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KRISLAI i Hitlerininkai ve! jungiasi
Toronte.
Gražiai pasveikino “Laisvę.” 
Pipirai visur kartūs.

visose Vakarų šalyse
Plečiasi spindimas Taryy Sąjunga ir vėl ragina 

lajfp brazilieči^l Turkiją prie draugiškumo
Įsitėmytincs dienos.

— Rašo R. Mizara —

Praėjusį savaitgalį praleidau 
Kanadoje su mielaisiais toron- 
tiečiais. Jie turėjo mitingą, 
iKJriame man teko padaryti 
pranešimą apie Lietuvą; pa
pasakojau ir apie Lenkijos lie
tuvius.

Po prakalbu J. Yla pade
monstravo porą Lietuvoje ga
mintų filmų.

Kanadiečiai, pasirodo, gau
na tuos pačius filmus, kaip ir 
JAV lietuviai. Turi savo apa
ratą, turi gerai išlavintus žmo
nes, kurie žino, kaip filmus 
demonstruoti.

—Visa pas mus bėda ta,— 
skundėsi J. Yla, — kad Ka
nada labai plati šalis, lietu
viai gyvena pakrikusiai, tai 
nėra lengva juos visus pa
siekti.

Tiesa!
Torontas — pažangiųjų lie

tuvių judėjimo centras. Bet 
nuo Toronto Windsoras, Win- 
nipegas toli. Dar toliau 
Vancouveris. Montrealyje gy
vena daugiausia lietuvių, bet 
ir tas toli. Arčiausia Toron
to Hamiltonas, kur yra nema
žu Letuvių kolonija.

Bet mūsų draugai Kanadoje, 
man rodosi, sumaniai ir ap
dairiai veikia. Moka palaikyti; 
ryšį su žmonėmis. Jie pa
garbiai nusistatę link kitų, o 
kiti gerbia juos.

Štai, po prakalbų, pirmi
ninkaujantis Z. Janauskas at
sišaukia į pubiką, kad pa
sveikintų mūsų laikraštį “Lais
vę’’ josios auksinio jubiliejaus 
proga.

— Pasveikinkime ne tik žo
džiu, — sako jis, — o ir su 
dovana, kadangi “Laisvė” su
vaidino ir tebevaidina ir mū
sų gyvenime didžiulį vaidme
nį.

K. Kilikevičius tuojau sė
dasi prie stalo ir rašo. Rin
kėjos eina į publiką. Ir štai, 
kaip bematant, sudeda $200 
“Laisvės” atsarginiam fondui, 
laikraščiui pasveikinti!

Du asmenys užsisakė me
tams “Laisvę.”

Didelis, didelis ačiū drau
gams torontiečiams!

į Tikiu, jog ir kitų Kanados 
miestų lietuviai nepamirš mū
sų auksinio jubiliejaus.

i Kanadiečių “Liaudies bal
sas” taipgi pradeda savo va
jų, Draugai sako:

—Mums būtinai reikia su
rinkti $4,000 aukomis, jei no
rime užtikrinti laikraščio ėji
mą per metus.

Aš jiems sakiau:
— Surinksite! JAV lietuviai 

jums visuomet pataikavo, pa
taikaus ir šiemet.

Draugė Ylienė skundžiasi:
—Mūsų kartą mirtis smar

kiai kerta,, o jaunimas ištau- 
tėja. Kas bus?

Aš ją raminau, sakydamas, 
kad pas mus mirtingumas 
kur kas didesnis, nes JAV 
lietuvių pirmoji karta, imant 
bendrai, apie 10 metų senes
nė už kanadiškius. O su jau
nimu — tos pačios bėdos ir 
pas mus. Bet nusiminti neten
ka! Mūsų idėjos plečiasi. 
Mūsų žodis kasdien darosi 
ssį^-esnis, žmonės jo klauso ir 
įsavina.

Kanadoje, beje, šiuo metu 
nedarbas smarkiai plečiasi.

Na, draugai skaitytojai, ge
rai įsitėmykite šias dienas:

Sekmadienį, lapkričio 6 d.,

Dallas, Texas. — Ameri
can Jewish Committee, pa
siremdamas savo skyrių 
pranešimais iš Buenos Ai
res, Paryžiaus, Bonno ir ki
tu Vakarų šalių sostinių, 
paskelbė, kad hitlerininkai 
atgaivino organizacijas ir 
plačiai veikia. Jie organi
zuojasi ir leidžia priešde- 
mokratinę ir antisemitinę 
literatūra, v

Vien Argentinoj naujieji 
hitlerininkai turi virš 15,000 
narių. Jų organizacijos vei
kia ir kitose Lotynų Ameri
kos ir Vakarų Europos ša
lyse. Vakarų Vokietijoje 
naciai yra organizuoti į su
augusių ir jaunuolių viene
tus, kur jų jaunuolių orga

Unijistai laimėjo 
algų pakėlimą

San Francisco, Calif. — 
i Ramiojo vandenyno jūri- 
i ninkai ir kiti darbininkai 
Į laimėjo algų pakėlimą. Sai
lors, Marine Firemen’s, Ma
rine Cooks ir Stewards uni- 

I jos laimėjo trijų metų kon
traktą.

Pagal naują kontraktą 
algos pakeliamos 7 pro
centais. Dabar per mėnesį 
jūrininkai gaus po $511.50 
algos, virėjai — $571, o kiti 
darbininkai po $390. Už 
viršlaikius gaus mokėti lai
ką ir pusę.

Kuba ieško kitur 
sau pagalbos

Maskva. — Čionai lankė
si pulkinikas Ernesto Gue
vara, Kubos finansų minist
ras. Jis susitarė su Tarybų 
Sąjunga reikale ekonomi
nės ir technikinės pagalbos 
Kubai

Iš Maskvos Guevara vyks 
į Kiniją, Šiaurinę Korėją ir 
Rytų Vokietiją. Jis sakė, 
kad Čekoslovakija jau suti
ko suteikti Kubai $20,000,- 
000 paskolos, už kurią bus 
teikta mašinerijos.

Elizabeth, N. J. — Gene
ral ligoninėje mirė vengras 
pabėgėlis Michael Fekecs, 
kuris į Ameriką atbėgo po 
1956 metų reakcijos sukili
mo. Amerikoje jis nužudė 
šešis žmones, jų tarpe du 
policininkus.

Brooklyne, įvyksta metinis 
“Laisvės” koncertas.

Pirmadienį, lapkričio 7 d., 
sukanka 43 metai Spalio revo
liucijai

Antradienį, lapkričio 8 d, 
JAV prezidento ir Kongreso 
rinkimas — balsavimų diena!

Visos trys datos labai mums 
visiems svarbios

Labai nuoširdžiai prašau vi
sus mūsų draugus ir drauges, 
visus laisviečius, visus geros 
valios žmones būti mūsų kon
certe !Iki pasimatymo I 

nizacija turi apie 30,000 na
riu.

Vakarų Vokietijoje ir ki
tose Vakarų šalyse ypatin
gai yra veiklūs hitlerinin
kai, kurie pabėgo iš Rytų 
ir Centralinės Europos. 
Buvę Hitlerio valdininkai 
Vengrijoje, Čekoslovakijo
je, Rumunijoje, Ukrainoje 
dabar yra naujųjų nacių 
vadais.

Jungtinėse Valst i j o s e 
plačiai veikia pabėgėliai! 
hitlerininkai vengrai. Žydų 
komitetas sako, kad New 
Yorke išeinąs vengrų sa
vaitraštis “Laisvoji Vengri
ja” kiekviename numeryje 
talpina priešdemokratinius 
ii’ antisemitinius straips
nius.

Kongo gavo iš Tarybų 
Sąjungos pagalbos
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų Asamblėjoje 
TSRS delegatas raportavo, 
kad jo šalis suteikė Kongo 
respublikai pagalbos už 14,- 
650,0000 rublių. Beveik ke
turis milijonus davė mais
tu, aukojo 100 naujų sunk
vežimių, suteikė daug gy
duolių, buvo pasiuntus į 
Kongo 24 daktarus ir slau
ges.

Taipgi sakė, kad jos 
IL-18 ir IL-14 15 lėktuvų 
gabeno į Kongo respubliką 
Jungtinių Tautų karius ir 
jų ginklus.

Tarybų Sąjunga visą tą 
aukojo, bet ji atsisakė pa
dengti tas lėšas, kurias pa
sidarė Jungtinės Tautos.

Indonezą vadas apie 
Jungtines Valstijas

Jakarta. — Kartu su In
donezijos prezidentu Su
kamo New Yorke lankėsi 
ir Indonezijos Komunistų 
partijos vadas Dipa N. Ai- 
dit. Jis yra 37 metų am
žiaus ir turi gerą vardą 
tarp plačiųjų masių.

Aidit New Yorke buvo 9 
dienas. Grįždamas į namus, 
jis buvo sustojęs Italijoje, 
Austrijoje ir eilėje kitų ša
lių.

Jis sako, kad JAV nieko 
negalėjo matyti, apart 
Jungtinių Tautų namo, nes 
JAV “viešpatauja išsigan- 
dimas... kurstymas vienų 
žmonių prieš kitus”.

INDIJA IR ALIEJUS
New Delhi. — Indijai per 

metus laiko reikalinga 8,- 
000,000 tonų aliejaus. Dau
giausia jo gaudavo iš Ang
lijos kompanijų. Dabar In
dija pasirašė su TSRS su
tartį, kad iš pastarosios per 
ketveris metus gaus 1,000,- 
000 tonų aliejaus. Tarybi
niai laivai jau atvežė alie
jaus į Bombėjaus prieplau
ką.

Galilėja, Brazilija. — 
“Mes kęvojame už laisvę ir 
laimę 40,000,000 braziliečių 
žemdirbių”, sako jų organi
zatoriai. Įdomių faktų apie 
Brazilijos darbo žmonių, 
ypatingai žemdirbių, gyve
nimą ir kovas pateikia ko
respondentas Tad Szulcas.

Brazilija milžiniška vals- 
tvbė. Ji užima 3,288,050 ket- 
virtainių mylių plotą, tai 
yra, didesnė už Jungtines 
Valstijas. Ten gyvena apie 
65,000,000 žmonių. Milžiniš- 
koje daugumoje, tai žem
dirbių šalis.

Brazilija pagamina pa
saulinės gamybos 70 pro
centų kavos. Ji pagamina 
didelius kiekius mėsos, nes 
vien amerikiečių kiaulių 
farmos kiekvieneriais me
tais užaugina virš 50,000,- 
000 kiaulių. Brazilija duoda 
pasauliui daug bananų, 
medvilnės, cukraus, ryžių 
ii' įvairių citrinių vaisių. 
Amerikiečiai ten turi milži
niškas farmąs ir plantaci
jas. Jungtini^ Valstijų ka
pitalistai kęutroliuoja 70 
procentų- žemės ūkio įmo
nių.

Svarbiausios industrinės 
įmonės taip pat yra užsie
niečių kapitalistų rankose. 
Užsienio kapitalo įdėliai

Apie Jungi. Tautas
New Yorkas. — Jungti

nių Tautų Asamblėjos sesi
joje Tarybų Sąjungos dele
gatas A. A. Soldatovas sa
kė, kad kol Kinija nebus 
priimta į šią - organizaciją, 
tai TSRS nesutiks padidin
ti Saugumo Tarybą, Ekono
minių ir Socialių reikalų 
komitetus.

Arabų valstybių delega
tai pasiūlė, kad Asamblėja 
svarstytų Omano išlaisvini
mo reikalą iš po anglų 
“globos”. Omanas yra ara
bų pusiasalyje. Jis užima 
82,000 ketv. mylių plotą ir 
turi apie 1,000.000 gyvento
jų.. Anglai smaugia žmonių 
pastangas atgauti tautinę 
laisvę.

TSRS delegatas V. Zori
nas ir Lenkijos Lewandow
skis kritikavo Jungtinių 
Tautų sekretorių H a m- 
marskjoldą, kad jo žinioje 
Belgijos karininkai organi
zavo sabotažą ir puolė vie
tos gyventojus Kongo res
publikoje.

Kanados delegacija siūlė 
nusiginklavimo plano 
pagaminimui sudaryti ko
mitetą iš mažesnių valsty
bių, į- kurį nebūtų įleista 
Anglija, Francūzija, Tary
bų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos, tai yra, keturios 
didžiosios. Bet pasiūlymas 
neranda pritarimo, nes be 
didžiųjų sutikimo negali 
būti tikro nusiginklavimo.

Čekoslovakijos ir TSRS 
delegatai kritikavo Jungti
nes Valstijas'už marininkų 

siekia $1,600,000,000. Pir
mąją vietą užima Jungtinių 
Valstijų kapitalistai.

Brazilijos darbininkai iri 
žemdirbiai susidomėjo di
džiais įvykiais kitose šaly
se. Komunistų ir socialistų 
kalbėtojai ir jų literatūra 
aiškina, kad ir Brazilijoj 
laikas pakeisti padėtį dar
bo žmonių naudai, kaip ta
tai padalyta Kuboje, Kini
joje ir eilėje kitų šalių.

Pernambuco provincijoje 
žemdirbiai jau turi savo ko- 
peratyvį ūkį Galilėją, kuris 
užima 1,200 akrų plotą, ku
riame gyvena 1,093 žmonės. 
Nors jų žemė prasta, bet 
jie augina kukurūzus, ko
pūstus, pamidorus ir geriau 
gyvena, negu žemdirbiai,; 
dirbantieji turčių plantaci
jose.

Braziliečių darbo žmonių 
organizatoriai siekia ramiu 
būdu pašalinti baisią netei
sybę, nežmonišką darbo 
žmonių, o ypatingai žem
dirbių išnaudojimą, vargą 
ir skurdą, bet jeigu to bus! 
negalima pasiekti taikos 
keliu, tai “imsis revoliuci
nių prievartos priemonių”. 
Visur kalba apie įvykius 
Kuboje ir organizuojasi “fi- 
delistų”, tai yra, Fidel

I Castro pasekėjų sąjungos.

iškėlimą Guantanamo įlan
koje, Kuboje, nes tas tik 
daugiau pablogino JAV ir 
Kubos santykius.

Nigerijos delegacija, pa
laikoma kitų Afrikos ir 
Azijos delegatų, pareikala
vo, kad Afrikos ir Azijos 
šalims būtų suteikta dau
giau atšakomingų vietų 
Jungtinių Tautų organiza
cijoje. šie du kontinentai 
J. Tautose turi 45 valsty
bes.

Jungtinių Valstijų politi
kos šalininkai 45 balsais 
prieš 29, prie 18 susilaikiu
sių, atsisakė svarstyti Ku
bos skundą prieš JAV. Ku
bos skundas perduotas į Po
litinį komitetą.

Ethiopijos delegacija rei
kalavo, kad Asamblėja veik
tų uždraudimui atominių ir 
hidrogeninių ginklų ir pa
skelbtų, jog tų ginklų ga
minimas prieštarauja Jung
tinių Tautų tikslams.

STATO ŠEŠIS NAUJUS 
LAIVUS

J^iincy, Mass. — Čionai 
Bethlehem Steel Co. laivų 
statybos fabrikas pradėjo 
statyti šešis naujus laivus 
dėl United States Lines. 
Laivai bus po 10,700 tonų 
įtalpos ir po 560 pėdų ilgio. 
Už jų pastatymą bus sumo
kėta $58,782,000.

Pekinas. — Skaitlinga 
Kinijos delegacija išvyko į 
Lotynų Ameriką. Jos tiks
las: praplėsti prekybą.

Maskva. — Spalio mėne
sio pabaigoje sukako 37-ri 
metai nuo įsisteigimo Tur
kijoje respublikos. TadaVa- 
karų valstybės buvo užpuo
lusios Turkiją ir siekė pasi
dalinti. Turkija tik su pa
galba Tarybų Sąjungos ap
sigynė ir išliko nepriklau
soma. Pirmasis jos prezi
dentas Kemal paša (Ata- 
turkas) po to draugiškai 
sugyveno su TSRS.

1938 m. Kemal paša mi
rė ir naujieji Turkijos val
dovai ją pasuko į Hitlerio 
pusę, o po pabaigos Antrojo 
pasaulinio karo įtraukė į 
Vakaru karo sąjungą — 
NATO?

Bet pereitą balandžio mė
nesį turkų karininkai, 
priešakyje su generolu Ce-
O—■ " « 1 ■ ■ ■ M ■ ■ M ■ ■ ——■

Revoliuciją nedaro 
pagal užsakymus

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai, jų tarpe ir žurna
las “Raudonoji Vėliava”, 
atmušė Vakarų pasakoji
mus, būk Kinijos komunis
tai siekia “karo pagalba nu
nešti revoliuciją ir komu
nistinę santvarką į kitas 
šalis”.

Kinų spauda nurodo, kad 
marksistai netiki į “eks- 
portav i m ą revoliucijos”. 
Revoliuciją daro tos pačios 
šalies žmonės, kur ji įvyks
ta, kada daugumai žmonių 
pasidaro nepakenči amas 
gyvenimas.

Tik Trockis savo laiku 
buvo dasikalbėjęs, būk ar
mijos pagalba galima per
kelti revoliuciją į kitas šalis.

Stato dar daugiau 
“B-70” bombonešių

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas įsakė 
scatyti daugiau “B-70” 
bombonešių.

Kongreso dauguma palai
ko gynybos departamentą. 
Eisenhowerio vyriaus y b ė 
siūlė išleisti šių bombonešių 
statybai $155,000,0 00, o 
Kongresas nutarė skirti 
$265,000,000.

Sakoma, kad “B-70” 70,- 
000 pėdų aukštyje gali 
skristi 2,000 mylių p e r 
valandą

IRANO KARALIUS JAU 
SUSILAUKĖ SŪNAUS
Teheranas. — Irano-Per- 

sijos karalienė Farah Diba 
pagimdė sūnų, tai yra, sos
to įpėdinį. Irano karalius 
(šakas) jau su trečia mote
rimi yra vedęs. Su pirmąja 
jie susilaukė tik dukros, su 
antrąja visai neturėjo vai
kų.

Jis divorsavo pirmesnes 
ii’ prieš metus apsivedė su 
Diba. Karalius yra 41 me
tu. amžiaus, o jo žmona 22. 
Persijoje jau per 2,500 me
tų viešpatauja karaliai. 

mal Gursel, nuvertė Vaka
rų politikos šalininkų Celal 
Bavaro ir Mendereso vai? 
džią. Jie pasiskelbė, kad vėl 
eis Ataturko keliu.

“Pravda” ir kiti tarybi
niai laikraščiai plačiai ap
rašo Turkijos įvykius ir 
kviečia ją išeiti iš Vakarų 
karo sąjungos, laikytis ne- 
utrališkos ir draugiškos po
litikos su Ttrybų Sąjunga 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis. Maskvoje per tele
vizijos ir radijo tinklus kal
bėjo Turkijos ambasado
rius admirolas F. Korutur
kas.

Turkija yra Tarybų Są
jungos pietinis kaimynas. 
J' užima 296,500 ketv. my
lių plotą ir turi 27,000,000 
gyventojų.

Pasitraukė indusii 
socialistų vadas

New Delhi. — Pasitrau
kė iš politinės veiklos Indi
jos socialistų, vadas Ačarija 
Kripalani, kuris sulaukė 72 
metų amžiaus. Per aštuone- 
ris metus jis buvo princi
pinis socialistų vadas par
lamente.

Indijos Socialistų parti
ja turi apie 300,000 narių, 
19 atstovų parlamente ir 
215 atstovų penkiolikoje 
valstijų.

Indijos Komunistų parti
ja parlamente turi 27 at
stovus iš 500, o seimeliuose 
245 atstovus iš 3,200.

30,000 tumsų prieš 
j. Valstijų politikų

Tunis. — Virš 30,000 tu- 
nisų šaukė: “Šalin Ameri
ka!” “Šalin NATO!” Į mi
nią kalbėjo Alžyro liaudies 
vyriausybės nariai. Susirin
kime dalyvavo ir alžyriečių 
prezidentas F. Abbas, ku
ris tik grįžo iš Tarybų Są
jungos ir Kinijos.

Alžyriečiai kaltina Jung
tinių Valstijų vyriausybę, 
kad ji ginkluoja Francūziją 
kare prieš alžyriečius.

Ekstra
Havana. — Kubos prezi

dentas Osvaldo Dorticos 
Torrado sako, kad kubie
čiai nesrengia jėga atsiimti 
savo teritoriją Guantanamo 
įlankoje, kur JAV yra įsi
taisę karo laivyno bazę.

Tokio. — Kalėjime pasi
korė O. Yamaguchi, kuris 
spalio 12 dieną papiovė So
cialistų partijos vadą Asa- 
numą.

Londonas. — Anglijoje 
prasidėjo masiniai susirin
kimai ir demonstracijos 
prieš suteikimą JAV ato
miniams submarinams ba
zių.
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Spalio revoliucijai 43 metai
LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukaks 43 metai, kai Rusi

joje užsiliepsnojo Didžioji Spalio revoliucija. Ji vadina
ma “spalio” dėl to, kad, tuomet veikusiu Rusijoje senu 
kalendoriumi, spalio mėnesio 25 d. revoliucija prasidėjo.

Kaip kas metai, taip ir šiemet, visose tarybinėse 
respublikose ši sukaktis bus iškilmingai atžymėta. At
žymės ją iškilmingai ir Kinijos Liaudies Respublika, ir 
Liaudies Lenkija, ir kitos liaudinės demokratinės socia
listinės šalys. Kapitalistiniuose kraštuose šis įvykis taip 
pat bus atžymimas darbo žmonių, ypatingai Europos 
kraštuose, kur veikia didžiulės komunistinės partijos, 
kur darbo žmonių klasinis sąmoningumas stovi aukšta
me laipsny.

Nes, kaip dabar jau visiems 'aiškų, spalio revoliu- 
I cija nebuvo ir nėra tik Rusijos revoliucija. Spalio re

voliucija buvo viso Pasaulio darbininkų ir pavergtų 
tautų išsilaisvinimo pradžia.

Spalio revoliucija reiškė, kad pagaliau atėjo gady
nė, kai darbo žmogus tampa laisvas, savo šalies šeimi
ninkas, kai jis pašalina visiems laikams žmogaus išnau
dojimą kitu žmogumi. Spalio revoliucija—naujos eros, 
naujos gadynės pradžia pasaulyje. Ir juo ilgiau žmoni
ja gyvens, tuo Spalio revoliucija darysis jai didesnė, 
reikšmingesnė.

t PRIEŠ 43 METUS pasaulyje siautėjo karas. Rusi
jos proletariatas, vadovaujamas Lenino, iškėlė taikos 
obalsį. Už tai kapitalistinio pasaulio viešpačiai ir jų le- 
kajai Leniną pasmerkė. Šiandien kiekvienam aišku, kad 
teisūs buvo ne Leninno smerkėjai, o Leninas, jo vado
vaujama Komunistų partija ir Rusijos proletariatas.

Įsikūrus Tarybų Sąjungai, tarybinės tautos kovojo 
už taikos išlaikymą, bet tuomet Tarybų Sąjunga buvo 
per silpna, kad galėtų neprileisti antrajam pasauliniam 

I karui įsiliepsnoti.; Ką^ą pradėjo “Vakarų” apginkluotą^ 
fašizmas. Ir Tarybų Sąjungai teko ir vėl kariauti,1 gintis 
nuo užpuoliko, kuris degino miestus ir kaimus, plėšė ir 
žudė žmones milijonais. Laimėjusi karą, Tarybų Sąjun
ga iš naujo išstojo už taiką, ųž tai, kad niekad daugiau 
nebūtų viską naikinančio pasaulinio karo.

- Prieš 43 metus Spalio revoliucija gimė kovoje už 
taiką. Šiandien ji ir vėl didvyriškai kovoja už taikos pa
saulyje išlaikymą. Bet šiandien Tarybų Sąjunga jau ne 
tokia, kokia buvo 1939 metais, šiandien ji galinga,—jei 
ne galingiausia, tai viena galingiausių pasaulyje valsty
bių. šiandien ji ne viena,—turi talkininkes—didžiulę 
Kinijos Liaudies Respubliką ir socialistines liaudies res
publikas, kurios visos sudaro apie vieną bilijoną žmo
nių! Pasaulio žmonės yra įsitikinę, kad šiandien galin
goji Tarybų Sąjunga jau gali neprileisti imperialistams 
pradėti naują karą.

Tarybų Sąjunga pasaulio darbo žmonėms teikia vil
tį, kad karo nebus, kad visoms "pavergtoms tautoms, 
visiems darbo žmonėms ant viso žemės rutulio išauš 
laisvo, laimingo gyvenimo aušra.

Dėl to pasaulio darbo žmonės ir pavergtosios tau
tos, kovojančios už savo laisvę, didžiuliu džiaugsmu su
tinka kiekvieną Tarybų Sąjungos tautų pasiekimą moks
le, ekonomikoje ir kultūroje. Jie žino, kad Tarybų Są
jungos pasiekimai—jų pasiekimai. Jie žino, kad Tary
bų Sąjungos tvirtėjimas tarnaus taikai išlaikyti, tarnaus 
gerbūviui plėtoti visos žmonijos naudai.

Proletarinė revoliucija prasidėjo Rusijoje, bet ji 
nesivadina “Rusų revoliucija”; vadinasi Spalio revaliu- 
cija, kadangi ji yra tarptautinė, visai žmonijai naujos 
eros pradžia.

NEŽIŪRINT BAISIOS prieš Spalio revoliuciją 
propagandos, Jungtinėse Amerikos Valstijose jos su
kaktis kas metai esti iškilmingai minima; bus ji mini
ma ir šiemet didesniuose miestuose.

Niujorke minėjimas įvyks lapkričio 8 d; Carnegie 
Hall, Manhattane. Minėjimą rengia National Council of 
American-Soviet Friendship. Tai bus vakare. Kalbas 
sakys: Rev. Stephen H. Fritchman, iš Los Angeles, 
Shirley Graham Du Bois, iš Niujorko, ir kt. Bus ir me
ninė programa.

DARBO ŽMONIŲ KOVA už socializmą vyksta vi
suose kraštuose. Vienur ji didesnė, kitur dar silpna, te
bėra tik užuomazgoje. Socializmas, moko marksistai-le- 
ninistai, neišvengiamas visame pasaulyje.

Bet tai nereiškia, kad visose šalyse darbo žmonėms 
teks imtis tokių pat priemonių nuvertimui savo išnau
dotojų klasės viešpatavimo. Ne! Kiekvienoje šalyje dar
bo žmonių kovos vyksta skirtingomis formomis. Kai 
kuriose šalyse, sako marksistai, socializmas galima bus 
pasiekti ir be revoliucijos. Kaip jau ne kartą yra pa
reiškę Tarybų Sąjungos ir Liaudies Kinijos vadovai: jų 
revoliucija nėra eksportui. Kiekvienos šalies liaudis nu
sitars, kaip ir kokiais būdais jai teks spręsti savo ateitį.

. Tik lai gyvuoja taika. ~ '

2 p.-Laisve (Liberty)—Penki., lapkričio (Nov) 4, 1960

“AUŠRA”
Pagaliau Lenkijos lietu

viai pradėjo leisti lietuvių 
kalba laikraštį, pavadintą 
“AUŠRA.” Tiesa, “Aušra,” 
išėjusi 1960 m, rugsėjo mė
nesį, tebesiskaito tik vien
kartiniu leidiniu, tik bandy
mu. Bet mūsų akimis 
“bandymas” vykęs., pradžia 
gera! Esame įsitikinę, kad 
“Aušra” bus padaryta nuo
latiniu, reguliariu laikraš
čiu, gal mėnesiniu, o gal 
net ir savaitiniu.

Redakcija (Redkolegija) 
prabyla į skaitytojus tokiais 
žodžiais:

MIELAS SKAITYTOJAU!
Šis leidinys išplaukia iš Len

kijoje gyvenančių lietuvių po
reikių, jis skirtas mūsų vi
suomeninio ir kultūrinio gyve
nimo klausimams.

“Aušra” kiek galėdama 
stengsis talkininkauti Lietuvių 
Visuomeninei Kultūros Drau
gijai jos kilniame darbe vie
nijant ir sąmoninant Lenkijos 
lietuvius bei mobilizuojant 
juos krūvon už soiializmą. 
Drauge su lenkų tauta ir Len
kijoje gyvenančiomis tautine-' 
mis mažumomis, palaikydami; 
ryšius su Tarybų Lietuva, Len-j 
kijos lietuviai tvirtu žingsniu' 
žengs pirmyn, koja kojon su i 
visomis mūsų šalies progresy- 
v i o m i s jėgomis. “Aušra” 
stengsis padėti mūsų tautie
čiams šioje lemtingoje žygiuo- 
tėje ir rūpinsis taip pat mū
sų tautiečių kultūriniais rei
kalais.

Šis leidinys išvysta dienos 
šviesą, kai Liaudies Lenkija 
švenčia šešioliktąsias savo gi
mimo metines, kai Tarybų Lie
tuva, minėdama gimimo dvi
dešimtmetį, skamba džiaugs
mingomis Dainų šventės gai
domis, pagaliau, tuo metu, kai 
sukanka 550 metų nuo didžio
sios pergalės prie Žalgirio, Jkur 
jungtinės lenkų-lietuvių jėgos, 
padedamos rūsų ir’ čekų; su
triuškino Kryžiuočių ordiho* 
galybę. Žalgirio pergalė —- is
torinis lietuvių-lenkų-rusų san
draugos ir galios simbolis, 
įkvepiąs mus ir šiandien lai
kytis vienybės kovoje prieš 
kryžiuočių įpėdinius — milita
ristinius elementus Vakar ų 
Vokietijoje, svajojančius apie 
naują karinį žygį j rytus. Žal
girio mūšio metinių p r o g a 
Lenkijos lietuviai solidarizuo
jasi su broliška lenkų tauta ir 
visomis, socialistinės stovyklos 
šalimis, tvirtai tikėdami, jog 
mūsų vienybės niekas ne
įstengs suardyti ir niekas ne
pastos mums kelio socializmo 
statyboje.

Norėtume sudominti savo 
laikraščiu visus Lenkijos lie
tuvius ir kviečiame visus jame 
bendradarbiauti. Lauk i a m e 
korespondencijos iš visų mūsų 
bendruomenės skyrių, ypač iš 
ten, kur gyvena didžiausias 
kompaktiškai susitelkęs mūsų 
tautiečių būrys, t. y., iš Suval
kijos. Nuo šios talkos ir ben
dro susidomėjimo mūsų laik
raščiu priklausys, ar ir kaip 
greitai pavyks jam pavirsti į 
reguliariai einantį periodinį 
organą.

Tad dar kartą, karštai svei
kindami visus Lenkijos lietu
vius ir linkėdami visokeriopos 
kloties, kviečiame visus į tal
ką!

“Aušra” — didelio, tab- 
loidinio formato, sakytum: 
pusiau laikraštis, pusiau 
žurnalas. Gausiai iliustruo
ta, dailiai techniškai apipa
vidalinta, 12 puslapių.

Be redakcinio žodžio į 
skaitytojus, telpa sekami 
straipsniai: “Žalgiris”, (re
dakcijos), “šešiolika metų 
socializmo keliu” (redakci
nis -— apie Lenkijos Liau
dies Respublikos 16 metų 
sukaktį), “Lietuvių visuo
meninė kultūros ddraugija” 
(Centro Valdybos), “Tary
bų Lietuvos dvidešimtme
tis” (Motiejaus Šumausko, 
Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko), “Lietuva — 
dainų kraštas” (J. Banai
čio, Lietuvos kultūros mi
nistro), “Susumuojame mū

sų pasiekimus” (Romualdo 
Lazarovičiaus, Seinų ap
skrities Liaudies tarybos 
prezidiumo pirmini n k o ) , 
“Vadovėliai lietuvi š k o m s 
mokykloms Lenkijoje” (G, 
Verbickienės), “Dvidešimt 
dienų Tarybų Sąjungoje” 
( Z y g m u n to Stoberskio), 
“Lietuvių Visuom en i nes 
kultūros draugi j oss Varšu
vos skyriaus veikla” (G. 
Virbickienės), “Įspūdžiai iš 
Seinų” (fragmentai iš Ro
jaus Mizaros koresponden
cijos, tilpusios “Laisvėje”), 
“Susirūpinkime liaudies 
meno likimu” (K. Švainovs- 
kio), “Lenkijoje gyvenančių 
tautinių mažumų liaudies 
meno paroda” (Jano Stan- 
kievičiaus), “Iš saviveikli
ninkų fronto” (A. Bar
kans) , “Mūsų kolūkiai” 
(Juozo Krivonio), “Lietu
vių literatūra Lenkijoje” 
(A. S.), ir kt. smulkesni.

Telpa du Tarybų Lietu
vos poetų eilėraščiai: Jani
nos Degutytės — “Nemu
ne!” ir Broniaus Mickevi
čiaus — “Lietuva.” Taipgi 
išspausdinti eilėraščiai jau
nųjų Lenkijos lietuvių po
etų: Punsko Vidurinės mo
kyklos VI kl. moksleivės 
Alicijos Maksimavičiūtės— 
“Berželis ir aš,” ir Elenos 
Krakauskaitės, tos pačios 
mokyklos ir klasės mokslei
vės — “Mano džiaugsmo 
neišnešk” ir “Ei, vėje
liai!..”

Kaip matote, “Aušros” 
turinys įdomus, ir jis bus 
dar įdomesnis, kai pradės 
eiti reguliariai, kai įsijungs 
į bendradarbių eiles dau
giau pačių Lenkijos lietuvių 
literatų ir visuomenininkų.
Istorinis žygis

“Aušros” .pasirodymas 
Lenkijoje istorinis, labai 
svarbus ten gyvenančių lie
tuvių gyvenime žygis. Tai 
pirmas lietuyių kalba laik
raštis Lenkijoje. Ir jis iš
ėjo Lenkijos Liaudies Res
publikos sostinėje, Varšuvo
je. Tai aiškiausiai parodo, 
kaip marksistiškai- leninis- 
tiškai socialistinė Lenkija 
sprendžia tautinį klausimą. 
Ji padeda net ir mažiau
siomis tautinėms mažu
moms įsisteigti savo kalba 
mokyklas, turėti savo kalba 
ir spaudą.

Atsiminkime, Lenkijoje 
lietuvių yra nedaug — tik 
apie 20-25 tūkstančiai. Iš 
to skaičiaus apie 10-12 
tūkstančių lietuvių gyvena 
Seinų apskrityje, o kiti iš
sibarstę po visą plačiąją 
Lenkiją. Bet net ir tokiam 
nedideliam, palyginti, skai
čiui socialistinė Lenkija pa
deda palaikyti savo kalbą, 
savo tradicijas, savo kul
tūrą ! Forma—tautinė, tu
rinys — socialistinis.

Nuoširdžiai sveikiname 
pasirodžiusią “Aušrą” ir 
linkime, kad ji taptų regu
liariu, periodiniai lankan
čiu Lenkijos lietuvius!

Šia proga sveikiname ir 
visus Liaudies Lenkijos lie
tuvius !

NUMAŽINA KELIONIŲ
lėktuvais kainas
Cannes, Francūzija. — 

Čionai laikė konferenciją 
International Air Trans
port Ass’n viršininkai. Są
jungą sudaro 80 lėktuvų 
kompanijų.

Viršininkai susitarė nu
mažinti kainas už kelionę 
nuo 15 iki 30 procentų. Pir
miau buvo tarp New Yor- 
ko ir Buenos Aires į abi pu
ses kelionė $934, o dabar 
bus $599. Numažinta skrai
dymo kainos tarp Europos, 
Azijos ir Amerikos.

VISKAS MANE STEBINO
IR DŽIUGINO

.. Keletą mėnesių Tarybų Lie
tuvoje viešėjo J A V lietuvių 
rašytojas dr. Algirdas Marge- 
ris.

Prieš išvykdamas j Ameriką, 
jis apsilankė ’Tiesos” redakci
joje ir paprašė paskelbti jo 
laišką.

Alg. Markerio laiškas i

Aš tuoj išlėksiu iš Tavęs, 
mylimoji mano Tėvyne, ir 
Tu išnyksi iš mano akių. 
Bet Tu pasiliksi mano šir
dyje, juk esi visa labai gra
ži, visa miela, visa brangi, 
visa niekad nepamiršta
ma . . .

Važinėjau ir vaikščiojau 
po visą Tavo kraštą skersai 
ir išilgai ir mačiau puikius 
Tavo miškus, šilus, sodus, 
upes upelius, ežerus ežerė
lius, miestus, miestelius ir 
vasaros javais liūliuojan
čius laukus, o kas svarbiau
sia — Tavo sūnus ir duk
ras. Ir viskas mane labai 
stebino, džiugino ir žavėte 
žavėjo. Bet visų labiausiai 
tai Tavo, brangi mano Te-1

Lietuvių visuomeninė 
kultūros draugija

Beveik trys metai prabė
go, kai susikūrė Lietuvių 
Visuomeninė K u Itūros 
Draugija. Mokyklos lietu
vių dėstomąja kalba ir sa
viveiklos rateliai Seinų ir 
Suvalkų apskrityse veikė 
jau nuo seniau ir kaskart 
didėjo. Stebėdami šią veik
lą, lietuviai inteligentai ir 
ūkininkai kreipėsi į Lenki
jos Junngtinę Darbininkų 
Partįiją ir valdžią, kad leis
tų suorganizuoti Lietuvių 
Visuomeninę Kultūros 
Draugiją, kuri turėtų tiks
lą: 1. Suaktyvinti lietuvių 
tautybės gyventojus bendra- 
liaudinei socializmo staty
bai Lenkijoje, 2. Populia
rinti bendras lietuvių-len
kų darbo masių kovas, 3- 
Skleisti visapusiškai objek
tyvias žinias apie TSRS, o 
ypač apie Tarybų Lietuvą, 
apie tarybinės liaudies gy
venimą, darbą ir nepalen
kiamą kovą už taiką ir 
draugystę tarp tautų, 4. 
Stiprinti broliško bendro 
gyvenimo ryšius tarp lietu
vių ir lenkų tautybės dir
bančiųjų, 5. Supažindinti 
lietuvių visuomenę su pa
žangiąja lenkų tautos kul
tūra, 6. Ugdyti lietuvių kul
tūrą, tautinę savo forma ir 
socialistinę turiniu, 7. Or
ganizuoti ir remti lietuvių 
meninę ir mokslinę veiklą, 
8. Puoselėti lietuvių tauto
saką, 9. Globoti lietuvių 
mokyklas, kultūros namus, 
lietuvių kalbos kursus, skai
tyklas, bibliotekas, meno sa
viveiklą, klubus ir pan., 10. 
Globoti lietuvių kultūros 
paminklus. Partija ir 
valdžia ne tik leido su
organizuoti Draugiją, bet 
ir visapusiškai jai padėjo 
bei rėmė. Todėl 1956 m. 
buvo sušauktas Organizaci
nis Komitetas, kurio tiks
las buvo surengti pirmąjį 
Lietuvių Vis u o m e nines 
Kultūros Draugijos suva
žiavimą. Komiteto sureng
tas pirmasis LVKD suva
žiavimas įvyko 1957 m. ir 
išrinko aukščiausią Drau
gijos organą—Centro Val
dybą, su būstine Punske., 
Buvusi Centro Valdyba 
daug nuveikė švietimo ir 
Kultūros srityse. Tačiau 
kai kurie Centro Valdybos 
nariai nesugebėjo užmegsti 
ryšį su vietiniais lietuviais 
ir dėl to antrame LVKD

vyne, miestai ir jų gyven
tojai.

Taigi, miestai. Baisusis 
karas juos žiauriai apgrio
vė, kai kuriuos visai nušla
vė nuo Tavo veido. Bet da
bar jau visi atstatyti, ir jie 
visi plečiami, gražinami, 
puošiami. Visur, kur tik 
miestą ar net ir miestelį 
pasiekiau, pirmiausia pa
mačiau aukštus kranus, iš
kėlusius savo galvas į pa
dangę. Matyti statomi dide
li namai, statomi individua
lūs namai, statomi fabri- 
kai-milžinai. Ir auga, ple
čiasi statybai, kaip auga 
bei plečiasi pavasarį apsėtų 
laukų javai.

Taip, brangi mano Tėvy
ne ! Tu labai stambiais 
žingsniais eini .pirmyn. Tu 
matai šviesią, laimingą ir 
garbingą ateitį. Bet kartu 
Tu puikiai žinai, jog tie la
bai stambūs žingsniai yra 
žingsniai Tavo žmonių, ku
rie atsisakė nuo pasenusios, 
atgyvenusios ir visai suge

suvažiavime Seinuose 19591 
m, spalio mėn. 25 d., buvo 
išrinkta nauja Centro Val
dyba, o jos būstinę perkėlė 
iš Punsko į Seinų miestą. 
Dabartinė Centro Valdyba 
yra šios sudėties: pirminin
kas — A. Skripka, pava
duotojas — A. čeplinskas, 
sekretorius — J. Kmieliaus
kas, iždininkas — A. Įančė 
ir 15 valdybos narių. Revi
zijos kdmišiją sudaro 5 as
menys,

Nors nedaug laiko prabė
go nuo naujosios Cent r o, 
Valdybos veiklos pradžios, 
tačiau ji yra jau kai ką 
nuveikusi. Centro Valdybos 
nuopelnas yra ir šis vien
kartinis laikraštis. Šiais 
metais veikia 7 saviveiklos 
rateliai (Punske, Vidugi
riuose, Navininkuose, Ža- 
gariuose, Valinciuose, Šly
ną k i e myje ir Klevuose), 
kurie iš viso davė 29 pasi
rodymus savo apylinkėse ir 
Seinuose. Punsko dainų ir 
šokių ansamblis koncertavo 
Varšuvoje. Ruošia savo pro
gramas Vilkapėdžių, Žvike
lių, Radžiučių, Vaitakiemio 
ir Varšuvos saviveiklos ra
teliai, kuriems vadovauja 
daugiausia mokytojai ir vi
suomenės veikėjai. Sporto 
mėgėjai taip pat pradėjo 
organizuoti savo ratelius 
Vidugiriuose, Paliūnų o s e , 
Klevuose, Kreivėnuose, 
Punske, Aradninkuose ir 
Radžiučiuose.

Veikia 8 mokyklos lietu
vių dėstomąja kalba, iš jų 
viena vidurinė bendrojo la
vinimo -mokykla Punske. 
Su lietuvių kalba kaip da
lyku veikia 12 mokyklų, iš 
jų viena vidurinė Seinuose. 
Veikia 2 ūkio mokyklos 
Punske ir Pristavonyse. De
vyniose vietovėse surengti 
pradžios mokyklos kursai 
suaugusiems. Šiuo metu 
veikla 27 lietuviški knygy
nai, turintieji iš viso apie 
4,000 tomų. 1

Iš šios trumpos apžvalgos 
kiekvienam yra aišku mū
sų Draugijos tikslas ir jos 
egzistavimo reikalingumas. 
Todėl kviečiame visus lietu
vius, gyvenančius Liaudies 
Lenkijoje, įsirašyti mūsų 
Draugijos nariais ir visoke
riopai remti Draugijos veik
lą. Centro Valdyba

(Iš “Aušros”)

dusios, nepataisomos kapi
talistinės sistemos bei san
tvarkos. Jie savo protu ir 
širdimi prisiėmė naują, jau
ną, sveiką, tvirtą socialistic 
nę sistemą bei santvarką ir 
sukūrė dinamiškos pažan
gos, šviesos, laisvės ir lai
mės naują gyvenimą. Ir da
bar jų gyvenimas jau nebe 
tas, kuris buvo buržuazi
niais laikais. Visai ne tas.

Kalbu iš patyrimo, nes 
lankiausi Tavo, miela • ma
no Tėvyne, žemėje 1931 m. 
ir mačiau, kaip baisiai bu
vo išnaudojami, ujami Ta
vo darbo žmonės. Jiems
mokslas buvo nepasiekia
mas, jiems gydymas buvo 
neprieinamas. Vyravo bai
siai tamsi ir žiauri taisyk
lė: neturi pinigų — pasilik 
tamsus kaip naktis, neturi 
kuo užsimokėt gydytojui — 
kentėk ir mirk. Mokslas ir 
gydymas buvo prabanga, 
kuria tegalėjo naudotis tik 
tie, kurie buvo turtingi, ku<* 
rie gyveno iš darbo ir pra
kaito liaudies. O liaudžiai, 
nepaisant kaip ji betrokštų 
šviesos ir sveikatos,—durys 
buvo užtrenktos į vidurinę 
ar aukštąją mokyklą ir Ii- ' 
goninę! Tai baisu. Bet taip 
buvo. Dabar nebėra. Da
bar mokslo ir sveikatos rū
mų durys atviros visiems. 
Maži ir dideli gali mokytis, 
maži ir ddieli gali gydytis.

Ir štai, miela mano Tė
vyne, kodėl taip karštai ir 
giliai Tu mane sužavėjai. 
Juk Tavo žemėje visi turi 
lygias progas siekti to, ko 
jie labiausiai trokšta, ir to, 
kas jiems labiausiai reika
linga. Tai viena, o antra, 
Tu įsijungei į socialistinių 
tau tų-valstybių sąjungą —- 
Tarybinų Sąjungą. Tu dir
bi drauge'su jomis, Tu žeijL-^ 
gi pirmyn drąuge, su jomis 
ir Tų šiltai draugauji, bi- 
čiuli£tiJPsŪ jo'mis. čia Ta
vo labai -išmintingi .žings
niai, dideli laimėjimai ir 
šviesi ateitis, čia Tavo tvir
tybė, saugumas, ramybė ir 
didybė. Tau nereikia bijo
ti nei pilsudskininkų netek
ti Vilniaus krašto, nei hit
lerininkų netekti Klaipėdos 
krašto, ne! Tau nereikia 
nieko bijoti! Tu esi geroje 
draugystėje sociali s t i n i ų 
respublikų, paž a n g i o j e, 
šviesioje ir tvirtoje šeimoje.

Iki pasimatymo, brangi 
mano Tėvyne!

Algirdas M ar gėris

Iš laiškų redakcijai
Drauge Mizara!

Aš jau labai seniai Jus 
mačiau. Šiandien pasiren
giau Jums kelis žodžius pa* 
rašyti. Aš būsiu “Laisvės” 
metiniame koncerte, tai tu
rėsiu progą paspausti Jums 
ranką. Kai Jūs sugrįžote 
iš Lietuvos, aš dar neturė
jau progos su Jumis susi
tikti. Turiu Jums pasaky* 
ti, kad man labai patiko 
Jūsų taip gražūs aprašy
mai tų visų nuotykių, ku
riuos Jūs matėte Lietuvoj. '

Rašytojau R, Mizara, la
bai gerai padarėte, kad ap
lankėte savo gimtąjį kraštą. 
Jūsų raštus skaito Lietuvos 
jaunimas; daug prirašei sa
vo gyvenime, tai dabar gali 
matyti, kaip Tavo raštais 
dalinasi liaudis.

Aš nuo savęs linkiu Jums - 
geriausios kloties dirbti šį 
puikų darbą. Visada būkit 
sveikas ir linksmas.

“Laisvė” jau gyvuoja 50 ’ 
metų. Laikraštis vedamas 
gerai; tegu eina taip, kai$ 
šiandien yra vedamas.

Čia aš prisiunčiu už ma
no metinę prenumeratą $9, 
o į Lietuvą prenumeratą—Į 
$12.

Į 1

i

Juozas Alexait 
Essex, Conn.
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Kaip Lietuvoje žmones 
; šiandien kalba?

Aš ir vėl sutinku su ma-kasėjams nauda taip 
no senu pažįstamu, kuris duoti? 
nieko nelaukęs ir vėl api
pila mane klausimais

me-

vaduoto- 
apiejų” raketerizmo būdas kau

linti iš lengvatikių pinigus 
—Aną kartą aš neturė-isavc' ^auc^’ . • 1 •

jau laiko su tavim kalbėtis, i v. Na, o kaip klausi, aip 
bet dabar galime ilgiau j šiandien atrodo Lietuva,^ a! 
pasikalbėti apie Lietuvą. į 
Na, pasakyk, kaip dabar į 
Lietuva atrodo? Kaip Lie-' 
tuvos žmonės ----- , J . _v_
Aš girdėjau, kad dabar Lie- ise nyksta bakūžes sama- 
tuvoje visi kalba rusiškai—i notos ir \ ai ganos pu e es. 
kitaip nevalia, ar teisybė? 1 —Na, gerai, tu nuo Aly- 

—Kas tau taip sakė, taiitaus c^za^as.: netoii-
arba tas žmogus pakvaišęs, 1 mas. alytiškis. Ai bu\ai A- 
arba didelis melagis, išga- p.Vtuj, ir kaip šiandien jis 
ma ir šmeižikas Tarybinės j atrodo. Papasakok. 
Lietuves. Šiandien Lietu- Į —Taip, buvau Alytuj
vos žmonės gražiau kalba į nors ir neilgai, bet šį tą 
lietuviškai, negu tada, kai'spėjau pamatyti. Alytus vi
nies ten augome. Kai mes Įsai ne toks, kokį tu ir aš 
augome, Lietuvoje buvo la-; palikome prieš apie pen- 

K bai mažai mokyklų, ir tai i kiasdešimt metų. Šiandien 
mokė tik rusiškai: caro Alytus visai naujas, nes 
Valdžios buvo uždrausta lie- per karą buvo labai išgriau- 
tuviška kalba ir spauda. O tas; nauji, 
šiandien! šiandien platus įmonės 
mokyklų tinklas apima visą miestas; jau turi 14 tuks

labai puikiai! Visur gra
užus, žavėjanti vaizdai; vi- 

Jsur auga nauji namai, kaip 
dabar‘kalba? > miestuose, taip ir kolūkiuo-

gražus namai, 
ir jau nemažas

Lietuvą, kaip niekad pir
miau, ir jaunimas ypatin
gai labai gražiai kalba lie
tuviškai. Žinoma, nieks tau 
nedraudžia kalbėti ir kita 
kalba, jei tik moki ir turi 
su kuo kalbėti.

tančių gyventojų ir stambių 
įmonių. Pameni, kur kada 
ėjo geležinkelis per Nemu
ną ir kareivines? Šiandien 
ten miestas — naujas Aly
tus. Didelis parkas su fon- 

I tanais, suolais; didelis pa-
—Na, ir tikėk tu žmo- minklas žuvusiems kovoj su 

gus visokioms kalboms, jei 
nori, o ypač tokiems laik
raščiams, 
“Naujienos 
“Keleivis”
dabar vadinasi 
niais!
man, kokia tų laikraščių I taus

iu u o s e , kalbėjausi, nors 
trumpai, su valdybos sek
retoriumi Pranu Drekevi- 
čium. Jaunas, puikus vy
ras !

—Kaimuose žmonės daug, 
geriau gyvena, negu bet ka
da. Turi gana maisto so
čiai pasivalgyti ir kurkas 
geriau apsirengę, ne kaip 
mūsų dienose: neteko maty
ti klumpių, nei sagatiniu- 
kų; taipgi ratelių, nei stak
lių, ir duonutės nekepa na
mie, bet atveža gatavą, iš
keptą. Kumpio ir lašinių 
daugelis ragauja jau ir 
penktadieniais, netaupo tik 
nepaprastai šventei.

—Taip šiandien Lietuvos 
kaimiečiai gyvena. Žinoma, 
yra ir nepasitenkinusių — 
buvusių buožių. Bet buvę 
mažažemiai ir daržininkai, 
tie pasitenkinę dabartiniu 
savo gyvenimu ir sako, kad 
jie niekad pirmiau geriau 
negyveno, ir dar viltingai 
žiūri į dar geresnį gyveni
mą ir ateitį. Šiandien Lie
tuvoj kur tik bepažvelgsi, 
nematysi mažų sklypų, nei 
rėžiu: visi kolūkiuose, visi 
lygūs; nėra nei buožių, nei Į 
ponų, nei daržininkų. Tai 
tokią aš mačiau Lietuvą, ir 
tiek tau, mielasai, galiu ir 
turiu pasakyti.

—Tai tikrai’puiku ir ma
lonu tai girdėti. Labai ačiū i 
už tokį papasakojimą, 
ir bus iki kito karto.

Kaip aš palaidoj au 
dievai visam amžiui

Ramygalos rajono laikraštis “Tarybine Tėvynė” 
neseniai išspausdino “Taikos” kolūkio kolūkiečio Leo
nardo Sako pasisakymą apie tai, kaip jis nusikratė reli
giniais prietarais.

Perspausdindama šį įspūdingą straipsnį, redakcija 
mano, jog jis bus įdomus ir “Laisvės” skaitytojams

Kaip balsuoti linkimų 111 etų

kaip Chicagos 
” ir Bostono 
ir kiti tokie. O 

socialisti- 
sakvk tuir

hitleriniais žvėrimis už iš
laisvinimą Lietuvos. Ap
lankiau bendrus kapus tų 
70,000 sušaudytų nekaltų 
žmonių per hitlerininkus ir 
lietuviškus naciona 1 i s t u s 
“vaduotojus.” Buvau Aly- 

rajono valdybos rū-

IŠ LIETUVOS
GEDIMINO PILYJE- 

MUZIEJUJE
Minint 550-ąsias Žalgirio 

mūšio metines, Gedimino ( 
pilyje buvo atidarytas Vil-j 
niaus kraštotyros muzie-1Ų! 
jaus filialas. ___
čia visuomet pilna žmonių. 
Per du mėnesius muziejuje 
pabuvojo 35 tilksta n č i a i 
lankytojų.

Muziejaus darbuotojai su 
meile pasakoja apie kiek
vieną eksponatą. Štai seno
vės pilių maketas, stendas 
su primityviais įrankiais, 
senoviško šalmo liekanos. 
Visa tai rasta 1940 m. pi
lies teritorijoje. O štai—do
kumentai—ištrauka iš Nov
gorodo metraščio, kur XIV 
amžiaus miestų sąraše mi
nimas ir Vilniaus miestas;

, Gedimino laiškas, rašytas 
1323 m., kuriame jis kvie
čia į Vilnių pirklius ir ama
tininkus; popiežiaus raštas, 
laiminantis kryžiuočių žy
gius prieš “pagonis” lietu- 

’Vius. Visa eilė eksponatų 
rodo lietuvių tautos kovas 
prieš nuožmųjį kryžiuočių 
ordiną, draugystę su slavų 
tautomis, lietuvių prekybi
nius ryšius.

Eksponatai pasakoja ir 
apie senovės lietuvių, gyve
nusių pilies teritorijoje, 
buitį. Štai 15-16 šimtme
čių rankų darbo kokliai, 
puošę didikų sales; plytos

su pilių statybos cechų 
ženklais; didžiulis tuščiavi
duris rąstas 16 amž. Vil- 

' niaus vandentiekio vamzdis. 
! E k s ponuojami keramikos, 
'pirmieji stiklo gaminiai., 

Nuo to Talko i - kaP°s- sidabro 
lydimai, treciojo aukšto 
eksponatai pasakoja apie 
pilių sunykimą, apie bandy
mą jas restauruoti. O štai 
visai netolimos prae i t i e s 
eksponatai — ištrauka iš 
sutarties, pagal kurią Tary
bų Sąjunga grąžino Lietu
vai ponų Lenkijos okupuo
tą Vilnių, manifestas apie 
Tarybų valdžios paskelbimą 
Lietuvoje., pirmojo:: 'tarybi
nio tanko, įsiveržusio į Vil
nių vaduojant miestą nuo 
hitlerinių okupantų, make
tas — mūsų karių dovana. 
Ir pagaliau foto nuotrauka 
—tarybiniai kariai 1944 m. 
liepos 13 d. Į apgriautą pi
lį kelia raudoną vėliavą.

O toliau siauri laipteliai 
veda į pilies bokštą. Prieš 
akis — senas ir kartu nuo
stabiai jaunas miestas su 
milžiniškais gamyklų kor
pusais ir siauromis klaidžio
mis gatvelėmis, su rūsčia 
praeitimi, kurią prim-ena 
apsilankymas Gedimino pi
lies muziejuje, ir su nuosta
bia rytojaus di-ena, apie ku
rią šlama raudonai - baltai - 
žalias Tarybų Lietuvos vė
liavos šilkas.

i?

Nuotraukoje: lankytojai Gedimino pilyje-muziejuje.

LAISVOJI 
SAKYKLA

MŪSŲ 
KORESPONDENTAI

t

Kuomet laikraščio “Lais
vės” išleidimas buvo sure
tintas nuo dienraščio į du
kart savaitinį, “Laisvės” 
redaktoriai keliais atvejąis 
prašė savo bendradarbių 
korespondentų nerašyti ilgų 
korespondencijų, nes, sure
tinus laikraščio išleidimą, 
jo skiltys labai ribotos.

Kai kurie korespondentai 
paklausė redakcijos prašy
mo ir pradėjo rašyti kores
pondencijas ir kitką trum
pai ir aiškiai, suprantamai. 
Tačiau kai kurie “Laisvės” 
korespondentai visai nekrei
pia dėmesio į trumpinimą 
korespondencijų.

Naujienas jie labai smulk
meniškai aprašo ir arba ret
karčiais atkartoja per du
syk tas pačias žinutes. Aš 
negaliu suprasti: ar sieks
ninių korespondencijų rašy
tojai laiko sau už garbę taip 
rašydami? Juk norint ga
lima parašyti daug trum
pesnę korespondenciją reikš
mingais žodžiais, kad skai
tytojas galėtų viską gerai 
suprasti, be ilgų, smulkme
niškų išvedžiojimų. Įdo
mios korespondencijos iš 
lietuviais apgyventų vieto
vių — tai laikraščio “šir
dis.” Skaitydami žinutes iš 
kitur, sužinome apie lietu
vių kultūrinę veiklą ir lai
mėjimus, arba džiaugsmus 
ir liūdesius. Iš korespon
dencijų mes net mokomės, 
vieni nuo kitų imame pa
vyzdžius kultūrinėje ir me
ninėje veikloje. Retkar
čiais net bandome vieni su 
kitais lenktyniuoti.

Aš manau, kad redakto
riai talpina ilgas korespon
dencijas vien dėl to, kad ne
nori užpykdyti ir prarasti 
korespondentų, kurių ir 
taip nedaug randasi...

Kandidatas i piliečius

Mano vaikyste ir jaunys
te prabėgo Levaniškyje, po
no Štaino dvare, kur tėvas 
iškumečiavo 40 metų. Kiek 
čia sveikatos nustojau... Ir

vą, kiekvieną nevilties ir 
apgaulės valandėlę prašy
davau jo užtarimo, paguo
dos. Mano motutė su rožan
čium beveik nesiskirdavo. 
Pramokau skaityti. Skaity
davau slapčiomis, kad nepa
matytų uriadmkas. Tada 
už lietuvišką knygą kator- 
gon valydavo. Gaudavau iš 
draugų ir bedieviškų kny
gelių pasiskaityti. Labai 
gražiai jos buvo sudėtos, 
tiek daug teisybės parašyta 
apie kunigus, visokius jų 
monus. Kartą mane močiu
te užklupo. Prispyrė, kad ir 
jai paskaityčiau. Kai nugir
do, kas rašoma, tik žegno
jasi ir manęs vos iš namų 
neišvarė. Vis šaukė, kad 
“mirtina” nuodėmė tokią 
knygą gryčioj laikyti. O jau 

ya- apie skaitymą nenorėjo nė 
7. - girdėti.

j 1919 metais, susikūrus 
Tarybų valdžiai Lietuvoje, 
aš, iš Rusijos grįžęs kume
čio sūnus, buvau išrinktas 
į revoliucinį komitetą. Vė
liau, įsisiautėjus reakcijai, 
užėjo didžiausios neteisy
bės. Taip ir vargau, o į die-

Londonas. — Anglija pa
sigamino pirmąjį atominės 
jėgos submariną, kurį kara
lienė pakrikštijo “Dread
nought” vardu.

bėjimo ieškojau, bet jau 
nebe taip, kaip pirma.

Daug kartų suabejoda
vau kunigais, jų dievu. Po
nas Štainas kietas buvo, bet 
paskutiniam mišparai visa
da arklius duodavo bažny
čion nuvažiūoti. O būdavo 
pati šienapiūtė. Nuvažiuoju 
ir aš. Stabdau arklius prie 
klebonijos kluono. Varpai 
skambina, žmonės iš visur 
plūsta bažnyčion, o klebono 
kumečiai dobilus veža. “Vy
rai, mišparan”, — šaukiu 
aš jiems. O jie: “Klebonas 
sakė — baikit vežti dobi
lus, bus kam ir be jūsų...”’ 
Klebono kumečiai supra
kaitavę kvatojasi iš mūsų. 
Man taip per širdį ir nuėjo. 
Klebonas šaukia, kad mes 
nesimeldžiam, bažnyčią už
miršom, tai kodėl jo darbi
ninkai į laukus varomi? 
Meldžiausi ir vis galvojau, 
galvojau.

Mirė motina. Palaidoti be 
bažnyčios, kunigo pašventi
nimo mūsų apylinkėje būtų 
gėda, pirštais užbadytų. Ti
ki, netiki, be bažnyčios ne
galima. O su ' kunigu — 
duok 25 litus! Skolinkis, 
bet mokėk, jei nori būti pa
laidotas kaip katalikas. Su
rinkau savus, iš kaimynų 
dar pasiskolinau. Kišenėje 
20 litų. Einu klebonijon ir 
drebu — sutiks už tiek, ar 
ne: daugiau iš niekur nebe- 
gavau. Laimė, radau klebo
nijoje kunigėlį. Griebiau 
ranką bučiuoti, prašau pa
sigailėjimo. Bet jis sako: 
kad negali pigiau, taip kle
bonas nustatė — ne jo va
lia. Galu gale išsiprašiau— 
sutiko už 20 litų. Atlydė jom. 
Aš į kleboniją. O čia sėdi 
pats klebonas Baronas. 
“Duoki pinigus, sūnau”. 
Aš jam 20 litų ant stalo. 
Sakau: “Susitariau”. O 
“Laidokit be manęs”.

Tekinas iš klebonijos 
kalnėn ir nudūmiau
Jankelienę, iš jos krautu-

tuvės viską pirkdavau. Pa
prašiau paskolinti. Davė 5 
litus.

Jei dievas yra ir motina 
į jį taip tikėjo, taip meldė
si, vis tiek be 25 litų nega
lėtų įeiti dangun, nes būtų 
buvusi palaidota nekatali
kiškai. Svetimi padėjo, o 
klebonas atsisakė. Ir taip 
kiekviename žingsnyje tie
sa akis badė. Gerai supra
tau, kad kunigai vieną kal
ba, o kitą daro.

Paskui karas. Vokiečių 
okupacija. Ir vėl žudynės, 
žudynės dievo vardu. Ban
ditai, krikščionių motinų 
sūnūs, su kuriais, kaip jie 
sakė, ir kunigai ėjo, ir pats 
popiežius laimino, galutinai 
sugriovė mano nuomonę 
apie dievo tarnus ir krikš
čioniškąją moralę.

O buvo taip. Draskė jie 
mus visus vargdienius. Pas
kutinį meitėliuką išvežė. 
Metams likom be mėsos 
kąsnelio. Batus paskuti
niuosius nuavė, išsinešė 
“dievui ant garbės”. Kvie- 
č i a kaimynas Dzvonkas 
“ant rožančiaus” — meti
nių. Alaus, užkandžių padė
jo, giedame. Staiga pro du
ris — banditai!.. “Baigti! 
visi duokit pasus!” Dre
bam, bet duodam. Bsinėsė 
dokumentus į kitą trobos 
galą. Paskui sugrįžta, klau
sia, kuris čia bus Leonar- Į 
das Šokas. Atsistoju. Liepia 
prieiti. Prieinu. Gaunu šau
tuvo buože per galvą. 
Klaupkis, sako, komunistų 
išpera. Melskis. Partrenkia 
ant žemės. Iš galvos sunkia
si kraujas. Mirti nebijau, 
tik gaila, kad aš ikitol ne
supratau. kad jokio dievo 
nėra. Nešauna, o tik muša, 
spardo, drasko. Leisgyvį 
ant neštuvų parnešė. Ligo
ninėje gulėjau, operaciją 
darė, visam laikui invalidu 
Uksu. Ir už ką gi? Už tai, 
kad aš — vargšas, tylesnis 
už akmeni buvau, o jiems 
vis tik užkliuvau. Nuo tos 
dienos aš galutinai nutrau
kiau santykius su prieta- 
tarais.

Niekada man nebuvo ga
lima taip kalbėti. Anais lai
kais turtingųjų ir kunigų 
valia buvo šventa. Parduo
dami krikšto, moterystės, 
paskutinio patepimo sakra
mentus, jie dvarus pirko, 
o mums dangų žadėjo, tik 
po mirties. Jiems buvo ga-

Kai Rinkimų Diena (ant
radienis, lapkričio men. 8 
d.) ateis, turėsi vykti į tą 
pačią vietą, kur registra- 
vaisi, arba į kurią nors kitą 
oficialiai balsavimui pa
skirtą vietą. Jei ta vieta bus 
ta pati, kur registravaisi, 
rasi prie to paties stalo 
tuos pačius inspektorius ir 
tas pačias surašymo kny
gas. Be to, ten bus keli kiti 
žmonės, stebi balsuotojus, 
besieiliuojančius prie stalų. 
Šie žmonės yra politinių 
partijų darbuo tojai, ku
riems yra įstatymais leista 
stebėti balsavimo eigą. Pa
prastai kiekvienai partijai 
yra leista turėti du tokius 
stebėtojus prie balsavimo 
urnos.

Kai Rinkimu Diena at
vyksi prie staio, rinkimų 
inspektorius dar kartą pa
klaus tavęs pavardės. Ra
dęs knygoje tavo registra
cijos metu duotą informaci
ją, jis uždengs tavo parašą 
ir paprašys dar kartą pasi
rašyti. Tada jis palygins 
abu parašus tapatybės pa
tikrinimui.

Perėjus šią procedūrą, 
gali balsuoti. Jei vartosi 
balsavimo mašiną, pasitik
rink, ar moki ją naudotis 
prieš einant į balsavimo 
vienutę. Jei nesi tikras, pa
prašyk oficialaus rinkimų 
asmens, kad parodytų, kaip 
balsavimo masiną naudoti. 
Jei atitikamai nemokėsi 
naudotis, tai tavo balsas 
gali būti prarastas. Jeigu 
vartosi balsavimo kortelę, 
nepamiršk pažymėti “X” 
viduryje cirkelio ar ketur
kampio, esančio šalia tavo 
pasirinkto kandidato pa
vardės.

Įėjus į balsavimo vienutę, 
jei vartosi balsavimo maži
ną ar kortelę, kiekvienu at

veju balsuok, už ką tik nori, 
Niekas nežinos, kaip tu 
balsuosi. Balsavimo korte
lėje tavo pavardė neužrašy
ta. Nei jos, nei mašinos pa
galba negalima patikrinti, 
už ką tu balsavai. Nesvar
bu, kuriai partijai priklau
sei, kai registravaisi, gali 
balsuoti už bet kurį kandi
datą, nežiūrint, kuriai par
tijai jis priklausytų.

Nutark, už kurį kandida
te balsuosi prieš eidamas į 
balsavimo vienutę. Gali su 
savim pasiimti kandidatų 
sąrašą, jei nori, bet neik į 
balsavimo vienutę iš anksto 
neapsisprendęs. Tokie ne
apgalvoti momento nutari
mai yra neteisingi kandida
tu ir tautos atžvilgiu ir jie 
parodo, kad savo balsavimo 
teisės nenaudoji apgalvotai. 
Be to, jei užimsi per ilgą 
laiką balsavimo vienutėje, 
kol apsispręsi, negalėsi lai
ku pabalsuoti, nes kiekvie
nam asmeniui yra leista 
nuo trijų ligi penkių minu
čių vienutėje.

Tačiau, jei prieš ateida
mas balsuoti apsvarstė: 
kandidatų nuopelnus ir nu
sistatė!, už kuriuos balsuo
si, tai turėsi pakankamai 
laiko balsavimui. Pabaigus 
balsuoti balsavimo mašinos 
būdu, tavo balsas bus už
registruotas, kai apleisda
mas balsavimo vienutę ran
keną pastumsi atgal. Bal-' 
šuo j ant rinkimų kortelių 
būdu, sulenk kortelę, pasi
imk su savim ir išeidamas 
iš vienutės, Įmesk į urną.

Balsavimas yra papras
tas, bet labai svarbus aktas^ 
Jis yra tavo teisė, žmonės 

I kovojo ir mirė dėl šios tėi- 
| sės.. Tau gi reikia tik laiko, 
pastangos... ir apgalvojimo. 

> • < American Council

ATVIRAI KALBANT
Rikos vyskupai keikti ir atskirti nuo baž

nyčios už nepaklusnumą, 
nes tas sukeltų Amerikoje 
nemažą revoliuciją.

Neužmirškime, kad Ame
rika dabartiniu laiku yra 
viena iš stambiųjų Vatika
no ramsčių. Amerikos Je-

Puerto 
meškiškai pasitarnavo mū
sų demokratams. Savo “ga
nytojišku Įsakymu” už ką 
nebalsuoti, jie kai*» tik ati
dengė ne tik lokaliniai Pu
erto Rikoje, bet visur kata
likų hierarchijos mierius

Jis

pa
pas

Atrodo, kad du vyskupai 
yra amerikonai. Vienas iš 
jų skubotai bėga pas kardi
nolą Spellmaną ieškoti už
tarimo už savo nelaikinį iš
sišokimą, ir kad bendromis 
pastangomis kaip nors už
maskuoti padarytą dėmę. 
Stebėtina, kad Vatikanas 
popiežiaus lūpomis pusiau 
užtaria tą blėdingą jiems 
patiems manifestą.

Gali kalbėti kaip kas no- 
(ri, bet tas manifestas de- 

lima užmušti kumetį, mat, jmokratų kandidatui Ken-

politikos ir valdžios srityje. zuitų draugija) Wes tono

jie žemę nuo bolševikų valė. 
O kur dievo įsakymas “ne
užmušk”!? Mane nuo mal
dos stalo nutraukė, daužė... 
Ir su jais — banditais — 
dievas, > kunigai. Vien iš 
Iciūnų kaimo Alfonsas Vai
čiūnas banditaudamas dau
giau kaip pusę šimto senių, 
vaikų išžudė. Ir jam išriši
mas. O kur našlaičių aša
ros, kodėl jų dievas nema
tė? Kur teisingumas?!

Religija dar nuodija ne 
vieno žmogaus širdį. Apie 
jos daromą žalą dar mažai 
kalbama ir rašoma. Mūsų 
jaunimas daug ko nematė, 
nežino. Kunigai dabar de
dasi einą su visais. Manote, 
kad jie kitokie pasidarė? 
Ne! Jie tiktai laukia pro
gos. Aš pragyvenau dau
giau kaip 60 metų, sakau 
jums: jokio dievo nėra ir 
negali būti. Mokslo žinios

nedžiui atims gana daug 
balsų, nes didžioji masė A- 
merikos protestantų nors 
viešai santūrumo dėka 
(nes., matyt, pas mus da
bar tokia mada) viešai nie
ko nesakys, bet slaptai iš
vystys nemažą propagandą, 
priešišką Kennedžiui.

Kaip ten bebūtų, jeigu 
kandidatas prezidento vie
tai Kennedy liktų išrinktas, 
bent man taip atrodo, jis 
nesiduos per daug būti tam
pomas vyskupų diktatais, o 
popiežius negalės jo pra-

Mass., kolegijoje labai in- 
-tensyviai lavina jėzuitus 
propagandistus-politikierius 
kunigus ir jų daug siunčia 
į Karibų salyną ir abelnąi 
į Vidurinę ir Pietinę Ame
riką. Tad mes galime būti 
tikri, kad kas ten daroma, 
yra daroma su pritarimu 
mūsiškių vyskupų. Mūsų 
politikieriai, paveikti bai
mės augimu socialistinių ir 
komunistinių idėjų visame 
pasaulyje, kovai prieš tas 
idėjas, ieško talkininkų ša
lia visų kitų reakcionierių 
ir pas katalikų hierarchiją. 
Pasekmė to, kad katalikai, * 
naudodamiesi ta proga, ple
čia savo veiklą sparčiais 
tempais visoje šalyje. Bet 
visgi, plačiau žiūrint į atei-' 
tį, jų laikiniai laimėjimai Ir 
bus tik laikiniai.

Arėjas
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man duoda atsakymus į vi
sus iškylančius klausimus. 
O visų įtikinamiausias at
sakymas yra paties žmo
gaus proto sukuriami ste
buklai užkariaujant erdves.

Leonardas Šokas

BULGARIJOS ŽMONĖS 
LABAI ŠVARŪS , .

Sofija. — “The New. 
York Timeso” korespon
dentas labai nustebo Bulga
rijos sostinėje ir rašo: 
“Gatvės žvilga, kaip nupali- 
ruotos, parkuose žydi rožės, 
kaip gėlių daržuose, o ant- 
šaligatvių nėra jokių atma
tų”. Jis stebisi švarumu.. It 
'tcliau rašo, kad tai ypatin
gas bulgarų švaros būdas.

3 puti. Laisve (Liberty). Penkt, lapkričio (Nov) 4, 1960
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Po Kalifornij
Kadangi buvau ligos pa

guldytas, ir per porų metų 
negavau progos išvažiuoti 
pas gimines ar draugus ap
silankyti, todėl šio rudens 
pradžioj nusprendžiau savo 
troškimą patenkinti. Va
žiuojant svečiuotis, buvo 
proga sustoti Los Angeles, 
Laguna Beach, San Diego, 
Riverside ir Yucaipoj. Va
žiavimas ir apsilankymas 
pas draugus ir gimines bu- 
buvo labai smagus, tad as
tuonių dienu laikas labai 
greit prabėgo. Kelionėje 
padariau 1,440 mylių Į abi 
puses.

Nors Kalifornijos did
miesčiai San Francisco ir 
Los Angeles stovi už 435 
mylių atskirai, bet dabarti
nis važiavimas daug skiria
si tuo, kad greitųjų vieške
lių ištobulinimas labai pa
greitina važiavimą. Auto
mobilis bėga tarpe 70 ir 80 
mylių per valandą, o, rodos, 
važiuoji tik pamažu. Į as
tuonias valandas jau pasie
kiam Los Angeles ir Holly- 
wooda. Pirmiausia sustoja
me pas kastantą ir Mary
tę Lapinskus, (buvusius cle- 
velandiečius), kurie gyve
na šone Hollywoodo. Pra
leidome veik visą dieną ir 
naktį kalbėdamiesi apie vis
ką. Drg. Lapinskai labai 
malonūs žmonės.

Antrą dieną teko gerokai 
pavažinėti po Los Angeles 
miestą, ir pamatyti kiek 
padaryta pažangos miesto 
išvaizdoje. Miesto namai ir 
gatvės mažai pasikeitę, tik 
greitųjų vieškelių tai jau 
daug pridaryta. Kadangi 
prisiėjo svečiuotis pas to
kius draugus, kurie gyvena 
iš pensijos, tai apie darbi
ninkų būklę neteko daug 
patirti Bet iš trumpų pasi
kalbėjimų su dirbančiais* 
žmonėmis, supratau, k a d 
‘‘prosperity” apie kampą 
neslankioja. Miestas išau
gęs (neskaitant priemies
čių) į virš 2,500,000 gyven
tojų, tai, žinoma, randasi ir 
visokių pramonių. Ant žie
mos privažiuoja iš pietinių 
valstijų daug žemdirbių, 
tad sąlygas dar daugiau 
apsunkina darbuose.

Long Beach
Pavažinėjęs po miestą 

keletą valandų, leidaus to
liau į kelionę. Kadangi rei
kėjo pro šalį važiuoti, tad 
sustojau valandą pasidairy
ti po Long Beach, kuris yra 
apie 17 mylių nuo Los An
geles. Pagal visą miestą ei
na gražus pajų rys.

Long Beach miestas irgi 
labai padidėjęs, kad jau ne
beatrodo “byčių” miestu, o 
daugiau industrijos ir pra
monės centru. Long Beach 
dar neseniai turėjo tik 2,000 
gyventoju, dabar, rodos, tu
ri apie 25,000.

Apie Lagūna Beach
Apleidus Long Beach 

gražų pajūrį, man rūpėjo 
sustoti pas mūsų gerus 
draugus Juozą ir Antanytę 
Russ, Laguna Beach, ro
dos, apie 40 mylių nuo Long 
Beach į pietus. Draugai 
Russ yra gyvenę daugelyje 
kolonijų, daugelis žmonių 
juos pažįsta. Tai visų myli
mi draugai. Man ten nuvy
kus, radau Antanytę Russ 
v-eną namie, likau draugiš
kai sutiktas.

Drg. Russ ilgai buvo kan
kinama ligos ir turėjo kele
tą operacijų. Man malonus 
buvo dalykas dabar rasti ją 
gražiai susveikusią. Kaip 
žinome, praėjusią vasarą 
jie aplankė Floridą, Chica
go ir daugelį kitų kolonijų. 
'• Juozas Russ dirba prie

i pasižvalgius 
namų statybos ir darbo tu
ri pilnas rankas, nes tas 
gražus pajūrio miestelis au
ga-plėtojasi nepapra štai 
greit, čia suvažiuoja vidu
rinės klasės turtingų žmo
nių, vieni pusmečiui, kiti tik 
keliems mėnesiams ir ra
miai praleidžia laiką ant 
kriaušingo jūros kranto ir 
maudynėse. Miestelyje ran
dasi daugybe visokių krau
tuvių, apartmentinių namų, 
viešbučių, ir vienos šeimos 
s t ubų.

Draugai Russ pasakojo, 
kad nuo to laiko, kai jie at
vyko iš Oregono valstijos, 
tas jų miestelis dvigubai 
prasiplėtė. Viešbučiai visa
dos pilni pakeleivių.

Apie San Diego
Nors man buvo nepirmas 

sykis važinėti po San Diego 
miestą, bet dabar, po trejų 
metų, matosi milžiniška pa
kaita ne tik miesto išvaiz
doje. Labai paaugęs mies
tas, įsisteigę milžiniški pra
monės centrai, ir į visas 
puses pridaryta greitųjų 
vieškelių, kad naujai atvy
kusiam į miestą tikrai klai
du greit bile ką surasti. 
Miestas turi virš 450.000 
gyventojų. Jame randasi 
milžiniškos orlaivių dirb
tuvės, kariuomenės stovyk
los ir laivų prieplauka.

Teko kalbėtis su vienu 
dirbtuvės darbininku. Sake, 
dirbąs jau 12 metų prie or
laivių dalių. Jis manęs, kad 
jam čia bus amžinas dar
bas. Bet šią vasarą darbai 
sumažėjo, daugumą pavie
nių darbininkų iškėlė i ki
tas valstijas prie valdiškų 
darbu. Darbininkai su šei
mynomis, ir kurie turi nuo
savas stabas, dar pasilikę 
čia ant vietos. Galima su
prasti, kad ten irgi nekokia 
“prosperity” dirbtu v ė s e. 
Mažai jos dirba.

Ten praleidau laiką pas 
savo gimines, žentą ir duk
rą, kurie gražiai įsikūrę ir 
gražiai augina sūnų ir duk
relę. Klausinėjau, kiek ten 
yra lietuvių, bet pilno atsa
kymo negavau. Spėja, kad 
randasi apie pora desčtkų 
šeimynų.

Pas Yucaipos lietuvius
Iš San Diego į Yucaipą 

yra virš 100 mylių, tai pri
sieina virš porą valandų 
skubotai pavažiuoti. Bū
nant San Diego oras buvo 
kaip tik geras, apie 80 laip
snių. Bet važiuojant į rytus 
vėl sutikau karštą orą. Pri
važiavęs Riverside susto
jau atvėsti ir bandžiau su
rasti porą lietuvių, kurių 
aš adresus trėjau pora me
tu atgal. Gal būt adresai 
nebuvo geri, aš tokių žmo
nių neradau.

Yucaipoj sustojau pas 
draugus Antaną ir Domicė
le Šatus. Šie malonūs drau- 
labai puikiai įsisteigę ir 
atrodo, kad apsidraudę gy
venti visą amžių. Drg. Ša
tai buvo pavyzdingi ūkinin
kai Oregono valstijoje, da
bar pavyzdingai gyvena 
mažam miestelyje, ir su lie
tuviais ir kaimynais taikiai 
sugyvena. Jie supranta or
ganizacinį veikimą, tai, 
esant progai, darbuojasi, 
kiek yra galima. Man ten 
lankantis, jie savo lėšom 
surengė draugišką vakarie
nę, ir atkvietė d. Karosie- 
nę iš San Leandro, kaipo 
kalbėtoją . Sakė, kad rengi
mas gerai pavyko, ir kal
bėtojos prakalba visi buvo 
užganėdinti. Džiaugėsi, kad 
d. Karosienė gera kalbėto
ja, viską gražiai išdėstė 
ką matė Lietuvoj, kur link 
ten žengia žmonių gyveni

mas, ir koks progresas da
romas meno, mokslo ir 
sveikatos žvilgsniu.

Svečiuojantis man porą 
dienų, teko aplankyti šešias 
šeimas, kurios ten gyvena 
jau keletą metų. Viena šei
ma mano senos pažinties 
draugai Jonas ir Barbutė 
Markevičiai. Man juos teko 
pažinti dar gyvenant Ro
chester, N. Y. Per eilę me
tų užlaikė gražų ir didelį 
ūkį, kuris randasi tik už 
12 mylių nuo miesto rube- 
žiaus. Ten lietuvių buvo ke
lio galas, o d. Markevičie
nė ne tik viską gražiai ap
rūpindavo, bet visus sve
čius maloniai pasitikdavo 
ir priimdavo. Kada drau
gai pardavė ūkį ir išvyko į 
Kaliforniją, tai tenykš
čiams lietuviams buvo dide
lis nuostolis, nes nebeturėjo 
tinkamos vietos piknikams 
ir draugiškoms sueigoms.

Dabartinių laiku radau 
liūdna vaizdą pas d. Mar
kevičius. Barbutė neteko 
akių šviesos. Nors jos akys 
atrodo šviesios, gražios, bet 
nuo cukrinės ligos jai suga
dino akių narvelius, liko 
amžinai akla. Taipgi jos 
sveikata labai susilpnėjo, 
kad dabar jos gyvenimo 
draugas turi ją valgydinti, 
pasodinti ir abelnai viską 
prižiūrėti.

Didžiai skaudu matyti 
tokią gerą draugę tokioj 
padėtyje. Kada tai buvo 
stipri, pilna energijos mo
teris, o dabar turi baigti 
gyvenimo dienas tokiame 
nesmagume. Sužinojus, kad 
aš atvykau pas juos, Bar
butė mane su džiaugsmo 
ašaromis prispaudus prie 
savęs džiaugėsi. Taipgi ka
da reikėjo atsisveikinti, bu
vo gilus liūdesis jai ir man. 
Verta parašyti nors užuo
jautos kortelę Barbutei. Jų 
adresas: John Marks, 35393 
Ave. A., Yucaipa, Calif.

John Radęs irgą sveikata 
pašlijus. Senai kankina šir
dies negalavimas. Jo drau
gė Marytė turi daug ne
smagumo dėl savo draugo 
sunkios ligos. Dėl patikrini
mo sveikatos važiuoja į San 
Francisco S. P. ligoninę. Jis 
čia gauna veltui patarnavi
mą.

Benadas ir Petronė Ma
teliai gražiai įsikūrę, bet 
nesveikata neleidžia ramiai, 
linksmai gyventi.. Džiaugė
si, kad jiems ten gyventi 
patinka.

Marytė Mack ir jos gyve
nimo draugas labai drau
giškai mus priėmė ir galė
jom plačiai apie viską pasi
kalbėti. Marytė yra sumani 
moteris, skaito “Laisvę”, ir 
ji gerai supranta politinę 
padėtį. Rodos, jos gyveni
mo draugas nesveikuoju

Draugė Richardienė pa
sakojo, kad jos sesutė ne
sveikuoju, rengiusi pusiduo- 
ti operacijai. Draugai Ri
čardai džiaugėsi, kad šiaip 
gyvenimas einasi gerai.

Smagu buvo apsilankyti 
pas drg. Širvinskus.

Yucaipos miestelis man 
labai įdomus. Kada ten nu
važiuoji, tai atrodo kaip į 
kokį parką, nes taip visur 
apaugęs vaismedžiais, kad 
net stubų nesimato.

Miestas ir^i sparčiai au
ga. Per paskutinius metus 
gyventojų skaičius paaugo 
23 procentais. Miestas uži
ma 370 ketvirtainių mylių. 
Jau turi daug visokios pra
monės, ir namų statyba ei
na plačiu ruožtu. Tik, ži
noma, kai miestas auga, tai 
atsiranda ir visokių niek- 
šysčių.. Per praeitus metus 
buvo areštuota 242 niekšai 
už apiplėšimus, 1,000 areštų 
buvo už automobilių pavo
gimą ir betvarkės darymą.

Atsisveikinęs su draugais 
Šatais, leidaus į kelionę. 
Dienai sustojau Los Ange
lėse pas draugus. Man la
bai rūpėjo aplankyti d. 
Onutę Bernotienę. Ji tuo^ 
laiku buvo slinkiai susirgus 
važinėdama po saulėtą Flo
ridą ir Chicagą. Nuvykęs 
radau jau sveikėjant, tai 
buvo smagu pasikalbėti 
apie įvairius dalykus. Onu
tė buvo susirūpinus, kad 
gal negalės dalyvauti laik
raščių vajuje šį sezoną, bet 
dabar jau matosi jos darbo 
vaisiai, ir tikimės, kad jai 
pavyks daug darbo atlikti.

Taipgi buvo smagu susi
tikti ir daug pasikalbėti su 
Onute ir Miku Pūkiais. Mi
kas atrodo gerai susveikęs 
iš po savo ilgos ligos ir 
energingas draugas. Onutė 
taipgi linksma drauge ir 
gražiai atrodo. Su tokiais 
draugais tikrai malonu su
sitikti ir pasikalbėti.

Jurgutis Bernotas suma
nus draugas, gerai apžiūri 
stubą, taipgi gerai prižiū
rėjo savo sergančią drau
gę.

Yucaipoj oras buvo gero
kai karštas, net iki 110 
laipsnių, o sugrįžęs į San 
Francisco, radau tik 58 ši
lumos. Tokia staigi oro pa
kaita daro didelį nesmagu
mą. Linksmas parvykau į 
namus todėl, kad mūsų 
draugai visur gerai vaišino, 
kita, tai kad visa kelionė 
buvo pasekminga.

Alvinas

EASTON, PA.
Sveikinu mūsų laikraštį 

“Laisvę” nors tik su pen
kine jos auksinio jubiliejaus 
proga ir linkiu jai dar il
gus metus gyvuoti: Per 50 
metų “Laisvė” išlaikė tei
singą darbininkų liniją. 
Nors daug, sykių >,buyo re
akcijos ir lietuviškų priešų 
užpulta, bet visada kovą 
laimėjo. Aš giliai džiau
giuosi, kad “Laisvei” va
dovauja teisingi darbinin
ku vadai, v

Dar kartą linkiu “Lais
vei” gyvuoti dar daugy daug 
metų. Ir lai gyvuoja taika, 
už kurią “Laisvė” kovoja!

Eastonietis

Yucaipa, Calif.
Spalio 23 d. Damininkas 

ir Petronėlė Babiliai savo 
gražioje rezidencijoje su
ruošė “surprise party” Ro
manui ir Petronėlei Sta- 
shiams 52 metų paminėji
mui ženybinio gyvenimo. Tą 
pat dieną sukako ir 30 metų 
drgg. Babilių ženatvės su
kaktis, o Charlui Stashis, 
Damininko broliui, 68 metų 
gimtadienis.

Babiliai pakvietė arti
miausius draugus, kaip tai: 
Charles h* Mrs. Polonis, Dr. 
Charles ir Mrs. Labanus, 
Charles ir Mrs. Sabonis, 
Stanley ir Mrs. Tiknis, Ant. 
r Mrs. Janušauskai ir 
Charles Stashis. Dalyvavo 
15 asmenų.

Babiliai pagamino skanių 
valgių, kuriais pavaišino 
visus svečius. Svečiai ska
niai pasivalgė, palinkėjo ju- 
bilijatams daug laimių ir 
Igai svečiavosi.

P. Babilienė ne vien mo
ka skanių valgių pagaminti, 
bet yra labai linksma mote
ris, turi gražų balsą, tai su
sirinkusius palinksmino sa
vo dainomis. ■ ' <

Didelis ačiū Babiliams už 
suruošimą “surprise par
ty”, visiems, kurie mus pa
gerbė. Jūsų draugiškumas 
ilgam pasiliks mūsų atmin
tyje.

Roman Stashis

Scranton, Pa.
Nedėldienio popietį, 23 d. 

spalio, pas mus buvo atvy
kę draugai Grybas su Brie
džiu ir parodė keletą gražių 
tarybinės Lietuvos filmų. 
Nors diena pasitaikė lietin
ga, bet prastas oras nesu
laikė šaunios publikos, ku
ri gražiai pripildė Klubo 
svetainę. Už tai reiškiame 
padėką ir iš tolimesnių apy
linkių draugams ir drau
gėms, kurie nepatingėjo at
vykti. Ir ne tik kad atvyko, 
bet ir prisidėjo su aukomis 
kaip svečai, taip ir vieti
niai, nes po padengimo visų 
išlaidų, apie $20 liks dėl 
“Laisvės”.

Filmas visiems patiko. 
Kaip kurių kalba nebuvo 
aiški, bet kitų galima buvo 
suprasti kiekvieną žodį. 
Filmininkai gerokai įgu
dę savo darbe, savo užduo
tį atliko gerai. Prieš rody
mą kiekvieno filmo, d. Gry
bas tinkamai paaiškino jo 
turinį, o tatai pagelbėjo aiš
kiau suprasti patį filmą. Be 
to, jis kalbėjo ir apie LLD, 
aiškindamas, kokį draugija 
svarbų veikimą atlieka ap- 
švietos srityje. Jis ragino 
kiekvieną patapti jos nariu. 
Jiedu su Briedžiu ir knygų 
turėjo, kurias norintieji pa- 
sipirko.

Pirmininkavo , nese n i a i 
sugrįžęs iš Lietuvos I. Kle- 
vmskas, kuris po kiekvie
no filmo pridėdavo ir savo 
keletą žodžių, ką matė ir ką 
girdėjo bebūdamas Lietu
voje, nes filme parodomos 
nekurios vietovės, kur jam 
teko lankytis. Žiūrovai ra
miai užsilaikė per virš dvi 
valandas laiko ir dar būtų 
ilgiau stebėję, bet filminin
kai, iš priežasties ilgos ke
lionės, skubėjo, kad su die
nos šviesa, palikti miestą. 
Ačiū už jų triūsą.

Čia seka sąrašas aukoju
sių parengime:

Mankauskai ......... $5.00
V. ir O. Žilinskai .. 3.00 
Genys .................... 3.00
Po $2: K. ir A. Naravai, 

E. Motuzienė, V. ir A. Gri
gaičiai, V. Maurukas, L. ir 
M. Truikiai, P. Pėstininkas 
ir J. A. Gluoksniai.

Po $1: S. Norkus, A. Va- 
linčius, P. Indriulienė, E. 
Kasparienė, Šukiai, J. Se- 
niauskas, A. Medelienė, A. 
Jasionienė, J. Miles, I. Kle- 
vinskas, Ė. Geležauskienė, 
E. Sakevičiūtė, J. Čereškie- 
nė, O. Globičienė, O. Krutu- 
lienė, R. Janušaitis, A. Ka- 
zojeevičius, J. Mickevičius, 
M. Baušis, A. Muknickas, 
A, Petruškevičius, J. Liepa, 
A. Grušelionis, J. Stanynas, 
A. Kandraskas, A. Galinas, 
ir J. Ulozas.

Dalyvis

Lowell, Mass.
LIGONIAI IR MIRIMAI
Sunkiai sirgo S. Čižiūnas. 

Ligoninėje jam padarė ope
raciją. Dabar jau randasi 
namie, 121 Crosby St., ir 
palaipsniui sveiksta. |

Sunkiai serga R. Karso- 
kienė, randasi ligoninėje. 
Jai padarė operaciją ant 
akių, kuriomis ilgai nesvei- 
kavo- Kas galite, aplanky- 
k i t e sergančius. Linkiu 
jiems greitai pasveikti. i

Rugpiūčio 7 dieną mirė 
Levosia . BlaziOnienė (Ru- 
siutė). Gimus Lietuvoje, 
Ginakiemio kaime. Ji mir
dama paliko ligoninėje sa
vo vyrą Petrą Blazionį. Jis j 
po dviejų mėnesių sunkios 
ligos spalio 23 d. mirė.

Prie karsto buvo daug 
vainikų. Gražus būrelis 
palydėjo jį į kapines. Pali

keturis sūnus, 3 taip pagelbėjo suruošti ope
retę, didelis dėkui Aido cho
ro aktoriams ir jų mokyto
jui! Aišku, kad jie turėjo 
įdėti daug darb kad taip , 
gerai susimokyti.

KVIETIMAS

ko liūdesy 
dukras, 6 anūkes ir anūkus.

Lai jiems būna lengva il
sėtis, o šeimai reiškiu už
uojautą.
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Ir pas mus atsiranda 
žioplių, kurie gąsdina bom
bomis- Prieš kiek laiko jau
nas balsas telefonu prane
šė St. Peters bažnyčios mo
kyklai, kad ten yra padėta 
bomba. Apie 700 vaikų bu
vo iškraustyta, bet bombos 
nerado.

Vėlesniu laiku taip pat 
jaunas balsas pranešė Low- 
ellio Trade mokyklai, kad 
ten yra padėta bomba. Iš
kraustė 250 berniukų, per 
dvi valandas bombos ieško
jo, bet nerado. J. B.

Waterbury, Conn.
PADĖKA

Gerai pavyko suvaidini- 
mas operetės “Išeivis,” o 
pavyko todėl, kad visi drau
gai ir draugės nuoširdžiai 
dirbo: iš anksto platino ti- 
kietus ir garsino. M. Svin- 
kūnienė pardavė net 44 ti- 
kietus, po mažiau pardavė 
Ulozienė, Jankeli ū n i e n ė , 
Strižauskienė ir kiti.

Rengėjai taria širdingai 
ačiū tikietų platintojoms, 
visiems, kurie vienaip ar ki-

SĄSKRYDIS Už TAIKĄ ir DRAUGIŠKUMĄ
ANTRADIENI, LAPKRIČIO 8 d. 7:00 P.M.

CARNEGIE HALL, NEW YORKE
Kalbėtojai:

Rev. Stephen H. Fritchman, Los Angeles 
Shirley Graham Du Bois ir Hon. Yuri Wolsky

Pamarginimai:
Pete Seeger ir surprizinis svečio pasirodymas 

Įžanga $1,00. Bilietai dabar gaunami pas 

NATIONAL COUNCIL AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP
114 East 32nd St., New York City i

......... . jj, F •

Labai Svarbus Pranešimas Visiems 
Kurie Siunčia Siuntinius Į

Lietuvą, Arba Į Kitus Kraštus.

Artinantis Šv. Kalėdoms, mes paruošėme eilę žemi-' 
išvardintų standartinių siuntinių. Prašome patikrinti š/ 
siuntinių kainas, ir Jūs įsitikinsite, kad Jų kainos yr 

labai pigios, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

1. Pusvilnončs medžiagos penkiems vyriškiems ar
ba moteriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų, 
Pamušalų 7F2 jardo, Siūlų 5 špūles, Sagų 3 tu
zinai ir Adatų 1 pakelis................................... $49.9-'

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1
Prie to pridedama 100% vilnonės 2 medžiagos 
vyriškiems arba moteriškiems paltams. Viso
6 jardai ............................................................... 79.90

3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems arba 
moteriškiems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos trims vyriškiems! kos
tiumams. Viso 10 jardų. t
100% vilnonės medžiagos dviems moteriškoms 
suknelėms. Viso 6 jardai ................................... 99,90

4. Cukraus 20 svarų
Miltų 10 svarų
Kakao 5 svarai
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3^2 <>z-
Viso 5 svarai ..................................................... 49.90

Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos tr pristatymas 
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas 
Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet kokius kitus 
pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik papildomą muitą

Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota. Prašome įsitikinti, 
jog siunčiant per mUs Jūs tikrai sutaupote iki 50%. Papildomų 
informacijų ir pavydžių reikalu prašome rašyti lietuviškai, ir Jūs 
gausite lietuviškai atsakymą.

General Parcel & Travel Co.
132 Franklin Avenue 

Hartford, Conh.
Tel.: CHapel 6-4724
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Penktadienį, lapkričio 11 
d., 8 vai- vakare, 103 Green 
St. svetainėje, įvyks LLD 
28 kuopos susirinkimas. 
Kviečiame visus narius ir 
simpatikus atsilankyti.

Susirinkime dalyavus lie
tuviai turistai, kurie nese
niai lankėsi Lietuvoj-e, tai 
Wolteris Dūda, V. Jokubo- 
nis, K. Jankeliūnienė ir Ai
da Ablazienė. Jie pateiks 
daug informacijų iš savo 
patyrimo. Ateikite, daly
vaukite, asmeniškai su jais 
pasikalbėkite ir sužinokite, 
kaip dabar žmonės Lietuvo
je gyvena.

LLD 28 Kp. Valdyba

Detroit, Mich.
MIRĖ S- PANGONIS

'T

Mirė Stasys Pangonis, il
gai buvęs veiklus LLD kuo
pos sekretorius. Jis sulau
kė 71 metų amžiaus. Pa
šarvotas buvo Stepanausko 
šermeninėje. Pageidautina, 
kad kiti apie jo gyvenimą 
plačiau parašytų. J. L.



v

Philadelphia, Pa.
LLD 6-tos apskrities kon- 

l '\ferencija, įvykusi spalio 23, 
Chester, Pa., buvo viena iš 
didesniųjų. Tačiau delega
tų didžumą sudarė philadel- 
phiečiai. Konferencijoje da
lyvavo ir “Laisvės” gaspa- 
dorius F. Buknys.

Man konferencijoje nete
ko dalyvauti. Priežastis— 
nesveikata. B-et turiu smulk
menas ir delegatų ūpą pa
laikyti apskritį. Gerai su 
pakilusiu ūpu, bet apskri
ties veikimas praeitais me
tais buvo silpnas.

į Man prisimena L L D 2- 
1 ros apskrities praeitų metų 

konferencijos tarimas, kad 
pasiųsti savo atstovą į 6-tos 
apskrities konferenciją.’At
stovybės nebuvo. Pamiršta, 
ar kas? Čia irgi, atrodo, 
nepaisymas tarimų.

Lapkričio 11 dieną įvyks 
LLD 10-tos kuopos susirin
kimas. Kviečiami nariai 
skaitlingai atsilankyti. Tu
rime surasti būdus ateities 
veikimui. Tolimesnei veiki
mo programai mes nieko ne
turime pasibrėžę, a p a r t 
“Laisvės” vajaus. “Laisvės” 
vajus irgi turi rūpėti mums 
visiems.

Sveikintinas reiškinys, 
kad pereitą vasarą ir iki 
šio laiko LLD 10-tos kuopos 
susirinkimai įvyksta kiek
vieną mėnesį, ir jie būna 
skaitlingi pagal kuopos na
rių skaičių. Nariai verti pa
gyrimo.

Philadelphičiai turi dvi 
iš anglies srities moteris, 
kurios kalba gražiai lietu
vių kalba ir rūpinasi pro
gresyviu lietuvių judėjimu.

x Jos dalyvauja kiekviename 
susirinkime ir niekuomet 
neatsisako prisidėti su dar
bu, nors jos čia gimę ir 
augę. Tomis draugėmis yra 
Žalnieraitienė ir Pletienė. 
P r i s i m i n kite, “Laisvės” 
skaitytojai, kad laikraštį 
atsinaujinti ir užsirayti ga
lite ir pas draugus Walan- 
tus, 7905 Lister St. Jie 
mums visuomet patarnaus.

Gražu prisiminti, kad 
philadelphiečių ūpas veiki
me pakilęs. Mūsų parengi
mų lankytojai pagyvėjo, jie 
domisi ir skaitlingiau pa-1 
rengimus lanko. Ačiū 
jiems!

Streikuojanti Oil Chemic
al darbininkai padidino pi-

kieto eiles. Atomic Work
ers International unijos 
streikierių vadas ir lokalo 
sekretorius W. Wisniewski 
sako, kad kompanija atsisa
ko patenkinti darbininkų 
reikalavimus. Streikas pra
sidėjo spalių 15 d. ir jis 
paliečia 750 darbininkų.
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Philadelphijoje ir jos apy
linkėje atžymėta United 
Nations 15 metų sukaktis. 
Reikšmingas tas įvykis, kad 
mokyklos ir kitos taiką my
linčios organizacijos savose 
programose pirmoje vietoje 
stato taikos išlaikymą.

Bet yra ir tokių, kurie 
primeta Sovietų Sąjungai, 
būk ji' nenorinti taikos. To
kių mažuma.

•

Westinghouse unija pasi
rašė trejų metų kontraktą 
su samdytojais. Sutartis 
apima 6,500 darbininkų. 
Sutartis nusako, kad bus 
pakeltos darbininkams ai* 
gos.

Unija laimėjo. Jeigu dar
bininkas, išdirbęs trejus 
metus, ir bus paleistas iš 
darbo, tai kompanija turi 
paleistajam mokėti pilną 
algą po kiekvieną savaitę 
nuo išdirbtų metų.

Kaip kiekviename did
miestyje, taip ir Philadel
phijoje kova už būvį yra 
kasdieninis įvykis.

Važiuotės fėras pakeltas 
dviem centais; dabar, vie
toje 20 centų, mokėsime 22. 
Pragyvenimas kyla, nuomos 
už gyvenamuosius namus 
kyla, bet uždarbis tebesto
vi vietoje. Pilietis

Lawrence, Mass.
Šv. Laurine turėjo misij orde

rių. Po pamaldų davė statyti 
klausimus. Jie turėjo būti raš
tiški.

Viena moteris sakė, kad 
kada jos vyras sunkiai mie
ga, tai ji išima iš jo kelnių 
kišenės pinigų; klausė, ar tai 
nėra griekas. Misijonierįus 
sakė, kad jeigu tais pinigais 
apmoka bilas, kaip tai valgio 
ir kitas, tai nėra griekas. Bet 
nepatarė tą dažnai daryti, nes 
vyras gali kišenėje pastatyti 
spąstus...

Kita klausė apie satelitus. 
Jis atsakė, kad progresas- ei
na pirmyn. Dabar dar su tais 
satelitais pasiunčia į erdves 
tik gyvūnus. Bus laikas, ka-

I

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.

2.
3.

Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

5.
6.

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.

W Alnu t 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: Mulberry 5-5787
979 So. Broad St., TRENTON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street, LAKEWOpD, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621
174 Tilghman St., ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069 

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.

LYceum 5-0900 
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y.
BAker 5-5923

ANdrcw 8-8764
346 Third Ave.
PITTSBURGH 22, PA.
GRant 1-3712
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da pasiųs ir žmones. Na, jei
gu žmogus nesuprįš ant že
mės, tai žinosime, kad jis yra 
danguj, o jeigu sugrįš, tai jis 
pasakys, ką matė danguje.

Vasarinis sezonas eina prie 
pabaigos, tai už kelių savai
čių ir Maple Parkas užsida
rys. Užsidarymui turėsime 
puikų banketą. Tas banketas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 19 
d., pradžia 6 vai. vakare. Vi
sus ir visas kviečiame daly
vauti.

Lapkričio 6 d bus gera pro
ga ir “Laisvės” skaitytojams 
atsinaujinti savo prenumera
tas ir naujiems užrašyti, nes 
parke bus ne tik vietinių, bet 
ir iš toliau dalyvių. Kurių tik 
prenumerata baigiasi, tai ma
tykite mane ir atsinaujinkite.

S. Penkauskas

Great Neck, N. Y.
MŪSŲ PADĖKA

. LAP Klubas suruošė ban
ketą spalio 15 d. Kasmų- 
čiaus salėje. Banketo tiks
las buvo mus pagerbti ir 
atžymėti mūsų 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Kas galėjo tikėti, kad mes 
galėjome užsitarnauti nuo 
tiek plačios visuomenės to
kį didelį atjautimą, kad 
tiek daug susirinko dalyvių. 
Jau nekalbant apie artimus 
vietinius, daug veikėjų bu
vo ir iš Brooklyno. Buvo 
grupė Aido Choro daini
ninkų — tiek daug draugų 
ir draugių! Iš Waterbury, 
Conn., buvo Dr. J. ir K. 
Stanislovaičiai. Vakaro ei
goje tarp valgių, gėrimų ir 
muzikos (šokių), išsivystė 
gražių dainų balsai, tai
kant mus auksinio jubilie
jaus proga pasveikinti.

Gražių kalbų pasakyta su 
komplimentais man ir ma
no žmonai. Aplaikėme daug 
pasveikinimų. Daug iš to
liau nuo giminių ir draugų 
apteikėme gražių pasveiki
nimo atvirukų, taip pat ir 
dovanų. Visi kalbėtojai mi
nėjo mano visuomeninę 
veiklą- Tiesa,, aš jau per 50 
metų darbuojuosi organiza
cijose dėl apšvietos, dėl dar
bininkų būklės pagerinimo. 
Dabar esame apsigyvenę 
Huntington, N, Y, Čia ran
dasi nemažai lietuvių, ge
rų kaimynų, kurių nemažai 
dalyvavo šiame parengime. 
Mes jiems esame labai dė
kingi. Bet su Great Necko 
draugais ir organizacijomis 
darbuosiuos, kol jėgų bus. 
Tik gaila, kad Huntingtono 
lietuviai čia neturi jokios 
draugijos bei organizacijos- 
Tai buvo apsileidimas, ka
da jauni dar buvo. Bet ir 
dabar ne per vėlu!

Baigiant tą mielą pobūvį 
atžymėti, dar ir šiandien 
šilti jausmai mumyse tebė
ra nuo jūsų, draugai, komp
limentų ir sveikinimų. Mu
du to neužmiršime nieka
dos.

Esame dėkingi LAP Klu
bui už tiek daug įdėtų pa
stangų suruošimui tokio 
sėkmingo banketo. Visiems 
už atsilankymą ir sąjausmą 
link mūsų tariame gilią 
širdies dėką.

Negalime atsidėkoti savo 
vaikams — dukteriai Aldo
nai, žentui Matui ir anū
kei Dianai už dovanas, už 
tortą ir papuošalus—gėles,

Pranas ir Joana 
Klastawskai

Milanas, Italija. — Mirė 
Dimitris Mitropoulos, buvęs 
Amerikoje orkestrų vadas.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
-—Sustreikavo 200,000 me
talo darbininkų. Jie reika
lauja pakelti algas 50 pro
centų.

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės 

Grupe nusamdo busą va
žiuoti į “Laisvės” metinį 
koncertą, kuris įvyks lap
kričio 6 d., Brooklyn, N. Y. 
Buše yra labai daug vietos. 
Norintieji važiuoti būkite 
prie Liet. Tautiško Namo 
lapkričio 6 d. (šį sekmadie
nį) 8 vai. ryto. Kaina į abi 
puses tik $10.

G. Shimaitis

Lewiston-Auburn, Me.
MINNA WILDNER
Spalio 19 d. iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė mūsų ilga
metė “Laisvės” skaitytoja 
ir LDS 45 kuopos narė 
Minna Wildner, 70 metų 
amžiaus. Velionė nesveikavo 
jau per keletą metų. Sun
kiai dirbdama, turėjo ir ge
rų santaupų. Bet nelaimė 
tame, kad neteko gyvenimu 
pasigrožėti. Gimusi Latvi
joje, 1890 m. balandžio 16 
d., duktė Jono ir Mikalinos 
Egi i t.

Amerikon atvažiavo (kaip 
ir visi emigrantai, svetur 
laimės ieškoti) 1914 m.

Tapo palaidota Laisviečių 
Kaimelyje, Ąžuolų Kalnelio 
kapinėse. Liūdesyje liko ve
lionės gyvenimo draugas 
Petras Wildneris ir brolis 
Peter Egit, Latvijoje. “Lais
vės” jubiliejaus proga Pet
ras Wildneris aukoja $5. 
Taipgi dėkoja visiems už 
gėles ir patarnavimą, grab- 
nešiams ir gaspadinėms už 
priruošimą užkandžių grį- 
žusiems nuo kapinių. LŲS 
45 kuopos nariai ir publika, 
kurie dalyvavo šermenyse 
ir palydėjo į paskutinę ke
lionę, reiškiame gilią užuo
jautą Petrui.

A. Apšegienė

Toronto, Canada
Kanadiečiai suaukojo $200 

’’Laisves” paramai
Kanados Lietuvių Litera

tūros Draugijos Toronto 
kuopos šauktame mitinge, 
kur kalbėjo rašytojas R. 
Mizara ir buvo rodyti lie
tuviški f i 1 m a i, čia Ka
nados pažangieji lietuviai 
suaukojo laikraščio “Lais
vės” paramai $200. Auko
jo sekančiai:

Po $10 aukojo: A. Petro
nis, J. Valaitis, K. Kilike- 
vičius, Prol-et - Aras, A. Y. 
lienė ir priduota nuo mont- 
realiečio J. Lesevičiaus.

Po $5 aukojo: Pov. Pa
juodis, J. Šinkūnas, K. Pem
pė, Pet. Pajuodis, S. Kap- 
tainis, Z. Janauskas, J. Ro- 
žukas, F. Bočiulis, J. Ra- 
čys, J. Morkūnas, S. Poš
kus, J. Grigaliūnas, H. Da- 
brovolskienė, Ch. Morkūnas 
ir priduota nuo P. Gutaus
ko

Po $3 aukojo: J. R. K., 
Z. Jakavičiene,' P. Lauru- 
sevičius ir A. Maldaikienė.

P, J, Astylai—$2,50.
Po $2 aukojo: S. Kuisis, 

J, Valūnas, J. Lisauskas, 
A. Juozaitis, A. Jurgutaitis, 
M. Subačius, J. Morkis, M. 
Purienė, J. žiulys, J. Ar- 
šauskas, A. Morkis, J. S. Ke- 
vėžai, V. Vitkus, P. Kar
pavičius ir P. Mockaitis.

Po $1 aukojo: P. Stukas, 
P. Šimkus, P. Samoąka, J. 
Žukauskas, A. Galinaitis, 

iV. Žilinskas, P. Bepirštis, 
A. Sultonas, N. Damašienė, 
Ch. Urbšas, P. Jasiūnas, 
J. Vilkelis, J. Martinonis, 
J. Leskevičius, Ch. Naruše
vičius, V.' Masienė, M.' Tur
kus, F. Vinskas, J. Maskelis 
ir priduota nuo montrealie- 
čio Westmonto Jurgio.

T. Rimdžius—50 c.
Gauta dvi naujos prenu

meratos ir .; keletas atnau
jintų. Ks.

t

So. Boston, Mass.
Kvietimas į banketą

Trys organizacijos: LDS, 
LLD ir ALPK lapkričio 6 
d., 1 vai. rengia banketą. 
Šis balius bus pradžia mū
sų laikraščio “Laisvės” 50 
metų gyvavimo minėjimui. 
Auksinis laikraščio jubulie- 
jus ir su juo vedamas fi
nansų sukėlimo bei naujų 
skaitytojų gavimo vajus, 
svarbu gerai atlikti.. O tą 
galima padaryti tik su visų 
“L.” skaitytojų bei simpa- 
tikų pagalba. Todėl, kas 
dar galite paeiti ir norite, 
kad darbininkų reikalais 
besirūpinąs laikraštis gy
vuotų, ateikite į stropiai 
rengiamą balių.

Kalbant apie pačius pie
tus, jie bus labai geri: Prieš 
valgį dėl apetito išmesime 
po mažiuką, valgysime deš
ras, kalakutieną ir hamę su 
priedais. Tai rodos, kad iš 
tiek “patrovų” ir mažai be
galintieji valgyti, turėsime 
iš ko pasirinkti.

Dar kartą primenu, kad 
banketas įvyks šio sekma
dienio pirmą valandą, 318 
West Broadway, South 
Bostone. Komisija iš devy
nių asmenų kviečia visus 
atvykti, pavalgyti, ir popie
tę linksmai su mumis pra
leisti.

A. Kandrašk'a

Gyvy organizmu 
elektra

Daug kam teko stebėti ne
paprastai gražų reiškinį — 
jūrų švitėjimą. Žydrios, 
žalios ir raudonos ugnys gi
liai nušviečia jūrų vandenį.

Šios paslaptingos šviesos 
šaltinis — įvairūs jūrų gy
vūnai: pintys, medūzos, vė
žiagyviai, moliuskai, taip 
pat kai kurios žuvų rūšys...

Jūroje yra gyvūnų, ku
rie elektrą panaudoja apsi
ginti nuo grobikų ir silp
nesniems gyvūnams medžio
ti. Žinoma, kad tropinėse 
jūrose veisiasi elektrinės 
rajos. Šios žuvys siekia apie 
6 pėdas ilgio, jos turi spe
cialius “elektrinius” orga
nus, esančius galvos šo
nuose, po oda. Šie organai 
yra savotiškas elektros aku
muliatorius. Jie sudaryti iš 
teigiamai ir neigiamai 
įelektrintų raumenų plokš
telių ir drebutinės medžia
gos, kuri atlieka elektroli
to vaidmenį.

Rajų “elektrinių” organų 
srovės įtampa ir galingu
mas gana nemaži. Jie duo
da iki 300 voltų įtampos ir 
7-8 amperų galingumo sro
vę.

Elektros krūviais rajos 
nubaido plėšrūnus, pritren
kia smulkius dugno gyvū
nus, kuriuos paskui prary
ja. (

“Darbininko” peckelio melai
Pranciškonų “Darbinin

ko” korespondentas pasiga
vo turistę V. Zlatkienę (iš 
Rochester, N. Y.), kuri bu
vo šią vasarą nuvažiavus į 
Lietuvą su turistų grupe. 
Jeigu šita turistė būtų pa
dėjus savo parašą po šita 
korespondencija, kuri ėjo 
per tris “Darbininko” nu
merius, tai gal būtų galima 
kiek kreipti dėmesio. Bet 
čia “D.” korespondentas iš
pūtė didžiausią muilo bur
bulą!

Š. m. spalio 21 d. “Dar
bininko” laidos pirmame 
puslapyje stambiomis juo
domis raidėmis įtalpino tą 
neva žinią. Na, ir ką gi ji 
pasakė tam savo korespon
dentui? Nė pati nežinanti, 
kaip ji pakliuvo į šitą ke
lionę.

Tai pirmas melas. Kuris 
žmogus rengėsi į kelionę, ži
no, kokio prisirengimo rei
kėjo. O gal ji buvo prievar
ta išvežta į Lietuvą?

Ji nieko ten gero nema
tė, nors buvo Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Nidoje ir 
Palangoje. Bet ji nieko 
nepasakė šitam savo kores
pondentui., ką ji ten matė. 
Bet, baigdamas, visgi pasa
kė: “V. zlatkienė savo ke
lione labai patenkinta.”

Jeigu ji tą rašinį skaitė, 
tai skaitydama turėtų raus
ti iš gėdos, kaip “Darbinin
kas” pastatė ją melage.

“Viešbučiuose kalbėdavo 
labai tyliai, nes V. Z. pa
stebėjusi, kad kambariuose 
palubėje yra dvi-trys mik
rofono skylutės.” Tikras 
melas. Lietuvos viešbučiuo

Philadelphia, Pa.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šių metų lapkričio 4 dieną sukankaJ vieneri metai 
kai mirė mano mylima gyvenimo draugė 

ir gera motina.

Ona Misikonienė-Mason
Lai būna Tau, mūsų brangioji,, amžina ramybė. 

O mes nepamiršime tavęs niekados.
Vyras Kazimieras 
Sūnus Edward

FILMAI IŠ LIETUVOS
OZONE PARK, N. Y. — Lapkričio 19 d., Kultūri

niame Centre, 102nd St. ir Liberty Avė. Pradžia 7:30 
v. vakare.

NEWARK, N. J. — Lapkričio 20 d., Rusų salėje, 
kampas 17th Avė. ir 18th St. Pradžia 2:30 po pietų.

Haverhill, Mass. —Lapkričio 26 d. L.P.G. Klubo sa
lėje, 324 River St., Pradžia 6:30 v. v.

LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d. Lietuvių salėje, 
Pradžia 7 v. vakare.

Rumford, Me. — Gruodžio 4—5 (vieta ir laikas 
dar nenurodyta).

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y;

se lubos yra gana aukštai. 
Tą gali pasakyti visi turis
tai, kurie buvo nuvykę Šią 
vasarą Lietuvon.

V. Z. labai negražiai pa
melavo tam savo korespon
dentui, ir tas jai garbės ne
daro prieš tą visą grupę, su 
kuria ji važinėjo po Lietu
va.

Šis “D.” korespondentas 
tiek pliauškalų prirašė, pri
sidengęs V. Z vardu, kad 
net šlykštu!

“Bet vis dėlto dabar Lie
tuvoje esą geriau. Prie Sta
lino 2-3 , negalėdavo pasi
kalbėti, o dabar jau ir pa
sikalbėti, ir pasiskųsti, ir 
pakritikuoti galima.” O V. 
Z. sako, kad jos viešbučio 
kambaryje buvo 2-3 mikro
fonai. Kas nors klausėsi, 
kai ji miegodama knarkė, 
ar ne?

O ant pat galo sako:
“Visi sutiktieji Lietuvoje 

lietuviai prašė perduoti vi
siems Amerikos lietuviams 
nuoširdžius sveiki n i m u s . 
Bet tai jie pasakė ne vie
šai, paslapčiomis. Viešai to 
jie negalėtų pasakyti.”

Tai jau melas ant melo.
Kaip ta moteris galėjo 

duotis, kad jos vardu pran- 
siškonai- tokius melus skleis
tų?!

Pirmos gr. turistas 
J. Gaidys

" — ■■■■ — v .................. ■

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad jeigu kubiečiai bandys 
atsiimti Guantanamo JAV 
laivyno bazę, tai JAV ka
riaus prieš Kubą.



Dar vienas lietuviškas kapas gražiose Cypress Hills kapinėse
Praėjusį pirmadienį, spa-1 gražiai užaugino sūnų Vy

liu 31 d., iškilmingai tapo 
palaidota tauri lietuvaite, 
nuoširdi pažangietė Anasta
zija Žilinskienė. Su ja at
sisveikinti ir i amžina atilsi 
palydėti susirinko skaitlin
gas jos giminių, draugų ir 
pažįstamų būrelis.

Draugė Žilinskienė mirė 
ves tesulaukusi 63 metų 
amžiaus. Tasai baisusis 
žmonių žudytojas vėžys be 
laiko pakirto jos sveikatą ir 
užgesino jos gyvybę. \ arg- 
šelė sirgo sunkiai ir gana 
ilgai. Vėžys buvo įsimetęs 
į jos vidurius, Gydytojai 
bandė gyvybę išgelbėti prieš 
keletą savaičių padarydami 
operaciją, bet visos pastan
gos buvo veltui.

Velionė Anastazija Lietu
voje paėjo iš Zapiškio apy
linkės, Vilimų kaimo. Dar 
jaunutė būdama 1912 me
tais atvyko į Ameriką, lai
mės i c naujo gyvenimo ieš
koti. Toji gi jos laimė, kaip 
ir didelės daugumo ateivių 
iš Lietuvos, susidėjo iš ne
lengvu dirbtuvės d a r b u 
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rauta ir dukrelę Aldoną 
Ypatingai Aldona Žilins
kaitė plačiai žinoma Didžio
jo New Yorko lietuviu ko-
Jonijoje- Būdama gabi ir 
žymi muzikė ir lietuviško
jo meno mylėtoja, dar jau
nutė tebebūdama Aldona 
pei keletą metų vadovavo ir 
mokė mūsų Aido Chorą. 

'Tai didžiai gerbiama ir gi
liai mylima čia gimus ir au
gus lietuvaitė. Savo bran- 

igiosios mamytės netekimas 
lyra Aldonai baisiai skau- 
Įdus smūgis. Giliai liūdi ir 
jos gyveninio draugas An
drew Henderson, velionės 
žentas, ir jų gražiai beau
gąs sūnelis. Sūnus Vytau
tas, jo žmona Olga ir du jų 
vaikučiai taip pat skendi 

I dideliame liūdesyje.
Velionė Anastazija buvo 

I ilgametė “Laisvės” skaity- 
'toja. Jos mylimas gyveni- 
i mo draugas ir ilgametis 
laisvietis ir aidintis Vincas 

: Žilinskas mirė prieš pus
trečių metų ir ilsisi tose pa

tčiose Cypress Hills kapinė-

Horse užeigą ant Jamaica 
Ave. pietauti.

IViūsų giliausia užuojauta 
Anastazijos Žilins k i e n ė s 
sūnui Vytautui, marčiai Gi
gai, jų vaikučiams, dukrai 
Aldonai Henderson, žentui 
Andrew ir jų sūneliui, taip 
pat giminėms ir prieteliams 
bei draugams. O tau, mie
la drauge, lai būna lengva 
amžinai ilsėtis šios šalies 
šaltoje žemelėje, per anksti 
užbaigus gražų, didžiai 
prasmingą pažangios lietu
vaitės gyvenimą- Rep.

A isi j metinį “Laisvės’* 
koncertą!

Laik r a s č i o “Laisvės” 
metinis koncertas jau čia 
pat.

Jis įvyks sekmadienį, lap
kričio 6 dieną Schwaben sa
lėje Brooklyne.

duoną užsidirbant. Ir dirbome.
jinai per daug, daug metų. | Išlydint iš Šalinsko kop- 
Daugiausia dirbo siuvėja. Įlyčios ir ant kapinių trum-

1917 metais Anastazija ’pai apie velionę pakalbėjo 
ištekėjo už Vinco Žilinsko. A. Bimba. Po visų apeigų 
Tuoj susilaukė Šeimos — palydovai pakviesti į White

IŠVENGĖ STREIKO
Streikas grasino “New 

York Times”, “The World- 
relegram-Sun”, “Mirror”, 
“Daily News”, “Herald- 
Tribune”, “Post” ir “The 
Journal-American” laikraš
čiams.

Bet paskutinę valandą 
laikr. leidėjai ir unija susi
tarė. Sutartis liečia apie 6,- 
000 Newspaper Guild uni-1 
jos narių. Algos pakeliamos ■ 
nuo $2.50 iki $7 per savaitę.; 
Kontraktas pasirašytas iki! 
1962 m. spalio 32 dienos.

Pirmiau taip vadinami 
“office boys” gaudavo po j 
$58 per savaitę, o patyrę I 
reporteriai iki $160.55.

AMELIA YOUNG—Sopranas

Prasidės 3 vai. popiet.
Draugai ir draugės lais- 

viečiai!
Kviečiame jus visus daly-

lyvauti koncerte, pasi
džiaugti menine programa, 
susitikti su savo pažįsta
mais ir draugais ir kartu 
paremti savo laikraštį.

Koncertas bus puikus, 
tikrai liaudiškas. Išgirsite 
puikių lietuviškų dainų, bus 
ir akordeonistas.

Dainuos mūsų Aido cho
ras, atvyksta į koncertą ga
lingas Brocktono lietuvių 
vyrų choras, kuris vadina
si Vyrų Dailės Grupė. Bus 
Aido moterų kvartetas. Tu
rėsime gerus solistus daini
ninkus.

Draugai “Laisvės” skai
tytojai! Prašome ne tik jus 
pačius atvykti į koncertą; 
prašome paraginti visus ki
tus lietuvius, kurie “Lais
vės” dar neskaito, kad jie 
dalyvautų.

Kviečiame visus, iš arti ir 
is toli, būti mūsų laikraš
čio metinėje tradicinėje me
no šventėje!
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LAISVĖS; KONCERTAS Ii
«•»

Vyrų Dailės Grupė, vadovaujama Al. Patsus, iš Brockton, 
Mass., dalyvaus šio koncerto programoje

Su jais atvyks pilnas busas svečių iš Bostono apylinkes

ADMIROLAS APIE TSRS 
SUBMARINES

New Yorkas. — Admiro
las W. R. Rabornas sako, 
kad Tarybų Sąjunga turi 
galingiausią povanden i n į 
laivyną. Jis sako, kad ji tu
ri daug atominės jėgos sub- 
marinų, kurie gali šaudyti 
raketomis.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje Sal
vadoro delegetas Dr. M. R. 
Urquia pareiškė, kad nau
joji Salvadoro vyriausybė 
pilnai laikysis Vakarų po
litikos.
f

i
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NAUJAS IR DIDELIS
T. SĄJUNGOS LAIVAS
Maskva. — Nikolajevo 

prieplaukoje, Juodųjų jūrų 
pakraštyje, nuleistas nau
jas laivas banginių medžio
jimui. Jis yra 44,000 tonų 
įtalpos. Taip pat neseniai 
ten buvo nuleistas kitas 
laivas “Sovietskaja Rusi
ja”, kuris yra 7,500 tonų 
įtalpos.

New Yorkas. — J.T? 
Asamblėjoje Kubos delega
tas sakė, kad Niksonas ir 
Kennedy kursto JAV prie 
užpuolimo ant Kubos.

'y FtfJh , ♦ T. t v . i rt. .• y... m imi j

Brooklyn, N. Y.
MIRUS

Anastazijai Žilinskienei
Reiškiame giliausią užuojautą liūdesyje likusiems 
jos dukrai Mrs. Aldona Anderson, žentui Andrew 

Anderson, sūnui Vytautui Žilinskui ir marčiai 
ir anūkėliams.Olgai Žilinskienei

J. GRYBAS

V. VAZNYS

G. KLIMAS

P. GUSTAITIS

WM. SKUODIS

K. SUKACKIENĖ

M. SUKACKAITĖ

J. ir M. PURVĖNAI

F. ir M. KRUNGLIA1

J. KAIRYS

A. BAL1ČIŪNAS
K. RUŠINSKIENĖ

J. GUOGA

ALB. MIKALAUS

A. YAKŠTYS
I. IMPON1S

P. MAžILIS
L. ANDERSON

R. LENZ
P. ir N. VENTAI

CIT. BALČIŪNAS

B. N. SKUBLINSKAI

K. L LEV ANAI

S. GRIŠKUS

ana

Nuoširdi padėka
Dėkoju Lietuvių Meno 

Sąjungai, jos darbuotojams 
ir visiems, kurie prisidėjo
te pastatyti mano brangaus 
brolio Prano Balevičiaus 
atminimui paminklą ir 
įvykdėte jaudinančiai gra
žią meno popietę.

Labai dailiai BrooRlyno 
Aido choras ir solistai dai
navo mano brolio kompozi
cijos, Mildredos Stensler 
sumokytas, daineles. Rojus 
Mizara apibūdino brolio 
gyvenimo ir kūrybos kelią. 
Jonas Juška pasakė gedulo 
kalbą ir eiles.

Visiems už viską nuošir
dus ačiū!

Taip pat didžiai esu dė
kinga Beatrice ir Klemen
sui Briedžiams už svetingą 
draugiškumą.

Margaret Carter 
(Balevičiūte) 

Murrysville, Pa.
I ■

Spalio revoliucijos 
minėjimas

Antradienį, lapkričio 8 d., 
Carnegie Hall, Niujorke, 
įvyks Spalio revoliucijos 
minėjimas. Rengia National 
Council of American-Soviet 
Friendship.

Prasidės 8 v. v.
Sakys kalbas įžy m ū s 

amerikiečiai: Kunigas Ste
phen R. Fritchman, iš Los 
Angeles, taipgi rašytoja 
Shirley Graham Du Bois, 
niujorkietė, ir kiti. Dai
nuos įžymusis menininkas 
Fete Seeger su savo grupe. 
Bus ir daugiau pamargini- 
mų. Įėjimas — $1. Sėdynės 
nenumeriuotos. Kas pir
miau į salę ateis, tas gaus 
geresnę vietą, r >
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SUSIRINKIMAS

V— uz —
TAIKĄ ir DRAUGYSTĘ
ANTRADIENI LAPKR. 8

Pradžia 7 vai. vak.

CARNEGIE HALL
KALBĖTOJAI:
The Rev. Stephen II. Fritchman 

iš Los Angeles
Jack Spiegei 

Darbo Unijų Vadas 
iŠ Chicagos

Shirley Graham DuBois 
Autorė

The Hou. Yuri Woiaky 
USSR Ambasadorius

Jessica Smith
New World Apžvalgos Redakt. 

ir
Vakaro Pirmininkė

PROGRAMA:
Pete Seeger 

ir
Surprizinis Pasirodymas 

Artistų

Pastaba — Programa prasidės 
anksti. Bus pranešimai rinkimų 
rezultatų susirinkime. Galėsite 
grįžti namo laikų prie savo te
levizijos ir radijo, sužinoti pasku
tinius rezultatus.

Įėjimas $1.00

NATIONAL COUNCIL OF 
AMERICAN-SOVIET 

FRIENDSHIP 
0------------------------------------------------------b

Po miestą pasidairius
Ant Sheepshead bulvaro 

sunkvežimis išlėkė ant šali
gatvio ir tris žmones sužei
dė. Vairuotojas L. Eber sa-T 
ko, kad neteko kontrolės.

Netekęs kontrolės auto 
nėrė po H ewes St. stoties 
laiptais ir savo “nešimi” 
laiptus kilstelėjo. Turės dė
ti stulpams naujus pagrin
dus. Auto keleiviai nuvežti 
į ligoninę.

Policija suėmė dar septy
nis asmenis, kaltindama 
narkotikų platinime. Tai vis 
rezultatai suėmimo Gua- 
temalos ambasadoriaus M. 
Rosal, nes pas jį surado pla
tintojų vardus ir antrašus.

Taksio vairuotojas John 
Souris vežė j ligoninę Mrs. 
Ruth Spaulding. Kelyje 
taksis susimušė su kitu au- 
tomobiliumi. Moteris pri
statyta į ligoninę tuojau* 
pagimdė kūdikį. Motina ir 
naujagimis jaučiasi geraį.

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienam vyrui kamba

rys, Richmond Hillyj arba Ozone 
Parke. Turintieji prašomi pranešti 
Laisvės" raštinei.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio (Nov.) 11 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Bus iš
duotas raportas iš rodytų paveiks
lų .taipgi raportuos delegatai iš 
įvykusios LLD 6-tos apskrities kon
ferencijos. Turėsime pasitarti dėl 
veiklos ateičiai. Tad visi nariai 
malonėkite atsilankyti j šį susirin
kimą. J. S. (89-90)

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 11 d., 7:30 vai. vak., Kul
tūros Centre. Turime keletą svar
bių klausimų svarstyti. Prašome 
visus narius dalyvauti. Valdyba

(89-90)

BROCKTON, MASS. A 
■' ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
7 d., Liet. Taut. < Nąmo kambarįuO- 
se, 8 Vine £t., 7::30 vai. vakare. 
Visi kuopos naciai būkite susirinki
me. Kurie neatsiėmėte knygų “Ei
kite, mišios jau pasibaigė,’’ ir 
"Žvilgsnis j praeitį," ateikite ir at- 

siimkte. G. Shimaitis (88-89)

OZONE PARK
LLD 185 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
9 d., 7:30 vai. vak., "Laisvės" 
salėj.

Kurie dar nesate gavę knygos 
“Žvilgsnis į praeitį," būtinai ateiki
te ir pasiimkite. Kp. Valdyba

(88-89)

ROCHESTER, N. Y.
šeštadienį, lapkričio 12 d., įvyks 

Gedemino Drausgystės metinė va
karienė, 6:30 va), vak. Nariai ar 
eis ar ne, turės mokėti. Maloniai 
kviečame vsus dalyvauti, vietinius 
ir iš apylinkės, binghamtoniečius, 
torontiečius. Gera muzika, visi bū
site maloniai priimti prie skanios 
vakarienės. Rengėjai. (88-89)

Siųskite Giminėms Dovanų Paketus Švenčių Proga
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—-1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PI. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. —- 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turimo Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 397A West Broadway
Baltimore 31, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrow 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER,

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5104 
11601 JoS. Campau Avė. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TO»vnsend 8-0298 DUnldrk 5-6550
N. J. Tel. CLiford 7-6320

126 Tilghman St., ALLENTOWN, PA., Tel.: HEmlock 5-0415
1028 Kenilworth Avenue, CLEVELAND 13, OHIO. Plume: PRospect 1-0696 

558 Hudson Aveųue, ROCHESTER 5, N. Y. Phone: BAker 5-4210 
1409 W. GENESSE STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5386

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., lapkričio (Nov) 4, 1960

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu j Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
IŠVYKSTA KAS MĖNESĮ
Pavieniai Vyksta Kasdien^.

Lankyk Miestus 
arba

Aplankyk savo Gimines
Smulkiau informuokis

COSMOS
TRAVEL BUREAU
45 W. 45th Street

New York 36, N. Y.
Tel. Circle 5-7711
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