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METAI 51 ji

KRISLAI Alžyro laisvė ir 
Prancūzijos bėdos

Burmos valstybe laikysis 
neutraiiškos politikos

Argesitbioje įvedė 
karinę diktatūrą

Mizara —

sukaks
mirė Leo-

Prūseika - Vabalas, prieš
pradėjęs redaguoti

Jubiliejui.
Maironis.
Aido choras.
J. Siurbos paveikslai.

— Rašo R.

Rytoj, kovo 24 d., 
vieneri metai, 
nas 
50 metų
“Laisvę.’

Smulkesnių apie jį pasisa
kymų skaitytojas ras šios die
nos “Laisvės“ viduriniuose, 
puslapiuose. Telpa ir jo kai i 
kurie rašiniai, parašyti prieš 
£pie penkiasdešimt metų.

Teisingai draugai čikagie- 
čiai sako, kad reikėtų išleis
ti rinktinę jo sva r b i a u s i ų 
straipsnių, tebesančių pagel
tusiuose laikraščių puslapiuo
se.

O pažangioji JAV lietuvių 
visuomenė jau renka aukas 
L. Prūseikai paminklui pa
statyti.

Paryžius. —• Francūzijai 
pasirašius sutartį su Alžy
ro Tautinio judėjimo vy
riausybe, pripažinus Alžy
ro nepriklausomybę, pirmu 
kartu po aštuoniolikos me
tų prasidėjo , taikus gyveni
mas.

Rangūnas. — Vakarų di
plomatai nusiminė, nes 
Burmos užsienio ministeri
ja pareiškė: “Niekas nega-

1939 metais tarp Francū- 
Izijos ir hitlerinės Vokieti
jos prasidėjo karas ir nuo 
to laiko šią valstybę purtė 
karai. Tai buvo rezultatas 

; Francūzijos imperializmo 
apsirijimo — pav e r g i m o 
milšiniškų šalių, pavertimo 

‘jų į kolonijas, kurios po 
Antrojo pasaulinio karo 
sukilo

Į
1939 metais Francūzija 

užėmė 212,600 ketvirtainių 
mylių plotą, gi jos koloni
jos net 4,442,140, tai yra, 
dvidešimt kartų didesnį už 
Francūziją. Tada ji turėjo 
44,000,000 gyventojų, o ko
lonijų gyventojai sudarė 
daugiau, negu du kartus 
tiek.

šiemet sueina 100 metų, 
kai gimė įžymusis lietuvių 
tautos poetas Maironis (Jonas 
Mačiulis).

Jis gimė 1862 m. lapkričio 
2 d.

Mirė 1932 m. birželio 28 d.
Gal būt nėra šiandien lie

tuviškai kalbančio asmens, 
kuris nebūtų girdėjęs nors 
vienos Maironio parašytos
dainos. Daug žmonių jo ei-1 
leįraščiuss ir veikalus yra 
skaitę ir tebeskaito.

, Tai kas, kad likimas nulė
mė Maironiui būti dvasininku. 
Dvasininkai buvo ir Kristijo
nas Donelaitis, ir Ant. Straz- 
das-Strazdelis, ir A. Vienažin
dis, ir A. Baranauskas. O 
kun. Mackevičius buvo vienas 
1863 metų sukilimo vadovų.

Juos gerbiame ne dėl to, 
kad jie buvo dvasininkai, o 
už tai, kad atliko Lietuvos 
liaudžiai gerus darbus.

Marksistinio judėjimo galy
bė ir glūdi tame, kad jis su- 
sintezuoja, suima į kultūrinį 
tautos lobyną viską, kas buvo 
sukurta geriausio ir gražiau
sio praeityje, nežiūrint, ko
kiam luomui ar klasei priklau
sė kūrėjai.

Imperialistai 
nepasimokė

Pasibaigus Antrajam 
sauliniam karui Francūzi-

pa

Pažangieji Amerikos lie
tuviai turėtų galvoti, kaip 
reikšmingiau būtų galima pa
minėti poeto Maironio 100-ąjį 
gimtadienį.

Reikėtų, kur leidžia sąly
gos, suruošti apie poetą ir jo 
kūrybą referatus, poezijos 
skaitymo vakarus. Mūsų cho
rai turėtų duoti Maironio var- 
tan koncertus. Poeto daug 

ainų yra apvilktų muzika— 
chorams ir solistams: jas rei
kėtų šia proga padainuoti.

apie Mai- 
kūrybą

50 metų,

rą Indo-kinuose. Pasmaugi
mui liaudies sukilimo ji me
tė 500,000 armiją, ! 
hitlerininkus, bet 
apie 200,000 karių ir kari
ninkų užmuštais ir apie 20 duota naujai Alžyro 
bilijonų dolerių, 1954 me- riausybei. Nuo dabar Fran
tais turėjo iš ten pasi-i cūzijos ir Alžyro liaudies 
traukti. Indo-kinuose susi- fronto ginkluotos jėgos 
organizavo keturios naujos veiks bendrai. Francūzija 
valstybės: Šiaurės Vietna-1 laipsniškai savo dalinius iš- 
mo Respublika, Pietų Viet- trauks. Ji yra išsiderėjus 
namo Respublika, Laoso ir palaikyti Alžyre karo ba- 
Kambodžos karalystės.

Komunistai ir kiti pa
žangieji prancūzai reikala
vo, kad Francūzija pasi
trauktų ir iš kitų kolonijų, 
leistų tų šalių žmonėms sa
vo reikalus patiems tvar
kyti. Iš daugelio kolonijų 
Francūzija buvo priversta 
pasitraukti. Ten susiorga
nizavo atskiros valstybės: 
Sirija, Libanas, Marokas, 
Tunisija, Senigalija, Gvi
nėja, Nigerija, Kamerūnas 
ir visa eilė kitų. Bet fran- 
cūzai užsispyrė nesitraukti 
iš Alžyro. Mat, Alžyras bu
vo artimiausia kolonija, tik 
antroje pusėje Viduržemio 
jūros. Prancūzai kolonialis- 
tai manė, kad pajėgs už 
gniaužti alžyriečių judėji
mą.

Buvo ilgas ir 
sunkus karas

Alžyras užima 852,600
ketv. mylių plotą, tai yra, . - . , .
keturis kartus didesnis už 1 Pa^eisL Buliuos trddici- 
Francūziją. Dabar ten gy
vena apie 12,000,000 žmo
nių, jų tarpe vienas milijo
nas francūzų ir kitu euro
piečių.

1830 metais francūzai 
įsiveržė į Alžyrą ir po 25-ių 
metų kovų ten įsigalėjo.

1954 metų pabaigoje al
žyriečiai sukilo, reikalau
dami nepriklausomy bes. 
Susiorganizavo Liaud i e s 
frontas, susidarė vyriausy
bė ir prasidėjo karas. Fran
cūzija, vietoje suteikti alžy
riečiams nepriklausomybę, 
metė prieš juos apie 500,- 
000 vyrų armiją, šimtus 
lėktuvų, o iš jūros pusės 
veikė jos karo laivynas. į

Dabar, beveik po aštuo-! sveikatos departamento na- 
nerių metų karo, kuriame Į ry^-paskelbė, kad 1950 -me- 
Francūzija neteko apie 20 
bilijonų dolerių, kuris pra
žudė Virš 200,000 gyvybių, 
ji buvo priversta nusileisti 
ir suteikti Alžyrui nepri
klausomybę.

Pagal taikos sutartį: su
daromas komitetas iš 12-os 
alžyriečių, kurio priešakyje 
bus Francūzijos komisio- 

jnierius. Bėgyje trijų ar še-

nę neutralumo Politiką”.
Ministerijos atstovas sa

kė, kad Burma palaikys 
draugiškus ryšius su Vaka
rų ir Rytų valstybėmis, ji 
rūpinsis pagerinti vidaus 
reikalus, o ypatingai susi
siekimo. Bus dirbama nu
tiesimui vieškelio nuo Ran- 
gūno iki Mandalay ir atlik
ta kiti darbai.

Vakarų diplomatai nu- 
mato, kad tarp ĮĮurmos ir

Kinijos yra geri santykiai 
nes militarinio perversmo, 
vadas generolas Ne Win’as 
dažnai ten lankosi. Visiems 
žinoma, kad Burma ir Ki
nija draugiškai susitarė ir 
nustatė savo sieną, teikia 
viena kitai pagalbos ir ve
da prekybą. Kinija suteikė 
Burmai $84,000,000 kredito.

Darosi aišku, kad Bur
iuos militarinė vyriausybė 
nekeis savo santykių su 
Tarybų Sąjunga ir kitomis 
socialistinėmis šalimis. Kas 
dėl jos santykių su vietos 
komunistais, yra visokių 
spėliojimų.

parla- 
lokali- 
14-kos 
laimė-

sanldėjšių mėnesių “jis įvykins Al- 
netekus žyro parlamento rinkimus.

Po to visa galia bus per-
vy-

zes.
Yra karo pavojus

Nors Francūzija pasir.a-

Daug JAV jaunuolių 
meta mokslus

New Yorkas. — Neseniai 
r. H. A. Ruskas, JAV

JAV reikalauja iš
K. partijos taksu

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų valdžia skun
džia šios šalies Komunistų 
partiją, kaltinant, būk ji 

| n e s u m o k ė j u s $518,000 
gi| įplaukų taksų. Kaltinimai 

įteikti B. Davisui, JAV Ko-

„^-paskelbė, kad 1950 -me
tais medicinos ir dentisteri- 
jos mokslus pradėjo moky-1 
tis 22,279 jaunuoliai, t 
1960 metais, nors JAV gy
ventojų skaičius- <jau buvo munistų partijos nacionali-
padidėjęs, bet tuos mokslus 
pradėjo tik 14,397 jaunuo
liai.

Dabar “Youth and Work 
in New York City” skelbia, 
kad “biznio” mokslas labai 
sumažėjo. Maisto srityje 
devyni studentai iš dešimt 
nebaigę meta mokslą, raš
tinių darbų tik pusė baigia, 
o kitų “biznių tik 6 iš 10 
studentų baigia mokslą, o 
kiti meta jo nebaigę.

niam sekretoriui, ir Gus 
Hali, partijos generaliniam 
sekretoriui.

Prieš keleris metus JAV 
tokį pat kaltinimą darė. 
Tada komunistų 
vadai pareiškė, 
tos 
k a 
'kų, 
ja.

partijos 
kad 

politinės partijos 
jokių taksų nuo 
tai nemoka ir K.

Buenos Aires. —Kovo 18 
d. Argentinoj įvyko 
men to rinkimai ir 
niai balsavimai. Iš 
provincijų devyniose
jo liaudies frontas, kurį su
darė darbo unijos, perojhis- 
tai ir komunistai. Rinki
muose labai sumušė dabar
tinio prezidento Frondizi 
partiją. Jo partija nebeturi 
parlamente daugumos.

Didžiausią smūgį Frondi
zi gavo, tai gubernatorių 
ir kitu lokaliniu viršininku v v v
rinkimuose. Buenos Aires 
provincijoje, kuri turi vie
ną trečdalį visų Argentinos 

| gyventojų, gubernatoriumi 
išrinktas darbo unijų va
das Andres Framini.

i
Argentinos prezidentas 

Arturo Frondizi paskelbė 
karo diktatūrą šešiose pro
vincijose, būtent: Buenos 
Aires, Tucumano, Rio Neg
ro, Santiago del Estero, 
Ghaco ir Neuqueno. Tuo žy
giu jis bando paneigti liau
dies balsavimus ir panai
kinti balsavimų rezultatus. 
Pagal Argentinos tvarką, 
nauji gubernatoriai parei
gas turi perimti gegužės 1 
diena, c.

šešiosdešimt du unijų va
dai, kurie atstovauja 2,000,- 
000 unijistų, pareiškė, kad 
bus paskelbta generalinis 
streikas ir reikalauta, kad 
Frondizi ajtš^auktų karo

įplau- i diktatūrą.

ir ki- 
nemo-

parti-

Vėliausios žinios
Tokio. Po penkeriųWashingtonas. — JAV

Food and Drug administra- metų darbo baigtas gele- 
cija įsakė pašalinti iš vais- žinkelio 8-nių mylių tunelis, 

, tinių Monase, nes nuo šių 
še taikos sutartį su alžyrie-1 “vaistų” jau keturi žmo

nės mirė. Juos gamino Ka
lamazoo miestelyje, Michi- 
gano valstijoje.

čiais, bet kalbama apie nau
ją karą. Mat, Alžyre gyve
na apie milijonas francūzų, 
kurie ten pagrobė į savo 
rankas geriausius žemės 
plotus, virš šimtą metų iš
naudojo alžyriečius, lobo iš 
vietos gyventojų, tai jie ir 
dabar nepripažįsta Alžyro 
nepriklauomybės.

kuris prakastas po kalnu 
tarp Tsuhuga ir Imajo. Jo 
prakasimui išleista $$22,- 
300,000.

New Orleans, La. —JAV 
bombinis lėktuvas “P-2-V”Washingtonas. —Su rug-

piūčio 25 diena bus pradėta • nukrito į Meksikos įlanką, 
paliuosuoti iš militarinėfe dvylika įgulos narių išgel-1 
tarnybos 155,000 rezervis- beta.
tu. _____c

Šie balsavimai uždavė 
mirtiną smūgį Frondizi po
litikai, o ypatingai jo nusi
statymui link Kubos. Kaip 
žinome, tai Amerikos vals
tybių konferencijoje, kuri 
įvyko Punta del Este, Ar
gentinos užsienio ministras 
nebalsavo prieš Kubą. Bet 
po to Argentinoje buvo su
darytas militaristų spaudi
mas ir Frondizi nutraukė 
diplomatinius ryšius su Ku
ba. Po to visur pasklido šū
kis: Frondizi ir jo valdžia 
parsidavė jankiams.

Dalis militaristų reikala
vo, kad diktatoriškas pre-

zidentas Arturo Frondizi 
pasitrauktų. Bet po to, kai 
jie ir JAV ambasadorius R. 
A. McClinlock pasitarė, tai 
Frondizi sutiko sudaryti 
koalicini iš militaristų ir 
civiliniu ministru kabinėta.

Buenos Aires provincijo
je Aukščiausiasis Teismas 
pasitraukė protestuodamas 
prieš Frondizi diktatūrą. 
Frondizi argument u o j a,, 
kad jis turi galią nesiskai
tyti su rinkimų reZultatais, 
nes Argentinoje dar nuo 
1955 metų yra apgulos sto
vis.

Buenos Aires gubernato
rius, kuris yra Radikalų 
partijos narys, pareiškė, 
kad jis kovos prieš milita
ristų bandymą paimti ga
lią į savo rankas.

Pasirodė, kad balsavimu 
pasekmėje žem e s n i a m e • 
parlamento bute Frondiziui 
stokos 21 balso sudarymui 
daugumos.

Washingtonas. — Argen
tinoje rinkimų rezultatai 
labai sukrėtė Jungtinių , 
Valstijų vyriausybę. Kai 
kurie mano, kad tai smūgis 
“Alliance for Progress” 
programai, nuo kurio vi
sas užmojis gali pakrikti.

Argentinos prezidentas 
A. Frondizi yra karštas 
Washingtono politikos rė
mėjas, bet jeigu Jungtinės 
Valstijos užgirs jo militari- 
nę diktatūrą, tai paneigs 
demokratinius balsavimus. 
Kaip tada į JAV politiką 
pažiūrės visas pasaulis?

I darbą, broliai, vyrs j vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsime arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!..

Neužilgo mes išspausdinsi
me Juliaus Butėno 
ronio gyvenimą ir 
raštą.

šiemet sukanka
kai Brooklyne susiorganizavo 
Aido choras. Ir jis be ilges
nių pertraukų mums dainavo 
ir tebedainuoja!

* Aidiečiai su savo mokytoja 
Mildreda Stensleriene uoliai 
ruošiasi jubiliejiniam spektak
liui, įvyksiančiam gegužės 20 
d. Ten bus inscenizuotas ir 
pirmasis susirinkimas, nutaręs 
Aidą pagimdyti.
j Yra dar gyvų pačių pirmų
jų aidiečių; P. Bieliauskas, K. 

‘^lilinkevičius, ir kt.

tų tvirtas, geras, kad jis dai-1 
n u otų dar ilgus metus!

Jono Siurbos fotonuotrau
kos, darytos Lietuvoje, tikrai 
įdomios. LDS kuopos vienur 
kitur galėtų ir turėtų suruošti 
jų rodymus.

TSRS jau pripažino 
Alžyro valdžią

Maskva. — Tarybų Są
junga tuojau pripažino Al
žyro liaudies vyriausybę ir 
pasiūlė apsikeisti diploma
tiniais atstovais, 
kai TSRS su Alžyro 
riausybe 
dar 1960

Alžyro 
sybę jau 
arabų valstybės, o kiek po 
jų ir Jugoslavija.

Washingtonas. t- Kari
ninkas D. K. Slayton sako 
negalės būti astronautu, 
nes susilpnėjo jo širdis.

Damaskas. — Iš Galilejo 
jūros Izraelio karinis laive
lis apšaudė Al Kuršį kai
melį.

GVATEMALOJE VIS 
AŠTRĖJA KOVA

Dar apie Alžyro 
reikalus

Washingtonas. — Jungti
nes Valstijos nesirengia 
pripažinti Alžyro nepri
klausomybę pirm tos šalies 
gyventojai turės referen
dumą sutarties klausimu.

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė teiravosi pas 
TSRS ambasadorių: kodėl 
TSRS pripažino Alžyro ne
priklausomybę. z

Kairas. — Afrikos vals
tybės sveikina Francūzijos 
ir Alžyro sutartį.

Maskva. — TSRS val
gyklos nekeps macų žydų 
“Velykoms”.

Washingtonas. —su 1961 
metų pabaiga JAV rezerve 
turėjo 38,800 bačkų gazoli
no. Bačka turi 48 galionus.

Taigi, pagal kalendorių, 
pavasaris jau prasidėjo. Niu
jorkiečiams praėjusi žiema 
buvo labai gera: sniego be- 

, didelių šalčių 
_____ ______ Taip buvo

Aidiečiams talkon stokim veik nebuvo, f 
visi. Kiekvienas galime kuo kentėti neteko, 
nors prisidėti, kad choras bū- Niujorko mieste.

Praktiš- 
vy- 

užmezgė ryšius 
metais.
liaudies vyri.au- 
seniau pripažino

San Francisca, 
Mirė Dr. A. H. 
Nobelio dovanos 
jas.

Calif. —
Compton, 

laimėto-

Londonas. — Į Pakistaną 
atvyko Kenedienė, 
prezidento žmona.

JAV

Pekinas. — Kinija, ragi
no TSRS gelbėti Albanijai, 
jeigu pastarąją pultų jos 
kaimynai.

Pekinas. — Kinija sako, 
kad ji neprašė JAV par
duoti kviečių.

Rangūnas. —Burmos vy
riausybė uždraudė “gra
žuolių kontestus”, nes sako, 
į;ad tas prieštarauja kultū
rai;

Helsinkis. — Suomijoje 
mažėja jaunimo prasikalti
mai.

Ottawa. — 
583,000 bedarbių;

Kanadoje yra

Roma. —Popiežius Jonas 
XXIII įšventino 10 naujų 
kardinolų.

Rangūnas. ■— 1963 m. 
draus arklių lenktynes.

Guatemala mieste zuja 
sunkvežimiai pilni kareivių. 
Iš sunkvežimių kyšo kulko
svaidžiai ir šautuvai. Dar
bininkų ir studentų protes
tai nesiliauja.

Per kelias dienas dikta
toriaus Ydigoros kareiviai 
ir milicija apie 500 demon
strantų sužeidė ir 
1,000 areštavo.

virš

Londonas. — Anglijos 
valdžia sako, kad laivas 
“Dora”, kuris nuskendo 
Persijos lankoje su 236 
žmonėmis, žuvo nuo įreng
tos bombos.

Ekstra
Maskva. — Tarybų Są

junga priėmė prezidento 
Kenedžio pasiūlymą bend
ram JAV ir TSRS veikimui 
beorės erdvės užkariavi
mui.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasitenki
nęs, kad TSRS sutiko bend
rai veikti erdvių užkariavi
mui, ir turi viltį, jog tas 
pasitarnaus ir susitarimui

'77Alžyras. — Orano mies
te francūzai reakcininkai 
mušėsi su policija. Susirė
mime žuyo 11 žmonių.

Varšuva. — Lenkija ir 
TSRS pasirašė prekybos 
sutartį.

Chicago. — Gaisre žuvo 
4 maži vaikai.
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Paskolintos mintys
‘TAIP, MES ESAME Amerikos patriotai ir lietuvių 

gautos patriotai!
Dabar aš jaučiuosi privaląs atsakyti dar į vieną 

klausimą: ar mūsų patriotizmas prieštarauja interna- 
.cionalizmui? Ne, neprieštarauja. \

Amerikoje mes gyvename kartu su įvairių tautybių 
žmonėmis. Mes nesam nuo jų izoliuoti. Visų tautų dar
bo žmonių interesai yra bendri. Kovoje už taiką, už pa
žangą visų šalių darbo žmonių interesai bendri. Mes 
gyvenam tokiu laiku, kada socializmo perspektyvos ne
girdėtai išsiplėtė. Kaip Marksas kad sakė: Socialistinė 
teorija virsta jėga, kai ją įsisavina masės.” Socializmo 
teorija virto praktika jau ne vienoj kurioj šaly, bet iš
tisoje jų eilėje su beveik bilijonu gyventojų. Tarptauti
nis soįidarumas įgyja gilesnę prasmę ir tai juo labiau, 
kad jis reiškia ne karą, bet darnų sugyvenimą su kapi
talistinėmis šalimis ir taikingą lenktyniavimą idėjų ir 
biznio srityse.

Lenktyniaukime!
O mes tai visiškai sutinkame su Karlo Markso žo

džiais, įrašytais jo antkapyje Haigeito kapinėse Londo
ne: “Filosofai ligi šiol tik įvairiai aiškindavo pasaulį, o 
uždavinys yra—jį pakeisti.”

L. Prūseika
(Iš knygos “Atsiminimai ir dabartis.”)

TAI NĖRA GERLAIKIS
“Vilnis” rašo:

Darbo unijų vadai sako, 
šiuo tarpu nedarbo mažinimas 
ir d a r b ų užtikrinimas yra 
pats svarbiausias klausimas 
visiems darbo žmonėms. Net
gi svarbiau, negu algų pakė
limas.

Darbo unijos mato reikalin
gu šiuos žygius:

Trumpinti darbo valandas.
Neįsileisti produktų iš už

sienio.
Sulaikyti automatizacijos 

plėtojimąsi.
Bet tam priešingi fabrikan

tai ir daug kitų žmonių.
Įvežimas pigesnių produktų 

verčia naminius fabrikantus 
numušti kainas, o tas juk ge
rai ir darbininkams. Kita, ne- 
įsileidimas užsienio produktų 
mažins eksportą amerikinių 
produktų užsienin, tai bus ma
žiau darbų, šiuo punktu taigi 
kova būtų bevertė.

Sulaikymas automatizacijos 
gal kiek gelbėtų darbuose 
žmonėms palaikyti, bet tai 
kliudo indudstriniam progre
sui.

Iš trijų punktų tikrai ge
ras tik darbo valandų su
trumpinimas, bet tam labai 
priešingi fabrikantai 
stambus biznis.

Prie darbo valandų 
pinimo reikia pridėti 
kalavimai:

Vieton eikvoti bilijonus do
lerių rėmimui valdžių, kurių 
nenori jų pačių žmonės, dau
giau skirti 
rinimams, 
darbų . O 
labai daug

Skirti daugiau lėšų naujų 
mokyklų statymui, naujų kė
lių vedimui ir senų gerinimui. 
Naujų plotų žemės pavertimui 
derlinga, ir t. t.

Darbo unijų lyderiai nuolan
kiai seka politikierius, tai šie 
mažiausia paiso unijų reikala
vimų. Ta padėtis turėtų būti 
atkeista. .

Vašingtono statistikos skel
bia, jog šalis pasiekus “lig-' 
šiol nebūto gerlaikio,” bet ir 
šiame “gerlaikyje” milijonai 
žmonių, neturi darbo ir jeigu, 
ir, kaip sakė pats prezidentas, 
apie 17 milijonų žmonių 
vakaras eina gulti alkani, 
ne gerlaikis.

ir visas

sutrum- 
kiti rei-

Grigiškis

Milijonieriai j valdžią
SENIAU AMERIKOS kapitalistai vengdavo atvi

rai veržtis. į valdines vietas bei į Kongresą—jie. parink
davo sau ištikimus gizelius ir juos nominuodavo, kad 
žmonės išrinktų . Dabar patys kapitalistai skverbiasi į 
visokias vietas.

Antai, automobilių magnatas—American Motors 
korporacijos prezidentas George Romney pareiškė, kad 
jis ryšis būti Michigano Valstijos gubernatorium.

William Gossett, Fordo korporacijos advokatas ir 
pats milijonierius, pasisakė, kad jis kandidatuosiąs Mi
chigano valstijos prokuroro vietai.

O štai bostoniškis Edward M. Kennedy, prezidento 
Kenedžio brolis, taipgi milijonierius, išdidžiai pasisako, 
kad jis kandidatuos senatoriaus vietai nuo Massachu
setts valstijos.

Kapitalistai milijonieriai pinigų turi, jie gali pa
pirkti spaudą, kad už juos rašytų, jie. lengvai įeina į ra- 
d* ją, j televiziją, na, tai ir naudojasi tomis progomis.

O ką daro darbininkai? Kodėl neatsiranda iš jų 
tarpo gerų žmonių, atsistojančių prieš kapitalistus?

Deja, darbo žmonės ligi šiol dar neturi savo nei 
platesnės, liaudiškos partijos, galinčios konkuruoti su 
kapitalistinėmis.

lėšų namie pago
tai bus daugiau 
pagerinimams yra 
vietos.

Praėjusiais niėthiš ' MaŠkVo- 
je buvo pastatyta' ^Ap'artmen- 
tų 120,000 šeimynų. Taipgi 
buvo pastatyta 47 naujos mo
kyklos, kuriose telpa 40,000 
mokinių, » naujų ligoninių su 
1,622 lovomis, 145 nauji vai
kų darželiai, 14 naujų teat
rų, didysis Kongresų Palocius 
Kremliuje ir t. t.

Numatyta šiais metais pa
statyti 52 mokyklas, 659 nau
jos parduotuvės, restoranai. 
Bus pratęsti požeminiai trau
kiniai.

Miesto, tarybos nariai ne
posėdžiauja nuolatos. Nuola
tos veikia taryba iš 25 asme
nų. Taipgi yra 16 pastovių 
komitetų, kuriuos bendrai 
įeina 250 žmonių. Taipgi yra 
kitų komitetų, kurie veikia 
bendrai su distriktų ir prie
miesčių tarybomis.

Distriktai su 40-50,000 gy
ventojų taipgi padalyti į ra
jonus.

Miesto taryba leidžia biule- 
tiną du sykiu. į savaitę, ku
riame pranešamas visas tary
bos veikimas. Miesto tarybos 
susirinkimo dienotvarkė pa
skelbiama iš anksto, kad vi
suomenė susipažintų su numa
tomais darbais ir ateitų su 
savo pasiūlymais.

Kiekvienas tarybos narys 
laiko susirinkimus savo dis- 
trikte ir diskusuoja su rinkė
jais visus reikalus, išklauso 
žmonių nusiskundimų, pata
rimų.

Veikia tam tikra visuome
ninė kontrolė, kuri seka tary
bos veiklą. Kontrolė net tik
rina knygas, jei mato reikalą, 
žiūri, ar taryba vykdo tari
mus.

Mieste yra 500,000 savano
rių, kurie dalyvauja įvairiose 
visuomeninėse 'funkcijose. Pa
vyzdžiui, 15,000 dirba namų 
valdybose arba komitetuose.

Maskvoje yi;ą 466 vieši kny
gynai^ kuriuos veda savano
riai; 20 vaikų centrų, eilė 
kultūrinių klubų, medikalių 
klinikų ir t.' f. 1 !

Lietuvos jauni-

Vilniaus pirmo- 
mokyklos direk-

kūri- 
gyve- 
moks- 
Mūsų 
kūry-

kas
Tai

Skolos
PREZIDENTAS KENEDIS pareikalavo ir Kong- 

' resas sutiko leisti valdžiai pasiskolinti dar $2,000,000,- 
000. Nustatys ir lubas, iki kokio aukščio ' valdžia turi 
teisę įsiskolinti: 300 bilijonų dolerių!

Geras mūsų bičiulis prisiuntė iškarpą iš “The 
Bridgeport News” dienraščio (Conn. Valstijoj) kovo 
12 laidos, kur telpa tuo klausimu editorialas.

* Laikraštis rašo, kad šiuo tarpu JAV iždinė kas me- 
. tai išmoka $9.3 biliono procentais skolintojams (valdiš
kų bonų pirkėjams, ir tt.), o neužilgo tie procentai pa
didės dar $62 milijonais. Kiekvieną sekundę JAV išmo
ka procentais po $295. Kieno pinigais? Aišku, žmonių, 

. kurie sumoka taksais.
Ir taip, JAV valdžios skolos auga ir auga. Kalbos 

apie biudžeto subalansavimą kalbomis ir tepasilieka.
“Finansiniu atžvilgiu,” rašo minėtas . dienraštis, 

• “Amerikos žmonėms perspektyva liūdna.”
Tiesa!

Laikinas
is John 
korespon- 
Paimsime 

Skai-

siekia 958,000,-'
Tai netoli bilijo- 

Įdomiausia tas, • 
neima taksų iš 

vie-

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Atgaivino Kinijoje Vokietijoje skeliąs diei

Pagaliau!
PO SEPTYNERIŲ ir pusės metų Alžyre viręs ka

ras pagaliau pasibaigė—pasirašytos karo paliaubos. 
Daug tūkstančių alžyriečių padėjo savo gyvybes beko
vodami už tautinį išsilaisvinimą.

Bet ramybės Alžyre dar vis nėra: fašistiniai gene- 
\i*olai turi suorganizavę, kaip jie sako, slaptą armiją, 
„kurią bandys atsukti prieš alžyriečius ir /prieš de Gaul- 
. le valdžią. Bet fašistai, žinoma, nelaimės, nors nuosto
lių gali padaryti daug.

Jei francūzai imperialistai būtų buvę apdairesni, 
.jie seniai būtų leidę alžyriečiams apsispręsti. Bet impe- 

-rialistai akli.
Jei Francūzijos socialistai nebūtų imperialistų pa

taikūnai, jie galėjo, sudarę bendrą frontą su komunis
tais, Alžyro klausimą išspręsti taikiu būdu prieš kele
rius metus.
, Netenka abejoti, kad Alžyras bus nepriklausomas. 

'.Su tuo baigiasi francūzų imperializmo galybė. Prancū
zų kolonistai, valdą derlingiausią Alžyro žemę, bus pri
versti nusileisti; kai kurie jų gal būt, palikę viską, 

Sbėgs į Francūziją.

KAIP TVARKOSI 
MASKVA?

Kana d i š k i s “Liaudies 
balsas” paduoda įdomios 
medžiagos apie tai, kaip 
tvarkosi Maskva, 
tis paėmė faktus 
Wier, kanadiškio 
dento Maskvoje,
kai kuriuos faktus, 
tome:

Pirmiausia, Maskvai jau 
800 metų. Tai vienas iš se
niausių miestų pasaulyje. Ka
nadai, pavyzdžiui, dar nėra 
šimto metų. Tik 1967 metais 
bus minimas šimtmetis nuo to 
laiko, kai Kanadoje susidarė 
centrinė valdžia.

Maskvos miesto biudžetas 
šiais metais 
000 rublių, 
no dolerių, 
kad miestas
namų savininkų — nei 
nos kapeikos . Virš 80 pro
centų Maskovs pajamų ateina 
iš fabrikų, kurie yra savival
dybės žinioje. Likusi suma 
ateina iš prekybos ir kitų ope
racijų miesto žinioje.

Miesto taryba renkam a 
kas antri metai. Maskviečiai 
renka 942 atstovus, kurių 
tarpe yra 422 moterys. Virš 
400 atstovų yra darbininkai 
iš įmonių, 
nustoja
paleidžiami iš darbo 
vimui miesto tarybos 
se.

Miestas padalytas į 
riktu. Kiekvieno distrikto ta
ryba susideda iš 250 narių. 
Tokiu būdu, distrikto tarybo
se yra viso 4,250 žmonių. 
Prie to, yra 15 priemiesčių su 
savo tarybomis, kurias bend
rai sudaro 932 žmonės. Apie 
Maskvą yra 9 kaimai su savo 
tarybomis, kuriose yra viso 
533 žmones.
Toliau: • \

Dauguma jų ne
dirbę įmonėse. Jie 

dalyva- 
darbuo-

17 dist-

KAIP BUVO ' 
PALAIDOTAS POETAS 
KOSTAS KUBILINSKAS

“Laisvėje^ jau buvo ra
šyta, kad mirė įžymus lietu
vių tautos poetas Kostas 
Kubilinskas. Jis buvo pa
laidotas kovo 13 d.

Eltos korespondentas taip 
aprašo K. Kubilinsko laido
tuves :

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės užvakar palydėjo į pasku
tinę kelionę įžymų lietuvių po
etą Kostą Kubilinską. Atsi
sveikinti su velioniu į Rašyto
jų sąjungos rūmus, kur buvo 
pašarvoti poeto palaikai, atė
jo K. Kubilinsko giminės ir 
bičiuliai, plunksnos draugai, 
kultūros ir meno darbuotojai, 
pedagogai, jo kūrinių jaunieji 
skaitytojai.

15 vai. 30 min. Gedulingam 
maršui aidint, išnešamas 
karstas su poeto palaikais. Ei
sena pasuka į Antakalnio Ka
rių kapines.

Prie poeto kapo prasideda 
gedulo mitingas. Kalba Lie
tuvos TSR Rašytojų sąjungos 
valdybos pirrpininkas E. Mie
želaitis.

—Skaudus ^smūgis, — sako 
jis, — ištiko' mūsų literatūrą 
—netekome vieno gabiausių ir 
talentingiausių mėsų poezijos 
meistrų — Kosto Kubilinsko. 
Jis buvo didelės širdies žmo
gus ir poetas. Toje širdyje 
tilpo daug jo mylimųjų ma
žųjų skaitytojų, daug draugų, 
daug meilės savo kraštui ir 
jo puikiai gamtai. Ir todėl 
ilgai nepamirš skaitytojai šios 
didelės širdies poeto, dainiaus. 
Jo puikūs kūriniai mažiesiems 
ir jaunimui įeina į klasikinės 
lietuvių literatūros fondą, jie 
bus amžinai leidžiami ir skai
tomi.

Šią akimirką mes pasižada
me Tau, brangūs bičiuli, sau
goti gražų Tavo atminimą. 
Mūsų širdyse Tu amžinai lik
si gyvas. Ilsėkis Antakalnio 
žemėje. Teįul Tau lengva 
būna brangi Vilniaus žemelę.

—Su nepaprastai giliu liū
desiu, —- pasakė prie poeto 
kapo Lietuvoj LK^S CK sek
retorė L. Barakūnaite, —r šią

——» ■ ................ — -I

palydime mūsų visų 
di'ąugą, ųaųnimp bičiulį, talen
tingą lietuvių ' tarybinį poetą 
Kostą Kubilinską. Tave mylėjo 
tie, kuriems Tu skyrei gra
žiausius žodžius. Tu įsigijai 
nepaprastai daug nuoširdžių 
jaunų bičiulių, nes žengei kar
tu su statančia ir kuriančia 
jaunąja mūsų karta, nuo pir
mųjų šios kartos žingsnių jai 
padėjai surasti teisingą kelią 
gyvenime savo talentingu žo
džiu. Tavęs’ niekada neuž
mirš Tarybų 
mas!

Žodį taręs 
sios vidurinės
torius B. Motiejūnas pažymė
jo, kad didžiulė respublikos 
mokytojų ir moksleivių šeima 
su nepaprastu širdies skausmu 
sutiko , žinią apie poeto mirtį.

—Vaikučiai, — sako jis, — 
noriai skaitė, skaito ir skai
tys Kosto. Kubilinsko 
nius, jie mokysis duoti 
nimui saulę, duoti saulę 
lui, darbo žygiams, 
meilė talentingai poeto
bai tegul bus mūsų vainiku 
ant mylimo poeto kapo.

—Staiga ir netikėtai, — pa
sakė poetas V. Reimeris, — 
nutilo mūsų žygio rikiuotėje 
stiprus Tavo, Kostai, žinsgs- 
nis, negrįžtamai išslydo bičiu
liškai tvirta, gyvenimo grū
dinta Tavo ranka... Ir nors 
mes Tave čia paliekanjL bet 
mums nė vienai dienai nenu
stos skambėjęs Tavo žodis, 
Tavo širdies balsas. Jie lieka 
gyvi, jie pasilieka rikiuotėje. 
Tavo skambų žodį nuo pat 
pirmosios pažintos raidės 
kraus savin pačios jaunosios 
mūsų liaudies atžalos ir kar
ta po kartos neš jį savo širdy, 
saugos atmintyje.

Širdingus atsisveikinimo žo
džius prie poeto kapo tarė 
“Genio” žurnalo redaktorius 
A. Dulinskas. Jis kalbėjo 
apie velionį, kaip apie nuo
širdų draugą, nepakeičiamą 
bičiulį, gilios ir tyros širdie? 
žmogų, kurio atminimas am
žinai liks visų širdyse.

—Ilgai liūdins mus, Tavo 
bičiulius ir bendražygius, — 
sako rašytojas M. Sluckis, — 
vainikų kalnas ant Tavo ka
po. Tu turėjai didelę širdį 
ir gerą, vaikišką šypseną, ir 
tai sudaro Tavo didelio, švie
saus, dosnaus talento paslaptį. 
Tik tokią širdį ir tokią šypse
ną turint, galima užsimoti 
milžino darbui — dienų die
nom džiuginti vaikus skam
biomis, upokšniu čiurlenan
čiomis eilėmis, juokinti ma
žuosius skaidriu sąmojaus 
upeliu, stebinti juos mįslėmis, 
žaidimais ir vaidinimais. Kaip 
geros pasakos personažas atė
jai į Lietuvos vaikų pasaulį ir 
sukrovei jiems tokius turtus, 
kurių jiems gali pavydėti bet 
kurios tautos vaikai. Litera
tūra Tau buvo šventas auku
ras, kuriam nieko nepagailė
jai. Tebūnie lengvas Tau kaip 
Tavo pasakų fantazija Anta
kalnio smėlis! /

Gedulo mitingas pasibaigė. 
Poeto kapas paskęsta gyvose 
gėlėse, gausybėje vainikų. -

mirštančią tautelę
Kinijos Khingano kal

nuose pirmiau vargingai 
gyveno Olunčunų tautelės 
žmonės, tik medžiokle už
siimanti. Primityviai jie 
vertėsi. Jų kaimai buvo 
tokie ,kaip amerikiečių in
dėnų, iš nendrių ir šiaudų 
būdos pastatytos. Jokios 
mokyklos jie nežinojo. Jų 
vargo dainos ir legendinės 
pasakos — buvo visa olun
čunų kultūra.

Kinijos valdovai ir sve
timšaliai kolonistai juos iš
naudojo ir visais galimais 
būdais engė. Čiang Kaiše- 
ko viešpatavimo laikais 
olunčunų medžiotojai be
veik jokios atmainos nema
tė ir nepūtė. Gyventojų 
skaičius smarkiai mažėjo. 
Visokios ligos piaudavo, 
taipgi daugelis bėgo kitur 
užsiėmimo ieškoti. 1915 m. 
Khingano kalnuose begyve
no tik apie 4 tūkstančiai, o 
iki 1945 metų bepaliko tik 
apie pora tūkstančių.

Kinijos liaudies pergalė 
atvėrė progreso duris ir 
šiai bemirštančiai tautelei. 
Gyventojų skaičius greit 
pakilo iki 50,000. Įkurta 
Olunčunų autonominė ap
skritis. Sukurta koopera- 
tyvai-komunos. Įst e i g t a 
mokyklos olunčunų kalbą 
mokintis. Jų kalba pradėti 
spausdinti laikraščiai ir 
knygos. Apskrityje ątida- 
ryta pirma ligoninė, o ko
munose — medikalinės sto
tys. Kultūros klubai ir 
knygynai atidarė vietos gy
ventojams • duris. Pristaty
ta naujutėlių namų ir trys 
nauji miesteliai.

Olunčunų žmonėms šiuo 
metu medžioklė pasidarė 
pelninga pramonė. Mėsą ir 
kailius kooperatyvai super
ka. Išsivystė žemdirbystė 
ir gyvulių auginimas. 
Įsteigtos medžio išdirbystės 
ir pieno apdirbimo dirbtu
vės. Dabar komunos jau 
pasigamina paka n k a m a i 
sau maisto. Už parduotus 
produktus gauna reikiamos 
mašinerijos.

Khingano kalnuose seniau 
nebuvo jokių kelių. Valdžia 
dabar praveda kelius. Jau 
ir elektros jėga, kurios vie
tiniai gyventojai nėra ma
tę, jų miestelius apšvietė.

Primityvė ir mirštanti 
tautelė, matyt, dabar at
gaivinta ir daro didžiulę 
pažangą.

ienas 
darbavosi po 16 valandų į 
dieną. Pilnai susipažino su 
rinkimų procedūra. Jis sa
ko, kad vakaruose tvirtini
mai apie nedemokratinių 
metodų naudojimą rinki
muose neturi jokio pagrin
do. Tiesa, teni naudojama 
skirtingi metodai, bet jie 
yra demokratiški.

Jis paima Drezdeno mies
tą kaip pavyzdį? Ten rinki
muose dalyvavo penkios 
partijos — Jungtinė Socia
listų Partija, Krikščionių 
Demokratų Partija, Nacio
nalinė Demokratų Partija 
(atstovaujanti mažuosius 
biznierius) ir kitos dvi ma
žesnės partijos. Visuotinu 
balsavimu išrinkti šių par
tijų atstovai sudaro val
džią. ^65 proceiltus atstovų 
turi minimos partijos, 35 
procentus sudaro moterų, 
jaunimo, darbo unijų ir 
kooperatyvų atstovai.

Visos partijos turi savo 
atstovus rinkimų komitete, 
kuris tvarko ir prižiūri rin
kimus ir užgiria rinkimų 
pasekmes. Komitetas ne-^ 
siskirsto tol, iki vienbalsiai 
užgiria visą rinkimų proce
dūrą.

Vakarams, žnoma, “nede
mokratiška” todėl, kad Ry
tų V o k i e tijos hitlerinin
kams nėra progų valdžion 
įsiskverbti. Kas kita Va
karų Vokietijoje — visose 
įstaigose knibždėte knibžda 
hitlerininkai.

Apie rinkimus 
Rytų Vokietijoje

Vakarinio Berlyno majo-

Kaip sužavėti 
amerikiečius?

MeksikaH^ando išvystyti 
platų turizmą, kuris daug 
pelno žada. • Atvykę į Mek
siką, amerikiečiai visada 
palieka nemažai pinigų.

Jungtinių Valstijų 
rubežiaus esą’ M <e k s i k o fe 
miestai nekaip vilioja ame
rikiečius. Nešvara, purvas * 
juk nieko negali patraukti. 
Gal nemažai patraukia 
amerikiečių legalizuotos ir 
slaptos prostitutės, kurių 
ten pilna? Kitas dalykas 
patraukia amerikiečius, tai 
meksikiečių produktų pigu
mas. Daugelis nori jų įsi
gyti. Kiti laisvai gali nu
sipirkti visokios rūšies nar
kotikų.

Planuojama dabar apšva
rinti parubežinius miestus: 
Ciudad Juarez, Tijuana, 
Mexicali, Nogales, Pietras 
Negras., Nuevo Laredo, 
Reynosa ir Matamoros. 
Pirmiausia pradėsią šva
rinti ir modernizuoti Ciu
dad Juarez, kuris randasi 
ant Rio Grande upės kran
to. Kitoje upės pusėje ran-

kai 
Guli,

Mexico, Maine
Serga lietuviai

Jau trys mėnesiai, 
serga Jonas Grusas.
kaip lenta, nieko negirdi, 
nekalba. Savais laikais 
žmogus veikė. 1910 metais 
buvo pakvietęs Dr. J.; šliu
pų kalbėti apie Lietuvos 
praeitį. Pirmų kartu vedė 
laisvai, su ta žmona išgy
veno 45 metus. Antru kar
tu vedė religiniai, nes ku
nigo buvo apgautas. t ,

Dabar žmogus yra apie 
85 metų amžiaus, tai kuni
gas “gano” jo dūšią, nes 
žmogus negali kalbėti.

Jis išaugino tris dukras.
Serga J. Raulinaitis, Pak

štienė ir Jt Plioplis. Linkiu 
jiems greitai pasveikti.

J. K.

New Delhi. —Nehru sa
kė, kad Indija neparduos 
ginklų Nepalio karalystei.

ras Willy Brandt pereitą į dasi El Paso, Texas valsti*
mėnesį buvo susišaukęs Va
karų Europos miestų majo
rų ir kitų pareigūnų kon
ferenciją.

Aptariant santykius su 
Rytų Vokietija, Anglijos 
miesto Coventry lordas 
majoras D. W. Callow pa
siūlė aplankyti .Voki e č i ų 
Demokratinę Respubliką ir 
ten susipažinti su rinkimų 
procedūra. Tokiam žygiui 
pritarimo, tačiau, mažai 
jis tegavo, nes buvo užrėk
ta, kad Rytų Vokietijos 
valdžia esanti nedemokra
tine”, ir kaip su tokia 
galima skaitytis.

Lordas majoras D. 
Callow vis tiek norėjo
tirti, kaip rinkimai prave
dami Rytų Vokietijoje. Su 
keliais savo minties šali
ninkais jis aplankė Vokie
čių Demokratinę Respubli
ką ir ten visapusiai susipa
žino su rinkimų procedūra.

Jis raportavo, kad Rytų

ne-

w. 
pa-

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, kovo (March) 23, 1962

joje.
Tuo tiltu kasmet persike

lia vienon ir kiton puseiv 
apie 28 milijonus žmonių. 
Apie 15,000 žmonių kas
dien pereina į EI Paso kas
dieniniam darbui. Po dar
bo jie vėl grįžta namo į Ci
udad Juarez. K ad a n g i 
Meksikoje galima pragy
venti apie 50 procentų pi
giau, tai daugelis tuo ir 
naudojasi — dirba EI Paso 
mieste, gyvena Ciudad Ju- 
areze. Tai sudaro problemų 
a m e r i k iečiams darbinin
kams, išsikovojusiems di
desnes algas ir ger e s n e s 
darbo sąlygas, kai meksi
kiečiai apsiima dirbti už 
daug mažesnį atlyginimą. 
Unijose šis klausimas rim
tai svarstomas. >

Bėda tame, kad amerikie
čių bankininkų - industria- 
listų įtakoje esanti Meksi* 
kos valdžia nebando Jšvy^t 
tyti platesnę industriją ir 
suteikti savo darbininkams 
pakankamai darbų.

■%
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Rojus Mizara ,

Vieneri metai be L. Prūseikos
(Atsiminimu žiupsnelis)

Leonas Prūseika mirė 1961 m. kovo 24 
d. Čikagoje. Taigi, j du vienerius metus mes 
gyvename be jo, be to įžymaus, didžiai ta
lentingo publicisto-rašytojo, kurio žodis bu
vo toks svarus, kurio publicistika skaityto
ją ne tik mokė, o ir uždegė noru, gyventi, 
darbuotis, kovoti už šviesesnį rytojų!

L. Prūseika buvo pirmaeilis kalbėtojas- 
oratorius.

Publicistikoje jam: ligi šiol neprilygo 
iš JAV lietuvių nė vienas, ir vargiai begu 
atsiras kitas toks.

Prūseika buvo geras draugas, taurus žmo
gus, plataus masto visuomenės veikėjas.

Tai savitumai, išskyrų L. Prūseika iš kitų 
JAV lietuvių visuomenės veikėjų.

Tenka priminti kai kurias L. Prūseikos 
savybes, kaip žmogaus ir darbuotojo.

Jis palaikė su draugais glaudų ryšį. Ilgų 
laiškų rašyti nemėgo, bet trumpais bei a- 
tvirukais jis nuolat ir nuolat, kai buvo svei
kas, draugą bei draugę pasveikindavo, pri
mindamas tokį ar kitokį jam visuomeninį 
reikalėlį. Jis gerbė ir mylėjo kiekvieną, 
kuo nors prisidėjusį su savo darbu prie mū
sų spaudos ir pažangaus judėjimo tvirtini
mo.

Neretai per laiškus jis pavarydavo ir va
jų už kokį nors svarbesnį dalyką, reikalin
gą materialės paramos—prašydavo pinigų.

Už tai jį žmonės gerbė ir mylėjo. Ne 
vienas, pamatęs L. Prūseiką kokiame mitin
ge bei pramogoje, tuojau ir pasiūlydavo 
jam dolerį ar penkinę, tardamas:

— Kam dabar, draugas Prūseika, renka
te aukas? Štai, ir aš duodu...

Kai kuriems, turbūt, net atrodydavo: jei
gu L. Prūseikai neduosi atliekamo dolerio, 
tai nusikalsi judėjimui. Kiekvienas, mat, 
žinojo, kad jo doleris, duotas Prūseikai, pa
dės naudingam visuomeniniam reikalui.

L. Prūseika gyveno labai kukliai, tačiau 
visuomet buvo švariai apsirengęs, išsisku
tęs, nors jo rūbai—kostiumas, palitas buvo 
perkami krautuvėse, kuriose perkasi eili
niai darbo žmonės. Aišku, brangių rūbų 
jis pirktis ir nebūtų pajėgęs, kadangi jo al
ga, kaip ir visų mūsų, pažangiajai spaudai 
dirbančių, buvo žemesnė vidutinio JAV or
ganizuoto į profsąjungą darbininko algai.

Atsitiko ir toks dalykėlis: 1915 m. L. 
Prūseika, turbūt norėdamas pasirodyti “tik
ru inteligentu“, nusiperka pigų pusfrakį, 

4 kas tuomet inteligentijoj buvo madoje. Dar 
Škotijoje būdamas, sužino apie tai V. 
Kapsukas ir jis parašo kritišką pastabėlę. 
Pats Leonas pamatė, kad jam pusfrakis rei
kalingas tiek, kiek liga. Pasišaukęs solistą 
J. Butėną, jam; taria? “Jei norit, imkit šį 
pusfrakį.. Man jau užteko!..“ Butėnas pasi
ėmė ir juo naudojosi.

Sveikas būdamas, jis gyveno, kiek žinau, 
pas gerus bičiulius nemoderniškuose butuo
se, dažniausai be 
menu, Brooklyne 
Mikalauskus (abu 
go rajone, tiesiog
ly Scholes gatvėje, 
mindavau:

— Kodėl nepersikeliate kur nors į pra
šmatnesnį rajoną, į naujesnį namą su pato
gumais? Juk yra gerų bičiulių, turinčių 
tokius namus, ir jie mielai sutiktų, jei ei- 
mėte pas juos “ant burdo“...

— O kam?! — atsakydavo jis.— Kam to 
reikia? Draugai Mikalauskai — geri žmo
nės, man čia gerai. Net ir šalty pareinu, 
gulu ir miegu. Nešildomame kambary dar 
sveikiau . . .

Kadaise Prūseika mėgdavo keliauti iš 
• miesto į miestą su prakalbų maršrutais. O, 

tai sunkus darbas: mažai kas iš mūs nori 
taip keliauti. Kaip gi jis važinėdavo? Au
tobusais! Ir dažnai, naktimis, autobusuose 

‘ jis ir pramigdavo..
— Su traukiniais daug ceremonijų,—sa

kydavo jis.— Autobusu važiuodamas, dau
giau visko matau...

Kai prasidėjo kelionės lėktuvais, kartą 
iš Čikagos į Niujorką ir Prūseika lėktuvu 
atvyko. Bet tai jam nepatiko.

— Pirmą ir paskutinį
— lėktuvu lėkiau!

Nežinau, ar iš tikrųjų 
nis kartas. Bet galimas 
grįžus į Čikagą, neužilgo 
organų buvo suimtas ištrėmimui, 
kartistams nepavyko jį ištremti, buvo pa
dėtas po savotišku namų areštu: neleista 
jam buvo iš Čikagos išvykti toliau, kaip 50 
mylių. Pagaliau jis susirgo, ir liga nebepa
leido niekur toliau pakeliauti.

Dar vieną savybę jis turėjo: niekad ne
bandė automobilio vairuoti!

Kartą aš jam net pastebėjau:
— Kaipgi dabar: automobilių tėvynėje 

gyveni, kur milijonai žmonių mašinas “drai- 
vina”, o pats, turbūt, neturėjai

i. automobilio vairo.
j, /— Taip, automobilio vairo į 

jfiekad nepaėmiau ir neimsiu;
be to,—Šaltai, lyg sarkastiškai, atsakė jis.

Toks dalykas, man atrodo, niekam nėra 
pliusas, nebuvo pliusas ir Prūseikai.

centrinio apšildymo. At- 
L. Prūseika gyveji 
jau mirę), William^bur- 

lūšnynuose, senam
Ne kartą aš jam pri-

pas

me

kartą,— sakė jis,

tai buvo paskuti- 
daiktas, nes, jam 
Prūseika valdžios

O kai mą-

rankose net

savo rankas 
apsieisiu ir

11
— Aš noriu parašyti nors vieną ’ rdifthtiįį/ 

.v • i i • i • v ' imi .'r i1 ■— seniai, pries apie keturiasdešimt metų L. 
Prūseika sake šių eilučių autoriui.

Deja, jo noras tik noru ir tepaliko. Kas
dieninis publicistinis darbas neleido jam: to 
troškimo gyvenimai! įvykdyti. Romanui- 
-apysakai rašyti reikia daug laiko, įkvėpi
mo ir kantrybės; reikia ilgokai mislyti, rei
kia gerai pasiruošti; pačiam rašymui taip
gi tenka paaukoti, tik vakarais bei savait
galiais rašant, daug mėnesių. Prūseika 
būtų galėjęs sukurti, man rodosi, gerą ro
maną. Jis turėjo tam talentą, šiame “Lais
vės“ numery telpąs L. Prūseikos prieš arti 
penkiasdešimt metų rašytas atsiminimų 
žiupsnelis — “Tai buvo seniai, seniai“ 7— 
tai. liudija,— nes tai poezija prozoje!

Jis mėgo grožinę literatūrą — romaną, 
poeziją. Pavydėdavau aš jam ir atminties: 
Daug Puškino, A. Mickevičiaus, Maironio, 
Juliaus Janonio eilėraščių jis mokėjo atmin
tinai; dažnai nedideliuose pobūviuose pa
deklamuodavo. Puškiną atsimnė dar iš mo
kyklos laikų; A. Mickevičių, kurį labai mė
go, įsisavino būdamas Suvalkų kalėjime.

kritikos, 
raginom

kritiku o-

rcvoliu- 
vieną vakarą sušaukė jis mū- 

o pats 
skyrius.

Kadaise jis davė keletą referatų apie Lie
tuvos poetus; vieną —specialiai apie Julių 
Janonį. Su kokiu patosu, su kokia, didžia 
meile Leonas perteikė klausytojams Janonio 
kūrinius!.. x

Bet vieno dalyko jis vengė: niekad, kiek 
atmenu, jis nėra davęs jokios naujai pasi
rodžiusios knygos recenzijos neigi 
nors ne vieną kartą, aš ir kiti jį 
tai padaryti.

Asmeniniuose pokalbiuose jis 
davo tą ar kitą kai kurių rašytojų knygą. 
Bet kai primindavai jam, kad parašytų kri
tiką, atsisakydavo. Tiesa, išsamesnei dides
nio veikalo recenzijai, juo labiau kritikai, 
reikia paaukoti daug laiko ir pastangų.

Prūseika daug skaitydavo—grožinės lite
ratūros kūrinius, politiniais klausimais kny
gas. Daug laiko praleisdavo skaitydamas 
laikraščius ir žurnalus, kurių daug pirkda
vosi. Dėl to ir jo straipsniai visuomet bū
davo brandūs, gilūs.

Kai jis pats parašydavo knygą ar brošiū
rą, tai norėdavo, kad draugai pasiskaitytų 
rankraštį pirmiau negu duos spausdinti.

Atmenu, kai jis parašė “Karų ir 
cijų gadynę, 
sų keletą, susėdome aplink stalą, 
skaitė tūlus iš rankraščio knygos 
Skaitė dramatiškai, tiesiog1 žavėjančiai.

— Duokite pastabų, draugai,—tarė jis, 
baigęs skaityti.

Neatsimenu, ar kuris iš mūsų darė kokių 
pastabų.

Pirmiau negu ką didesnio, svarbesnio 
pradėjęs rašyti, jis mėgdavo dažnai pasitar
ti su kitais draugais, norėdavęs išgirsti jų 
nuomonę.

Tačiau buvo atsitikimų, kai jis dėl jam 
padarytų viešų pastabų supykdavo. Atme
nu, jis buvo priešingas tam, kad kanadie
čiai leistų savo laikraštį, “Liaudies balsą“. 
Sakydavo: užtenka “Laisvės“ ir “Vilnies”. 
Prieš laikraščio leidinių buvo pasisakęs per 
spaudą. Į tai jam buvo taipgi viešai atsa
kyta, nurodant, kad jis klysta, kad kana
diečiai gerai daro pradėdami leisti savo sa
vaitraštį. Gerokai jis tuomet supyko! Bet 
gyvenimas parodė, kad jis klydo; prie to 
vėliau jis pats prisipažino.

Asmeniniuose santykiuose Prūseika buvo 
labai lojalus, visuomet pasiryžęs draugui, 
esant nelaimėje ar materialiniuose trūku
muose, padėti.

Atsitikdavo net ir kurijozų.
Vieną kartą, atmenu, nuvykstu į Čikagą. 

Buvo žiema, šalta. L. Prūseika žiūri į ma
ne vieną sykį, kitą ir taria:

— Drauge Rojau, tavo o verkautas per 
prastas, tau šalta. Mes čia, va, draugai su- 
mesime po dolerį ir nupirksime tau geres
nį overkautą.

Nusistebėjau, ir griežtai užprotestavau 
prieš tokį mielo bičiulio sumanymą. Mano 
palitas iš tikrųjų nebuvo “prastas“, tik taip 
jis jam atrodė.

1940 metų gegužės mėnesį Niujorke bu
vo • kažkoks suvažiavimas, kurin atvyko ir 
L. Prūseika. Diena buvo saulėta, šilta, ide
ali. Po sesijos mudu ilgokai vaikščiojome po 

,Times. S^yiąre ir šnekėjomės—daugiausiai 
apie Lietuvą. Telegramos pranašavo, kad 
smetoniniam viešpatavimui dienelės baigia
si; po fašistų padais degė žemė. Kas ten bus 
toliau ?

—Smetona, Merkys—žabali! — kalbėjo 
Prūseika. —Užuot atveržę varžtus, užuot da
vę žmonėms daugiau laisvės, jie, prieš galą, 
reakcinius varžtus dar labiau įveržė; jie 
mano, kad šitaip išgelbės savo kailį. Tik 
pamislyk! Smetonai net ir Raštikis—ne
priimtinas!..

Aš jam priminiau, kad Niujorke yra sme- 
tonininkų, kurie patys taipgi nujaučia, jog 
fašizmui Lietuvoje galas arti.

— Tik visiškai spangas žioplys to gali ne
matyti ir nestfprasti, — buvo jo atsaky
mas. — Važiuosime, Rojau, į laisvą Lietu
vą, a?!..

—Šiur, važiuosime ! — nusijuokiau aš.
Ir iš tikrųjų tuoj po to, kai Lietuva pa

siskelbė socialistine tarybine respublika, L. 
Prūseika atvyko į Niujorką įr užėjo pas 
TSRS generalinį konsulatą pareikšti, kad 
norįs priimti tarybinę pilietybę ir vykti į 
Lietuvą.

Konsulas, Viktoras Fediušinas, svetingai 
jį priėmė; tačiau, išklausęs Prūseikos norus, 
pasakė:

— Jei, iš tikrųjų, jūs esate pasiryžęs taip 
daryti, kaip sakote, darykite. Bet aš, as
meniškai, jums nepatariu šiuo metu Lietu
von vykti gyventi. Jūs čia esate reikalin-

Leonas Prūseika

Tai buvo seniai, seniai
Mano jėgos išsprogo ir 

Aš mėgau laukų platybes, 
ir milžino miesto nenuilstamą

klojosi kelias, tiesus ir aiškus, 
Fantazija kūrė ateities vaiz-

Tai buvo seniai.
Aš jaunas buvau, 

žydėti žadėjo, 
girių šlamesį 
judėjimą.

Prieš mane 
kaip drobė, 
dus ir jie mirgėjo prieš mane visomis malo
nės juostos spalvomis.

Aš žiūrėjau tik į ateitį...
Būdavo... taip būdavo mes, jauni draugai, 

išeinam Baltijos pajūrin, ir smėliuotu keliu 
padrožiam Palangos pusėn. Plačioji jūra 
dunkso vakaruose, o į rytus puiki panorama 
kalnelių, bakūžių ir skaisčiai blizgančių 
ežerų. .......

Mes einam ir šnekam, ir širdis kužda ne
suvaldomo troškimo šauksmu. Mes šnekam 
apie poeziją, .romanus, apie merginas, uni
versitetą ir savo tolimą tėvynę. Ir mintys 
skrenda toli, toli. Jos trykšta, kaip fajer- 
vorkas, ir nušviečia mums dangų, jo skaisčią 
mėlynę, jo rainąjį tolį...

Aš dėstau, kuo tapsiu, kuo virsiu, kaip 
suvyrėsiu. Ir man rodos, kad aš jau ma
tau prieš save Kęstutį, tą drąsos ir galės 
simbolą, jojantį Palangos pusėn.

Siera žeme dreba, dunda 
Vakarų šalelėj . . .

Prisimena man liūdnos, bet galingos dai
nos meliodija. Ir aš statau save Kęstučio 
rolėje, tik perkeliu ją į dvidešimtąjį am
žių, į sferą poezijos ir dramos.

Mickevičius ir Puškinas, Heinė ir Gete, 
Servantesas ir Byronas buvo mano idealas, ir 
aš, rašydamas eilutes apie biteles, mergeles, 
ir sodžiaus vaizdus, pasipūtimo piešte ne
šiausi į garbės padanges, ir Sizifo darbas 
man atrodė Tantalo darbu.

Aušra naujos gadynės teka,
Užeis ir saulės spinduliai. .

Arba:
..... . J. .Ilgai miegojo musų žeme,
Didžiavos vien tėvų kapais. 
Nušvis laikai, ligšiol aptemę, 
DidžiuOsmės vyrais ir darbais.. .

Poezija buvo mano žirgas, kurį aš balno
jau dvasios pakilimo valndoje, o publicisti
ka ir satyra lydėjo kiekvienos dienos ba- 
ladones.

Norėjau būti mokytu vyru. Norėjau 
griežtį ant pirmo smuiko, ir šaipėsi man 
malonus rytojus.

šalin žiemos skranda, kuri varžo mane. 
Aš noriu čiulbėti su laukų ir girių paukšty
tės šeimyna! Aš noriu, kad mano sielos pa
jautimai kiltų ir pultų, ir oštų, kaip vilnija, 
ir jūruoja žalių rugių laukas gegužės nu- 
švitusiame sodne.

Obels rožėmis pražydo, vyšnios mirtų žie
dais pasipuošė, o aš šaipausi ir sakau:

Toks buvo mano gyvenimas.
Aš troškau meilės ...

Atmenu, kai pirmą kartą tas dvi panai
tes sutikau Kurkauzo gatvėje. Juodvi ėjo 
link jūros, norėdamos pažaist. Aš supra
tau, kad turiu būti kavalierius ir jas paly
dėti. Buvau gražus, bet nebuvaunas, ne 
šaldra, ir nemokėjau straipstytis. Tik po
etiška liuosybė mane gelbėjo, ir panaitės 
atleisdavo man netaktą ir ežio ypatybes.

širdis mano džiaugėsi, lyg ko trokšdama, 
ir viena iš tų panaičių man ypač puolė į akį. 
Mudu romansavome. Visas miestas žinojo,

Perlamutras ir perlai
Nuo žilos senovės žvejo

jamos perluotės. Tačiau ne 
vien nuostabieji perlai 
traukė žmonių dėmesį.;1 ’Ne 
mažiau įdomios ir $MŽTčs 
perlinės kriauklės, kurios 
savo geldelių vidines išklo
ja perlamutru 
perlamutro £ud< 
noda — jie susideda iš kar
bonato. Kinai netgi labiau 
brangino baltąjį pgrlamųt- 
nuj,.negu perlus. Graikai -ar 
romėnai taip pat ,pą^inojo 
perlamutrą. Senovejė buvo 
manoma, kad perlai ii*5į5br- 
lamutras turi gydomosios 
galios. Iš jų žmonės gahiifi- 
davo “perlinę esenciją’1'1 ir 
gerdavo ją nuo įvairiausių 
ligų, o iš perlamutro paga
mintos taurės, geriant iš jų, 
apsaugodavusios nuo užsi
krėtimo ligomis.

Visais laikais perlamut
ras buvo naudojamas plo
nų plokštelių pavidalu dė
žutėms, baldamas, šachma
tų lentoms bei kitiems daik
tams inkrustuoti. Juo buvo 
puošiamos netgi grindys, 
pavyzdžiui, Jekaterinos rū
mų-muziejaus salėse. Čia 
pat ir įdomus kortų lošimo 
stalas, ištisai padengtas 
perlamutru bei vėžlių kiau
to plokštelėmis.

Svarbiausi per 1 a m u t r o 
apdirbimo centrai XVIII a. 
Europeje buvo Paryžius, 
Neapolis, Drezdenas, Vie
na ir Miunchenas. Prie per
lamutro dirbdavo gana 
daug meistrų: piaustytojas, 
šlifuotojas, poliruotojas ir 
graveris. Iš pradžių kriauk
lės supiaustomos, paskui 
specialiu peiliu nuimamas 
perlamutro sluoksnis, kuris 
ir panaudojamas gamyboje. 
Taip pat žinomi įvairūs 
perlamutro dažymo būdai, 
pavyzdžiui, sidabro chlori
du' ir amoniaku gaunamos 
įvairių atspalvių juodos 
spalvos.

Iš perlamutro ir kitų me
džiagų japonai ir kinai ga
mina ^nuostabius peizažus, 
kuriuose įvairiausios figū
ros iš koralų, gintaro ir 
spalvoto akmens inkrustuo
jamos į lygų perlamutro 
foną.

Tarybų Sąjungoje perli
nių kriauklių pasitaiko Juo
dojoje jūroje, taip pat kai 
kuriose Karelijos, Kolos pu
siasalio, TSRS šiaurės va
karų rajonų, Ukrainos ir 
Rytų Sibiro upėse. Žinoma, 
iš jų gaunami perlai yra 
blogesnės kokybės, tačiau 
kriauklių perlamutras pla
čiai panau d o j a m a s įvai
riems dirbiniams, tiek me
niniams, tiek ir buitiniams.

'^^mrnerTJotuvoje; ten, pkTWi’is kalėJT- ” 
mų anti-fašistai, parti j iečiai ir n e parti j ie
čiai, sudaro gerus kadrus valstybei vairuoti. 
Jūs gi, naujai nuvykęs, naudos padarysite 
ne kažin kiek. O čia esate nepąvadųoja- 
mas kaip veikėjas, kaip laikraštininkas.

Ir konsului pavyko L. Prūseiką įtikinti, 
kad jis pasiliktų JAV, kad nevyktų Lietu
von, kad gyvu žodžiu ir plunksna čia padė
tų lietuvių visuomenei.

Prasidėjo karas. Po karo užgulė šalį 
juodasis makartizmo debesis. Reakcionie
riai ryžtasi L. Prūseiką išdeportuoti, bet jis 
prieš tai kovoja. Savu noru, taip, mielai 
vyktų Lietuvon bet kurią dieną, tik ne trė
mimo būdais! “Reikia ginti principą. ReL 
kia parodyti makartistams, kad jie neturi1 
teisės kovotojus stumdyti, kaip jie noyi,“ 
buvo jo pozicija.

Tuo pačiu laiku lietuviškieji makartistai, 
talkoje su menševikais, bliauna: “Ana, 
Prūseika bijosi Tarybų Lietuvon grįžti!..

L. Prūseika sunkiai suserga. Nesveiksta. 
Jis nori vykti į Tarybų Lietuvą gydytis.

1959 metais, būdamas Lietuvoje, teirau
juosi pas draugus, kokios ten būtų gali
mybės L. 
Sniečkus

—Mes 
Prūseikai 
tojų čia pat, o jei reikėtų, parkviestume iš 
Maskvos, iš Leningrado specialistus. Mes 
turime puikias ligonines, sanatorijas—Prū
seikai jų durys atviros. Jis čia gautų ne 
tik gerą gydymą, o ir pirmos rūšies prie
žiūrą, kokios, žinau, jūs ten negalite jam 
suteikti...

(Tąsa 4-tam pusi.)

Perlo ir 
s yra vie-

Prūseikos sveikatai pataisyti. A. 
atsako:
turime visas galimybes draugui
padėti. Mes turime gerų gydy-

kad kasdieną, apie pavakarę, mudu susitin
kam: Konstrasse gatvėje.

O, tais laikais dar nebuvo judomųjų pa
veikslų balaganų, ir mudviejų dvasia ne
galėjo apželti sentimentalizmo voratinkliais. 
Mes eidavome jūros pakraštin, laipiodavome 
pajūrio kalnais, skaitydavome eilėraščius, o 
ji ir padainuodavo.

Šnekėdavome rimtai, gražiai, ir skelsdavo 
mums tų pašnekesių.

Ateina būdavo žiema. Tuomet eidavom 
čiužinėti. Muzika trimituoja, jaunimas 
krykštauja, o poros tik drožia, sukasi, lyg 
švento Vito viesuliškam šoky.

Tai buvo dienos, tai buvo dienos!.. Ant 
kopėčių, supintų meilės rožių ir vilties ra
dastų, aš kopiau į tą rimties ir dvasios 
skaidrumo šventyklą, kurios vartai vilioja, 
kaip tyrų oazės krūmai, bet tik vilioja, tik 
vilioja ir siūlo, tik kužda ir posmuoja. Bet 
antspauda tylėjimo ant jų uždėta. Jie retai 
kam prasiveria.

Ji buvo žemaitė. Aš nepažįstu jos šalies, 
bet aš girdėjau, kaip lakštingalos čiulba 
Ventos slėny, ir to man užtenka.

Kada pavasario grožis pavadina keleivį į 
girios pavėsį, mes, moksleiviai, sėsdavom į 
traukinį ir sušukdavom:

Proščai choziaskije gorški!..

Ir važiuodavom Lietuvon ant šienapiūtės, 
kviečiapiūtės, rugiapiūtės ir pabaigtuvių.

Pačiu paryčiu, kada rasos perlai išdabina 
žoles ir medžių lapus, kada sužaliavę krū
mai apkaišo žemos senąjį kūną, bet kada 
tuose krūmuose aš išgirstu lakštingalos tra
liavimą, mano sieloj prašneka Žemaitijos

• • k**1 f, I Imergina. 1 <
Aš ir dabar girdžiu tos lakštingalos bal

są. Aš ir dabar matau rimtą įdubusia krū
tine Ventą, ir girdžiu, kaip šneka jos ban
gos, besirisdamos į tolimą Baltiją. Bet ji 
negyva, ta Venta. Ji atgyja tiktai tuomet, 
kai lakštingalos maršas pažadina iš kapų 
numirusias sielas ir paskelbia žmonijai, kad 
pasaulio gėrybių taurė dar neišgerta.

Eikite čion, kas norit gyventi! Sušukit vai
dentuvei, Jta, d jums duot erelio sparnus, ir 
skriskit f mėlyną svajonų tolį, kur žydrasis 
dangus proamžių giesmę gieda. Paskui nu
sileiskit į žaliuosius krūmus ir atsigaivinkit 
šaltąja rasa!..

Aš girdėjau, kaip čiulba lakštingala Ven
tos slėny, bet nežinojau dar tuomet, kad 
gilūs Ventos dumriai tai ašarų, skausmo, 
nusivylimo ir keršto vandenys.

Dabar aš jau girdžiu, kaip pro nebyles 
bangas veržiasi duslus undinės balsas, kuri 
giliai rauda ir blaškosi sūkurių verpete.

O, tai buvo dienos! Tuomet aš nebuvau 
girdėjęs raudos, ir buvau linksmas; kaip 
vijurkas skyniau gyvenimo darže lelijas ir 
tulpes. Aš sakiau, kad nėra gyvenime erš
kėčių ir dyglių.

Palaimintos tai buvo dienos. Jūrų ban
gos, prisagstytos radastų ir rūtų, miško 
triukšminga byla ir linksmas veidas žemai
čių merginos man sakė seną, seną pasaką 
apie užburtą pylį, kuiynterius be baimės 
ir papeikos atranda gyvenimo skarbą. Tuo
met jisai nušvitusiu veidu apreiškia pasau
liui laimėjęs kovą su devyngalve hydra, ir 
įpūtęs gyvą dvasią ten, kur buvo merdėji
mas ir užgesinti vilties žiburiai. •

(“L.’, 1915 m:, num. 53)

JAU PASENO NORVEGŲ 
KELEIVINIS LAIVAS
Oslo. — Iš Norvegijos į 

Jungtines Valstijas plau
kioja “Stavangerfjord” lai
svas, 21,000 įtalpos. Vienu 
kartu gali vežti 850 kelei
vių. Bet laivas statytas 1918 
metais, tai jau jis paseno. 
Norvegian - American Line 
planuoja jo vieton statyti 
naujų ir moderniškesnį lai
vą.

SAUGUS STIKLAS
Saugus stiklas (safety 

glass)^ kuris skeveldromis 
nelaksto, tai nėra vienas 
stiklas. Saugus stiklas, tai 
du stiklai, kietai vienas su 
kitu suspausti, kurių tarpe 
yra plastikinė arba guminė 
medžiaga. >

Pirmus tokius stiklus pa
gamino 1928 metais. Tai 
buvo didelės reikšmės įvy
kis, nes pirmiau laike au
tomobilių susidūrimo stiklai 
labai sužalodavo keleivius.

3 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., kovo (March) 23, 1962
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Vieneri metai be Prūseikos
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Panašiai kalbėjo M. Šumauskas, J. Pa
leckis ir kiti. O. G. Zimanas, kuris tų metų 
vašArą Čikagoje buvo Leoną aplankęs, pa
kartodamas siūlė: būtinai* būtinai prisiųs- 
kiteP Lietuvon draugą Prūseiką. Jam pas 
mus dabar būti vieta.

Grįžta Lietuvon iš JAV prof. Z. Januške
vičius, širdies ligų specialistas. Jis, būdamas 
Čikagoje, Leono sveiKatą tyrė. Profesorius 
sakė; Jei Prūseika atvyktų į Lietuvą, tai 
mes, sutelkę jėgas, gal ir pagydytume jį, 
bet Čikagoje gyvendamas,, kaip dabar, jis 
ųqpą#ys,f. • ... .

Lietuvoje man “užtrukus,”, Prūseika daž- 
ųaį rašė Ievai, pastebint, kad, sugrįžęs na
mo,’ nepamirščiau jo aplankyti ir papasa- 
sakoti savo įspūdžius.

Sugrįžau. Rengiausi jį aplankyti. Va, 
tuoj turėsiu prakalbų maršrutą, vyksiu į 
Čikagą, na, ir pasikalbėsiu su ligoniu. De
ja, prieš pat išvykimą, pats susirgau ir 
gulėjau arti du mėnesiu ligoninėje.

Su Prūseika susirašinėjome, o kai kada 
telefonu pasikalbėdavome.

Vis rašydavau, kad rengtųsi vykti Lietu
von. hu-mSImI

Buvau įsitikinęs, kad jis išvyks kartu su 
čikagiečių lietuvių turistų grupe 1960 me
tais. Ir jis būtų galėjęs 
taip to troško!...

Viename laiške rašė: 
aš turbūt nebegalėsiu su
žinėti; iš aerodromo—tiesiog į ligoninę...”

Deja, nepavyko mūsų veikėjui savo norą 
gyveniman įvykdyti. Nepavyko jam; pakvė
puoti tarybinės Lietuvos oru, nepavyko pa
žvelgti į veidus draugų, kuriuos L. Prpsei- 
ka taip gerbė ir mylėjo, dėl kurių išlaisvini
mo jis tiek kadaise sielojosi ir dirbo, kai jie 
buvo fašistiniuose kalėjimuose!..

Aš dažnai savęs kiaušiu: Kas dėl to kal
tas?!.. * MHflįĮ

Pagliau artinasi diena, kurią su Leonu 
teks susitikti: Čikagoje įvyks LMS suvažia
vimas; dalyvausiu ten, na, ir ta pačia pro
ga draugą Prūseiką aplankysiu. Ieva pa
rašo jam laiškutį: atvažiuojame! Tuo pat 
kartu ateina iš Čikagos telegrama: Leonas 
Prūseika mirė...

Važiuojame į laidotuves.
Toks gyvenimas!..

tada išvykti. Jis

“Pasiekęs Vilnių, 
kitais kažkur va-

Seniau Leonas Prūseika, kaip jau žino
ma, bandė rašyti ir eilėraščius; rašė eilėmis 
feljetonus. V

Prieš 50 metų South Bostone, kur tuomet 
buvo leidžiama “Laisvė”, nekultūringi airių 
pusberniai puldavo lietuvius — naujokus. 
Gatvėse chuliganėliai lietuvius dažnai ap
kuldavo; kunigų suagituoti 
vo lietuvius socialistus ir 
čiuosius. Tik ką pradėjęs 
guoti, 1912 metų pradžioj, 
rašė tokį eilėraštį:

vaikezai pulda- 
jiems pritariau- 
“Laisvę” reda- 

L. Prūseika pa-

FELJETONĖLIS EILĖMIS
Eina garsas po mūs miestą: reiks į kovą stoti, 
Nes airišiai ant mūs sprando pasirengę joti. 
Pasilik, pačiuke, sveika, dūmsiu pasitarti, 
Kaip pakaušį apsisaugot ir bomus iškarti.

Jau apklojo pliką žemę sniego patalėliai, 
Kaip kulipkos oru skrenda sniego gniužulėliai. 
Jei ne šiandien, tai ryt dieną supleškės ir plytos, 
Kaip kankintinių, mūs dūšios būsiant išganytos.
J parapijos salioną drožia vyras šuoliais, 
Susidėti su tolygiais, kaip ir pats, drąsuolis, 
Kaip prieš audrą pradėj’ niauktis dangus mėlynasis, 
Delnai niežti... tai dėl tavęs, bome nelabasis!
Bet gana bus tos dainužės... pabaigą jau žinot, 
Kam vadovo nesiklausot, ginties paketinot.
Ar tai būsit jau užmiršę, kad jūsų bažnyčia 
Airių vyskupui parduota ne juokais, ne tyčia?

Don Alberto 
(“Laisvė,“ 1912 m. num. 1-as.)

1913 metais į Ameriką atvyko J. Basa
navičius su Martynu Yču aukų rinkti “Tau
tos namams” Vilniuje. Pažangiesiems žmo
nėms buvo aišku, jog iš to nieko neišeis: 
iš aukų, kurias žmonės duoda “Tautos na
mams” statyti, pasinaudos tik klerikalai sa
vo bizniui tvirtinti. Laisviečiai prieš tų po
nų misiją kovojo. Ir L. Prūseika ta proga 
parašė tokį eilėraštį: v

TĖVYNĖ į
Myliu aš savo brangiausią tautą, ‘ 
Bet tik ne vyžą ir tik ne autą, ' 
Ir ne davatkos šventą rožančių, 
Ir ne kazioną kazokų kančių. *

Jeigu naktužės tamsoj giliausioj 
žiburužėlį nors ir menkiausią
Akim išvysit, kaip savo viltį, 
Širdis džiaugsmingai galės prabilti.

' Žodis teisybės, šviesos žiupsnelis — 
Žiūrėk: nušvito vargšo namelis.
Jau jam ne šmėklos grabų vaidinas, 
Protas jau saule skaisčia gaivinas. »

Kova ir laimė jau jį vilioja, ’ 
Susipratimas jį apginkluoja.
Ir iš artojo gimsta galiūnas,
Dėl šio pasaulio keršto perkūnas.

Bet ten, kur dunkso dvarponių rūmai,
f Ar kur gyvena mokslo keikūnai, 

Ir aukso kryžiui liepia vergauti — 
Tenai aš kniūpščias neisiu maldauti.

Ten ne saviškiai, ten svetimieji! 
Skausmų žmonijos nejaučia, jieji, 
šilkuos ir aukse skandina save, 
Aukso dievaičiui pasiaukavę.

žalia giruže, savo pavėsį —
Mieli paukšteliai, savo čiulbėsį — 
Aukokit brangias dovanas savo 
Tiems, ką per amžius vien prakaitavo.

Skaisti saulelė, vargšus gaivinki, 
Vėsus vėjeli, juos nuraminki, 
Nes tik vargdienio žmogaus bakūžėj 
Gal. patekėti laimės aušružė.

Don Alberto
(“Laisve’', 1913 m. num. 52-ras)
Amerikon buvo atsibaladojęs iš Lietuvos 

kažkoks misijojiierius kapucinas “tėvas 
Kazimieras” (Kudirka) — barzdotas, 
apsileidęs, netašytas žmogelis. Per savo 
“pamokslus” labai keikė bedievius - “cicili- 
kus.” i Bet ir jam socialistai nedavė ramy
bės: ėidavo į bažnytines sales, kur ir staty
davo jokius klausimus, kurių misijonierius 
nepajėgė sukritikuoti. Dėl to jis dar žiau
riau koliojosi. L. Prūseika jam parašė tokį 
feljetoną:

Oi eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu,
Į savo klioštorėlį.
Ten pasimelsiu aš prie šešėlio
Domazo Macochėlio.

Nors aš čia valgiau baltą pyragą, 
Bet širdžiai taip nemiela,
Blaškos ir dūksta ir nerimauja 
Mano šventoji siela.

Kasdien mokinkie, barkies, ir šaukie, 
Ir plūskis, plūskis, plūskis! ,
O tie bedieviai į akis drebia: 
“Esi tu dvasios suskis.”

Elektros spėkos, galybė garo
Ir didmiesčių bildesys 
Šventablyvumą į ragą varo, 
Naikindami puvėsius.

O tie puvėsiai, gimtinės pelkės
Taip mano širdį traukia.
Ten aš karalius idiotėlių,
Tenai davatkos laukia.

Tarp augštų mūrų ten viešpatauju, 
Avelių galvos lenkias,
Iš mano lūpų audringi žodžiai
Tartum perkūnas trenkias.

Oi mėgstu stoną aš ubagystės,
Pelėdų nakties bylą,—
Bile nemato tie ubagėliai
Iš maišo lendant ylą.

O šitas “kontras,” “fry” pavadintas, 
Barzdos mano nevertas.
Čia paklusnusis kadais’ lietuvis 
Trepnom mintim apšertas.

Ne tik tą barzdą, ne tik pantaplius
Jis drįsta kritikuoti,
Bet mano lūpomis skelbiamą žodį
Jis nori pažeboti.

Ačiū Kaupeliui, ačiū Milukui 
Ir gerbiamam Brandukui, 
Kad liaurus bėrėt per laikraštiją 
Mano siauram protukui.

Ačiū Račkauskui, ačiū Balučiui
Ir Brooklyno “Vienybei”,
Kad paguodojot misijas mano
Ir buvot paklusnybėj.

O raudonkakliams linkiu aš vieno, 
Kad amžinai kankintus’;
Kad Macochėlis juosius pasmaugtų, 
O šmidtas paskandintų.

Čiru Viru
(“L.”, 1913 m. numeris 83.)

Eilėse minimos pavardės: Domazas Ma- 
cochas — katalikų kunigas, apiplėšęs Čens
takavo, Lenkijoj, “stebuklingąją panelę 
švenčiausią” ir nužudęs savo numylėtinės 
vyrą. Šmidtas—katalikų kunigas Niujorke, 
nužudęs ir paskandinęs savo nėščią sugulo
vę. Kun. Kaupas tuomet redagavo klerikalų 
♦‘Draugą,” kun. Milukas—“žvaigždę,” Bran- 
dukas—“Kataliką.”

Kaip man nemylėti 
tavęs

Gražiausia gėlė 
mūsų žvilgsnį pritraukia— 

kaip man nežiūrėt į tave?
Kiekvienas, kas gyvas, 

sau meilės vis laukia— 
kaip man gi nelaukti tavęs?
Svajonėj siekimai 

visi išsipildo— 
kaip man nesvajoti tave?
Troškimai aistringi 

mums širdį sušildo—
-kaip man gi netrokšti tavęs?
Mums džiaugsmą suteikia 

diena kuo šviesiausia—
kaip man nesidžiaugti tavimi?

zMes ateitį mylim 
už viską labiausiai—• 

kaip man nemylėti tavęs?
Justas Paleckis

Ten, kur kadaise gyveno 
kunigaikščiai Oginskiai

(Laiškas iš Žemaitijos)
Daug kas žino apie gar

sią kunigaikščių O g i n s - 
kių giminę, kuri buvusi 
artima ir Lenkijos kara
liams ir Rusijos carams. 
Vienas labiausiai žinomų 
Oginskių buvo Mykolas - 
Kleofas, kuris dalyvavo 
Kosciuškos vadova u t a m e 
sukilime 18-jo išmtmečio 
pabaigoje, bet labiausiai 
pagarsėjo kaip muzikas. Jo 
sukurtas polonezas — ir 
vadinamas taip “Oginskio 
polonezu” — yra vienas pa
saulinės muzikos šedevrų, 
kurio galima be galo klau
sytis ir gėrėtis.

Oginskiai valdė didelius 
Lietuvos plotus., o jų valdų 
sostinėmis buvo Žemaitijos 
miestai Plungė ir Rietavas. 
Reikia pažymėti, kad My- 
kolo-Kleofo muzikinės tra
dicijos buvo jo palikuonių 
tęsiamos ir Oginskiai turė
jo gerus orkestrus. Jie bu
vo įkūrę net muzikos mo
kyklą, kuri turėjo tam tik
rą įtaką į Lietuvos muzi
kos meno išsivystymą.

Paskutinių Oginskių — 
Irinėjaus ir Bogdano — lai
kais veikė žinomasis “svie
to lygintojas” Tadas Blin
da, vienas tų legendarinių 
liaudies kovotojų, kurie įva
rė nemažai baimės turtuo
liams ir buvo paprastų 
žmonių užtarėjas. Jo var
das labiausiai išpopuliarė
jo per Žemkalnio - Liands- 
bergio žinomąjį veikalą 
“Tadas Blinda,” kuris dar 
ir dabar buvo pastatytas 
Vilniaus lietuvių akademi
niame dramos teatre. Že
maitijos miestely Luokėje 
seni žmonės daug pasako
ja apie Blindą ir parodo 
medį, ties kuriuo jis buvo 
Oginskio ^gaidukų” už
muštas.

Visa tai priminiau netu
rėdamas tikslo rašyti Ogins
kių kunigaikštišką istoriją. 
Tie prisiminimai susitelkė 
galvoje neseniai aplankius 
Plungę. Tas Žemaitijos 
miestelis dabar žymiai pa
sikeitęs, padidėjęs, turi apie 
12,000 gyventojų vietoj se
niau buvusių 3-4 tūkstan
čių. Plungėj pastatyta daug 
naujų namų. Žymiai padi
dėjo čia veikiąs “Linų Au- 
diniu^ fabrikas. Gražiai 
atrodo miesto centro aikštė, 
kurią puošia pernai pasta
tytasis paminklas - biustas 
revoliucionieriui V. Reka
šiui, kuris netoli ’ Plungės 
buvo buržuazinių budelių 
sušaudytas. Šiemet mieste 
centro aikštėje atidarytas 
didelis gražus restoranas 
su valgykla - automatu pir
mame aukšte ii’ erdvia sve
taine antrame aukšte.

Tačiau ^nąn įdomiausia 
buvo aplankyti naujuosius 
vidurinės mokyklos rūmus., 
kuriais pavirto buvusioji 
kunigaikščių Oginskių būs
tinė. Tie rūmai karo me
tu buvo nukentėję, visas vi
dus išdegęs ir jie ilgai riog
sojo kaip griuvėsiai . Bet 
paskutiniais metais tarybų 
valdžios nutarimu rūmai 
buvo' atstatomi. Tas dar
bas užtruko gana ilgai. Ne 
kartą teko čia ir būti stebė
ti atstatypo darbus.

Pagaliant dabar pamačiau 
Oginskio rūmus atstatytus 
visoj jų didybėj, 
pagal seną jų

atkurtus 
išvaizdą, 
stovylos, 
stogą irpuošusios rūmų 

vaizduojančios seno vines 
alegorines fig ū r a s . Bet 
svarbiausia tai, kad dabar 
tuose rūmuose verda gyve
nimas. Iš Plungės viduri
nės mokyklos 980 mokinių 
šiuos-e rūmuse mokosi 540 
mokinių, o likusieji mokosi 
kitose patalpose. Buvusiuo
se vidurinės mokyklos rū
muose įkurta aštuonmetė 
mokykla.

Malonu matyti gražų ir 
žvalų žemaičių jaunimą O- 
ginskio buvusių rūmų erd
viuose kambariuose, kuriuo
se įrengtos klasės ir įvai
rūs kabinetai. Įvestas cent
rinis apšildymas. Ant sie
nų matyti daug sienlaikraš
čių, kuriuose plunksną mė
gina busimieji literatai, po
etai, mokslininkai., Beveik 
visi mokiniai yra pionieriai 
arba komjaunuoliai. Ak
tyviai veikia ateistų ratelis, 
kuris mokslo šviesoj aiški
na gamtos ir gyvenimo reiš
kinius, nuvainikuoįa tuš
čias pasakas api-e Kalvari
jos ir kitokius tariamuosius 
“stebuklus,” kuriais kuni
gai taip ilgai mulkino ir 
a p g a u d i n ėjo žemaičius. 
Naujas gyvenimas, nauja 
dvasia sklinda po buvusių 
kunigaikščių Oginskių rū
mų skliautais.

J, Paliukonis ■

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo '

Kovo 5 dieną Lietuvių 
svetainėje atsibuvo LDS 6 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniai. Kuopa 
turi nemažai narių, todėl 
susirinkimuose turėtų da
lyvauti didesnis skaičius. 
Bet, matomai, daugelis na
rių pritingi. Argi jau taip 
yra sunku kartą į mėnesį 
atvykti į savo kuopos susi
rinkimą? .

Finansų sekretorė prane
šė, kad įdavė pašaipūs če
kius K. Vaicekauskienei ir 
A. Mačiukienei. O dar turi-1 
me vieną ' ligonį, būtent 
Juozą Kireilį. Linkime Juo
zui greitai susveikti.

Vasario 28 dieną mūsų 
LDS 6 kuopos • protokolų 
sekretorė Marytę Kulbienę 
ištiko skaudi nelaimė. Apie 
6 vai. ryto einant į darbą 
paslydo ant ledo ir pulda
ma susilaužė dešinė ranką. 
Vietoje grįžti namo ir 
kreiptis pas gydytoją, ji 
paėmus busą nuvyko į dar
bavietę, manant, kad galės 
dirbti. Iš darbavietės ją 
nuvežė pas gydytoją, kuris 
surado, kad per riešą yra 
kaulas trūkęs. Gydytojas 
sutvarstęs, ranką įdėjo į 
kęstą, parišo prie krūtines 
ir patarė laikyti parištą per 
kokias penkias savaites. 

. Marytė randasi namie, 73 
, Albany Ave., Johnson city, 

N. Y. Bet Marytė Kulbienė, 
kad ir su parišta ranka, o 
visgi dalyvavo šiame kuo
pos susirinkime ir atliko 
protokolų sekretorės parei
gas. Linkime Marytei grei
tai ir sėkmingai susveikti.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, balandžio 2 d., Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. Vaka
re. Pageidaujama, kad šis 
susirinkimas būtų skaitlin
gas.

DZŪKUOS MENININKE
Julija Baranauskienė—vie

na iš daugelio Dzūkijos gau
dies menininkių. Ji daug dir
ba autobiografiniais motyvais. 
Sunki piemenės ir samdinės 
dalia buržuazijos viešpatavi
mo metais paliko gilų pėdsa
ką J. Baranauskienės atmin
tyje. Paprastam darbo žmo
gui ji paskyrė savo geriausius 
kūrinius.

Nuotraukoje: J. Baranaus
kienė savo dirbtuvėje.

Onyte Wellus

Plunge
1962 m. kovo men.

ga-

Rochester, N. Y.
Mūsų ligoniai

Serga N. Baltakienė, 
vo antrą šoką. Randasi
Park Ave. ligoninėje. Da
bar jau jaučiasi geriau. 
Toje pat; ligoninėje randasi 
ir D. Naujielienė. Jai buvo 
padaryta oper a c i j a. A. 
Duobienė vis dar randasi 
lola ligoninėje. Ji jaučiasi 
daug geriau.

Elzbieta Duobienė gydosi 
namie, randasi po daktaro 
priežiūra. Visoms linkiu 
greitai pasveikti ir vėl su 
mumis dalyvauti. L. Bekis

KOLŪKIEČIAI APRŪPINAMI TELEFONAIS
Prienų mieste pradėjo veikti nauja 300 abonentų automa

tinė, telefono stotis’ Ji aptarnauja rajono kolūkius ir apylin
kių, tarybas. 1962 metais, abonentų skaičiui padidėjus 
tūkstančio, telefono ryšiais buvo aprūpintos visų kolūkių 
gados.

iki 
bri-

Nuotraukoj^: automatines telefono stoties technikas V. 
Zajankaiiskas '(kairėje) ir V. PoliakaUskas tikrina įrengimus.

Cleveland, Ohio y
LLD APSKRITIES IR 
KUOPŲ REIKALAI 

Ja^i paskelbta, kad LLD 
15-tos Apskrities konferen
cija įvyks gegužės 6 dieną 
Clevelande. Todėl yra bū
tini visų kuopų susirinki
mai. 190 kuopos toks su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 25 dieną, 3-čią vai. 
popiet. Jame reikės išrink
ti delegatus į konferenciją, 
o kartu aptarti ir kitus 
kuopos reikalus. Po susi
rinkimo turėsime vaišes, 
prie kurių galėsime gražiai 
praleisti visą popietę. Į šį 
susirinkimą kviečiami ir 
svečiai iš kaimyninių kuo
pų atsilankyti.

LLD 15-tos Apskrities ir 
visų kuopų rūpesčiu ren
giamas banketas su L. Prū
seikos laidotuvių (ir kitų) 
filmų rodymu ir menine 
programa, kurią atliks vie
tos Meno choras ir solistai, 
kurių tikimės turėti ir iš 
Detroito, nes Detroitietė 
advokatė St. Masytė atvyks 
parodyti filmus. Banketas 
įvyks balandžio 14 dieną 
Malenkos svetainėje, 911 
Maud St. (prie E. 79th St. 
ir St. Clair Ave.). Pra
džia 6-tą vai. vakare. Vi
sas šio banketo pelnas ski
riamas velionio Prūseikos 
antkapio pastatymui. Nors 
visiems žinoma, kad L. P. 
savo visuomeniniais dar
bais pasistatė nesugriauna
mą paminklą, tačiau nesi
jaustame gerai, jei nepa- 
statytume paminklo ir ant 
jo kapo Chicagos tautinėse 
kapinėse.

J, Žebrys

Žinios iš Uruguajaus
LIETUVIAI ANT 

MARIŲ KRANTELIO . 1
. Nuo Montevidėjaus mjes- 
to link Punta del Estė/ke- ' 
liais šimtais kilometrjĮ vin
giuoja gražus smėlingas 
pajūrys, kuris vietomis 
apsodintas amžinai žaliuo
jančiomis pušelėmis, vieto
mis eukaliptų medžiais.

Ekonomiškai pajėgūs Vi
suomenės sluoksniai šį pa
jūrį seniai nužiūrėjo savo 
vasarojimui — kaitinimui- 
si saulės spinduliuose, vėsi- 
nimuisi jūros vandeniu, 
gaivinimuisi pušelių sakais 
kvepiančiu oru. Bet štai, 
paskutiniais laikais čia jau 
randame nei keletą ir lietu
viškų šeimų. Daugiausia 
ant išmokėtinai pirktų 
sklypų, bet nuosavuose, pa-* 
čių sulipdytuose nameliuo
se.

Kurorte ‘Las Toskas” įsi
kūrė Jasinskai ir Sadaus
kai, “Parque del Plata” — 
Bliūvai ir Vėlyviai, “Pi- 
namar” — Mygei i n s k a s 
ir Revuckas, “Marindia” 
— Lelešiai, ir Čia jau sta
tosi bendrą vasarnamį 
Žaibai ir Vitai, neto
li nuo jų “Villa Argentino
je” šiomis dienomis pirko 
vasarnamį Matulevičiai.

Pas pajūrio lietuvius iš 
Montevidėjaus dažnai pri
būva į svečius giminaičių, 
bičiulių. Pasekdami vieti
nius papročius, vaišinasi 
jie dažniausiai mėsos “asa- 
do,” per čiulptuvėlį geria 
“matę” ir taip, atviroje 
gamtoje, praleidžia savait
galio valandėles. t

Kad po sunkaus darbo 
tvankiuose fabrikuose toks 
atsigaivinimas gamtoje ge-k.. 
rai paveikia į sveikatą, ne
tenka nei aiškinti. Tik gai
la, kad ne visiems prieina
ma.

Kadaise mūsų organiza
cijose., rodos, buvo iškilusi 
iniciatyva įsigyti plotą miš
kelio, kur būtų galima 
ruošti gegužines bei spor
tinių žaidimų p ra m o g a s 
j a u n imui. Bet, aktyvie
siems būvant vis apsikro
vus visuomeniškais darbais, 
ta iniciatyva tapo pamirš
ta. O dabar, kai senosios 
kartos eilės taip smarkiai 
praretėjo dėl repatriavimo- 
si ir dėl senatvės, šio darbo 
jau negalėtume įveikti. Ne
bent jaunimas, supratęs 
reikalo svarbą, įsijudintų 
talkon.

Jaunimas čia turi žodį. '
Vasarotojas
(Iš “Darbo”)

>
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Philadelphia, Pa.
Hennsylvanijos piliečiai 

moka taksus už kiekvieną 
dalykėlį, išskiriant maisto 
produktus. Bet sakoma, 
kad 1961 metais taksais su
rinkta dvidešimt procentų 
mažiau negu 1960 metais.

Well, keliamas klausimas, 
kas atsitiko, kur nuklydo 
piliečių sumokėtų pinigų 
tie 20% ? Ar pinigus pa
silaiko pardavėjai, ar tie, 
kurie juos surenka? Sa
koma, bus paskirta tyrinė
jimo komisija kaltininkus 
surasti.

Convention Centre įvyko 
35-ta gėlių paroda. Gėlių 
įvairumas su kiekvieneriais 
metais darosi įvairesnis. 
Gėlių augintojams sutei
kiamos dovanos. Gėlių bū-1 
ifa ne tik Amerikos, bet ir 
kitu šalių, v C

Prieš porą savaičių pa
sibaigė laivelių paroda. 
Pasirinkimas jų buvo įvai-1 
rus.

Sovietų Rusijos preziden
tas Alexi Promislov Ya- 
chintin sako, kad 1964 me
tais Sovietai dalyvaus tarp
tautinėse greitųjų laivelių 
lenktynėse už Davis trofės 
laimėjimą, kurią Amerika 
laimėjo prieš 111 metų ir 
dabar tebelaiko.

US District teisėjas šau
kia I intern at i o n a 1 Long-. 
shoremen’s uniją pasiaiš-1 
kinti, kodėl nesutinka su I 
bešališku tarpininku rišti, 
nesutikimus su prieplaukų; 
savininkais. Bet bešališko, 
tarpininko neturi nuo 1961į 
metų rugpjūčio mėnesio.

Kasiėr dirbtuvė Bristoly
je, kuri išdirbo orlaivių da
lis, užsidaro, neteks darbo | 

>. virš poros šimtų darbinin
kų. Sako, neturi užsaky
mų ir jų nesitiki gauti.

U. A. lokalo 130 prezi
dentas sako, kad neteku
siems darbo, kurie virš 40 
metu amžiaus, sunku kitur 
darbą gauti. Kitokių ama
tų jie nemoka, tad jų liki
mas — bedarbių eilėse!

New Jersey pajūrio gy
ventojai, nukentėjusieji nuo 
audros, vėjo ir vandens, ir 
iškelti į sausumą, leidžiami 
sugrįžti, patikrinti savus 
nuostolius, apvertnti pada
rytą skriaudą. Vietoje su
naikintų namų bus statomi 
nauji. Nukentėjusieji, sa
koma, gaus tik tris nuošim
čius nuo apdraudos kompa
nijų.

t ----------- -
Prieš kelis mėnesius dar

bo santykių tarybos vedė- 
Ąjas Allon Dash patvarkė, 

kad suknelių dirbtuvė, kuri 
išsikėlė iš Philadelphijos į 
S. C., bėgdama nuo unijos, 
sugrįžtų į Philadelphiją ar
ba pamokėtų Ladies Gar
ment unijai $355,066 už 
padarytus nuostolius. Phi- 
jadelphijos darbdavių susi
vienijimas patraukė darbo 
santykių tarybos pirminin
ką G. Allaną į teismą ant 
virš'keturių milijonų dole
rių už jiems, sakoma, pada
rytus nuostolius, nes jis ne
turįs teisės tokią bausmę 
paskirti.

Teisėjas Van Dusen kal
tinimą panaikino, sakyda
mas, kad darbo santykių 
tarybos pirmininkas turi 
tokią teisę, kaip ir teisme 
teisėjas.

i
Philadelphijos pareigūnai 

bei spauda įspėja ligonines 
būti atsargioms su kūdi
kiais ir su jų mitinimu, 

kad nepasikartotų Bing- 
hamtono nuotykis, kur pa
naudota druska vietoje cuk
raus, nuo ko keli kūdikiai 
mirė.

Tymsterių unija pergyve
na sunkumus. Nuo 1961 
metų sausio mėnesio prieš 
uniją užvestos 63 bylos. 
Septyniolika bylų paliko 
Eisenhbwerio administraci
ja, o 46 užvedė Kenedžio 
brolis. Kaltinami lokalai 
įvairiose valstijose ir mies
tuose, ir jeigu būtų surasti 
kaltais, tai prezidentas Hof
fa gautų 20 metų kalėjimo.

Dr. Linus Pauling kalbė
damas Fallingtone skait
lingai publikai pasakė, kad 
niuklinių bombų sprogdini
mas ore' kenskmingas ne 
tik šiai kartai, bet ir ki
tai. Ragino susirinkusius 
kelti protestus ir reikalauti 
sprogdinimų uždrau d i m o 
bei visiško atominiu bom
bų sunaikinimo.

Pabaigęs kalbą orlaiviu 
išvyko į Pittsburghą kal
bėti.

Dr. Arthur R. Upgreen, 
Macoleter kolegijos ekono
mikos profesorius, sako, 
kad 1970 metų lapkri
čio mėnesį pasikartos 
1929 metų nedarbas, pi
nigų kritimas. Bankai ir
gi nukentės. Pirmiau to
kios krizės prasidėdavo lap
kričio mėnesį, tad tą mėne
sį prasidėsianti ir ši.

“Laisvės” skaitytojai, 
gaukite po naują skaityto
ją laikraščiui. Jūs tai gali
te padaryti, nes turite gi
minių ir pažįstamų. Pa
kalbinkite . juos “Laisvę” 
skaityti.

Pilietis

St. Petersburg, Ha.
“Aiškina” komunizmą
Komercinė spauda diena 

iš- dienos džiūgauja, k a d 
jau surastas geriausias bū
das kovai prieš komunizmą. 
0 tas būdas bus sekamas: 
Pradinėse ir aukštes n ė s e 
mokyklose bus aiškinamas 
taip, kaip jį aiškina FBI ir 
kaip jį aiškino (praėjusį 
gruodžio mėnesį per visą 
savaitę) tūlas Dr. Fred C. 
Schwartz. Jis taip “aiški
no, kad tokie žmonės, kaip 
mūsų prezidentas Kenedis 
ir dalis administr a c i j o s 
žmonių bei keletas kongres- 
manų, “turėtų keltis gyvent 
į Rusiją, nes jie tai šaliai 
tarnauja.”

Jis pats nebūdamas Ame
rikos piliečiu, bet “labai ge
rai permato, kas Amerikai 
reikalinga.”

Aiškinkit komunizmą kaip 
jūs norite, bet jei liaudis 
bus skriaudžiama ir gyvens 
trūkume, tai plūdimas ir 
niekinimas komunis t i n i ų 
dejų žmonių nepamaitins. 
O pilvas yra didesnis gene
rolas ir komanduoto jas už 
visus buvusius karvedžius.

Jau virš bilijonas pasau
lio žmonių pasirinko komu
nizmą—ne prievarta, ne per 
apgaulę, bet todėl, kad ka
pitalistinė sistema nedavė 
jiems progų gyventi, neda
vė duonos, neapsaugojo jų 
sveikatos, nedavė jaunajai 
gentkdrtei mokslo, o tik 
vergė liaudį; turčiai darėsi 
sau pelnus iš vargšų žmo
nių.

Tiesa, Amerikos savanau
džiai dreba iš baimės, kad iš
naudojimas žmogaus žmo
gumi, lėbavimas ir krovi
mas didelių turtų neilgai 
seksis. Turčių klasė žiūri 

į FBI, ir tokius, kaip Dr. 
Fred C. Schwartz, kaip į 
savo išganytojus. Jie ne
nori atsisakyti nuo sukrau
tų turtų, jie mato liaudį 
skurde ir trūkume ir ppri, 
kad per išmt’Aie^ius^taip 
būtų. Bet tai tik saldi sva
jonė, nes taip nebus. Ga
lima komunizmą niekinti ir 
keikti, bet tuo padėties ne
pakeisi.

Dzūkelis

Los Angeles, Gal.
Kovo 11 d. įvyko LDS 35 

ir LLD 145 kuopos susirin
kimai. Dalyvių susirinko 
skaitlingai ir visi donfcjosi 
susirinkimo eiga.

LDS naujas finansų sek
retorius Joseph Pechuk už
ėmė pareigas, nors “sena
sis” M. Pūkis dar pateikė 
finansinį raportą, ir buvo 
pagerbtas aplodismen tais 
už pavyzd ingai atliktas 
pareigas. Ryšium su tuo 
pasvęį^intas ir nau j a s i s 
sekretorius, kuriam, atro
do, gabumų netrūksta. Ra
porte žymėta, kad randasi 
4 ligoniai: M. Peters, F. 
Shiling, J. Pupis ir Chas. 
Peslis. Linkiu jiems grei
tai susveikti.

Margučių komisija, pasi
rodo, ne juokais rengiasi 
prie ko tai slaptingo balan
džio 22 dienai Danish Hall, 
1359 W. 24th St.

LLD 145 kuopa nutarė 
pasveikinti Aido chorą 50 
metų jubiliejaus proga su 
$5. Antanui pridėjus $1, 
pasidarė $6.

Dig. Marcinkus rankoves 
pasiraitojęs dėjo visas pa
stangas sukelti f i n a n s ų 
“Vilnies” $10,000 fondui. 
Na, jam ir pasisekė. Iš iž
do paskirta $25 ir suaukota 
$75 —■ viso pasidarė $100. 
Pagarbos vertas jo ryžtas.

Aukojo sekantys: Mar
cinkui $16, M. Geralt $7; 
po $5: Smith, Bernotai, La
pės, Pečiulis, Babich; Gri
gaitienė, Lewis.ai, Deiviai 
ir P. A.; po $2. Julija Cas- 
ko, Ignacėlis ir Našlė; An
tanas $1.

Sekantis susirin k i m a s 
įvyks'gegužės 13 d., 11 vai. 
ryto, toje pačioje vietoje.

Pataisa
Korespondencijoj iš įvy

kusio parengimo vasario 
25 d. buvo rašyta, kad Ks. 
Karosienė atžymėjo savo 
gimtadienį, o turėjo būti: 
A. Russienc atžymėjo savo 
gimtadienį. Taipgi, ne Mi
kalauskienė aukojo vertin
gą staltiesę, o Mikulėnie- 
nė. Atsiprašau ir apgailes
tauju.

Šakalių Žemaitis

Camden, N. J.
Elzbieta Liauden yra 

ligoninėje
Bušu važiuodama susirgo 

Elzbieta Liaudan s k i e n ė. 
Ji negalėjo kalbėti, o pas 
ją policija nerado asmens 
įrodymų, tai nežinojome, 
kur ji yra.

Pagaliau suradome, kad 
ji randasi West Jersey li
goninėje, Mt. Ephraim 
Ave., Camden, N. J, Kam
bario Nr. 3-D-5, telefonas 
WO 3-8830.

Aš ją aplankiau. Atro
do gerai, bet sakė, kad dar 
kokį laiką teks būti ligoni
nėje. Linkiu jai greitai pa
sveikti Patariu giminėms 
ir draugams ją aplankyti.

A. J. Pranaitis

. Jau laikas tupintis pikni
kų rengimu. Laikas užsisa 
kyti parku® 'ir lis anksto pa
siruošti garsinimus pikni-

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Dienos minėjimo

Kovo 10 d. bendrai LLD 
moterų ir vyrų kuopos su
rengė Tarptautinės moterų 
dienos paminėjimą. Publi
kos buvo daug ir visi pasi
tenkino parengimu. R. Ba
rauskas nupiešė gražų 
transparentą su pareiški
mu : “Tarptautinė ĮVLofertf 
Diena 1962 metais.”

Stalai buvo apdėti įvai
riausio maisto. Kada sve
čiai susėdo, W. Černiaus
kas pasakė kalbą apie mote
rų dienos reikšmę. Kalbė
jo L. Bekešienė apie tai, 
kaip sunkiai buvo moterų 
kovojama už lygias teises 
balsavimui ir prie darbo, 
kiek daug moterų yra nu
kentėję, iki pasiekė dabar
tines teises. Ji ragino mo
teris prisirašyti prie LLD 
moterų kuopos (klubo), 
veikti už taiką, kovoti prieš 
atominių bombų bandymus 
iv už ramų visų valstybių 
sugyvenimą.

R. Barauskas visą laiką 
traukė filminius paveiks
lus. Męs labai dėkingi jam 
už pasidarbavimą.

Daug vyrų aukojo po $1, 
o moterys prisidėjo pinigais 
ir aukodamos vakarienei 
maisto dalykų. Ona Gali
nat p a a u k o jo šešias ap- 
megstas skepetaites, už ku
rias gauta $5. E. Šopienė 
aukojo bonką vyno, O. M 
linauskienė iškepė lietuviu 
rūšies duonos,

Virėjomis buvo: A. Usa- 
vičienė, V. Bulienė, K. Že
maitienė, H. Velikienė ir 
L. Bekis. Iš vyrų dirbo: R. 
Barauskas, W. Černiaus
kas, G. Mockevičia, ir P. 
Malinauskas. O; Malinaus
kienė ir Kf Žemaitienė su
vežė maistą ir virėjas.

Visoms ir visiems auko
jusiems, dirbusiems ir atsi
lankiusiems į banketą taria
me širdingai ačiū!

Pinigais aukojusių vardų 
neskelbsime, nes tas tik už
imtų laikraštyje vietą. Di
delis ačiū už aukas, nes tai 
žymi parama, rengėjams ir' 
rengėjoms.

L. Bekis _

Philadelphia, Pa.
Apie U. Žilinskienę
Kovo 5 d. mirė Uršulė 

Žilinskienė, po tėvais Rim
kutė, o kovo 10 dieną buvo 
gražiai palaidota. Pašar
vota buvo graboriaus Ch. J. 
Roman šermeninėje, 1113 
M t. Vernon St. Jos karstas 
skendėjo tarp gėlių vaini
kų, kurie buvo nuo gimi
nių, draugų ir draugių. Į 
šermeninę susirinko daug 
jos draugų ir draugių ati
duoti. jai paskutinę pagar
bą ir amžinai atsisveikinti.

Palaidota Oakland kapi
nėse, greta jos yyro Kazi
miero, kuris nuo širdies 
smūgio mirė 1954 m. Ve
lionė iš Lietuvos paėjo Ši
lalės rajono, Pad vir inkų 
kaimo. *

Šermeninėje ir kapinėse 
kalbėjo A. J. Pranaitis, api
būdindamas jos gražų, kul
tūrišką gyvenimą.

Liūdesy paliko sūnų Vy
tautą, jo žmoną, anūkų. 
Vytautas tarnauja JAV or- 
laivyne, buvo atvykęs į mo
tinos šermenis; dvi dukras? 
Elenorą Barry, jos vyrą, 
anūkų, kurie, gyvena Phi- 
ladelphijoje, ir Aldoną Kut- 
rą, jos vyrą, anūkų, gyve
nančius Mt. Holly, N. J., 
daug giminių ir draugų, o 
Lietuvoje ;— brolį Juoozą 
Rimkų.

Žilinskienėi gyveno pas 
dukją Aldoną, džiaugėsi 
gražiai išauginus šeim^. Ji

buvo susipratusi, jauna 
būdama priklausė prie Ly
ros choro, iki mirties—prie 
LLD 10 kuopos, skaitė 
“Laisvę,” rėmė darbininkiš
ką judėjimą, lankė parengi
mus.

Gaila netekus nuošir
džios draugės, organizacijų 
narės ir “Laisvės” skaity
tojos. Mes niekados nepa
miršime jos atliktų darbų.

Ilsėkis, drauge, atlikus 
kultūringo gyvenimo kelio
nę! Jos sūnui, dukroms ir 
visiems artimiesiems reiš
kiu užuojautą. Raminkitės. 
Taip jau gamtoje yra: kas 
gimė, tas turi ir mirti.

P. Walantiene

Miami, Fla.
Kovo 10 dieną mūsų ša

lies prezidentas John Ken
nedy apsilankė porai dienų 
Miami Beach savais reika
lais. Tai kad nustebinti 
prezidentą, kubiečiai dipu
kai, buvusio Kubos diktato
riaus Batistos įpėdiniai, per 
4 dienas vykdė savo žioplą 
programą Bayfront parke. 
Kėlė savotiškas demonstra
cijas ir kokį tai sėdėjimo 
streiką. Jų buvo koks 152, 
kurie sėdėjo ir sakė, kad 
badaują, bet žmonės paste
bėjo, kad jie visi turėjo 
pilnas kišenes senvičių ir 
Kitokio maisto; tai toks bu
vo jų “badavimas.” Jų tar
pe drypsojo ir apie 30 mo
terų ir panelių ii’ visi stau
gė, ir šūkavo, ir statė rei
kalavimus, kad apginkluotų 
juos visus, o jie visi, kaip 
vienas, patrauktų į Kubą 
ir nuverstų Fidelio Kastro 
komunistinę valdžią! Bet 
policijos viršininkas liepė 
jiems visiems eiti namo ir 
nedaryti betvarkės. Bet jie 
neklausė ir lermavojo.

Kovo 12 dieną atvažiavo 
keli tuzinai policininkų su 
vežimais, į kuriuos liepė 
sulipti. Bet jie sėdėjo, ne
klausė ir ispaniška kalba 
kėlė didžiausią lermą. Tai 
juos visus be ceremonijų už 
kpjų ir rankų suvilko į ve 
'zimus.

“Miami News” 
ris viską nufotografavo, i^ 
sekančią dieną nuotraukos 
tilpo tame laikraštyje. Jo 
fotografijos atrodė šauniai.

Visi buvo nuvežti į mies
to daboklę. Kurie užsistatė 
paranką po $75, tuos palei
do namo iki teismo. Bet to
kiu buvo mažai.

Kovo 14 dieną visus ku
biečius riaušininkus iš da
boklės suvarė į teismabutį. 
Teisėjas Massey pasakė 
jiems pamokslą, kad 
daugiau nedarytų tokių pie
meniškų betvarkių mūsų 
šauniame mieste, nei jo 
apylinkėj, ir pasakė: “Eiki
te namo!”

V. J. Stankus

Hartford, Conn.
Choro jubiliejus

Šiemet sukanka Laisvės 
chorui 35 metai gyvavimo. 
Choras ruošiasi gražiai ir 
įspūdingai minėti sukaktį. 
Ruošia koncertą, kuris 
įvyks gegužės 20 dieną. Mo
kosi gražių dainų.

Organizacijas prašome tą 
dieną nieko nerengti, o jų 
narius — dalyvauti su mu
mis.

Ona Šilkienė jau sveiksta, 
bet dar vis yra daktaro 
priežiūroje. Linkiu k u o 
greičiausiai pasveikti.

Per dvi choro pamokas 
nedalyvavo P. Sluckis. Gal 
nesveikavo. V. R.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai 

(pi MnO.iri

JULIJA DAUKUS
) I

gražiau- 
' susieiti 
dar nese- 
Gedimino

Daug mes gyvenime įsi
gyjame pažinčių ir draugų. 
Ne vieno jų vardas ir net 
veidas atmintyje išblėsta. 
Juos iš ten išdaužo mūsų 
skubaus gyvenimo ir pro
blemų audros. Tik dalis iš
lieka visuomet gyvi, nepa
keisti laiko, mieli, nors juos 
būtume ilgiausiai nesusiti
kę, o ir sutiktus gal nebe- 
pažintume. Tai jaunystės 
draugai. ,l; u

Tokia man buvo Julija 
Karpauskaitė - Daukienėž

Juliją pirmąsyk susiti
kau Rochesterio 
šioje lietuviams 
įstaigoje, tuomet 
niai išpuoštoje 
salėje. Žmonės man kalbė
jo, kad salė ne visai saugi 
vieta, nes ten užeiną bedie
vių, bet esama ir visokių 
laikraščių. Aš savų prenu
meruotis dar neišgalėjau.

Aptramdžius baimę, nuė
jau laikraščių žiūrėti. Pasi
taikė rasti pažangaus cho
ro praktiką. Julija buvo 
viena tų mergaičių ir jaunų 
moterų, kurios, pamačiu- 
sios naujokę, tuoj kvietė 
pas save į chorą. Tą pa
kvietimą tuomet skaičiau 
ir tebeskaitau viena di
džiausių laimių mano kely
je į pažangesnį gyvenimą.

Kaip viena to laiko šiek 
tiek pasimokiusių merginų 
ir pirminių chorisčių, Juli
ja turėjo daug draugių. Ta
čiau ji žiūrėjo, kad ir jos 
naujokė neatsiliktų. Man, 
religinių ryšių ir skurdo są
lygų tebevaržomai, daug 
jėgų teikė toji jos maloni 
draugystė.

Darbo ir gyvenimo sąly
gos neužilgo ją nuvedė į 
Detroitą, o mane į Rytus. 
Tik retkartinis laiškas ar 
ten apsilankę draugai ry
tiečiai man papasakodavo, 

i kad mano Julija ir jos Jo
nas, sunkiai dirba fabrikuo

 

si kukliai gyvena, ir augi- 
a gražią dukterį Donną. 

O kai Jonui apkarto savo 
talentingą meistro darbą 
parduoti už pusdykį For
dui, jis įsikūrė savo dirb
tuvėlę, gi Julija vedė jo 
raštinės reikalus ir pagel- 
ėjo visuose darbuose. Gir

dėjau, jog kai kada patai
kaudavo ir organizacijų 
darbuotojams teikime pa
galbos kare nukentėjusiem 
Lietuvos žmonėms.

Kartą, dar bene karo me
tu, taikėsi būti Detroito 
lietuvių salėje. Žmonės as
meniškai nepažįstami. O 
vis gi kažkoks pažįstamas 
balsas pašaukė vardu!

—Julija! ’— surikau nu
stebus. Tą vakarą žodžiu ir 
jausmais pakedenom pra
bėgusį dvidešimtmetį. Ji te
bebuvo graži, jaunos dva
sios, stiprių minčių ir pilna 
gražių vilčių šeimos ir žmo
nijos ateičiai, pasiryžusi ir 
pati šiuo tuo prisidėti tai 
ateičiai kurti.

1950 metų kovo 23 dieną

Mass, valstijos lietuviams
Iš Lietuvos yra gauti 

nauji filmai, kuriuos rodys 
Jonas Grybas (iš New Yor- 
ko) sekamose vietose:

Penktądienp kovo 23 d., 
Lietuvių klube, 318 Broad
way, So. Boston, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

šeštadienį, kovo 24 d., 
Gedimino klube, 324 River 
St., H&vęrhiU, Mass. Pra
džia 6:30 vai. vakare.
Italian Citizens Club, 547

Sekmadienį, kovo $5 d.,

ją pasiėmė ankstoka mir
tis ir didžiai suskaudino 
jos artimuosius.

Kaip gaila, kad ji .^su
laukė dienos atlankyk pu
vusią skurdžią savo gintą
ją Akmenę, dabar iškilusią 
milžinais fabrikais, darbo 
didvyriais, gražiais rūmais 
ir gėlėtomis aikštėmis. O ji 
tikriausiai būtų 
kiusi.

Julijos gaila, 
miela prisiminti jos malo
nų draugiškumą. '

S. Sašha

tai atlan-

sykiū ir

Cleveland, Ohio
Kovo 8 d. LD^ svetainėje 

įvyko Ofevelando Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
ir buvo paminėta Tarptau
tinė moterų diena. Narių 
ir svečių susirinko apie 50.

Klubo pirmininkė A. Pal- 
ton atidarė susirinkimą ir 
tvarkiai vedė. Iš valdybos 
raporto pasirodė, kad vis
kas tvarkoje.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo Brooklyno Aido choro, 
kuriame proga savo 50 me
tų gyvavimo prašė para
mos. Nutarta paaukoti $10.

Prie klubo prisirašė nau
ją Narė — Onutė, V. Yun- 
gienės dukra. Tai dabar 
jau turime dvi jaunas na
res. Būtų labai gerai, kad 
visos narės kviestų prie 
klubo savo dukras ir mar
čias, nes mums reikia kuo 
daugiausia jaunimo.

Ligonių lankymo komisi
ja pranešė, kad kovo 15 d. 
aplankys O. Kazeliūnienę, o 
balandžio 12 d. bus aplan
kyta M. Nikas. Pranešė, kad 
M Garbinčienė susilaužė 
ranką, o M Aimanienė sir
go šalčiu.

J. Werner skaitė atviru
ką nuo savo giminaičių iš 
Lietuvos, kuriame sveikina 
mūsų klubą proga Tarp
tautinės moterų dienos.

Klubo: pirmininkė ragino 
darbuotis ir gauti daugiau 
naujų narių, aiškino mote
rų dienos reikšmę. Kalbėjo 
J. žebrys, aiškindamas sun
kias moterų kovas už ly
gias su vyrais teises ir jų 
nuveiktus darbusę

V. Daraškienė kalbėjo ir 
skaitė eiles. J. Werner skai
tė iš “Tarybinės moters” 
įdomius raštus.

Po visko turėjome užkan
džių, nes M. Nikas minėjo 
savo gimtadienį, tai visus ir 
visas skaniai pavaišino.

IRANE SUAREŠTAVO 
FONDŲ ŽULIKĄ

Teheranas. — Irano vy
riausybė suareštavo A. H. 
Ebtehajų, kuris buvo Jung-r 
tinių Valstijų pagalbos fon
dų skirstytojas. Kaltina, 
kad jis tuos fondus netei
singai dalijo. Per metus 
JAV suteikia Iranui virs 
bilijono dolerių militarinėš 

| ir ekonominės pagalbos. e

Central St., Lowell, Mass.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Gerbiami lietuviai! Atei
kite, pamatykite naują Lie-

Kitų kolonijų lietuviai, 
kurie norėtumėte, kad ir 
pas jus filmai būtų rodo
mi, kreipkitės pas: S. Pen- 
kauskas, 33 Chestnut St., 
Lawrence,' Mass.

Visas ir visus kviečia 
LLD 7-to s apskrities Ko
mitetas.

S. Penkajuskas, 
kom. narys
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Ar tai Lietuvos 
lietuvių naudai?

Lietuvos akademikams, 
rašytojams, inžinierių m s, 
gydytojams, dešimtims 
tūkstančių studentų tik
riausiai būtų įdomu sužino
ti, kaip juos reprezentuo
ja tūli jų tautiečiai “Vaka
ruose”” ir gal jie norėtų pa
svarstyti, kokia iš tikro ši
to k i a “savęs šmeižimo” 
nauda? O gal čia visai kas 
kita? Gal čia noras garsėti 
bet kokia kaina, sakysim, 
šmeižimo savo tautos, kuri 
dirba ir kuria?

Šitie žmonės sako, kad 
jiems rūpi “nepriklausomy
bė” lietuvių, bet jei užklau
si, ar jie grįžtų tėvynėn, jei 
1918—1940 valstybinė for
ma būtų atstatyta — jie 
tada tyli. Ir susidaro įspū
dis, jog jų visos kalbos apie 
“lietuvių laisvę“, nepri
klausomybę,” tai kažkoks 
psichiniu faktorių iššauk
tas kliedėjimas, pasiteisinti 
save pasitraukimui iš tau
tos, pasiteisinimas, kad, va, 
jie irgi “kuria”.

Štai kitas jų “darbo” pa
vyzdys: “Dirvoj” įrodinėja
ma, kad dėka “tarybinės 
okupacijos” Lietuvoj beli
kę iš 2.5 milijonų vos 2,- 
000,000 gyventojų. Visas 
lietuviškus Niujorkas žino, 
kad daugumas “Dirvos” 
veikėjų ir jiems panašių 
“rezistentų” yra “bergždi” 
—ar dėl savo “miesčioniš
kumo” (vaikai juk vargi
na), ar dėl to, kad; jie ir 
jcs turi daugiau nei vieną 
vyrą ar žmona ir papildo
mas prieauglis iššauktų 
“komplikacijas”. Bet šitie 
tai ponai ir ponios leidžia 
sau priekaištauti, kad lie
tuvių tautos prieauglis m 
žas. - •

Negana to.— tautininkai 
ir “rezistentai” labai gerai 
žino, kur prapuolė daugiau 
kaip 700,000 žmonių... Štai 
juoda ant balto skelbimas!

“Šiuo skelbiama, kad ei
nant Vokiečiu kariuome
nės Karo Komendanto 
įsakymu 1941. 7. 3.

1) Visi vyriškosios ir 
moteriškosios lyties žy
dai, neatsižvelgiant ju 
amžiaus, turi nešioti 
matomoje vietoje — ant 
krūtinės ir ant nugaros 
—10 cm. skersinio ženk
lą, kurio pavyzdys yra iš
kabintas visose Vilniaus 
m. policijos nuovadose.

2) Visiems žydams
nuo....... Nevykdę šio įsa
kymo bus kuo greičiau
siai baudžiami.
O žinot, kas pasirašė šį 

įsakymą? Nagi tie, kurie 
dabar garsiausiai šaukia 
apie “lietuvių nepriklauso
mybę” — St. Žakevičius iš 
Los Angeles, California, ir 
A. Iškauskas.
Jie meluoja Per akis!
> Dviejų Amerikos lietuvių 
žurnalistų išėjimas prieš 
beatodairinį lietuvių tautos 
tėvynėje izoliavimą ir šmei
žimą šituos ponus išmetė iš 
pusiausvyros. Jie keikia 
^Dirvoje” visus—jie sklei
džia visokiausius tik jų 
protui tegalimus gandus, 
kad Salomėja Narkeliūnai- 
tė “papirkta”, ir Šalčius! 
įV§tai toks “Dirvos” tauti
ninkas reiškia, pavyzdžiui, 
šitokias galvosenas. Jis, 
matyt, turi du suaugusius 
vaikus, kurie, baigę Ame
rikos mokyklas, į akis 
juokiasi iš tėvo bukapro
tiškumo: “Tėvai traukiasi 
suteikdami vaikams auto
nomiją, panašiai kaip Kon
go negrams buvo suteikta 

nepriklausomybė ir dabar 
nebežino ką su jais daryti. 
Rezultate (skundžiasi ’’Dir
vos” redakcija) šiandien 
kiekvienoj šeimoj yra ma
žytė Kongo problema. “Lai
mė”, rašo toliau, “kad dar 
nėra “mėlynųjų šalmų”.
Jie jau vėl grasina

Šitie tai ponai jau net da- 
ėjo ligi to, kad gyvendami 
Amerikoj drįsta grasinti, 
tarytum jie vėl prieš save 
turi beginklius Suvalkijos 
ūkininkus ar kelis kitaip 
galvojančius lietuvius vei
kėjus. Rašo “Dirva” kalbė
dama lietuvių tautos var
du: “Todėl tegu visi pipiri
niai (pasisaką už ryšį su 
Lietuva) atsimenaj/uu mili
jonai lietuvių Lietuvoje, at
ėjus laisvės valandai, ata
tinkamai paminės šiuos 
“Kultūrininkus”... Rei k i a 
tikėtis, kad “Dirvos” svar
biausias bendradarbis, Niu
jorke turįs tarnybą išvers
ti mūsų krašto įstaigoms 
lietuviškos spaudos reikš
mingus straipsnius, šito tai 
grasinimo nepraleis. Jei kas' 
nors atsitiks kitaip negu 
“Dirva” galvojančiam lie
tuviui, Amerikos saugumo 
įstaigos turės pradinį rak
tą.
Rastenis ne viską išvardija

Kitam “Dirvos” straips
nyje V. Rastenis pateikia 
plačią “pažangiosios spau
dos” apžvalgą—dar niekad 
tiek nesidomėta nei “Vil
nim” nei “Laisve”.' P. Ras
tenis, kuris, “kaip visas 
lietuviškas Niujorkas ži
no”, dirba Free Europe In
formacijos biure “lietuvių 
reikalams”, kuris verčia lie
tuvišką spaudą , mūsų vy
riausybes įst a i g o m s ir 
spaudai anglų kalba, pa
skelbia juoda ant balto, 
kad “A. Zienius” esąs nie
kas kitas kaip “Algimantas 
Šalčius”.

Aiškiaregys, nėr ką sa
kyti! Tikriausiai jis tada 
mato ir žino, kas yra tas 
“S. K.”, kuris “Tėvynės 
Balse” taip drąsiai teigia 
“lietuviško Niujorko” vei
kėjams žinotiną informaci
ją: “Kaip V. S. bandė nu
žudyti žmoną, o A. S. suve
dinėjo sąskaitas su dukters 
meilužiu”? O kaip tyčia sti
lius ir galvojimo būdas šios 
korespondencijos veda į to
kį tautininkų veikėją tam 
pačiam Free Europe... Ras
tenis patikslina, kad, girdi, 
tas “A. Zienius” tai tas 
pats “A. šalčius”, kuris bu
vo ne tik “Darbo” bendra
darbis, bet taip pat “Tėviš
kės Žiburiu”, “Draugo”, 
“Darbininko”, Eltos, Lietu
vių Dienų ir kitu leidinių 
bendradarbis”... Bet nepa
mini gal reikšmingiausio, 
kad keliais kartais Šalčius 
buvo vis išrenkamas Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdybon, kartais 
net daugiausia balsų!

Gi Salomėjos Narkeliū- 
naitės, kaip amerikiečių 
žurnalizmo meną pažinu- 
sios laikraštininkės, patyri
mo niekinti irgi neišeitų. Ji 
rašo jau daugiau kaip 25 
metai! Ir rašo taip, kaip ji 
galvoja. Taigi p. Rastenis 
suteikia šiems abiems žur
nalistams gražius kreden
cialus. Gaunasi įspūdis, kad 
šie žmonės tikrai nuošir
džiai siekia pasitarnauti 
lietuvių tautai, gerai paži
nę visus jos likimą kontro
liuojančius faktorius.
Cituoja Dr. V. Sruogienę

“Tėviš kės žiburiai” iš 
Toronto cituoja iš marijo-

j nu “Draugo” pasikalbėjimą 
su didžio rašytojo Balio 
Sruogos žmona dr. V. Sruo
giene, gyvenančia Aurora,
Illincis valstijoje. Rašoma: 
“...kartą užsidegus pasako
jau (amerikičiams profeso
riams) apie... (karo meto) 
žiaurumus, o iš vieno klau
sytojo išgirdau: “Žinoma, 
tai labai liūdna, betgi vals
tybė turi rūpintis savo sau
gumu. Ir čia Amerikoj, mū
sų vyriausybė po japonų 
atakos Pearl Harbor buvo 
priversta suimti 200,0000 
Amerikoj gimusių japonų 
ir iki karo pabaigos išlai-1 
kyti juos koncentracijos 
stovyklose”... Bet ar pasa
koja V. Sruogienė profeso
riams visus žiaurumus Lie
tuvoj — mažuose mieste
liuose — kada, kaip Baltra
miejaus naktį, nuo Lietu-| 
vos paviršiaus pranyko ne 
tik kitai]) galvojanti lietu
viai, bet žmonės vien dėlto, 
kad jie vadinosi... žydais? 
Ar žinote, kad “Draugas” 
ir “Dirva” atsisakė spaus
dinti kataliku ‘ veikėjo M'. 
Krupavičiaus atsiminimus 
iš nacių laikotarpio, kuriuo
se jis bandė įrodinėti, kad 
jis ir kiti “gelbėję žy
dus!?.” Šie atsiminimai da
bar eina “Tėviškės žibu
riuose”.

Kokia garbė, kokia šlovė?

Gražuolė mūsų preziden
to žmona Jacqueline ne to
kia jau baisi religinė fana
tikė, — už tai gerokai ata
kuota marijonų ar pranciš- 
kcMų lietuviškoj spaudoj, 
ką lĮekalbėti apie anglišką- 
JąNkatalikų spaudą, — pro
tokolo pareigūnų skatina
ma, pakeliui į Indiją, susto
jo Romoje, nuėjo pas Ka
talikų Bažnyčios ir Valsty
bės valdovą -— popiežių, ir 
skaromis apsitulojus, kaip 
“tamsiaisiais amžiais”, bu
vo, kaip priprasta, nu- 
tografuota. Su ja, kaip bu
vo patarta “reklamos spe
cialistų”, taip pat nusifoto
grafavo trys amerikiečių 
dvasiški jos atstovai — vie
nas italų kilmės vyskupas, 
airis kunigas ir ... ar pati
kėsite, Povilas Marcinkus, 
Čikagos pralotas. “Drau
gas” pirmajam puslapy ne
atsidžiaugė šia garbe pa
žymėdamas. jog Povilas 
dirba Vatikano užsienių 
reikalų minister’'m. gal būt 
tvarkydamas Vatikano 
“dvasišką ryšį” su Lietuvos 
katalikais. O savaite prieš 
tai “Draugo” bobelės pyko 
ant prezidentienės, kaip ji 
drįsusi tokia aptemptą suk
nelę užsidėti, be kepurės 
bažnyčion, eiti...

O kas atsitinka, jei, sa
kysim, A. Sniečkus nusifo
tografuoja su kuo nors 
Maskvoj ? “Draugas” ir 
“Darbininkas” apsipilto ja 
aiškindami, kad tai esanti j 
baisi “gėda”, kad jis “iš-1 
duoda savo tautą...” Try
liktam amžiuje, kaip dabar 
gabiai rašo Juozas Krali- 
kauskas romane “Titnago 
Ugnys”, Šventoji Katalikų 
Bažnyčia p r a d ė j o savo 
“drang nach Osten” baisiu 
genocidu, išnai k i n d a m a 
prūsus, suskaldydama jot
vingius, išžudydama latga
lius, apnaikindama žemai
čius, lenkindama ir sulen
kindama Liet, feodalus, o 
dabar...et, skaitai “D a rbi- 
ninko” vyr. redaktoriaus 
rašinį didžiuojantis, kad ve, 
kokia naujiena —kancleris 
Adenaueris patapo Kryžuo- 
čių Ordino (pro forma) be
ne garbės nariu... Šitie 
žmonės ne lietuviai, jie ka
talikai ir savo tautybe... Jie 
greičiau atsižadės lietuvy
bės, bet pasiliks katalikų 
organizacijos nariais....

Žulikas pardavė 
Eifelio bokštą
Prieš kurį laiką pran

cūzų spaudoje pasirodė ži
nutės apie tai, jog reikia 
remontuoti Eifelio bokštą. 
Buvo taip pat nurodomos 
gana didelės remonto išlai
dos, todėl kai kas s i ū 1 ė I
bokštą demontuoti.

Praėjus keliolikai die
nų, penki solidūs prancūzų 
biznieriai gavo laiškus, ku
riuos pasirašė “Eifelio 
problemai išspręsti biuro 
generalinio direktoriaus pa
vaduotojas.” Jis biznierius 
priėmė viename Paryžiaus 
viešbutyje ir čia jiems at
skleidė “valstybinę, paslap
tį”’

—Vyriausybė ruo š i a s i 
laužui parduoti Eifelio 
bokštą.

Kol “valstybinės paslap
ties” pritrenkti biznio žmo
nės mintyse svarstė sandė
rio pelningumą, “generali
nio direktoriaus pavaduoto
jas” ne be diplomato gabu
mu aiškino:

—Eifelio bokštas buvo 
pastatytas 1889 metų Pa
saulinei parodai, kaip at
rakcionas. Niekas nenuma
tė, kad jis liks visam lai
kui. Maža to, šis statinys 
visuomet įžeisdavo esteti
nius žmonių jausmus. Į tai 
mes taip pat privalome at
sižvelgti...

“Generalinio direktoriaus 
p a v a d u otojo” kviestiniai 
buvo pasiryžę i visa atsi
žvelgti. Kiekvienas iš jų 
n o r ėjo nusipirkti Eifelio 
bokštą, nes biznis žadėjo ne
mažą pelną.

Laimė atiteko tūlam And
re Puasonui.' 1 Dokumentai 
ir kiti formalumai buvo su 
tvarkyti nepaprastai grei
tai. Baigiant sandėrį, “ge
neralinio direktoriaus pava
duotojas” daVė suprasti, 
kad už šią operaciją ir jam 
šis tas priklausytų. Andre 
Puasonas užuominą bema
tant suprato ir “generali
nio direktoriaus pavaduoto
jui” įteikė čekį stambiai pi
nigų sumai.

Sandėris įvyko. Tik vė
liau paaiškėjo, kad prancū
zų biznierius pirko Eifelio 
bokštą iš... apsukraus afe
risto Viktoro Liustigo. Ta
čiau jo pėdos jau buvo at
šalusios. Liustigas atsidū
rė JAV. Nedideliame Ok- 
lahomos valstijos miestelyje 
jis pateko į kalėjimą už fal
sifikuotų obligacijų parda
vinėjimą, tačiau netrukus 
išsisuko. Jį išleido... vieti
nis šerifas Ričardsonas, nu
pirkęs iš kalinio už 10 tūks
tančių dolerių mašinėlę 
banknotų duplikatams ga
minti. Kai šerifas suprato 
esąs apgautas — tariamoji 
“mašinėlė” buvo papras
čiausia sena dėžė' su ranke
nėle — avantiūristas spėjo 
išnykti.

Phoenix, Arizona. — Dr. 
N. Yank, iš American Can
cer Laboratory, sako, kad 
pavyko smulkmeniškiau iš
tyrinėti vėžio ligos ženklus. 
Su juomi sutinka ir Dr. 
Charles H. Huggins iš Čhi- 
cagos universiteto.

Albany, N. Y. — Ne.w 
Yorko valstijos seimelis pa
skyrė $100,000 statymui pa
minklo 'buvusiam Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui Hammarskjoldui. Pa
minklas bus statomas prie 
Jungt. Tautų buveinės.

PARDAVIMAI
CYPRESS HILLS - BROOKLYN. 

Arlington Ave., atskiras dviejų šei
mų namas, 12 kambarių, 3 vonios, 
du garądžiai. Aliejaus šiluma. Ge
rame stovyje. ;Lengvi išimokėji- 
mai. APplegate 7-5720.

(23-25)

Lietuvis buvo pasiskelbęs
mirusiu ir apgaudinėjo

Kovo 20 d. “Long Island 
Daily Press” paskelbė sen
saciją, kaip vienas žmogus 
pasigamino dokume n t u s , 
kad jis “yra miręs,” ir iš 

į valdžios ir kitų įstaigų iš- 
kolektavo apie $30,000.

Pasirodo, kad tas “gud
ruolis” yra lietuvis, tai An
tanas Bachulis, gyvenąs Mt. 
Sinai, pas savo motiną.

apskrityje, Long Islande, 
pakeitė savo vardą į Peter 
Robert Sherry. Jis sakė, 
kad nenori lietuviškai va-

Laikraštis paduoda seka
mą istoriją. 1951 metais 
Antanas Bachulis Suffolk

Komedijos vaidinimas 
jau netoli

Kaip jau yra žinoma, ko
medija “Dėdė atvažiavo” 
bus vaidinama balandžio 1 
dieną, tai jau visai nebetoli. 
Mūsų režisierius Jonas Juš- 
ka sako, kad aktoriai jau 
pilnai prirengti vaidinimui 
ir tik laukia tos dienos. Ir, 
žinoma, galima užtikrinti, 
kad jie publikos nesuvils. 
Nes jie visi yra jau atsi
žymėję aktoriai iš pirmiau.

Beje, šitas parengimas 
yra visu LLD Brooklyno 
kuopų. Taigi visi' visų kuo
pų nariai dalyvaukite ir ki
tus kvieskite dalyvauti. 
Mes turime šį parengimą 
padaryti sėkmingu visais 
atžvilgiais.

Vieta: Ukrainian Nation
al Home, 216 Grand Street, 
kampas Driggs Vvenue, 
Brooklyne.

Pradžia 3-čią vai. popiet.
Rengimo Komitetas

1953 metų rugsėjo 4 die
ną Brookhaven Town raš
tinėje buvo pateikti doku
mentai, kad Anthony Ba- 

-chulis miręs nuo širdies 
smūgio Mather Memorial 
ligoninėje, Port Jefferson, 
N. Y. Rašo, kad jis ir jo 
žmona sufabrikavo $10,000 
J. J. Fingenano parašą 
ant mirties dok u m e n t o . 
Žmona išsikolektavo $10,- 
000 iš JAV apdraudą, kaip 
buvusio marininko ir kas 
mėnesis gaudavo iš Social 
Security po $76.20, o kai1 
kada dar po $63 už jo su
žeidimą būnant marininkų 
tarnyboje. Taip jie iš JAV 
ištaigu išsikolektavo $26,- 

'000.
Bachulis dirbo prie Long 

Island geležinkelio, gavo al
gą, o kada nedirbo, tai apie 
tūkstantį dolerių išsikolek
tavo nedarbo apdraudcs. 
Kartą jis dirbo Pilgrim 
State ligoninėje. Ten yra 
tvarka, kad dirbančiu nu- 7 t.
traukia pirštų antspaudus. 
Kada norėjo B a c h u 1 i o 
(Sherry) nutraukti ant
spaudus, jis nudavė, jog ap
alpo, ir po to daugiau ligo
ninėje į darbą nesirodė.

Jis dabar yra 34 metų 
amžiaus. Jie turi penkis 

! vaikus, keturi gimę po to, 
kai Bachulis jau buvo “mi
ręs.” Per du pastaruosius 
metus jie gaudavo iš šalpos 
pagalbą. Kada šalpos rei
kalų prižiūrėtoja Mrs. Ni
chelson patarė Bachulio 
žmonai kreiptis į marinin
kų departamentą ir iš ten 
gauti pašalpą, tai Bachulie- 
nė susimaišė, ėmė pasakoti, 
būk jos vyras ne marinin- 
kuose tarnavo, o tik preky

Iš Aido choro
. Artėjant mūsų jubiliejui, 

choriečiai sunkiai dirba pri
sirengimui, išskiriant su
sirgusius. Pamokose dir
bame su viršlaikiu, neatsi
žvelgiant į nuovargį. Tai-' 
gi užtikrinam, kad mūsų 
pastangos nebus veltui.

Turiu pranešti, kad cho
ras nusitarė nufilmuoti šį 
jubiliejinį minėjimą. Ir šiuo 
reikalu komitetui yra pa
vesta gauti filmininką, ku
ris nufilmuos ir užrekor- 
duos visas dainas. Sykiu 
bus nufilmuota ir visa iš
kilmių publika. O tai yra 
didelis darbas, reikalaująs 
daug spėkų. O kadangi 
įžanga labai maža, tai mū
sų noras yra, kad publikos 
atsilankytų kuo daugiausia. 
Vietos visiems užteks, nes 
svetainė didelė.

Taigi kviečiame ne tik 
vietinius rengtis prie šios 
choro iškilmės, bet prašome 
ir kolonijų draugus rengtis 
dalyvauti.

Šį kartą vėl įstojo keletas 
naujų choro rėmėjų. Links
ma, kad mūsų eilės didėja 
ir stiprėja. Draugijos, ga
vusios kvietimus prisidėti 
su sveikinimais prie pro
gramos, prašomos nevilkin
ti, nes norime tuojau ati
duoti darbą spaustuvei.

Choro koresp.

SERGA
Plačiai žinomas Didžiojo 

Niujorko lietuviams Anta
nas Linkus kovo 13 dieną 
buvo pasidavęs antrai ope
racijai. Operacija buvo pa
daryta Good Samaritan 
Hospital ant Mantukway, 
W. Išlip, Long Island. Ope
racija buvo pasekminga, 
bet, aišku, ligonis dar jau
čiasi silpnai ir ims laiko 
pilnai susveikti. Lankymo 
valandos 12:30 ir 8:30 po
piet. Jis randasi antrame 
aukšte, kambario nuip.215.

Kam laikas leidžia, pra
šomi ligonį .aplankyti.

Petrone Linkus.

'dintis, nes Lietuva yra ko
munistinė šalis.

bos laivyne.
Reikalas buvo pavestas 

JAV vyriausybei ištirti, ir 
visa istorija paaiškėjo.^ Po 
to P. R. Sherry ir jo žmo
na buvo areštuoti. Sako
ma, kad kai už kuriuos jų 
prasikaltimus jie jau ne
bus baudžiami, nes tie pra- 

| sikaltimai “paseno,” praėjo 
virš penkeri metai nuo jų 
'papildymo.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 5 d., va
kare, Rusų klube, 227—17th A Ve., 
kur visada. Raginami visi nariai 
dalyvauti. Chh. Anuškis (24-25)

WORCESTER, MASS. 
Svarbus Pranešimas

Ketvirtadienio vakarą, Kovo- 
March 29 d., vakare, įvyks svarbus 
susirinkimas Sūnų ir dukterų drau
gijos moterų veiklos skyriaus, sa
lėje 29 Endicott St. Visas moteris 
prašome dalyvauti šiame susirinki-' 
me.

Kovo 31-mą dieną viršutinė
je salėje įvyks žaismių vakaras. 
Kviečiame dalyvauti. Yra vertin
gų daiktų pasinaudojimui. Savo at
silankymu paremsite vertingą mote
rų darbą ir smagiai praleisite lai
ką. Bus muzika ir gerų vaišių. 
Pradžia 6:30. Rengėjos (24-25)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 26 d., 7:30 
vai. vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi direktoriai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
Visi pensininkai esate kviečiami 

ateiti kovo 25 d., 10 vai. ryte, j 
Lietuvių Darbininkų progresyvišką 
klubą, 408 Court St.

Org. J. Gradaitis

WORCESTER, MASS.
Metinis Banketas-Pietūs 

su Dainų Programa
Rengia Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 57 įcuopd. ^Vyks Balan
džio 8 April. Pradžia 1 vai.

Kviečiame narius ir svečius daly
vauti šiame šauniame bankete, 
linksmai laiką praleisti su ilgai ne-’ 
matytais draugais-draugėmis.

Rengėjai (24-25)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22-os kuopos susirinkimas 

atsibus kovę 23 d., penktadienį, LDS 
klubo svetainėje, 7;30, vai. vakare,

Gerbiami nariai ir narės, esate^ 
kviečiami dalyvauti tame susirinki-] 
me, nes turėsime 15-os Apskrities 
konferenciją, reikės išrinkti atsto- 
vus, ir bus parengimas, kurio pel
nas bus Leono Prūseikos paminklo 
fondui. Komitetas. (23-24)

t

Komedij a

Dėdė Atvažiavo
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai 

po Vadovyste Jono Juškos

Bus suvaidinta Sekmadienį

Balandžio-April 1-mą Dieną
Pradžia 3-čių valandą popiet

Ukrainian National Home Salėje
216 Grand St., Kampas Driggs Ave., Brooklyne

(Nuotrauka M. Stakovo)
Nuotrauka iš repeticijos “Dėdė Atvažiavo.” Iš kairės: M. Juškienė, 

M. Stakovas, K. Benderis, O. Kazlauskienė ir Jonas Juška.

Taipgi bus vaidinami J. Juškos sekanti eilėraščiai: 
“Neliūdėk, žalias Berželi,” “Lietuvaitės Džiaugsmas,” 
“Skrisk, Paukšteli, Balandėli,” “Sugrįžk, Sunau,” “Lie
tuvos Žiedai” ir “Siunčiam Rožę Lietuvon.” Jas vaidins: 
M. Juškienė, O. Kazlauskienė, J. Graunienė, M. Tame- 
lienė, ir J. Juška.

Taigi, širdingai esate kviečiami ateiti ir pamatyti šitą 
vaidinimą. Nes komedija yra pilna juokų, tai gardžiai 
pasijuoksite, o eilėraščiai taipgi bus įdomūs, nes jie dek
lamuojant bus vaizduojami, vaidinami.

Rengėjai

6 p.—Laisve (Liberty) —Penkt., kovo (March) 23, 1962




