinas. — Visuose Kini
jos didmiesčiuose įvyko de
monstracijos už Kubą. Šim
tai tūkstančių žmonių daly
vavo ir reikalavo teikti Ku
bai Pagalbą.

Belgradas. — Jugoslavi
jos laikraščiai rašo, kad įsi
veržimas Kubon yra pa
ruoštas Jungtinių Valstijų 
imperialistų.

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako: “Lai Jungtinių 
Valstijų imperialistai ne
mano, kad jie turės reikalą 
vien tik su Kubos liaudi
mi... Kubai ateis į pagalbą 
visa kultūriška žmonija”.

Briuselis. — 60 Briuselio 
universiteto profesorių su
organizavo komitetą teiki
mui pagalbos Kubai

New Yorkas. —. čionai 
kasdien įvyksta demonstra
cijos už Kubą. Jungtinės 
Tautos iš daugybės šalių 
gauna protesto rezoliucijas 
prieš JAV invaziją Kubon.

Buenos Aires. — šimtai 
studentų dem onstravo

Bogota, Kolom bia. —virs 
500 studentų demonstravę 
prie JAV ambasados su 
plakatais: “Cuba Yes, Yan- -- p

Karakas, Venezuela. — 
Atstovų butas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, pasisa
kydamas prieš amerikiečių 
intervenciją Kuboje. Prie 
parlamento įvyko masinės 
demonstracijos po obalsiu: 
“Rankas šalin nuo Kubos!”

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėlių vadai sako, kad in
vazija pasibaigė, nes prieš 
juos kubiečiai metė galin
gas jėgas. Sukilėlių vadai 
sako, kad dalis įsiveržėlių 
prasimušė į Escambray 
kalnus ir ten susivienijo su 
“partizanais”.

Montevideo, Urugvajus. 
—Virš 1,000 studentų de
monstravo už Kubą ir 
smerkė intervenciją.

Santiago, Čilė. — Šimtai 
studentų demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų atstovy
bės. Dvi bombos numesta 
prie JAV namo, kuriame 
randasi W. R. Grace Co.

Mexico 
studentų 
Kubą ir 
American 
Cuba! Stop Yankee attack 
on Cuba!”

Roma. — Šimtai studen
tų demonstravo prie JAV 
ambasados ir reikalavo su
laikyti intervenciją Kuboje.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos laikraščiai pasisakė už 
Kubą ir smerkia invaziją. 
Jie rašo, kad JAV valdžia 
remia invaziją, nes to rei
kalauja monopolistai, kurie 
Kuboje neteko fabrikų ir 
nuosavybių.

Miami. — Kubos pabėgė
liai šimtais rašosi į milita- 
rinius būrius, kurie vyks 
karui į Kubą. Jungtinių 
Valstijų karo laivą “nupir
ko” kubiečių kapitalistas 
S. Rabun, ir juomi veš pa
bėgėlius karui.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė išleido 
pareiškimą Kubos reika- 
jąisr Paręįškįme . sąko, kad 
intervencijos jėgos išlipo 
po priedanga Jungtinių 
Valstijų karo laivyno ir or- 
laivyno, interventai buvo 
išlavinti JAV.teritorijoje ir 
jų ginklais apginkluoti

TŠRS pareiškimas sako, 
kad intervenciją suorgani
zavo JAV monopolistai, ku
rie neteko Kuboje fabrikų, 
žemės plantacijų ir cukraus 
gamybos šaltinių.

Chruščiovo laiškas
Chruščiovas, TSRS prem

jeras, prisiuntė JAV prezi
dentui Kenedžiui laišką, 
kuriame sako:

“Niekam nėra paslaptis, 
kad ginkluotos gaujos, ku
rios įsiveržė į Kubą, buvo 
išlavintos ir apginkluotos 
Jungtinėse Valstijose. Lėk
tuvai, kurie bombarduoja

City. Šimtai 
demonstravo už 
šaukė: “Down 
imperialism in

Francūzija prieš J. T 
jėgų siuntimą

Paryžius. — 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė, kad Frąnc.ūzija yra 
priešinga siuntimui Jungti
nių Tautų militarinių jėgų. 
Jis sako, kad 
neduos nei savo 
jėgų Jungtinėms Tautoms, 
nei nerems finapsiniai, jei
gu kur nors J. T. siųs mi
litarinių jėgų.

Kaip žinia, i Jungtinių 
Tautų jėgų vartojimas 
Kongo respublikoje tik pa
kenkė tos šalies liaudies 
reikalams. Tarybų Sąjunga 
ir kitos socialistinės šalys 
atsisakė finansuoti J. T. jė
gų laikymą Konge, o vėliau 
prie to prisijungę Francū
zija, Brazilija ir 
šalių.

rancūzijos

Francūzija 
militarinių

eilė kitų

ndonezijosJakarta.
spauda pasmerkė invazija, 
kaip mažumos kontrrevo- 
liuciją prieš Kubos liaudį.

Kubos miestus, yra Jung
tinių Valstijų, kad bombos, 
kurias mėto tie lėktuvai, 
taijY pat .yra pagamintos 
JAV”. ■ J ' \

Chruščiovas kreipiasi į 
prezidentą, ragindamas su
laikyti tą intervenciją, kol 
dar nėra pervėlu. Jis nuro
do, kad, prie dabartinių 
ginklų, “mažasis karas” 
tuojau gali pavirsti į pa
saulini. TSRS premjeras 
sako, kad jeigu intervenci
ja į Kubą nebus sulaikyta, 
tai “Tarybų Sąjunga ir ki
tos taiką mylinčios šalys 
suteiks tokią pagalbą, ko
kios tik reikės Kubos liau
džiai atmušimui to užpuo
limo”.

Kenedžio atsakymas
Prezidentas Kenedis tuoj- 

jau atsakė Chruščiovui. 
Kenedis sako, kad būk 
Chruščiovas nežino tikros 
padėties Kuboje, kad ten 
nėra demokratijos, kad iš 
jos yra pabėgę 100,000 
žmonių i kaimyniškas šalis.

Kenedis sako, kad JAV 
militarinės jėgos nedaly
vauja Kubos užpuolime, 
bet, jeigu kiti kišis, tai ta
da jos “išstos prieš išlauki
nę agresiją ap g y n i m u i 
Amerikos pusrutulio”. Jis 
pareiškė simpatijas kubie
čiams, “kurie kovoja už de
mokratijos laisvę”, tai yra, 
interventams.

PATINKA HITLERIO 
“DARBO BATALIONAI”
Bonna. — Willy Weyer, 

“Demokratų partijos” va-j 
das, pareiškė, kad Hitlerio 
organizuoti “darbo batalio
nai” buvo labai geras daly
kas, nes “jie tarnavo jauni
mui kaip mokykla”.

Visas pasaulis dabar jau 
gerai žino, ko vokiečius 
jaunuolius išmokė hitleri
ninkai.

Paryžius. —Dabar Fran
cūzija jau turi 1,655 preky
bos laivus, bendrai 4,873,- 
000 tonų įtalpos.

i
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Sulaikyti agresiją prieš Kubą!
TAIGI, ATSITIKO, kas buvo laukta, ko buvo tikė

tasi, ką Kubos valdžia jau seniai pranašavo: pradėta 
invazija prieš revoliucinę Kubos liaudį, pradėjusią nau
ją, laisvą gyvenimą.

Kapitalistai ir jų agentai per daugiau kaip metus 
organizavo ir ginklavo govėdas, kad jos plėštų, degintti 
šalį, kad ruoštų kelią sugrįžimui Batistos ir kitų galva- 
riezų valdžios, kad atimtų iš valstiečių žemę, koopera
tyvus ir viską, ką liaudis įsigijo per pastaruosius porą 
metų.

Kiekvienam yra aišku, kad invazija buvo ruošta 
Jungtinėse Valstijose. Nėra paslaptis, kad mūsų šalies 
Aaldža tai žinojo, kad JAV kapitalistai invaziją finan
savo.

Baisu ir pamislyti, kas būtų, jei agresoriui pavyk
tų nuversti liaudies valdžią, vadovaujamą Dr. Castro.;

Bet tai ne viskas. Ši agresija prieš Kubą gali išsi
plėtoti į baisų karą, gali uždegti tokį gaisrą, kuris pra
žudytų daug žmonių.

Mes esame tikri, kad, jeigu tik mūsų prezidentas 
tartų aiškų žodį, jei jis pasmerktų agresorių, jei neduo
tų jam ginklų, tai ramybė Kuboje tuojau atsisteigtų.

Mes esame įsitikinę, kad didvyriška Kubos liaudis 
mokės agresorių atmušti, kad ji bus laimėtoja..

Reikia stoti Kubos liaudžiai talkon. Visų Amerikos 
respublikų liaudis turėtų sukrusti, turėtų pakelti savo 
protesto balsą, pasmerkiant agresorių.

Reikia organizuoti visokią Kubos liaudžiai pagal
bą, kad ji sėkmingiau ir greičiau kontrevoliucinę inva
ziją nugalėtų.

Idiotai
sa-LATVIŠKI DIPUKAI Brooklyne leidžia savo 

vaitraštį “Laiks”. Aišku, laikraštis antiliąudiškas, 
nas šmeižtų prieš/ ū-ąijybų Latviją ir visą Tarybų 
jungą. . , ' ’ ’ '

Neseniai šis laikraštis išspausdino straipsnį apie 1 
tūlą latvį, kuris, girdi, “visiškai panašus Tarybų Są
jungos vadovui Chruščiovui”. Tasai tipas valkiojasi po 
Niujorko saliūnus ir sakpsi, kad jis esąs Chruščiovas...

Idiotų yra visur, yra jų ir pas latvius. Bet koks ga
li būti minėto laikraščio redaktoriaus protas, leidžiąs 
tokias kvailybes spausdinti savo puslapiuose? Mums ro
dosi, kad redaktorius protiškai stovi ne aukščiau pž 
aną bomą. i

Lippinanas pas Chruščiovą
ĮŽYMUS AMERIKOS BURŽUAZINĖS spaudos 

‘’bendradarbis, kolumnistas, lankosi Tarybų Sąjungoje, 
s. m. balandžio mėnesio 10 dieną buvo nuvykęs į Sočio 
miestą, kur N. Chruščiovas atostogauja.

Chruščiovas kolumnistą priėmė ir atsakinėjo į jam 
statytus klausimus.

Tenka priminti, kad pastaruoju laiku Lippmannas, 
rašydamas tarptautiniais klausimais, nukalbėdavo blai
viau negu kiti buržuaziniai koluiųnįstai,

Gagarinas juos nuvylė
ANT RYTOJAUS PO ISTORINIO ŽYGIO, kurį 

tarybinis pilietis Jurijus Gagarinas padarė, aplėkdamas 
(erdvėje) aplink žemę, šituos žodžius rašantysis atsisu
ko radiją ir girdi dviejų asilų (vyro ir žmonos) tokius 
komentarus:

—Ar tu žinai, kad Gagarinas yra karališką gimimo 
žmogus?—kalba ji. . \ .

• —Tikrai?!. /.v I
.. - —Taip, taip! Jis pareina iš karališkos giminės; jo 
tėvas buvo princas, kurį bolševikai sušaudė.

—Negalimas daiktas!—jis vis dar abejoja. j
—Tiesą sakau. Kaip aš džiaugiuosi, kad ne koks ko-

* munistas, o karališko gimimo asmuo, tokį žygį padarė!..
—Kažin, kodėl komunistai princo sūnų į erdvę siun

tė?—teiraujasi vyras savo išmintingos žmonelės.
—Todėl, kad komunistai manė, jog jis iš erdvės jne- 

stigyiš, tai ir pasiuntė Gagariną.
...... Tokius plepalus per radiją plepa neva mokyti žipo- 
nes! Šitaip jie tiešijasi...

Bet Jurijus Gagarinas juos labai nuvylė. Jis pasa
kė, kad jo tėvas yra ne koks tai princas, o eilinis kolū
kietis, doras žmogus.

Pats Jurijus yra Tarybų Sąjungos Komunistų par- 
' tijos narys!..

SVĘIKINIMAS “LAISVĖS” RĘPĄKCIJAI
šlovingųjų Jūsų laikraščio 50-ųjų metinių proga aš noriu 

i nuoširdžiai ir draugiškai pasveikinti visus “Laisvės” bendra- 
i darbius, o taip pat jos skaitytojus ir pareikšti-savo gilią pa- 
' garbą Jūsų dideliam pasiaukojamam darbui liaudies labui.

Dar 1912 metais man teko skaityti ‘‘Laisvę,” kuri nešė

- Turinas, Italija. —“Fiat”
* automobilių indu s t r i j o s
• unija turi 74,000 nąrių.
Ręnkant unijos viršininkus 

’Jęhmunistai gavo 25 procen
tus balsų, socialistai 28, tai 

’bendrai kairieji gavo dau
gumą balsų.
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Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50
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Horn a ko. — Mali respub? 
lika ir Vokiečių Demokra
tinė Respubliką pasirašė 
prekybos sutartį.

i
Ankara. — Pietų Turki

joje nuvirto uola ir užmušė 
6 žmones.

Apie Lotynų Ameriką
Dabartiniu laiku spaudo

je, per radiją ir televiziją 
vis dažniau girdime Lotynų 
Amerikos vardą. Kas ji yra, 
kaip didelė ir kodėl tie 
kraštai vadinami Lotynų 
Amerika?

Viduramžiuose Ispanija 
ir Portugalija buvo galin
gos valstybės. Tais laikais 
jos varžėsi už pasaulio val
dymą. Ispanai ir portugalai 
priskaitomi prie lotynų 
tautų giminių.

1492 m. spalio 12 d. Ko
lumbas su Ispanijos laivais 
pasiekė Vakarinių Indi jų 
salas, kurios randasi Atlan
te, tarp šiaurinės ir Pieti
nės Amerikos. Tai buvo at
radimas Amerikos-Naujojo 
pasaulio.

Po to prasidėjo Europos 
valstybių veržimasis į Ame
riką. Portugalija įsigalėjo 
plotuose, kurie dabar suda
ro Braziliją. Ispanija įsiga
lėjo ne tik Pietinėje, Cent- 
ralinėje Amerikoje, ant 
daugybės salų Karibėjos 
jūros srityje, bet ir dide
liame plote Šiaurinės Ame
rikos — dabartinėje Meksi
koje, Floridoje, Texas ir 
Pietinėje Kaliforn i j o j e. 
Reiškia, tie plotai buvo lo- 
tynų-ispanų ir portugalų 
kolonijos. Jie išsilaisvino 
tik po amerikiečių revoliu
cijos prieš Angliją, tai yra, 
po to, kai įsisteigė Jungti
nės Valstijos. Dabar Loty
nų Amerikoje randasi apie 
200,000,000 gyventojų.

Geografinjs dalinimas
Šiaurės Amerikoje ran

dasi Alaska, Kanada, Jung
tinės Valstijos ir Meksika. 
Meksika prįskaitomą prie 
Lotynų Amerikos šalių, nes 
ji buvo Ispanijos kolonija 
iy vartoja, ispanų kalbą. 
Meksika ' užima '760,372 
kętv. mylių ir turi 35,000,- 
000 gyventojų.

Pietinėje Amerikoje yra 
dešimt lotynų respublikų: 
Argentina, Brazilija, Bo
livija, Čilė, Colombija, Ek

SVEIKINIMAI
SVEIKINIMAS “LAISVĖS” REDAKCIJAI

Urugvajaus Lietuvių Centro JAUNIMAS nuoširdžiai svei
kina “Laisvę” su Josios Auksiniu Jubiliejumi ir linki daųg- 
daug metų dar gyvuoti skleidžiant kultūrą demokratiškose 
kolonijose.

Mes, jaunuoliai, džiaugiamės, kad šiaurės Amerikos lie
tuviai, taip pat ir Pietų Amerikos lietuviai, susiprato ir suge
bėjo organizuoti ir išlaikyti kultūrinius darbus.

Dėl to jus šiandien švenčiate “Laisvės” Auksinį Jubilie
jų, džiaugiatės nuveiktais dideliais ir vertingais dąrbais per 
50 metų, nes per tą laiką “Laisvė” lankė visus namus ten, 
kur tik gyveno lietuviai, ir teikė jiems paguodą, išlaikė lie
tuvių kąlbą ir mokė jaunimą mylėti savo tėvų Tėvynę, Ta
rybų Lietuvą.

x Rene Dikto.rąite, sekretorius
Ąlgųnantąs Vitkąuskąs, pirmininkas

Montevideo, 1961 m. kovo 23 d.,

į Lietuvą tiesos žodžius. “Laisvė” pąs mus ateidavo neregu
liariai, ir kiekvienas naujas numeris mums buvo tikrą šventė. 
Vėliau buržuazinė Lietuvos vyriausybe už4raudė platinti 
“Laisvę.” Tačiau ir šioms sąlygoms esant ji prasiskverbdavo 
į mūsų kraštą ir todėl aš su didele meile ir pagarbą prįsipię- 
nu “Laisvės” plątintojus, kurie, nepaisydami pavojų, nešė 
pažangiųjų Amerikos lietuvių tiesos žodį. Vėliau mąn teko 
redaguoti Minsko lietuvišką laikraštį “Rąudo.nasis artojas.” 
Tais metais mūsų ryšiai su “Laisve” buvo ypač tamprūs.

1930 metais aš pirmą kartą susitikau ir susipažinau 
Minske su “Laisvės” redaktoriumi Rojumi Mizara. Tąi buvo 
jaudinančios valandos, kurių aš niekad neužmiršiu. Ir štai 
1959 metais laisvoje Tarybų Lietuvoje aš vėl susitikau su 
savo senu pažįstamu didžiai gerbiamu Rojumi Mizara. Mos 
drauge viešėjome jo gimtojoje Dzūkijoje, daug, ilgai ir nuo
širdžiai kalbėjomės. Mųpis, senosios kartos žmonėms, buvo 
ką prisiminti. ; Mes džjąugemės puikiais mūsų gimtosios Lie
tuvos laimėjimais. . ..

Brangūs bičįuliąi! Dąr kartą iš visos širdies sveikinu su 
“Laisvės” švente, kuri kartu ir mapo šventė.

Ai JAKšEVĮCIUS
Lietuvos Komunistų partijos pirmojo 

suvažįovimo pirmininkas, fjjąyy-bil Lietuvos 
hirmosiąs vyriausybes narys.

vadoras, Paragvajus, Peru, 
Urugvajus ir Venezuela. 
Brazilija yra didžiausia 
valstybė, nes ji užlipa 3,- 
288,050 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi 70,000,000 mili
jonų gyventojų. Argentiną 
antra — užima 1,072,700 
ketv. mylių ir turi 21,000,? 
000 gyventojų, o trečioji 
yra Colombia 439,520 ketv. 
mylių su 14,000,000 gyven
tojų.

Pietinę ir šiaurinę Ame
riką jungia siauras sausu
mos plotas, kuris vadina
mas Centrine Amerika. Ten 
randasi šešios lotynų res
publikos: Costa Rica, Sal
vadoras, Guatemala, Hon- 
ras, Nicaragua ir Panama. 
Teritorijos plotais jos nėra 
mažos, bet gyventojais ne-1 
skaitlingos. j

Tarp Floridos, Centrinės I 
ir Pietinės Amerikos yra 
daug salų. Į šių salų grupę 
ir atplaukė Kolumbo eks
pedicija. Ten ant didžiulės 
salos, apie 700 mylių ilgio, 
yra Kubos respublika, ku
ri užima 44,206 ketvirtai- 
niškas mylias ir turi 7,000,- 
000 gyventojų. Ten dar 
yra “nepriklausoma” Haiti 
respublika, ir ant tos pat 
salos Dominika respublika. 
Kitos salos priklauso Ang
lijai, Jungtinėms Valsti
joms ir Prancūzijai.

Pietinėje Amerikoje, tar
pe Venezuelos ir Brazilijos, 
prie Atlanto, didelį plotą 
dar valdo Anglija, Francū- 
zija ir Holandija, tai jų 
Gvinėja.

Lotynų šalys ir 
Jungt. Valstijos

Per desėtkus metų, o kai 
kuriose šalyse per šimtmetį 
yra įsigalėję Jung t i n i ų 
Valstijų kapįtaljstai. Šiais 
laikais kiekvieną dieną gir
dime propagandą prieš Ku
bos respubliką, kuri perė
mė JAV kapitalistų fabri
kus, cukraus plantacijų ir 
galvijų auginimo žemės 
plotus, viešbučius ir kito

kias jų įmones. Kuba per
imdama vertybes jiems da
vė bonusus įmonių vertės,: 
dar pasižadėjo mokėti po 
keturis procentus per 20 
metu, o po to tuos bonusus 
išpirkti. Reiškia, Kuba ne
nuskriaudė, neatėmė iš 
JAV kapitalistų įmonių, tik 
atėmė jiems teisę pagalba 
tų įmonių išnaudoti Kubos 
gamtinius turtus ir žmones. 
Už tai ji pavirto “komunis
tine”.

Panašiai JAV kapitalis
tai yra įsigalėję ir kitose 
Lotynų Amerikos šalyse. Iš 
visų užsienio kapitalistų 
įdėto kapitalo Lotynų Ame
rikoje 80 procentų yra 
Jungtinių Valstijų kapita
listų. Jie ten turi kasyklas, 
įvirinusių išdirbysčių fab
rikus, valdo telegrafo ir 
telefono įmones, geležinke
lius, pasistatę gražius vieš
bučius, kur iš turistų ir tų 
šalių turčių daro pelnus. 
Argentinoje JAV kapita
listai turi 360 įvairių įmo
nių, Meksikoje — 250, Ve- 
nezueloje 150, panašiai ir 
kitose šalyse.

Lotynų Amerikos šalių 
gamtiniai turtai, jų žalia
va, daugumoje eina į Jung
tines valstijas. Venezuelos 
naftos gamybos 92 procen
tai eina į Jungtines Vaistu 
jas. Iš Urugvajaus 56 pro
centai vilnos, iš Čilės 70 pro
centų kaparo, iš Bolivijos 
58 procentai skardos, iš 
Guatemąlos, Sal v a d o r o, 
Haitį, Colombija ir Brazili
jos apie 78 procentai kavos 
gamybos eina į JAV. Iš Ku
bos 80 procentų cukraus ėjo 
į Jungtines Valstijas. Virš 
50 procentų Lotynų Ameri
kos užsienio prekybos reik
menų išvežama į Jungtines 
Valstijas.

Tik pagalvokime koks 
triukšmas iškiltų, jeigu ir 
kitos Lotynų Amerikos ša
lys pasektų Kūbą, tai yra, 
perimtų JAV kapitalistų 
įmones į savo rankas! Gi 
įvykiai Kuboje prie to ragi
na ir kitas šalis. Tą tvirti
na iš ten ateinančios žinios. 
Tą parodo Meksikoje įvy
kęs Lotynų Amerikos liau
dies suvažiavimas. Žinios iš 
Brazilijos, Čilės ir kitų res
publikų rodo didelį darbo 
liaudies, ir net tų šalių biz
nierių, nepasitenk i n i m ą, 
kad jų šalyse lobsta Jungti
nių Valstijų kapitalistai, 
bet paskui, darosi sau mil
žiniškus . pelnus, o liaudis 
nesvietiškai skursta.

Suprantama, nei Jungti
nių Valstijų kapitalistai, 
nei vyriausybė nesirengia 
geruoju trauktis iš Lotynų 
Amerikos. Sutvirtin į m ų i 
Jungtinių Valstjų politikos 
ir užgerinįmuį tenykščių 
valdžių buvo priimtas $5Q0,- 
000,000 “pagalbos Planas 
Lotynų Amerikai”.

Bet šis planas yrą daro
mas tais pat išskaitliavi- 
mais, kaip daromas karinės 
sąjungos ir kiti planai “iš
gelbėjimui laisvojo pasau
lio”. “Laisvojo”, kuriame 
milžiniškos masės neturi 
laisvės, petųri žmoniškų 
gyvenimo sąlygų, o laisvę 
turį tik maža gyventojų da
lis. Kaip šie planai negalėjo 
kapitalizmo išgelbėti visoje 
eilėje šalių, taip jie negalės 
amžinai palaikyti dabarti
nę padėtį ir Lotynų Ameri
koje. Jeigu jau Azijos ir 
Afrikos gyventojai baigia 
atsikratyti nuo kolonializ? 
mo; tai ir Lotynų Amerikos 
gyventojai atsikratys už
sienio finansinio, kapitaliz
mo viešpatavimo.

V. Sūnus

Stockholmas. —Stockholm 
mo įlankoje iškėlė iš jūros 
dugno laivą ‘‘Vąšą”, kuris 
nuskendo 1628 metais.

Besilankant (1960 m.) Lietuvos turistams JAV, jie su
sitiko su daugeliu amerikiečią lietuvių. Nuotraukoje matome 
rašytoją Alf. Bieliauską besitariant su vienu lietuviu.

Iš laiški; redakcijai
K. JIP TIKRAI 
LIETUVIŠKAI 

SAKYTI?
Mes, senesnieji Amerikos 

lietuviai, esame beveik pra
puolę tarp dvejų kailių. Lie
tuvoj kalba eina evoliucijos 
keliu. Kalba praturtėjo su 
Įvairiais naujais žodžiais, 
dasidėjo daug techniškų žo
džių irgi.

Šiais laikais, kuomet apie! 
lietuvių laidotuves skaito-' 
me laikraštyje beveik kas
dien, vieną žodį suhku su
taikyti su tais, kuriuos var
tojame iš angliško. Tai žo
dis, reiškiąs mirusio žmo
gaus kūno sudeginimą.

Žodyne Anglų - Lietuvių 
kalbų creviate reiškia sude
ginti ; crevuition —i krema
cija, sudeginimas;| crema
tory — krematoriumas. Bet 
išreikšti, kad “tapo sude
gintas,” mes rašonie “buvo 
sukremuotas.” Musų pa
prastai vartojamoj kalboj 
sakome, kad valgįs, kuris 
paduodamas su ,‘(.whipped 
cream,” irgi iš ąngliško, 
pasakome, kad su
Iš kontekste niekas .nepa
darys klaidos tarp 
vių ir patiekalo st; 
vįstiek būtų gerai, 
kuris kalbos žinovas paaiš
kintų, ar mes gera 
vartojame, ar taip 
si — “sukremuota

kremu.

laidotu- 
alui, bet 

jeigu

i ta žodi 
jis rašo- 

s”?

rieš šim-

Redakcijos pastaba: Mums 
rodosi, tinkamiausia būtų 
rašyti, kaip Lietuvoje iš
leisti nauji žodynai moko: 
jo kūnas buvo krematoriu
me sudegintas.
tus metų, kai lietuviai de
gindavo savo mirusiuosius, 
jie juk ir sakydavo: sudegi
nome. Gal būt, kai 
je atsiras kremą 
kai ten mirusiuo 
norės) degins, jie 
kitokį tam reikalui

Li-etuvo- 
toriumai, 
šus (kas 
suras ir 

i terminą.

Redakcijos Atsakymai
. — Jūsų 
inimo as- 

vykti į 
nedėsi- 

: kiekvie- 
s pritaria 
ybų Lie- 

vykti į 
sostinę 

rašėme, 
asmuo į

Vincui Zabuliui. 
rašinio apie to m 
mens pasiryžimą 
Lietuvą laikraštir 
me. Dalykas toks: 
nas žmogus, ar ji- 
ar nepritaria Tai 
tuvai, turi teisę 
Lietuvą, į josios 
Vilnių. Kai mes 
kad tas ar kitas 
Lietuvą vyksta, tai dar ne
reiškia, kad mes 
kad jis ten vykti], kad mes 
Žinome, kaip jam 
Lietuva patiks ar 
Tai jo paties daly 
ti iš anksto laikr 
tas ar kitas asm 
ar nevyktų Lietuyon, nerei
kia. Tai ne mūsų 
užduotis.

norime,

Tarybų 
nepatiks. 

<as. Rašy- 
aštin, kad 
10 vyktų

laikrąščio

Lisąbonas. — Portugalija 
dar pasiuntė 6,00) kareivių 
į Angolą, savo koloniją Af
rikoje.

Sveikina “Laisvę”
“Laisvė yra mūsų žibu

rėlis”, savo laiku šiais žo
džiais ją apibūdino žino
mas veikėjas Juozas Šukys, 
daug pasidarbavęs Ameri
koje darbo žmonių reika
lams.

1909 metais atvykau į 
Ameriką,' išgarsintą, kaip 
“turto ir laimių šalį”. Bu
vau stipriai religingas, su 
maldaknyge ir rožančiumi 
nuolatos rankose. Aš ma
niau, kad man nieko dau- , 
giau ir nereikia, tik gero 
darbo, kad galėčiau užsi
dirbti dolerių, tai jau ir i 
galėsiu poniškai gyventi.

Bet gyvenime tuojau pa
tyriau, kad netaip jau vis- : 
kas Amerikoje yra, ne visi 
gali ponais būti.

Mūsų mieste keli lietu
viai skaitė “Keleivį”, tai ir 
aš paimdavau jį pasiskaity
ti, ka “Maikis su tė\ni” kai-

7 4-

ba. Iš to sužinojau, kad 
yra skirtingų raštų, negu 
'tik maldąkbygė. Apie reli
giją,‘'nor^ir bijojau, bet no-^ 
rėj'au skaityti, nes buvau J 
spipriai religinis. Tada ma
niau, kad • “Keleivis” yra j 
geras laikraštis. Tiesa, tais ; 
laikais jis ir buvo kitoks, j 
negu dabartinis “Keleivis”.

Skaičiau “K” per 5 me
tus. Gyvenimas keitėsi, kei- ; 
tesi ir “Keleivis” — jis pra
dėjo sukti nuo darbininkų 
kelio, užpuldinėti kovingus 
darbininkus, teisinti tai, i 
kas, mano supratimu, nepa- i 
teisinama.

1915 metais susipažinau 
su “Laisve” ir tuojau paju
tau, kad tai yra laikraštis, j 
kuris gina darbo žmonių 
reikalus, kelia lietuvių kul
tūrinį laipsnį. Taigi nuo tų 
metų aš ir mano draugė 
esame nuolatiniai “Lais
vės” skaitytojai ir jos rė
mėjai.

Pereitąją vasarą turis
tais lankėmės Lietuvoje. | 
Ten būdami patyrėme, kad 
Lietuvos žmonės pageidau
ja skaityti “Laisvę”. Taigi 
mes ir užrašėme Pandėlio 
rajono vadams, tai jie ten 
galės savo tarpe “Laisvę”! 
pasidalinti. “Vilnį” savo se
seriai užrašiau prieš ketve- 
ris metus.

Turime džiaugsmą, kad 
“Laisvė” sulaukė 50 metų 
jubiliejaus. Velijame drau
gams redaktoriams ir rė
mėjams pasekmės darbe iri 
“Laisvei” dar daug metų 
gyvuoti!

Jonas ir Katrė 
Vaicekauskai

ISPANIJA TVIRTINA 
JĖGAS AFRIKOJE

Madridas. — Ispanijos 
fašistai sutvirtino savo jė
gas ispaniškoje Sacharoje, 
kuri randasi prie Atlanto 
vandenyno, į pietus nuck 
Maroko. Maroko reikalau-į H 
ja, kad ta Ispanijos koloni
ja būtų atiduota jam.



Jurijus Gagarinas pasakoja..
Pirmasis istorijoje kos- 

monautas majoras Jurijus 
Gagarinas, kalbėdamasis su 
korespondentais, papasako
jo apie save ir apie savo 
įžymųjį skridimą į kosminę 
erdvę 1961 metu balandžio 
12 d.

Gagarinas pasakė: aš no
rėjau tapti kosmonautu. 
Noras skristi į kosmosą bu
vo mano paties noras. Kai 
man tai buvo patikėta, 
ėmiau ruoštis skridimui. Ir, 
kaip matote, mano troški
mas išsipildė.

Pasakodamas apie savo 
mintis skrendant, Jurijus 
Gagarinas pareiškė: visos 
mano mintys ir jausmai tu
rėjo vieną kryptį—įvykdy
ti skridimo programą. Aš 
norėjau įvykdyti visus už
duoties punktus ir kuo ge
riausiai. Darbo buvo daug. 
Visas skridimas — tai dar
bas.

Jurijus Gagarinas pabrė
žė, kad kosmose jis nejautė 
j’okios vienatvės. Aš gerai 
žinojau, pasakė jis, kad 
draugai, visa tarybinė liau
dis debar seka mano kosmi
nį skridimą. Buvau įsiti
kinęs, kad partija ir vy
riausybe visada pasiruošu
sios man padėti, jeigu atsi
durčiau sudėtingoje padėty
je.

Pasakodamas įspūdžius, 
kaip atrodo iš aukščio die
ninė ir naktinė Žemės pusė, 
Saulėj Mėnulis, žvaigždės, 
Jurijus Gagarinas papasa
kojo:

Dieninė Žemės pusė ma
tyti labai gerai, gerai išski
riami žemynų krantai, sa
los, didelės upes, dideli van
dens plotai, vietovės raukš
lės. Skrisd amas viršum 
Tarybų Sąjungos teritori- 

l jos aiškiai matė didelius 
kolūkių laukų kvadratus. 
Buvo galima suprasti, kur 
ariama žemė, o kur pieva.

Toliau Gagarinas pasako
ja: anksčiau man 
pakilti į aukštį ne 
kaip 15,000 metrų, 
palydovo matyti, 
blogiau, negu iš 
bet vis dėlto labai 
gerai.

Skrendant, pasakė Juri
jus Gagarinas, man teko 
pirmą kartą savo akimis pa
matyti rutulio formos 
mę. Tokia ji atrodo, 
žiūri į horizontą.

Mėnulio aš nemačiau,
šakojo Jurijus Gagarinas. 
Kosmose saulė šviečia ke
liasdešimt kartų skaisčiau, 
negu mums Žemėje, žvaigž
dės matyti labai gerai: jos 
skaisčios, rvškios. Visas 
dangaus skliauto vaizdas 
žymiai kontrasting e s n i s , 
negu jį matome iš mūsų 
.žemės.

Pirmasis tarybinis kos
monautas papasakojo, kad, 
atsiradus nesvarumui, jis 
jautėsi puikiai. Viskas ta
po langviau daryti, tai su
prantama, pažymėjo Gaga
rinas. Kojos, rankos nieko 
nesveria, daiktai plauko po 
k^bin* • Tr 'rt nats neb
eičiau kėdėje, kaip nrieš tai. 
o kabojau ore. Nesvarumo 
būklėje aš valgiau ir gė
riau, ir viskas vyko taip 
pat, kaip ir mūsų Žemėje.

AŠ ir dirbau toje pat būk
lėje, rašiau, užrašinėjau sa
vo stebėjimus. Rašysena ta 
pati, nors ranka ir nieko 
nesveria. Tik bloknotą rei
kia laikyti, o tai jis nu
plauks iš po rankų. Dir
bau, palaikydamas ryšius 
įvairiais kanalais, naudo-

tekdavo 
daugiau 
Iš laivo- 
žinoma, 
lėktuvo, 
ir labai

Že- 
kai

pa-
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, yf jausi telegrafo raktu.
(Ir Kaip įsitikinau, pabrėžė 

G a g a r i nas, darbingumui 
nesvarumas nedaro jokios

įtakos. Iš nesvarumo į gra
vitaciją, į traukos jėgos pa
sireiškimą, pereinama 
sklandžiai. Rankos ir kojos 
jaučiamos kaip ir anksčiau, 
kaip ir nesvarumo metu. 
Tik jos pradėjo sVerti. Ir 
aš pats jau nebekabo jau 
viršum kėdės, o atsisėdau į

Jurijus Gagarinas prane
šė, kad kai buvo 
pirmasis tarybinis 
v as, jis buvo b e b 
Orenburgo skraidymo mo
kyklą. Tą dieną nies atėjo
me iš pratimų — skraidė
me lėktuvais “Mig.” Mane, 
kaip ir mano draugus, apė
mė pasididžiavimas dideliu 
taiybinio mokslo ir techni
kos laimėjimu. Buvo aišku, 
kad nebetoli ta diena, kai į 
kosmosą skris žmogus. Ir 
vis dėlto galvojau, kad tai 
bus ne taip greitai — po 
kokių dešimt metų. O iš 
tikrųjų ir ketveri ijnetai ne- nevu. 
praėjo. žinoma, ir aš tada 
norėjau skristi į kosmosą, 
bet jokiu būdu nesitikėjau, 
kad kaip tik man Įteks pir
majam nekilti kosminiu lai- 
vu-nalydovu.

Pirmasis tarybinis kosmo
nautas pasakė, kąd visais 
savo mokymosi 
ypač domėjosi dvibm daly-,

paleistas 
palydo- 

a i g i a s

metais jis

kais — fizika ir mlatemati- naudojiipo, taikaus lenkty- 
ka. Jis baigė šešias Gžats- nia,yimo klausimą.. Ši arena
ko vidurinės mokyklos kla
ses, paskui mokėsi; Liuber- 
cų amatų mokykloj^, o po to 
Saratovo industrijos techni
kume.

Konstantino Ciolkovskio 
vardą jis išgirdo pirtną kar
tą dar mokykloje. Kai aš 
makiausi t e c h n i k ūme ir 
amatų mokykloje, pasakojo 
Gagarinas, šis vardas 
mums visiems buvo bran
gus, mes nagrinėjome jo 
veikalus. Galiu pasakyti, 
kad savo knygoje “Už Že
mės ribų” Ciolkovskis labai 
aiškiai numatė visa, ką man 
teko naciam pamatyti 
skrendant. Ciolkovskis, kaip 
niekas kitas, aiškiai įsivaiz
davo pasaulį, kuris atsive
ria žmogui, pakilusiam į 
kosmosą.

Prieš sėsdamas ii kosmi
ni laiva, toliau kalbėio ma
joras Gagarinas, aš jau
čiau dideli pasitenkinimą. 
Aš buvau laimingas ir di- 
džiavausi, kad ši kosmini 
skridimą teks atlikti man. 
Ir kartu jaučiau didėlę atsa
komybe už skridimą j kos
mosą. kur daug kas nežino
ma. didžiavausi mūsų liau
dimi. kuri sugobėio sukurti 
fnViną ortlinonic! Įnirtis na- 
i ė H p nei us n n kelti žmomi i 
kosmine -erdvę.

Aš noriu paskirti savo 
gyvenimą, savo darbą, savo 
mintis ir jausmus naujajam 
mokslui, nagrinėja n č i a m 
kosminės erdvės užkariavi
mą. Noriu apsilankyti Ve
neroje, pamatyti, kas yra 
no jos debesimis, pamatyti 
Marsą ir pats įsitikinti, ar 
jame yra kanalai. Mėnulis- 
netoks yra tolimas mūs” 
Kaimynas. Manau, net ° u 
ilgai mums teks laukti, ka
da skrisime Mėnulio link ir 
į Mėnulį.

Majoras Gaagrinas pažy
mėjo, kad laive-palydove jis 
būtų galėjęs būti žymiai il
giau, tačiau skridimo laiką 
iš anksto nustatė progra
ma. Laive dirbti sekėsi ge
rai, savijauta ir nuotaika 
buvo puiki. Jis nepapras
tai džiaugėsi, palytėjęs Že
mę. Leisdamasis dainavo 
dainą: “Tėvynė girdi, Tė
vynė žino”...

Skraidymą Jurijus Gaga
rinas pavadino savo mėgs
tamu darbu. Iki šiol, pasa-

kė jis, skraidžiau lėktuvais, 
o šis skridimas i kosmosą *• c
man labai ir labai patiko.

Jis pabrėžė, kad sunku 
palyginti jo pirmąjį skridi
mą lėktuvu su tuo skridi
mu, kuris pasibaigė trečia
dienį. Viena—skristi spar
nuota mašina, kita — be
sparne. Pirmoji skrido 150 
kilometrų per valandą, ant
roji — 28 tūkstančius ki
lometrų per valandą. Pir
moji pakilo pusantro tūks
tančio metrų, o antroji 300 
kilometru.

Grįžęs į Žemę, pasakė 
Jurijus Gagarinas, apsi
džiaugiau. Mane šiltai su
tiko mūsiškiai, tarybiniai 
žmonės. Iki ašarų sujaudi
no Nikitos Chruščiovo tele
grama. Sujaudino jo rūpi
nimasis, dėmesys, nuoširdu
mas. Labiausiai džiaugiau
si, kalbėdamasis telefonu su
N. Chruščiovu ir L. Brež-

I

Kalbėdamas apie JAV ke
tinimus paleisti žmogų į 
kosmosą, Jurijus Gagarinas 
pasakė: mes džiaugsimės 
Amerikos kosmonautų lai
mėjimais, kai jie skris. Kos
mose užteks vietos visiems, 
pastebėjo jis.

Mūsų partija ir vyriau
sybė kelia taikaus kosmoso;

1 • • • t .

The Anthracite Institute 
vėliausias pranešimas paro
do. kad tik per vienerius 
metus kietosios anglies ga
myba, palyginus 1960-sius

! metus su 1959 metais, nu
krito 2,079,000 tonų. Ir 
jeigu 1927-siais metais an
glies gamyba buvo pasie
kusi virš 86,000,000 tonų, į 
metus, tai 1960-tais metais 
jau tik 16,468,000 tonų iš
kasė kietosios anglies. Tai 
didelis nukritimas. O kas 
įdomiausia, tai kad unijinė
se anglies kasyklose, kur 
m a i n i eriai organizuoti į 
darbo uniją, anglies pro
dukcija į vienerius metus 
nukrito 15* procentų, o ne- 
unijinėse kasyklose pakilo 
10.7 procento.

Kodėl taip? Juk yra ži
noma, kad kietosios anglies 
kasyklose visi mainieriai 
buvo unijistai, tai iš kur at
sirado neūnijinės kasyklos?

Neunijine anglies gamy
ba skaitoma ta, kuri iška
sama taip vadinamu strip
ping būdu, kur milžiniškos 
kombinuotos mašinos ope
ruojamos tik kelių darbi
ninkų, nukasa žemę, nuplė
šia uolą ir pigiai ir daug 
kškasa anglies. Tie darbi- 
ūnkai nėra jokie mainie- 
•iai, o tik išsilavinę mašinų 
meruotojai ir nepriguli į 
n a i n i e r i ų uniją, tad ir 
Kaitoma non-union produe- 
';on, neunijine produkcija.

Ir taip, ačiū technikai, 
'kstančiai mainierių nete- 
o kasyklose darbų, ir vei
kusia, kad praeityje 
‘e ir nepamislijo, kad at- 
'tyje taip atsitiks, kad tie
ksimai be žmogaus rankų

turi būti naudojamaa ne; 
karui, o taikiems tikslams. 
Amerikos kosmona u t a m s 
teks mus vytis. Jų laimėji
mus mes sveikinsime, ta
čiau pasistengsime visada 
būti pirmieji.

Reikšmingiausiu savo gy
venimo įvykiu, prieš skren
dant į kosmosą, jis pavadi
no įstojimą praėjusių metų 
vasarą į Tarybų Sąjungos 
Komunistų partiją. Tai bu
vo- didžiausias ir ryškiau
sias mano gyvenimo įvykis 
prieš šį skridimą į kosmosą, 
pareiškė Gagarinas ir pri
dūrė, kad savo skridimą jis 
skiria Komunistų partijai, 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bei, partijos XXII suvažia
vimui, visai liaudžiai, kuri 
žengia žmonijos priešakyje 
ir kuria naują visuomenę.

Dalindamasis mintimis 
apie mėgstamuosius litera

tūros herojus ir mėgsta
muosius rašytojus, pirmasis 
kosmonautas pasakė:

Mėgstamų rašytojų turu 
daug. Tai ir tarybiniai, i) 
klasikai. Labai mėgsti 
skaityti Čechovą, Tolstojų 
Puškiną, Polevojų. Man 
ryškiausias literatūros here 
jus, kurį pamėgau nuo vrt 
kystės, tai Boriso Polev 
jaus knygos “Apysaka art 
tikrąjį žmogų” herojus. Lr 
bai gailiuosi niekuomet gy 
venime nesusitikęs su M? 
resjevu.

Jurijus Gagarinas paž
inėj o mėgstąs sportu^ 
Rauginusia, pasakė jis, žj 
džiu krepšinį. Be to, mėg 
tu slidinėti, čiuožti, 
badmingtoną. Tai 
"aidimas, jis duoda 
•°ma krūvį

Lakūnas pasako 
laiškus, gautus, palaidu 
pirmąjį palydovą, ,iš žmo 
nių, prašančių pasiųsti juos 
į kosmosą. Jie visi parašy
ti, iš grynos širdies. Aš, ži
noma, apgailestauju, kad 
jiems nepavyko skristi. Ta
čiau esu įsitikinęs, kad bus 
laikas, kad į kelionę aplink 
Žemę bus vykstama pagal 
profesinių sąjungų kelia
lapius, pastebėjo jis.

TASS-o spec, koresp. 
Kosminio laivo-palydovo 
“Vosotok” nusileidimo 
rajonas, balandžio 13 d.

(ELTA)

žais/ 
gera

Šiemet Naujosios Akmenės cemento gamykloje pradės dirbti 
pajėgiausia ketvirtoji technologine linija. 

NUOTRAUKOJE: ketvirtosios linijos statyboje.

Kietosios anglies pramonėje
kiekvieno iškasto tono ang
lies. Čia netenka abejoti, 
kad unijos vadovai gauna 
kyšių, arba ir patys prikišę 
savo nagus prie tų operaci
jų ir kombinacijų. Tą ge
riausiai parodė iškelti kal
tinimai ir te’ismas pono 
Lippi.

Su nukritimu kietosios 
anglies gamybos nyksta ir 
pati mainierių unija, nepai
sant, kokių ji praeityje tu
rėjo sunkių kovų ir kaip 
ryžtingai ji kovojo.

I. Vienužis

“Laisves” redakcijai
GĖAŽIAI PAMINĖTA

Mūsų ■ “Laisvės” didelis 
ir

praeities žingsnis — 50 me
tų eigos jubiliejus — gra
žiai atžymėtas. Visus tris 
auksinio jubiliejaus “Lais
vės” numerius po kelis kar
tus atidžiai perskai č i a u . 
Kiek gražių linkėjimų, kiek 
prisiminimų sudėta!

Svarbiausia skaityti lin
kėjimai įžymių veikėjų iš 
Lietuvos. Kaip malonu su 
jais susipažinti per spaudą. 
Žiūrint į jų paveikslus, ro
dos, tiesiog jie į mus kalba. 
Apart kitų paveikslų, labai 
didelį įspūdį daro paveiks
las jauno dailaus vyro, tai 
Juro Požėlos. Mums gerai 
prisimena 1926 metai, kai 
fašistai Lietuvoj sušaudė 
Juro tėvelį Karolį Požėlą.

Kaip miela žiūrėti į pa
veikslus, kaip miela skaity
ti jų linkėjimus. Jei būt1 
galima, tai rodos griebtum 
jų rankas, sveikintum i'

alčs kasti anglį. Bet tech- kalbėtum į juos.
’ke tai įrodė. j Apart kelių vietinių vei
Daugelis gal paklaus: tai;kėjų, gal būtų buvę gerai 

ur mainierių unijos vado-; įdėti ir pirmaeilių nuolati
ni, kad jie nieko nedaro, | nių “Laisvės” va j ininkų pa- 
ad tu. mašinų operuotojai; veikslus, kurie per daugel1 
‘tu. įtraukti į mainierių metų spauda rūpinosi. Dar 
"•L’a- kad ir čia mainie- gražiau būtų buvę matvt: 
m unija turėtų balsą? paveikslus ir tų “Laisvės” 

Tau buvo plačiai ir nekartą i skaitytojų, kurie be 
anie tai rašyta, kaip mai
nierių unijos 1-mo distrik- 
to prezidentas August J. 
Lippi paiso mainierių rei
kalų. M?ainierių unijos va
dai tik žeriasi sau riebias 
algas ir tiek jie tik tepaiso 
mainierių likimo, —■ lai sau 
žinosi, nors ir badu dvėstų.

Gi anglių savininkams 
tas eina naudon, nes per 
neunijinius darbininkus, su 
mašinų pagalba, už iškastą 
anglį nereikia mokėti į mai
nierių unijos gerovės fon
dą tam tikrą mokestį nuo

Apart kelių vietinių vei-

per
traukos per 50 metų “Lais
vę” skaito.

Tiesa, aš nesu toks lai
mingas ir negaliu pasidi
džiuoti, kad esu “Laisvės” 
50 metų jubili a t a s . Aš 
“Laisvę” be pert raukos 
skaitau tik nuo 1918 metų. 
Tada “Laisvė” buvo APLA 
organas,. ir, per 43 metus 
“Laisvę” išskaitęs, labai no
rėčiau,“ kad ją dar nors 7 
metus galėčiau skaityti ir 
didžiuotis kaip 50 metų jos 
skatytojas.

Vietinių “Laisvės” skai

tytojų ir vei 
strapsnių ma. 
tai nieko. Gei; 
ves 
bio ar simpat 
kėjimas buvo 
ka i “Laisvęs 
fondą, jos p

Sekant “Laisvės 
rius pirm j u 
dos, kiek ten 
asmenų, kiek 

Esu tikras 
nas aukotojas, 
kiek jo gyve 
bes leido jam 
levinę, penki 
šimtinę ar da- 
nas širdingai 
vei” gyvuoti 
metų. O tų i 
kėjimų buvo i

žai buvo, bet 
■iausias “Lais- 

skaitytojo, bendradar- 
izatoriaus lin- 
pinigiška au- 
” jubiliejinį 

laikymui.
nųme- 

biliejinės lai
davo sužymėta !

kad kiekvie-1 
nežiūrint,I 

nimo aplinky- 
aukoti — do- 

inę, penkiasde- 
ugiau, kiekvie- 

linkėjo “Las- 
daug, daug 

r panašių Ii n-i 
labai daug. 
J. Miliauskas 

McKees Rocks, Pa. 7 I
LAISVĖ” REDAKCIJAI

Gerb. Draugai,
Tarybų Lietuvos spaudoje į 

buvo daug rašyta apie■ 
“Laisvės” 50 
sukaktuves, 
bei artimiausi 
bius.

Ta proga, ji rašau priimti 
;r mano širdingus sveikini

metų įkūrimo i 
jos steigėjus I 
us bendradar- i

mus.
Linkiu “Laisvės” steigė- • ° iams ir bendradarbiams ge- į 

”os sėkmės darbe.
Ateityje ir aš norėčiau 

būti “Laisvės” skaitytoju. 
Tik nežinau, kaip apsimo
kėti prenumeratą. Todėl, 
jeigu atsirastų toks geras 
draugas Amerikoje, kuris 
sutiktų už mane sumokėti 
prenumeratą “Laisvės,” aš 
jam galiu už tai prisiųsti, 
pagal jo pageidavimą, lie
tuviškų knygų iš Tarybų 
Lietuvos.

Jeigu atsirastų norinčių, 
iš Amerikos lietuvių, galė
čiau susirašinėti įvairiais 
klausimais, pasikeisti kny
gomis. Aš daugiausia do
miuos literatūros bei geo
grafijos klausimais.

Prašau priimti mano šir
dingus sveikinimus.

Pr. Sitonis
Šiauliai
Neringos 7a
Lithuania, USSR

Worcester, Mass.
Balandžio 4 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų, Dukterų ir 
Darbininkų Klubo mėnesi
nis susirinkimas. Valdyba 
ir visokios bizpio komisijos 
davė raportu^ iš pereito 
mėnesio veiklos.

Direktoriai sumanė suda
ryti vajų gavimui naujų 
narių, kad vyras ir moteris 
galėtų prisirašyti prie L. S. 
ir D. draugijos nuo 19 iki 
30 metų amžiaus be įstoji
mo mokesčių, tik užsimokė
tų už šešis mėnesius mėne
sines duokles. Turi du sky
dus $1.00 ir 50 c. mėnesiui. 
Susirgęs narys, mokąs $1, 
auna pašalpos $10 į savai- 
ę; mokąs 50c į mėnesį gau

na pašalpos $6 į savaitę 
Susirinkimas sumanymą 

užgyrė.
Dabar gera proga prisi

rašyti.
LSD moterų komisija pui- Miksis, 

Viai pasižymėjo savo veiki
mu. Kovo 11 d. surengė
parę, balandžio 9 d. — taip 
vadinamą atvelykinę mar
gučių parę. Buvo daug 
žmonių ir visi buvo pilnai 
patenkinti. Draugė Mekie- 
nė raportavo, kad iš pirmo 
parengimo liko pelno virš 
$160. Tai gražus ir pel
ningas moterų komisijos 
pasidarbavimas. L. S. ir D. 
draugija' nuoširdžiai dėkoja 
moterų komisijai už gerą 
pasidarbavimą, aukotojams 
už gražias aukas ir mūsų 
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pažangiai visuomenei už 
tokį skaitlingą dalyvavimą.

Aido choras rengia L. S. 
ir D. draugijos naudai kon
certą gegužės 7 d., 2 vai. po
piet.

Worcesterio apylinkei jau 
gerai žinima, kad Jono Dir- 
velio vadovaujamas choras 
visada gerai patenkina pub
liką gražiomis dainomis ir 
muzika.

Sykiu Aido choras ir L, S. 
ir D. draugija nuoširdžiai 
kviečia mus pažangiečius 
dalyvauti šiame koncerte.

Bus ir skanių valgiui ir 
gėrimų.

Sekantis susi r i n k i m a s 
įvyks gegužės 2 d., 7:30 v. 
vakare, 29 Endicott St.

Rep. f

DETROIT, MICH.
Pavyko “Laisves” 

banketas
Balandžio 9 d. labai ge

rai pavyko banketas pami
nėjimui “Laisvės” 5O-t5es 
metų jubiliejaus. Banketą 
rengė trys organizacijos: 
LLD 52 kp., LDS 21 kp.j ir 
Moterų Pažangos Klubas. 
Tokio parengimo pas mus 
jau seniai nebebuvo. Žmo
nių buvo daug, pelno liko.

Turėjome ir programą, 
kuri publikai patiko. Pa
kalbėjo F. Jočionis, V. Ža
bali ir M. Masys. Jie kal
bėjo apie spaudos svarbą, 
kokią rolę vaidino ir vaidi
na lietuvių gyvenime “Lais
vė.” Jų kalbos publikai pa
tiko.

A. Zigmantienė labai gra
žiai padainavo.

Stalai buvo gėlėmis pa
puošti. Aukojo gėlininkė V. 
Dambrauskienė, kuri užlai
ko gėlių krautuvę — Vickys 
Flowers, 3973 W. Vernon 
Highway, Detroite. T a i 
jau. nebe pirmą kartą ji su
teikia gėlių padabin i m ū i 
banketu stalų. Didelis ir 
nuoširdus jai ačiū!

Rengimo komisija širdin
gai dėkoja visiems ir vi
soms, kurie vienaip ar ki
taip prisidėjo prie surengi
mo banketo. Didelis dėkui 
gaspadinėms, kurios sun
kiai dirbo pagamindamos 
valgius.

Aukojo sveikindami 
“Laisvę”

Sveikindami “Laisvę” ju
biliejaus proga sekami au
kojo. Po $5: F. Nakas, J. 
Daukai, J. Valukas ir N. 
Astrauskienė, o F. Milickas 
—$3.

Po $2 aukojo: Yakai, J.
O. Galminai, A. Žimantie- 
nė, A. Yakštys, J. ir V. Sa
kalauskai, Mikalajūnai, H. 
Lyben, D. J. Bogužiai, L. 
M. Barkstus, W. Stepanke- 
vičius ir M. Padalskis.

Po $1 aukojo: E. Ciplienė, 
J. M. Rudzevičiai, G. Nau
sėda, M. Klimas, O. Tamu- 
lienė, J. Brazauskas, T. 
Masys, P. Prapiesčiūtė, P.
Janulis, Mrs. A. Karalius, 
E. Ramanauskienė, M. Arft- 
nuk, Helen Rastinis, A. 

•Skinaris, J. Stakvila, Mary 
Chas Dargys, G. 

Urbonas, V. Zvinikas, J. 
Stankus, A. B., Mr. ir Mi’s.
Vaitkus, Umbrasas, Wm. 
A. Kiazis, S. Žasin, M. Ma
sys, B. K. Kraptavičius, M. 
Škreblys, J. N. Anusevičius,
P. E. Jočionis, D. D. Do
kus ir S. V. Rusaitis.

Smulkių surinkta $2.05. 
Viso aukų $82.05, pelno li
ko $145.00, tai “Laisvei” 
pasiųsta $227.05. Visiems 
dalyvavusiems, aukojusiems 
ir dirbusiems rengėjai ta
ria ačiū!

N. Astrauskienė

I



Besilankydami 1960 metais Tarybų Lietuvos turistai buvo 
užkviesti arbatėlės pas J. ir J. Lazauskus, Ozone Parke. Nuo
traukoje matome (iš kairės) šeimininką J. Lazauską, A. Ut- 
kų (anykštėną) ir rašytoją Al f. Bieliauską.

East St. Louis Ill.
Mirė J. Mikalauskas

Kovo 28 d. negailestinga 
mirtis išskyrė iš mūsų tar
po Joną Mikalauską. Mirė 
sulaukęs virš 70 metų am
žiaus. Paėjo iš v Lietuvos 
nuo Tauragės.

Atvažiavo į East St. Louis 
1905 m. Su pirmąją žmona 
turėjo du sūnus, Vytautą ir 
Antaną. Pirmoji žmona dar 
jauna mirė. J. Mikalauskas 
liko su mažais vaikučiais. 
Antru kartu apsivedė 
Margereta Vilka i t e. 
antra žmona ’

Philadelphia, Pa.
Balandžio 14 d. LLD 10- 

tos kuopos susirinkime vie
nos minutės tyla pagerbtas 
drg. L. Prūseika. Prisimin
ta mirusio geri darbai dar
bo žmonių būklės gerini
mui.

Parengimas, įvykęs ba
landžio 8-tą, komisijos ra
porte atžymėtas sėkmingu. 
Apmokėjus išlaidas, dar ir 
kuopai liko. Pelnas pasida
lintas po lygią dalį su LDS 
penkta kuopa.

Padaryta peržvalga ne- 
pasimokėjusių duoklių LLD 
kuopos narių. Jų yra'keli, 
ir būtų gražus dalykas, jei 
jie trumpoje ateityje pasi- 
mokėtų. Sekretorius nepa- 
simokėjusiems nariams pa
rašys po laiškutį.

Drg. P. Puodis išrinktas 
paimti busą vykimui į bal- 
timoriečių pikniką, kuris 
įvyks birželio 11-tą.

anksčiau, kad būtų žinoma, 
dėl kiek žmonių imti busą.

Rusų ir ukrainiečių or
ganizacijos bendrai rengia 
didelį koncertą paminėji
mui Taraso Ševčenkos 
šimtą m e tinęs sukakties. 
Ševčenkio buvo Ukrainos 
poetas, pasižymėjęs rašyto
jas. Jisai nėra pamirštas 
ir dabar. Ir kad mirusį 
pagerbiti už jo nuopelnus, 
rengiamas šis koncertas.

Koncerte be vietinių daly
vaus New Yorko ir Newar- 
ko pasižymėję artistai su 
dainomis, muzika ir šokiais. 
Koncertas įvyks svetainėje 
1150 N. 4 St., balandžio 29. 
Pradžia 8 vai. vakare. Lie
tuviai kviečiami atsilankyti 
ir pasigrožėti gražiu kon
certu.

Lawrence, Mass.
Svarbūs LLD ir LDS 
kuopų susirinkimai

Sekmadienį, balandžio 23 
d., Maple Parke, įvyks LLD 
37 ir LDS 125 kuopų 
svarbūs susirinkimai, 
džia 2 vai. po pietų.

Apart kitų reikalų, 
sime apsvarstyti vasarinius 
parengimus.

Sekmadienį, gegužės 28 
d., įvyks “Laisvės” metinis 
banketas.

Sekmadienį, birželio 
d„ bus Mass, valstijos 
skričių piknikas. Abu pa
rengimai bus Maple Parke.

Sekmadienį, liepos 2 d., 
Brocktone įvyks “Laisvės” 
metinis piknikas. Prie šių 
visų parengimų turėsime 
gerai prisirengti. Todėl visi 
nariai ir narės dalyvaukite 
šį sekmadienį kuopų susi
rinkime. Ateidami atsives
kite ir naujų narių.

Busas eina 12:30 vai. po 
pietų, o kaip 1 vai. jau bū
site Maple Parke. Pavasa
ris, apart susirinkimų, ga
lėsite pasidžiaugti atgyjan
čia gamta ir pakvėpuoti ty
ru

labai 
Pra-

turė-

Gregory A. Gagarin, alsi* 
statydinęs’ Valstijos univer
siteto instruktorius, sakosi 
esąs erdve lėkusio ruso la
kūno Gagarino dėdė. Jo pa
sakymu, jisai esąs lakūno 
Gagarino tėvo brolis, tarnavęs 
caro kariuomenėje kapito
nu pirmajame pasaulinia
me kare. Revoliucijos lai
ku buvęs areštuotas, pabė
gęs į V o k i e t i ją, vėliau į 
Francūziją ir pasiekęs A- 
meriką 1924 metais.

Cork & Steel kompanija 
kreipėsi prie teisėjo Mau
rice W. Sporkin drausmės 
prieš streikuojančius darbi
ninkus. Drausmės negavo, 
bet teisėjas patvarkė, kad 
tik iš 27 žmonių pikieto li
nija tegali būti ir kad vie
nas nuo kito būtų penkių 
pėdų toly j. Streikuoja 240 
darbininkų. Unija nesutin
ka su kompanijos siūlomo
mis sąlygomis. Derybos nu
trūko.

Provincijų gyventojai, gy
venanti toliau nuo pajūrių 
ir ežerų, turi taip vadina
mas ^swimming pool’us?’ 
Vasarinių vakacijų laiku 
studentai gauna darbų. Jų 
uždarbis nuo 90c iki $1.50 
valandai. Valandos nuo 44 
iki 52 savaitėje. Uždarbis 
mizernans, bet no r i n č i ų 
gauti darbą didelis.

Prieš kiek laiko Sley sys
tem darbininkai, priklau
santi prie 10-to lokalo, pa
skelbė streiką. Streiko 
priežastis — kompanija pa
šalino lokalo sekretorių iš 
darbo, būk peržengusį su
tarties taisykles. Dalykas 
pavestas taikintojam išriš
ti.

Ir taikintojai nusprendė, 
kad lokalo sekretorius Wa- 
shingtonas jų neprisilaikė, 
bet kompanija neturėjo tei
sės jį iš darbo pašalinti, 
ir įsakyta Washingntona 
grąžinti į darbą. Tačiau jo 
uždarbis nuo kovo 1 d. iki 
balandžio 3 nebus jam mo
kamas.

Chesteryje Fordo apleis
tą dirbtuvę nupirko Rey
nolds Metals kompanija, 
kuri išdirbs elektros vielas. 
Sakoma, pradės dirbti bė
gyje šešių mėnesių su tri
mis šimtais darbininkų. Ir 
sakoma, kad pabaigoje me
tų dirbs virš tūkstančio. 
Neturintieji darbų nudžiu
go .

Spauda sako, kad bedar
biai iki 1960 metų yra 
pirkę gyvenamų namų ant 
išmokėjimo virš devynių 
milijonų dolerių vertės, ku
riems gresia namų prara
dimas.

Pavasaris jau čia. Pirmas 
p h i 1 a d elphiečių pasiryži
mas — tai vykimas į bal- 
timoriecių pikniką birželio 
11 d. Komisija ragina no
ručius kartu vykti užsisa
kyti vietas kaip galima

su 
Su 

vaikų ne
turėjo, Margereta augino 
Vituką ir Antanuką kaip 
savo vaikus.- Jonas Mika
lauskas buvo rimto, drau
giško būdo. Abudu pavyz
dingai sugyveno.

J. Mikalauskas buvo tvir
tas vyras, pradėjo prakti
kuotis ristiku. Ritosi su 
Kundrotu iš Chicagos. E. 
St. Louis ir apylinkėje jis 
buvo pagarsėjęs ristikas. 
Dirbo Armour Co. gyvulių 
skerdykloj apie 50 metų. 
Kada CIO oraganizavosi jis 
buvo valdyboje.

J. Mikalauskas “Laisvę” 
skaitė nuo 1924 m. iki mir
ties. Pirmame LDS kuopos 
susirinkime 1930 m. jis įsi
rašė į kuopą. Nuo 1949 m. 
LDS 92 kp. ir Balto Dobilo 
klubo buvo pirmsėdžiu iki 
mirties, abieji netekome 
rimto ir rūpestingo pirmsė- 
džio ir nario.

J. M. daug pasidarbavo 
laike Antrojo 
karo Lietuvos papgalbai. 
Buvo komiteto 
padėjo rinkti rūbus, čeve- 
rykus ir ką tik galima gau
ti. Rinko aukas- įrengimui 
Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vil
niuje. Tapo surinkta Insti
tutui keli šimtai dolerių.

1948 ; m. ’ Draugysčių ir spalva ir kalba buvo geros, 
kuopų komitetas gavo > pa- Tas darė puikų įspūdį susi-

pasaulinio

iždininku,

18 
ap-

oru.
S. Penkauskas

Miami, Fla.
VISKO PO BISKĮ
Šaltųjų kraštų “paukš

čiai” — turistai — grįžta 
atgal į savo šiaurės lizdus. 
Iš tikrųjų linksma pasikal
bėti Lietuvių Socialio Klu-' 
bo parengimuose su drau-l 
gaiš iš šiaurinių ir vakari-i 
nių valstijų. Kur tik paste-’ 
besi nematytą veidą, pasi-' 
sveikinęs ir užkabinęs, iš 
kurio krašto gerbiamasis 
atvykot?, gauni atsakymą: 
vienas iš Chicagos, kitas iš 
Detroito, o dar kitas iš j 
Bostono bei New Yorko. Ir 
taip besikalbant nei nepa
junti, kaip diena baigėsi. 
Daugelis atsisveikino ir iš
keliavo į savo namučius į 
šiaurryčius bei vakarus.

Klubiečiai atsisveikindami 
ir spausdami dešines linkė
jo laimingos kelionės į na
mučius. Varde visų klu- 
bi-ečių tariu visiems turis
tams, lankiusiems mūsų pa
rengimus., širdingą ačiū ir 
linkiu, kad sekančią žiemą 
ir vėl sveiki ir linksmi su- 
sitiktumėm.

Mūsų klubietės gaspadi- 
nės iš tikrųjų jaučiasi pa
vargusios ir kitos net jau 
su sveikata skundžiasi, 
dėl Klubas ir nusitarė
čiau laikyti parengimus, o 
gegužės 14-tą pagerbimui 
Motinų Dienos, parengi
me, vyrai nusitarė būti 
gaspadinėmis ir patarnau
tojais prie stalų, taip pat 
indus bei lėkštes suplauti.

Na, vyrai, bandykime pa
rodyti savo gabumus, kad 
gautumėm nuo moterų pa
gyrimą vietoj papeikimo. O 
šių žodžių autorius jau da
bar pradeda mokytis, kaip 
išvirti kiaušinius neprisvi
linus.

To-
re-

ži- 
ga-

Baltimore, Md.
Mūsų žinios

Kur veikiama, ten ir 
nių randasi. Lietuvoje
minti spalvoti judžiai pavy
ko gerai. Buvo rodomi sek
madienį, bal. 9 d., Finų sve
tainėje. Žmonių atsilankė 
vidutiniai. Matėsi daug ir 
svetimtaučių, įdomaujančių 
paveikslais. Šį kartą rody-

dėk, jaunyste”, “Atlante”, 
I “Menininkų dekada Mask
voje”, “Tarybų Lietuva”, 
“Dainų .šventė . Vilniuje”,

į: *< 
*< -s# 
n •

Tarybų Lietuvos turistai Niujorke: (iš kaires) : rašytojas Alf. 
Bieliauskas, amerikietis A. Bimba, rašytojas M. Sluckis, ame
rikietis palydovas P. Venta, K. Meškauskas ir J. Grybas.

Avalon, N. J.
Bekampiai ruošia 

savo parką
Pavasaris artėja, tai J. ir 

E. Bekampiai ruošia savo 
parką. Jie rauna nereika
lingus krūmokšnius, naiki
na žoles, lygina, kad jų par
kas būtų kuo gražiausias.

Kaip žinoma, per eilę 
metų pas juos buvo ruošia
mi išvažiavimai “Laisvės” 
paramai, jie sakė, kad tas | 
bus surengta ir šiemet.

Taipgi pas Bekampius 
mėgsta atostogas praleisti 
progresyviai lietuviai, pasi
maudyti Atlanto vandeny
je.

Juozas Bekampis šį kar
tą turi skaudančią ranką, 
bet ir tas jį nesulaiko nuo 
darbo, kad tik parkas bū
tų gražesnis, tinkamesnis.

A. LiPčius

Bankete pagerbimui 
“teamst-erių” lokalo sekreto
riaus J. Mellen dalyvavo 
1,000 svečių. Kalbėjo 
“teamsterių” unijos prezi
dentas Hoffa, pasakė, kad 
“teamsterių” unija niekuo
met neperžengs kitos unijos 
streikierių pikieto linijos. 
Hoffa pasakė, kad kitos 
unijos per paskutinius tre
jus metus nėra laimėjusios 
nei vieno streiko, nei padi
dinusios savo narių skaičių.

Banketo pelnas paskirtas 
Deborah ligoninei. Hoffa 
sutiktas su gražiais susirin
kusiųjų sveikinimais.

Pilietis '

Geneva. — Carapkinas, 
TSRS delegatas, persergė
jo Anglijos ir JAV delega
tus baigti “žodžių nusigink
lavimo planus”, o eiti prie 
tikro susitarimo.

kvietimą nuo A. Deksnio, 
kad prisidėtume prie Ame
rikos Lietuvių Tarybos, J. 
M. pasipriešino. - J. M. nie
kuomet neatsisakė paremti 
pažangią spaudą, ir darbi
ninkus, streikuojančius už 
geresnes darbo sąlygas.

Kovo 30 d. 1 vai. popiet 
J. Kassly koplyčioje susi
rinko daug palydovų. Pri
buvo lietuvių kunigėlis su 
“dangaus misija”... Po visų 
ceremonijų nuly dėjome į 
Mount Carmel kapines, 
Belleville, Ill. Su J. Mika
lausku atsisveikinome ant 
visados.

Liko liūdėti jo žmona, sū
nus Vytautas, anūkė Sally 
Smith, proanūkė Michael 
Smith, daug draugų, bičiu
lių ir tolimesnių giminių. Jo 
sūnus Antanas mirė 1960 
m. gegužės 5 d. Amerikoje 
turėjo du brolius, taipgi 
jau abudu mirę.

; rinkusiems.
Nors išlaidų turėta aps- 

čiia, bet publiką buvo dos
ni, suaukojo padengimui lė
šų, taipogi keletas dolerių 
dar liks ir kuopai. Turėta 
užkandžių po paveikslų ro
dymui. Draugės V. Lopetie- 
nė, C. Vitkuvienė, O. Pa- 
serskienė, O. Žemaitienė, 
E. Balsienė, J. Pivariūnie- 
nė, atėjo nešinos namie 
gamintais bei pirktais py
ragais, o F. Deltuvienė su 
margučiais, lietuvišku sū
riu ir kava, ir kitos prisi
dėjo su tuo, kas buvo reika
linga prie lengvų užkan
džių. Publika dar gerokai i 
laiko praleido kalbėdamiesi 
apie tai, ką matė ir girdėjo.

Reikia pasakyti: d-gas J. 
Grybas, važinėdamas po 
kolonijas, atlieka didelį; 
darbą kultūros ir apšvietos 
fronte. Pirm rodomų pa
veikslų jo paaiškinimai tu-j-------  ---------------c --------- t . , ' —A-------

Lai būna Jonui lengva I ri didelę svarbą, 
žemelė!

J. J. Daujotas

Chester Pa.
Balandžio 10 d. palaido

jome Evą Grigas, Alberto 
žmoną. Paliko nuliūdime 
savo gyvenimo draugą Al
bertą, sūnus Albertą ir 
Walterį, dukrą Nellie ir 
žentą, dėdę Praną Molis, 
kuris gyvena Conn, valsti
joje.

Eva Grigas (Žydeliutė) 
atvyko į Mass, valstiją 1913 
metais pas savo dėdę. Ap
sivedė su Grigu ir atvyko į 
Chesterį, kur išgyveno virš 
40 metų.

Eva paėjo iš Vilniaus rė- 
dybos, Žydelių kaimo, Šlai
to apylinkės.

Komisijos vardu, aukoju-1 
siems valgius ir darbą ta
riu didelį ačiū.

Mūsų LLD 25-ta kuopa, 
kuri šį parengimą įvykdė, 
ruošiasi ir Motinos Dienos 
pramogai. Sekite spaudą, 
ten bus pažymėta vieta ir 
laikas.

B,et ateinantis “Laisvės” 
piknikas, tai jau tikrai ži
nomas visiems. Tai bus bir
želio 11 d. Slovak Nationai 
Home Park, 6526 Holabird 
Avė. Išrinkta plati komisi
ja tam darbui, nes jo yra 
užtektinai.

Netekimas dviejų gerų 
veikėjų irgi atžymėta, atsi
stojimu pagerbti Senas 
Vincas—Jakštys ir Leonas 
Prūseika. V. Jakščiui pa
gerbti per spaudą surinkta 

“Laisvei”;Reiškiu užuojautą jos vy- $14 ir pasiųsta 
nu, sūnums, dukrai ir žen- L. Prūseikai pagerbti $16 
tui pasiųsta į “Vilnį”

Vinco Duktė

Vienas mūsų miesto ko
mercinis didlapis išspausdi
no keleto žmonių išsitari
mus po to, kai Sovietų Są
junga paleido žmogų į erd
ves aplink Žemę ir kai svei
kas kosmonautas sugrįžo. 
Visokių žioplų išsitarimų 
būta, bet vienos pinios, Mi
ami ir Palm Beach viešbu
čių savininkės, buvo žiop- 
liausias už visus.

Aš, girdi, įdomauju, kiek 
ten žmonių buvo pasiųsta į 
erdves, kurie nesugrįžo. Ta 
poniutė .plepa, būk jinai 
lankėsi Sovietų Sąjungoj 
prieš karą ir po karo, vis
ką gerai žinanti. Mes, gir
di, Amerikoj to nedarome, 
nes pas mus žmogaus gyvy
bė aukštai vertinama. O 
ten, girdi, žmogaus gyvybė 
pigi, ir labai pigi.

M(an rodosi, kad sąžinin
gas laikraštis tokių kvailų 
išsitarimų nespausd i n t ų . 
Bet, žinoma, tokiam kapi
talistiniam didlapiui viskas 
galima.

Vienas garsus viešbutis, 
Lountainebleau, tapo val
džios nubaustas už blogą el
gimąsi su darbininkais. Šis 
milijonierių viešbučio savi
ninkas visaip kenkė viešbu
čių darbininkų unijos 255 
lokalui, ir net vieną dar
bininką pavarė nuo darbo 
už tai, kad jis ragino kitus 
stoti unijom Lokalui pa
davus skundą į Federalinį 
darbo biurą ir pribuvus ty
rinėtojui, surado įrodymų, 
kad blogai elgiamasi su 
darbininkais. Ir trijų vyrų 
NLRB davė įsakymą vieš
bučiui liautis atkalbinėjus 
darbininkus nuo unijos ir 
liepė sugrąžinti pašalintą 
darbininką su pilnu atlygi
nimu.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad darbininkai privalo bū
ti organizuoti.

Migrantas

Haverhill, Mass.
Patiko “Laisvės” laidos
Susitikome keturi seni 

pažįstami pensininkai Kur
pius, Senis, Darbininkas ir 
Navickas. Po trumpo pasi
kalbėjimo nutarėme pasvei
kinti “Laisvę,” 50-ties me-i 
tų gyvavimo sukaktuvių 
proga. Jau perskaitėme tris 
“Laisvės” jubiliejinius nu
merius, ir mums jie labai 
patiko. Tiek daug gražių ir 
šiltų linkėjimų iš visur — 
net miela skaityti, o už vis 
geriausi sveikinimai iš se
nosios mūsų tėvynės Lietu
vos. Tik būtų malonu ma
tyti, kad būtų daugiau svei-1 
kinimų nuo draugių mote
rų. Juk dabar ten yra daug 
moterų, baigusių aukštus 
mokslus: daktarų, inžinie
rių, mokytojų ir daug kitų 
mokslų. Tas tai būtų labai 
gerai.

“Laisvė” pergyveno daug 
sunkių laikų, o su ja—jos 
skaitytojai ir rėmėjai. Prie
šų yra labai daug, kaip tai 
“Keleivis,” “Dr angas,’’ 
“Naujienos” ir tūli jų su
klaidinti skaitytojai. Šiuos 
laikraščius suminėjome to
dėl, kad nors retkarčiais 
mums tenka juos paskaity
ti. Kiek ten visokio purvo 
prieš “Laisvę,” “Vilnį,” 
Lietuvą ir visą darbininkiš
ką judėjimą. O mums pri
sieina dažnai su tų laikraš
čių skaitytojais susitikti 
dirbtuvėse, susirinkimuose 
ir išgirsti tuos melus, ku
rių jie prisiskaitę. Tie laik
raščiai šmeižia darbininkiš
kų judėjimą. Jie viens nuo 
kito nieku nesiskiria, jie 
tik lenktyniauja šmeižime. 
Tai tikra traicė — vienas 
dievas trijose asabose.

Bet mes, ptisirinkę gerų 
faktų iš “Laisvės,” aškina- 
me tiems suklaidin t i e m s 
žmonėms teisybę.

Lai gyvuoja “Laisvė” dar 
daug metų, o mes kiek ga
lėdami jai pagelbėsime! Ir 
šį kartą visi aukojame po 
dolerį, tai susidaro “Lais
vės” reikalams $4.

A. Navickas

Brockton, Mass.
Mirimai

Balandžio 8 d. mirė se
nas Montello gyventojas 
Juozas Potsus, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Į Ameriką 
atvažiavo 1901 metais ir vi
są laiką gyveno Montelloje. 
1902 metais apsivedė su 
Marijona Trakiny te. Dirbo 
čeverykų dirbtuvėje. 1906 
m. jie buvo užsidėję knygų 
ir kitų dalykų krautuvėlę, 
bet nevyko ir ją uždarė.

Velionis buvo apšvietos 
mylėtojas. Skaitė “Laisvę”, 
“Vilnį”, “Liaudies Baisa” 
ir knygas. Priklausė prie 
Šv. Roko pašalpinės Drau
gijos, prisidėjo prie organi
zavimo Lietuvių Tautiško 
Namo ir kitų organizacijų. 
1929 metais jį ištiko šokas- 
paralyžius. Pradžioje nete
ko kalbos, negalėjo valdyti 
rankų ir kojų. Vėliau pagi
jo, bet jau buvo nedarbin
gas iki mirties.
, Paliko nuliūdime savo 
moterį Marijoną, sūnus 
Liudviką ir Albertą, dvi 
marčias ir du anūkus. Jo 
sūnus Alb. Potsus y r a 
Montello Vyrų Dailės Gru- 
peš mokytojas.

Pašarvotas buvo $V. Ya- 
kavonio koplyčioje. Į šer
menis lankėsi daug žmonių, 
buvo daug gėlių vainikų. 
Balandžio 11 d. laisvai pa
laidotas. Į kapines lydėjo 
50 automobilių kupinų pa
lydovais. Nuo kapinių paly
dovai buvo pakviesti į Liet. 
Tautišką Namą ir atitinka
mai priimti. Reiškiu miru
sio šeimai ir kitiems jo ar
timiesiems užuojautą.

Kovo 25 d. po ilgos ligos 
ligoninėje mirė Konstanci- 
cija Yurkevičienė, Vaito 
Yurkevičiaus žmona. Pri
klausė prie Biručių drau
gystės. Nuliūdime paliko 
vyrą, tris sūnus, tris duk
ras, seserį Josephinę Chest
nut, kuri gyvena Stoughto- 
ne. Montelloje išgyveno 55 
metus. Palaidota Melrose 
kapinėse. Reiškiu jos arti- I 
miems užuojautą.

Geo. Shimaitia

Lėktuvai, jy kuro 
dujos ir žmonės

Atlantic City. — Vienas 
sprūsminis (“jet”) lėktu
vas tiek užteršia oro, kaip 
7,000 automobilių. Gi or- 
laukiai yra arti* miestų, ar
ba ir miestų teritorijoje. 
Visa eilė organizacijų jau 
daug kartų kėlė protestus 
prieš oro teršimą, kuris yra 
žalingas žmonių sveikatai

Federal Aviation Agency 
viršininkai sako, kad jeigu 
lėktuvai skrajotų 50,000 
pėdų aukštyje, tai tų nuodų 
nebūtų. Bet visiems yra aiš
ku, kad lėktuvai nei pakilti, 
nei į orlaukius nusileisti 
negali taip aukštai skrajo
dami. Vienatinė išvada — * 
iškraustyti orlaukius toliau 
nuo miestų.

B
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KAS YRA OPERETE "ZAPOROŽIETIS 
Už DUNOJAUS”?

i New Yorko Aido choras rūpestingai ruošiasi prie 
pastatymo operetės “Zaporožietis už Dunojaus” balan
džio 30 d. Kai prieš keletą metų Chicagos Aido choras 
pastatė šią operetę, kritikai išsireiškė, kad tai buvo vie
na iš puikiausių, įdomiausių operečių, pastatytų visoj 
Aido choro turiningoj istorijoj.

Ši operetė įeina į Lietuvos Valstybinio Teatro ir 
Dramos Sąjungos repertuarą. Dabartinis vertimas, ku
rį vartojo chicagiečiai ir kurį dabar New Yorko Aido 
choras vartoja, yra to paties Valstybinio Teatro origi
nalus, taisykliškai pritaikytas vertimas.

»
Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra viena iš 

žymiausių ukrainų liaudies operų — parašyta garsiojo 
ukrainų kompozitoriaus S. Gulak-Artemovskio. Operetė 
yra puslapis iš Ukrainos istorinio gyvenimo, taip svar
bią vaidina rolė ukrainams, kaip kad mums, lietuviams, 
yra svarbi Miko Petrausko opera “Birutė”

Kai 1775 m. Rusijos carina Katarina įsakė panai
kint Zaporožės sritį, tuomet dalis zaporožiečiu apleido 
Ukrainą ir Dniepro upe nuplaukė į Juodąją jūrą, o iš 
ten nuvyko Turkijon. kuri tais laikais apėmė vakari
nius Juodosios jūros krantus, šių dienų Rumuni
ją. Turkai, žinodami zaporožiečiu didvyriškumą, juos 
priėmė džiaugsmingai ir paskyrė plotą žemės apsigyve
nimui prie Dunojaus upės žiočių. Čia Zaporožiečiai 
įsteigė antrąją slavišką sritį ir pavadino ją taipgi “Za

porožės sritim” iš meilės pirmajai. (Paaiškinimas: Žo- 
’* dis “Zaporožė” paeina nuo Dniepro upės tekančio van

dens slenksčiais —“porogi”. Taigi, žemiau tų slenksčių 
sritis įgavo pavadinimą “Zaporože”—už slenksčių, tuo 
pačiu ir tenykščiai gyventojai vadinami “Zaporožie
čiais”, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje randasi vietovė Už
ventis, tad ir gyventojai vadinami “užventiečiais”.)

PER 25 VALANDAS
Balandžio 8-os ketvirtą 

valandą su datkaru J. Rep
šiu, podraug pasiėmę S. 
Rainardą, skubomis aplei
dome Bostoną. Dar tik 20 
min. po 9-os valandos jau 
sveikinomės su Jonu Grybu 
prie “Laisvės” spaustuvės 
durų ant Liberty Ave., New 
Yorko priemiesty. Įėjus į 
laikraščio raštinę radome 
gaspadorių P. Buknį, o vė
liau prie linotipo radau S. 
Večkį. Nors tai buvo šešta
dienis, ne darbo dienos ry
tas, bet laisviečiams rūpėjo 
laiku išleisti padi d i n t u s 
jubiliejinius laikraščio nu
merius, tai jie dirbo tik po 
kelias valandas poilsio te
gaudami.

Sykiu su iš Cleveląndo, 
Bridgeporto ir kitais sve
čiais nuėjome i LDS centro 
raštinę, čia Jonas Siurba

Zaporožiečiai čia gyveno iki 1828 metų (53 metus) 
ir gelbėjo turkams jų kariniuose žygiuose. Ir čia prasi
deda operetės libretas. Zaporožiečiai ilgisi savojo kraš
to, laukia tos dienos, kada galės laisvai keliauti atgal į 
Ukrainą. Smarkiai jau rūgo ja kazokas Karašius, iš to 
pykčio net dažnai patraukia iš taurelės — na, ir iš ' pa
čios bonkos. Jo žmona, Odarka, susirūpinusi jo girtuok
liavimu ir tinginiavimu dažnai ir gerai jį apibara ir 
apkumščiuoja. Moteriškė supranta vyro neramumą ir 
gyvenimo sunkumą, bet prieš jį jinai atsistoja aštriai 
ir kovoja, kad jų naminis gyvenimas būtų šviesesnis, 
kultūringesnis.

Su Karašium ir Odarka gyvena našlaitė Oksana, 
kuri yra įsimylėjusi į zaporožietį Andriejų iš anapus 
Dunojaus, su kuriuo nakties prieglobstyje miške tikisi 
slaptai pasimatyti. Yra ir slaptos kalbos tarp zaporožie
čiu, kad ne už ilgo gaus žinią nuo maskviečių ir jų pa
galbai bus sukilimas prieš turkus.
4 Tie gandai pasiekė ir sultono, turkų valdovo, ausis. 
Būdamas jaunas, rūpestingas valdovas, paprastai apsi
rengęs jis atvyko tarp ukrainiečių pažiūrinėti. Patenka 
jis su savo pareigūnu į Karašiaus kiemą. Karašius, dar 
neišsipagiriojęs nuo pereito vakaro uliojimo, labai atvi
rai jiems pasako savo pageidavimus —Jei aš būčiau sul
tono vietoj, sako jis, aš paleisčiau kazokus į visas ketu
rias puses. Štai kaip,... o tai ko gero, dar sukils ir prida
rys bėdų jūsų broliams, skustasnukiams. Tikslu matyt 
sultoną, Karašius veda derybas su pareigūnu, kad jį 
įleistų į sultono palocių.

Tą patį vakarą slaptai atplaukia ir Oksanos myli
masis, Andrius. Jie džiaugsmingai susitinka slaptai. Bet 
juos turkų milicija sugauna, ir pančiais surakintus at
veda atgal į kiemą. Baimingai renkasi jų draugai ka- 
zokai-zaporožiečiai sužinot, kokia bausmė jiems puls. 
Tačiau sultono pareigūnas išskaito jiems ne bausmę, bet 
visiems laisvės dekretą. Visi pralinksmėja, džiūgauja, 
kad jų svajonės išsipildė ir neužilgo vėl susijungs su sa- 

, vaisiais broliais tautiečiais Ukrainoje.
Ką galima pasakyti apie muziką? Tai tikrai žavė- 

janti. Dainose vyrauja ukrainų liaudies temos, vietose 
pilnos ilgesio, liūdesio, bet greitai keičiamos į smagų 
šokių ritmą, dažnai žaidžiantį, pilną humoro. Eilę šios 
operos dainų mūsą artistai seniai dainuoja koncertuose 
ir žiūrovai greitai jas atsimins. O estrados sceną spaL 
Tingai puoš ukrainiečių ir turkų vaidintojų kostiumai.

Tikrai viskas šioj operetėj žada puikų teatro vaka
rėlį. Kiekvienas žiūrovas ras ką nors, kas jį sužavėtų, 
Patariu mūsų skaitytojams, kur tik galimybės leidžia, 
susipažint su šia gražia operete. Neapleiskite nepama
tę Aido choro šio pastatymo: —Brooklyne balandžio 
(April) 80-tą; Waterbury, Copn., gegužės 2X-mą.

Kviečia jus,
Aido choro mokytoja Mildred Stensier

PAMINĖJIMAS

A, B, Savukąitis
Negailestinga mirtis išįrįlėšė nuo manęs 
mano mylimą sūnelį Balandžio-Aprįl 23 d., 

1943 metais.

M. SAVUKAITIENĖ, motina M 
Muse, Pa. I
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BOSTON, MASS.
minėsiu to, ką pasakė mums 
jau gerai pažįstami kalbė
tojai, tuo tarpu noriu tar
ti kelis žodžius apie įąi, ką 
kalbėjo svečias iš Washing
ton, D, C. Jis dar fašis
tams valdant Lietuvą, vįsąį 
jaunas būdamas, skąitęs 
“Laisvės” spaustuvės išleis
tą kpygą, kuri jam davusį 
galvojimui pradžią, kad 
reikią darbo žmonėms kovo
ti dėl šviesesnės ateities... 
L, K. ragino mus, Amerikos, 
lietuvius, užmegzti tamp-1 
resnius kultūriniu ir kito
kius ryšius su Tarybų Lie-' 
tuvos žmonėmis.

Reikia mums pasistengti 
naujų prenumeratų į Tary
bų Lietuvą gavime, kad 
“Laisvė” nors tūkstantį na
mų lankytų.

Po koncerto dar ilgai šne
kučiavomės, ir tik 20 min.

po U-tos vai. apleidome 
Brooklyną. Biskį paklaidi
nėję dasisiekėme į Naujo
sios Anglijos platų vieškelį, 
ir kaip pusė po penktos ry
to jau buvome Bostone.

Tąs dvidešimt penkias, va
landas galiu prisikirti prie 
įdomiausių valandų mąno 
gyvenime.

A. Kandiuška

SAKO, KAD KONGE 
SUSITARĖ

Leopoldville, — Iš Bun- 
doki praneša, kad J. Mobu
tu ir Antonio Gizenga at
stovai susitarė baigti nesu
tikimus. Kol kas iš Stanley
ville patvirtinimo dar nėra.

Vientiane. — Čiang Kai- 
šekas sako, kad jis neima 
atsakomybės už kinus ban
ditus, kurie iš Burmos perė
jo į Laosą. Tokių yra apie 
4,000. Jie kariauja prieš i 
Laoso liaudiečius. |

mane plačiai ir smulkmeniš
kai supažindino su mūsų 
fraternalės organiza c i j o s 
reikalais: kaip jie vedą re
kordus, kaip ir ką turėtų 
daryti LDS kuopų finansų 
sekretoriai, kad sumažinus 
klaidas ir tuomi centro raš
tinės darbuotojams parei
gas palengvinus. Susipaži
nęs su vedama tvarka, ga- 
liu sakyti, kad centras yra 
gerose rankose, tik reikia 
mūsų kuopų sekretoriams 
biskį daugiau pasistengti 
finansų reikalų vedime, ir 
išvengsime keblumų...

LDS buveinėje Centro 
Komitetui laikant posėdį, 
pirmininką pasiprašęs pa
vėlini mo, Rojus Mizara pa
sveikino svečius, valdybai 
linkėdamas sėkmingai ap-
tarti reikalus, kvietė visus 
atsilankyti į “Laisvės” ju
biliejinį koncertą, žadėda
mas ten su svečiais daugiau 
pasišnekėti.

Su LDS CK posėdininkais 
skaniai papietavau. Ačiū 
jiems už vaišes. Po pietų, 
už valandos su S. Večkiu 
nuvykome pas gerus drau- 
g u s Babarskųs. Radome 
juos besitriūsiančius savo 
neseniai pirktuose dviejų 
šeimų, labai gražiuose na
muose. Noriu pasakyti, kad 
Juozas Babąrskas, jo žmona 
ir auktšo mokslo besisie- 
kianti duktė yra labai ma
lonūs ir vaišingi žmonės.

Dar prieš penktą valan
dą J. Gasiūnui kelią rodant 
kreivomis, siauromis, vieto
mis dar senoviškomis ak
menimis grįstomis gatvėmis 
penkiese važiavome į Brook- 
lyną. Pasiekus Driggs’o 
gatvę — štai ir Nauja Na
cionalinė (lenkų) svetainė! 
— sako Jonas Gąsiūnas. 
Nors gatvės pilnos automo
bilių, bet mes greit rado
me vietą sako kąrukuį, Už
rakinėję visas spynas ir ve
žimo duris lėtai slinkome 
link svetainės, į kurią rĮn? 
kosi pažangūs lietuviai, nes 
šeštą valandą prąsidės °LM 
auksinio jubiliejaus kon
certas.

Svetainėje sveikįnausi su 
daug man pažįstamų malo
nių draugų bei drąugįų, 
mat, esu gyvenęs New Yor
ke, o jau senokai juos bu
vau matęs. Nors trumpai, 
bet labai smagu b.uvo/dąy 
kartą į niujorkiečius šųek- 
telėti... Taipgi buvo svečių 
iš New Jersey valstijos ir 
Washington, D. C., su ku
riais irgi labai maloniai pa-, 
sišnekėjau.

Koncerto programai su- 
gabiai vadovavo P. Venta, 
Aido choras, Moterų kvar
tetas, armonįstė, keli sulįs-: 
tai ir ukrainiečių šokėjų 
grupė gražiai atliko meni
nę dalį, prakalbomis per ke
lis sykius pertrąuktą. Nc^

M’...  ' ' •

CHESTER. PA. 1
Mirus yj

1 Eva Grigienei
’ Reiškiame gilią užuojautą vyrui Albertui, sūnums
į’ Vladui ir Albertui, dukrai Nellie 

ir žentui Esquardo.

A. Lipčius J. Mamot
P. Šlajus Mrs, J. Shimkienė
N. Dudonis Ch. Ramanauskas
W. Thomson (graborius)

| B. Platu kis E. DemP^ey

i

LAISVES AUKSINIO JUBILIEJAUS
KONCERTAS IR BANKETAS

Rengia Mass. Lietuvių Meno Sąjungos 2-roji Apskritis atžymėjimui “Laisvės’’ auksinio jubiliejaus.

MĮONTEDLO VRYŲ DAILĖS GRUPĖ, VADOVAUJAMA AL, POTSUS
Visi gerai lavintais balsais, dainuos šio koncerto programoje

SEKMAD. BALANDŽIO 23 APRIL
Lietuviu Tautiško Namo Svetainėje, Montello, Mass

Šauni Dainų Programa, kurią atliks
WoKestęyįą AWq Chęras, vad. Jono Dirvęlio 
Ęąytfordn Ląįsįyęs Choras, vad, Wilma Hollis 
Montello Vyry Dailės Grupe, vad. Al. Potsus 
AWnna Wakn-Downing, sopranas

Ona Dirvelieno, sopranas, ir Jonas Sabaliauskas,

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

Pradžia 1:30 valandą dieną ; Auka $1.50 asmeniui

BROCKTON, MASS.

Mirus

Juozui Potsiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą velionio mylimai 

žmonai Marijonai, sūnums Liudvikui, 
Albertui, marčioms, anūkams taipgi 

giminėms ir draugams.
F. ir K. čereškai
F. ir A. Markevičiai
P. ir M. Baron
A. ir J. Skirmontai
P. Sinkevičienė
M. Gutauskienė
K. Sireikienė
V. Belkienė
J. Stigienė
A. Chestnut
M. Valant
G. Shimaitis
R. Wallant
W. Kelly
J. Valungevičia
K. Ustupas
A. Kukaitienė
E. Zaleckaitė

M. Benevičienė
B. Gutkauskienė
T. Kaminskienė
B. Tamulevičiūtė
A. Miknis
M. žaliukienė
B. Patrick Galius
J. Grigas
I. Glodenis
A. Stirienė
C. Urbonas
A. Orentas
A. Petrukaitis
A. Masteikicnė
F. Kaulakis
O. Klimienė (Florida)
P. Jasilionienė

(Binghamton, N. Y.)

MIRUS

Leonui Prūseikai
Netektis nuoširdaus, ilgamečio švietėjo, orga
nizatoriaus ir draugo kovoje už pažangą ir 
šviesesnį rytojų dirbančiųjų masėms, pareiš

kiame savo giliausią liūdesį palikę be jo.

MIAMĖS LIETUVIŲ SOCIAL1S KLUBAS
j Miami, Florida

____________________________

A

Audrey Potsaite, pianistė
Veronika Putvinskaite-Balkienė, sopranas
Albinas Datikšys, tenoras
Rože Merkeliute-Stpipinis, sopranas

tenoras, iš Worcesterio, dainuos duetus ir solus .
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GEDULO MITINGAS

mirties paminėjimui
Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos (’(‘litro Komitetas 

ir LLD Pirmoji Kuopa '

t

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

i

Sakys kalbas: v
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

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

LLD 1 kuopos žinios
Literatūros Drau g i j o s 

pirmosios kuopos susirinki
mas įvyko balandžio 14-tą. 
Dalyvavo nedaug narių, o 
darbų bėgamais reikalais 
daug atlikta.

Pirmininkas V. Bunkus, 
del tetos mirties, susirinki
me nebuvo. Pirmininkavo 
L. Gavril.

Valdybos raportas buvo 
geras. Sekretorius sakė, 
kad vėl vienas narys meti
nes pridavė už 10 metų. Ge
ras priminimas kitie m s. 
Lauksime. Tačiau turime 
narių, kurie metinių yra 
neatsiteisę už vienus metus. 
Projektuojama ir šiais me
tais duoti nariams po dvi 
knygas, todėl laiku niokė-- 
kime metines.

Laiškai — pranešimai
Skaityta laiškai: Namo 

Bendrovės ir LLD Antro
sios Apskrities. Jie buvo 
priimti ir atstovai į konfe
rencijas išrinkti. Namo 
konferencija bus balandžio 
29-tą, o apskrities — gegu
žės 7-tą, abi eis Kultūrinia
me Centre, Ozone Parke.

LMS konferencijos dar
buotės raportą pateikė at
stovė Koste Rušinskienė. 
Sakė, kad sueiga buvo ge
ra ir brandi. Dabar lieka 
pasibrėžtus uždavinius re
alizuoti gyveniman.

“Vilnies” paramai dole
rių skaičius auga. Jie atė
jo nuo narių ir kitų-:

Po $1: A. Balčiūnas, V. 
Bunkus, Ona Cibulskienė, 
K. B. Depsas, L. Govril, 
Mary Kreivėnas, K. I. Le- 
vanai, K. Rušinskienė, M.

Komunistu partija išstojo 
prieš Kubos invaziją

- Jungtinių Valstijų Ko
munistų partijos generali
nis sekretorius Gus Hali iš
leido pareiškimą prieš Ku
bos invaziją.

Jis sako, kad Kubos už
puolimas paruoštas Jungti
nėse Valstijose su mūsų ša
lies valdžios žinia. Kubos 
pabėgėlių komitetas suda
rytas iš tokių elementų, ku
riuos ruošiasi JAV vyriau

sybė pripažinti kaipo “Ku
bos valdžia”.

Komunistų pareiškimas 
nurodo, kad šie Amerikos 
monopolistų ir valdininkų 
žygiai sudaro didelį pavojų 
pasaulinei taikai. Ragina 
visus piliečius siųsti tele
gramas prezidentui Kene
džiui ir reikalauti sulaiky
ti Kubos invaziją, kuri at
liekama iš mūsų teritorijos.

Štai tas kapitalistinis rojus

Ką dary- 
prošvais-

Apie tai žino visi, bet 
Pietų Amerikos valsty- 

pragyvenimas nuo praė-

(Specialiai “Laisvei”)
Rašo Pranas J. Kuraitis

Rašau šiuos žodžius iš to
limos Pietų Amerikos, nes no
riu trumpai papasakoti, kaip 
kapitalistinėse šalyse gyvena 
darbininkai, kad visi žinotų 
tiesą, žinoma, kai kam gal 
grauš akis, bot ylos maiše ne
nuslėpsi.

Dabartiniais laikais lietuvių 
emigrantų gyvenimas nedžiu
ginantis, o, tiesiog sakant, blo
gas, 
tyli... 
bėse
jusiu metų pradžios iki kovo 
mėnesio pabrango 295 nuošim
čiais, o atlyginimas už darbą 
pakilo tik nuo 35 iki 50 nuo
šimčių. Jau vien iš šitų skai
čių matosi, ką paprastiems 
žmonėms duoda kapitalizmas. 
Jeigu darbininkams darosi 
blogiau, tai kapitalistams sal
desnis būna gyvenimas.

Apie ką gali svajoti darbi- 
beteisis emigrantas 

kai jis iš savo kiše- 
atiduoti didelius pini

gus už mėsą, sviestą, sūrį, ry
žius, bulves ir kitokius pagrin
dinius maisto produktus? O 
kur dar pastogė?' Už kamba
rį ir virtuvėlę reikalinga ati
duoti pusę savo uždarbio. Čia, 
žinoma, be kuro. Tai dar ne 
viskas. Juk Žmogui reikia ap
sirengti ir apsiauti, žodžiu, vis 
mokėk ir, mokėk.; . ,

Tad ir gyvenk kaip nori. 
Mūsų - lietuviai < trokšta kaip

įlinkas, 
lietuvis, 
nes turi

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

Stakovas.
K. Aleksynas .... $2.00
S. Sasna ................   5.00
LLD 1 kuopa .... 15.00 
Jonas, Jr.  ........... 40.00

nyti.”- Sulig dvasiškiu išeina, 
kad tupėk lyg tas kiškis au
sis suglaudęs ir iipprasiziok 
apie blogą gyvenimą. Bet pa
tys dvasiškiai tuo netiki. Jie 
visomis gerybėmis naudojasi 
dabar, nesnaudžia. O kiti, 
kai)) norite!..

Lietuvis emigrantas, kai)) 
tas vaikas atplėštas nuo mo-
Linos, randasi toli nuo gimti
nės, nuo savo namų, — daž
nai mintyse nuklysta į savo 
Lietuvą, žinoma, ji jau nebe 
tokia, kokia buvo kadaise. 
Ten laimė, džiaugsmas... () 
čia aplinka visose Pietų A- 
merikos šalyse svetima, tolima 
širdžiai. Tuo labiau, kad vis
kas, kas tik kiek pažangesnio, 
ujama, persekiojama. Ta gi
riamoji laisvė tiktai ant popie
riaus, bet ne gyvenime.

Montevidėjus (Urugvajaus resp.) 
1961 m. kovo rnėn.

AIDIEčIAMS
Sekama specialioji ope

retes pamoka įvyks balan
džio 26-tos vakarą, Schwa-' 
ben Hall, 474 Knickerbock/ 
er Ave. Penktadienį pamo
kos tebevykdomos savame 
centre. Valdyba

Ona Pluščiauskienė
Bal. 11 d. mirė Ona Pluš

čiauskienė, turėdama tik 
55 metus amžiaus. Buvo 
pašarvota Šalinsko šerme
ninėje. Palaidota bal. 15 d. 
Cypress Hills kapinėse.
* Šermeninėje apie jos gy
venimą pakalbėjo J. Gasiū- 
nas, LDS prez.

Po laidotuvių visi daly
viai buvo valgykloje pavai
šinti.

Ona buvo gimusi Maha- 
noy City, Pa. Kai jos tėvai 
Vaitkai grįžo Lietuvon, tai 
ir ją, apie 7 metų amžiaus, 
išsivežė. Lietuvoje jie gyve
no Duobgirio kaime, Telšių 
apskrityje. Ten ji gyvenda
ma susipažino ir apsivedė 
su Juozu Pluščiausku.
: li936 m. Amerikoje gyve
nantis jos dėdė Pranės 
Vaitkus pasirūpino ją atsi
vežti į Brooklyną. čia atvy
kusi gavo prie kriaučių dar
bą ir 1939 metais parsi
kvietė savo vyrą. Tūlą lai
ką jie gyveno Brooklyne, 
dabar — Jamaicoje.
I1 Abu skaitė “Laisvę”. Ji j 
buvo LDS narė, dalyvauda
vo savo organizacijos ir 
laikraščio parengimuo s e. 
Buvo maloni draugė.

Liūdesyje liko jos myli
mas vyras Juozas, sūnus 
Juozas, duktė Lillian, du 
broliai Amerikoje, du Lie
tuvoje, du Rusijoje, vienas 
Australijoje, taipgi jos mo
tinėlė Lietuvoje, kurią ji 
ruošėsi šiais metais aplan-
kyti, bet besiruošdama stai
ga mirė. Liūdi jos dėdė 
Pranas Vaitkus, gavęs liūd
ną žinią atostogaudamas 
Miami, Fla., ir tuojau par
vykęs į šermenis. Liūdi' minėms
daugelis giminių ir draugų i jautą.

J Paleckio žodelis 
iš Šveicarijos

Grįždamas namo iš Tarp
parlamentinės Sajų n g o s 
Tarybos posėdžio, vykusio 
Berno mieste, Šveicarijoje, 
Justas Paleckis prisiuntė 
mums atviruką, kuris 
skamba:

Bernas, 1961. IV. 10 
Sveiki mieli laisviečiai!

Jau grįžtu namon po 
įtempto posėdžiavimo ir 
nemažų ginčų Tarpparla
mentinės Sąjungos Tary
boje ir komisijose. Dejai 
dar “šaltojo karo” dvasios- 
gana daug, ir tai jautėsi 
gerokai. Bet pasiekta ir 
gražių susitarimų dėl rezo
liucijų taikos stiprinimo ir 
tautų santykių gerinimo la
bui.

Būkit sveiki!
Justas Paleckis

A. ir M. Petrikai 
grįžo iš Floridos

Praleidę apie tris savai
tes St. Petersburge ir Mia- 
mėje, Floridoje, paviešė
ję pas draugus ir bičiulius, 
D r. A. ir Margareta Petri
kai grįžo Brooklynan.

Dabar jis ir vėl stos dar
ban — rašo knygą. Gal pa
rašys ir įspūdžių iš Flori
dos.

Sekmadienį abudu jiedu 
žada būti Gedulo mitinge, 
ruošiamame L. Prūseikos 
mirčiai paminėti.

bei draugių.
Šioje liūdesio valandoje 

reiškiame jos šeimai ir gi-

Lauksime to paties nuo 
kitų. . : • ...

Kuopos susirinkimas bus 
gegužės 12-tos vakar a. Gir
dėsime delegatu iš konfe
rencijų visai šiltus rapor
tus. Dalyvaukime, visi ir at
siveskite įrašyti naujus.

Vienas Jūsų

Iš San Francisco
Į penkias valandas sprū- 

sminiu lėktuvu pasiekiau 
San Francisco. Kelionė bu
vo labai gera

Geriausius linkėjimus vi
siems.

Jonas Gasiūnas

BROOKLYNIEČIAI 
VYKS Į BINGHAMTONĄ

Šį šeštadienį, balandžio 
22 d., J. Grybas, K. Brie
dis, Walter ir Bronė Ker- 
šuliai važiuoja į Bingham
ton, N. Y. Jie dalyvaus ten 
.rengiamoje vakarienėje ir 
sykiu parodys naujus iš 
Lietuvos filmus.

Londonas. —- Mirė avia
cijos generolas L Slater.

COSMOS
TRAVEL BUREAU 

Skelbia
EKSKURSIJĄ j LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupines ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.

Speciali Kelionė 
su M. S. BATORY 
J LENINGRADĄ

Liepos 11, 1961

Vietų skaičius ribotas. 
Reikia rezervuotis iš anksto.

nuoširdzią uzuo-
Rep.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., baland. (April) 21, 1961

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

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

Telefonas Circle 5-7711

žuvys drumzlėse. Gerai dar, 
jeigu yra vienas, o .jeigu du- 
trys-keturi vaikai ?.. 
ti?.. O giedresnių 
čių nesimato.

Sunku dabar visose Pietų 
Amerikos šalyse. Įsivaizduo
kite, žmogus nustoja sveika- j 
tos ir reikia šaukti greitąją i 
pagalbą. Kitaip gi prapuolęs, j 
Bet daktaro vizitas daug kai
nuoja. čia teisingai ir sako
ma: “Šaukis verčiau mirtį, o 
ne gydytojus.” Gal kas nusi
juoks, bet taip yra. Vaistai 
taipgi brangūs. O žmogus vi-1 
są amžių jaunas ir sveikas ne- Į 
būsi.

Span džiamas, 
džiamas lietuvis 
prasčiokas. Sakoma, kad čia 
mokslas nemokamas, bet tik ' 
pradinis, o aukštasis darbinin
kui neprieinamas ir neįmano- į 
mas. Todėl ir žema kultūra...

Ne iš gero gyvenimo būna 
šeimyninių nesutarimų, bar
nių, daugėja kriminalinių nu
sikaltimų, nuslydimų į šunke
lius, ypač jaunimo tarpe, 
lei to, pasakyčiau, kaltas 
vien pats gyvenimas, 
mūsų mulkintojai, 
apsčiai 
šalyse.

Kiekviena kolonija turė
tą surengti kokią nors pra-; 
rnogą Laisves paramai. I

PARDAVIMAI
nusipirkti 1 
sekančius j

Black & 
virtuvės krėslų 

lempų stalo

Gera proga norintiems 
j už labai prieinamų kainų 
j dalykus:

Electric drill 3/8 inch 
Į Decker išdirbystės,
į minkštomis sėdynėmis, 
j ir floor, gas range, varinius langams 
Į sietus, misingines durų rankenas, ir 
Į įvairių karpenterio bei plumberio 
' dalykų bei įrankių, ir daugiau šim- 

aPai span- i to įvairių kitokių dalykėlių. Vis- 
emigrantas- ' kas neikalingam labai pravartu už 

Kadangi turiu apleis- I 
iš tos i 

. I parcluo- i

I mažų kainų.
ti savo gyvenamųjų vietų.

' priežasties ir viską pigiai 
i siti.

Galima matyti kasdien
i rais po numeriu 127 Thames Street.
i Brooklyn 37, N. Y. Važiuojant 14 
St. linija išlipti Morgan stoty. Vie
ta tarp Flushing ir Knickerbocker 
Avenues. George Litwin.

(32-33)1

ir

De
ne 

bet ir 
kurių yra 

visose Pietų Amerikos 
Čia turiu galvoje dva- 

žmenėms jie nuolat 
galvą apie laimingą 

pomirtinį gyvenimą. O 
klausykite: ar bent vienas 
ten grįžo ir papasakojo?!.. 
Anot jų, “kentękit šioje kara
lystėje, o vėliau būsite išga-

pa-

PARCELS TO RUSSIA
Siųskite maisto, medžiagų, arba 
bile kų jūs norie, j Rusiją per 
mūsų seną, patikimų ir patyru
sių organizacijų. Greitas ir man
dagus patarnavimas. Muitas ir 
kiti mokesčiai apmokami čia. 
Jūsų giminėms nereikia nieko 
mokėti. Klauskite kainų surašo.

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

Tel. CIlickering 4-7898

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. V.

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadieni, balandžio 24 d., 
7:30 vai. vakaro, ‘‘Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parko, 
N. Y. Visi direktoriai kviečiami da
lyvauti susirinkime. Valdyba

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS 
IK. KUOPOMS

LDS 3-eia Apskritis (New Y<jr- 
ko ir New Jersey sričių) jau pa
ėmė parką savo piknikui Greatnecke 
ant 9-tos dienos liepos šių metų. 
Taigi, Apskrities komitetas prašo 
draugijų bei kuopų nerengti minėtą 
dieną savo parengimų, kad neuž- 
konkti Apskrities piknikui.

Apskrities komitetas

BROCKTON, MASS.

Banketas ir koncertas alžymėji-. 
mui "Laisvės” auksinio jubiliejau*^ 
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, 668 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 ii’ vakarienėje kartu su meni
ninkais, prie namie gamintų val
gių. Visus širdingai kviečia rengė
jai. (31-32)

HARTFORD, CONN.

Žaislų parė, 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)

WORC ESTER, MASS.

Sekmadienį, gegužės (May) 7 d., 
I Aido Choras rengia pavasarinį kon- 
I certą. Ruošiama įvairi programa 
iš vietinių menininkų ir dalyvaus 
Montello Vyrų Dailės Grupė, taipgi 
tariamės ir su kitais menininkais, 
koncerto pradžia 2-rą vai. popieL 
Vieta — Lietuvių salėje, 29 Endi* t 
cott St. (30-31) Y

‘ZAPOROŽIETIS UŽ DUNOJAUS’
TRIJŲ ARTŲ OPERETE

Suvaidins Aido Choras, vadovaujant Mildred Stensler

Balandžio 30 April. Pradžia 4 vai. popietSekmad

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 juoką.

Vertinga kiekvienam ją pamatyti. Kviečialme lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti!

Bilietas $1.50 Aido Choras
T A

/




