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METAI 49-j i

KENNEDY IŠRINKTAS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTUA
1.

J

Kas džiaugtasi?
Tautininkai nuliūdę. 
Kodėl Kennedy laimėjo?

Rašo R. Mizara
Na, tai jau ir po rinkimų ! 

x John F. Kennedy bus J 
naujas mūsų šalies prezi-j 
degtas.

Atmesdami N ik šoną,: 
JAV piliečiai atmetė tą po-j 
liriką, kurią vykdė respub-1 
likonų administracija.

Žiūrėsime, kokios politi-j 
kos laikysis naujoji, denio-i 
Kratų part’jos valdžia.

______ ._______

Turiu pasakyti, kad res-' 
publikonai paskutinėmis! 
rinkiminės kampanijos die-j 
nomis dėjo didžiausias pa-1 
stangas suagituoti ameri- i 
kiečius, kad balsuotų už j 
Niksona. 

4

Demokratei laimei o;
1.960 mefe rinkimus

Kiaiįos progresas 
laika ir vienybe4

F

Pats prezidentas Eisen- 
howeris metėsi darban, ma
nydamas savo prestižu iš
gelbėti savo bičiulį. Nieko 
neišėjo!

Reikia atsiminti, kad 
Nšksonas savu laiku buvo 
aržus reakcininkas; tik pa
staruoju metu jis pradėjo 
joti liberaliniu arkliuku.

Kadaise tautininkų “Dir
va” rašė: kas balsuos už 
Kennedį, tas balsuos už N. 
Chruščiovą, A. Bimbą ir R. 
Mizara.

Pasirodo, dauguma bal
suotojų balsavo už juos. 
Vadinasi, einant tautinin
kų laikraščio pareiškimu, ir 
šiuos žodžius rašanty s i s 
gavo daug piliečių balsų!..

Žinau, rinkimų pasekmė
mis džiaugiasi Kennedy, 
bet nežinau, ar jomis džiau
giasi Chruščiovas ir Bimba.

Šiuos žodžius rakantysis 
dar nesidžiaugia: tik už 
metų, už poros bus galima 
pasakyti, išmintingai ar ne
išmintingai JAV piliečiai 
nadarė, lapkričio 8 dieną 
nubalsuodami taip, kaip nu
balsavo.

Lietuviškieji tautininkai 
smarkiai sielojosi už Nikso- 
nh išrinkimą. Tik “Vieny
bės” leidėjai, J. ir V. Tys- 
liavai, žinojo, kad rinkimų 
jiedu neprakiš: jis stojo už 
Kennedy, o ji—už Niksona.

Tautininkus krėtė baime 
dėlto: kas bus, jei išrinkta
sis Kennedy Valstybės sek
retoriaus pareigoms pa
skirs Adlai Stevensoną?..

O jis tai gali padaryti. 
Senate bus demokratų dau
guma, tai jie užgirs bent 
kokį tai vietai paskirtąjį.

•
Netenka nei sakyti, kad 

J. F. Kennedy buvo išrink
tas vyriausiai dėl to, kad 
jis pasisakė: (1) už medi
cininės pagalbos nemokamą 
teikimą seno amžiaus žmo- 
nlms, (2) už tai, kad dar
bininkams minimum alga 
įstatymu būtų nustatyta 
$1.25 valandai.

Rinkimai praėjo.
Praėjo ir tas didžiulis

Washingtonas. — Demo
kratų partija laimėjo prezi
dentinius, kongresinius ir 
kitu valdininku 1960 metų 
rinkimus. John Kennedy iš
rinktas Jungtinių Valstijų 
prezidentu ir Lyndon B. 
Johnson — viceprezidentu. 
Demokratai laimėjo daugu
mą ir Kongreso narių, tai 
yia, senatorių ir kongres- 
manų.

Laikraščiui einant į span-1 Balsavimuose dalyvavo 
dą mes dar neturime visų ’ apie 64,000,000 žmonių. 1900 
smulkmenų, jos bus vėliau' metais dalyvavo tik 13,577,-
paskelbtos. žmonių balsais; 571, 1956 metais — 61,616,- 
Kennedy turi nedidelę dau-'63O.

Nusigando palyginę Tarybų 
Sąjungos ir JAV gamybą

Washingtonas. — Johns 
Hopkins universitetas pa
ruošė JAV armijos virši
ninkams faktus apie Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų gamybą, gynybos 
jėgas ir lenktynes šaltąja- 

,me kare. Raportas rodo, 
kad jeigu JAV nepadarys 
tam tikrų žingsnių pirmyn, 
o ypatingai nepakels 25 
procentais savo dabartinę 
gamybą, tai už kelerių me
tų Tarybų Sąjunga jas pra
lenks.

Universiteto raportas ro
dei, kad dabartiniu laiku 
Tarybų Sąjungos ekonomi
nė gamyba du kartus grei
čiau auga, negu JAV.

Kas dėl išlaidų gynybos

SUSKILO SUOMIŲ 
DARBO UNIJOS

Helsinkis. — Vienuolika 
darbo unijų, kurios turi 
virš 41,000 narių, atsimetė 
nuo Darbo federacijos ir 
suorganizavo savo centrą. 
Suomių Darbo federacijoje 
vra įsigalėję dešinieji socia- 
hstai.

triukšmas, kurio reikėjo 
klausyti rinkiminės kampa
nijos metu.

Kas dabar?
JAV žmonės turi rimtai 

kalvoti apie įkūrimą didžiu
les liaudiškos partijos, ku
rią sudarytų darbininkai, 
farmeriai ir darbo inteli
gentija.

Abidvi senosios partijos 
— stambiojo kapitalo par
tijos, nežiūrint to, kad prie 
demokratų partijos prisi
šliejo darbo unijų vadovy
bė.

Kai kurie rimtesni, toliau 
numatą profsąjungų vadai 
jau kuris laikas kelia klau
simą dėl trečiosios partijos 
organizavimo.

Amerikos liaudžiai nerei
kia vilktis kapitalistinių 
partijų uodegoje. Ji turi at
sistoti priešakiu su savo 
partija.

gumą, bet pagal elektorius 
jis skaudžiai sumušė Nik
sona.

Kennedy yra 43 metų 
I amžiaus. Už jį jaunesnis 
buvo tik Theodoras Roose- 
veltas, kada jis užėmė prezi
dento vietą po McKinley 
nužudymo, nes tada Roose- 
veltas buvo tik 42 metų. 

I Kennedy yra pirmasis JAV 
! katalikas prezidentas.

reikalams, tai JAV 1959 
metais išleido $46,000,000,- 
000, sako, kad apie tiek pat 
išleido ir TSRS.

Kas dėl to, kuri šalis turi 
daugiau pasisekimo “šal
tajame kare”, tai raportas 
sako, kad abidvi lygiomis 
yra.

Universitetas sako, kad 
Tarybų Sąjungoje, prie so
cialistinio gamybos tvarky
mo, yra daugiau pagamina
ma su tokiu pat kiekiu tech
nikinių įrengimų, negu 
JAV. Taipgi žymi ir tą, 
kad Tarybų Sąjungoje la
bai daug pasiekta techniko
je, mokslo šakose, žmonių 
sveikatos stovyje ir kitose 
gyvenimo šakose.

Brazilijoje streikas 
ir karo stovis

Rio de Janeiro. — Bra
zilijoje streikuoja apie 2,- 
000,000 laivakrovių, gele
žinkeliečių ir kitų darbinin
kų. Jie reikalauja pakelti 
algas, pagerinti darbo sąly
gas ir kelia politinius rei
kalavimus. Streikieriai už
stojo Kubą ir nešiojo vėlia
vas su obalsiais: “Get out 
of Cuba Yankee!”

Valdžia pašaukė į Sao 
Paulo misstą 50,000 karei
vių ir jūrininkų. Ji arešta
vo apie 100 streiko vadų.

Washingtonas. — Prezi
dentinių rinkimų dieną or- 
laivynas iššovė du satelitus, 
pritaikytus “išso vi m u i” 
žmogaus, vieną Floridoje, 
o antrą California valstijo
je. Bet abu satelitai su
sprogo ir nukrito. 

. y,, — .. . .

Atlanta, Ga. — Mirė ge
nerolas Van Horn Mosley, 
buvęs JAV i9-tos armijos 
komandierius.

Maskva. — Maskviečiai 
karštai pasveikino ameri
kietį pianistą Byroną Jani- 
są.

J ŪBILIEJINĮS 
'LAISVES' VAJOS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
Punktai

Brooklyno vajininkai ........................................ 2761
New Jersey vajininkai ...................................... 2188
Philadelphijos vajininkai ................................... 1342
Waterbury, Conn., vajininkai ............................. 876
Miamės vajininkai ............................................... 796
LLD 26 kp. Moterų sikyr., Binghamton, N. Y. ... 775
Antanas, Elizabeth, N. J.......................................    734
S. Penkauiskas - J. Blažoms, Lawrence-Lowell, M. 552
Les Angeles vajininkai ........................................ 468
Worcesterio vajininkai ......................................... 452

Great Neck, N. Y., Vajininkai 576
Chester, Pa., Vajininkai ........ 540
New Britain, Conn., ............ 480
Rochesterio Vajininkai 410
So. Bostono Vajininkai ........... 410
Chicagos Vajininkai ................ 336
L. Tilwick, Easton, Pa. ......... 288
Vera Smalstienė, Detroit, Mich. 288

Brooklynas pirmoj vietoj. Kaip žinoma, Brooklyno vy
riausias vajininkas yra Julius Kalvaitis. Jis gražiai dar
buojasi vajaus reikale. Šį sykį jam daug pagelbėjo R. 
Mizara, kuris gavo 7 naujas prenumeratas. Bet matyt 
philadelphįėčiai stipriai laikosi antros vietos; pasidarba
vo R. Merkis, prisiųsd^mas atnaujinimų.

■ Daugiau naujų prenumeratų gavome nuo; K. Čiur
lio (2), iš ■ Pattenburg, N. J., jis kredituoja elizabethie- 

/(Tąsa 4-tam pusi.)

Italijos liaudis 
krypsta j kairę

Roma. — Italijoje iš 91 
provincijos 78-se įvyko val
dininkų rinkimai. Buvo 
renkama 6,898 valdininkai 
ir municipaliniai atstovai. 
Komunistų ir kairiųjų so
cialistų kandidatai gavo 
9,666,126 balsus, arba 35 
procentus iš visų balsavu
sių.

Valdančioji Krikščionių 
partija gavo 10,021,718 bal
sų, arba virš 40 procentų 
balsavusių.

Dešinieji socialistai gavo 
1.426,363 balsus, tai yra, 7 
ir pusę procento; Liberalai 
— 998,504 balsus, monar- 
chistai ir naujieji fašistai

Vėliausios žinios
Maskva. — TSRS paruo

šė aukštesnėms mokykloms 
platų vadovėlį apie Jungti
nių Valstijų istoriją.

Havana. — Trysdešimt 
kiniečių technikos . specia
listų atvyko pagalbėti Ku
bai.

Teheranas. — Iranas 
(Persija) ir Japonija pasi
rašė prekybos sutartį. Ira
nas pasižadėjo išvežti į Ja
poniją aliejaus ir kitų 
prekių už $12,000,000 per 
metus laiko.

New Delhi*—Į Indiją at
vyko Nu, Burmos premje
ras.

S. Puidokas, Rumford, Mo........ 172
Baltimore, Md., Vajininkai ..... 156
J. Patkus, New Haven, Conn. 144
P. J. Martin, Wexford, Pa........ 72
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. ..... 72
C. K. Urban, Hudson, Mass. 72
Scranton, Pa.............................. 72
A. Apšega, Auburn, Me............ 66
A. Kuzmickas, Gidardville. Pa. 36
V. Taraškienč, San Francisco 36

bendrai susijungę gavo 
1,473,835 balsus, arba 6 pro
centus balsavusių.

Žymiausias balsų pakili
mas yra komunistų kandi
datų, nes jie gavo 28 pro
centus iš visų balsavusių, o 
1956 metais teturėjo tik 26 
ir pusę procento..

Romos miesto taryboje 
komunistai ir kairieji so
cialistai dabar jau turės 30 
atstovų iš 80.

Balsavimuose dalyvavo 
dar kitos partijos, kurios 
po mažą kiekį balsų gavo. 
Balsavimų rezultatai rodo, 
kad Italijos žmonės krypsta 
į komunistų ir kairiųjų so
cialistų pusę.

Mourmelon - Le - Grand, 
Francūzija. — Vietos žmo
nės verkė, kada Vakarų 
Vokietijos kariai iškėlė sa
vo vėliavą greta francūziš- 
kos.

Havana. —Kubos vyriau
sybė areštavo buvusį unijų 
vadą D. Salvadorą, kuomet 
jis ruošėsi pabėgti į JAV.

Londonas. — Darbietis 
H. Gaitskell reikalauja, kad 
Anglija kontroliuotų JAV 
atominių submarinų veiklą 
iš Škotijos bazių.

Teheranas. — Naujagi
miui Irano sosto įpėdiniui 
suteiktas šaho Mohammed 
Riza Pahlevi vardas.

Pekinas. —Kinijos prem
jeras Chou En-lai padarė 
spaudos atstovams keletą 
svarbių pareiškimų. Kas dėl 
Vakaruose skleidžiamų pa
sakų, būk Kinija turi “daug 
žmonių ir todėl nori karo”, 
tai Chou En-lai sakė, kad 
tai “Vakarų karo provoka
torių išmistas”. Kinija nori 
taikos ir to yra įrodymas, 
kad ii nesiima ginklo atga
vimui savo salų, kurias yra 
pavergę Kinijos priešai.

Kas del žmonių, tai jis 
sakė, kad Kinijoje su kiek
vienomis metais žmonių 
prieauglis yra 10,000,000.

Tarybų Sąjungoje masiniai 
minėjo 43 metų sukaktį

Maskva. — Visoje Tary
bų Sąjungoje, kiekvienos 
sąjunginės respublikos sos
tinėje ir didmiesčiuose, 
liaudis masiniai minėjo su
kaktį 45 metų nuo revoliu
cijos pergalės.

Maskvoje, Leningrade, 
Kijeve Vilniuje, Rygoje ir 
kituose miestuose buvo ma
siniai paradai. Raudonoji 
Aikštė ir dideli namai buvo 
papuošti Lenino paveiks
lais. Per Raudonąją Aikštę 
pražygiavo TSRS raketinių 
įrengimų gynybos daliniai

Maršalas R. Malinovskis, 
TSRS gynybos ministras, 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
trokšta taikos, bet, jeigu at

Vakarinės Indijos 
ir JAV karo bazės

Washingtonas. — JAV ir 
Anglija tariasi reikale karo 
bazių Vakarinėse Indijose. 
Ten JAV bazes įsitaisė 1941 
metais. Bet Vakarinės Indi
jos už metų ar kitų gaus 
nepriklausomybę.

Į Vakarinių Indijų salų 
grupę įeina Jamaica, Ati- 
gua, St. Lucia ir daug kitų 
Anglijai priklausančių sa
lų. Į tą pat grupę įskaito
mos ir nepriklausomos vals
tybės, kaip Kuba, Dominika 
ir Haiti.

PAKISTANE ŽUVO 
12,000 ŽMONIŲ

K’aračis. —Pakistane per 
dvi baisias audras, kurios 
įvyko spalio 16 ir 31 dieno
mis, žuvo virš 12,000 žmo
nių. Du kartus tiek buvo 
sužeistų. Virš 100,000 žmo
nių liko be pastogės. Reika
linga pagalba iš kitų šalių.

Woodland Hills, Calif. — 
Sulaukęs 76 metų amžiaus 
mirė filmų gamintojas-di- 
rektorius Mack Sennett.

Bet jiems visiems yra vie
tos ir su pakankamai mais
to. Dirbamosios žemės plotą 
nuo 385,000 ketvirtainiškų 
mylių Kinija gali padidinti 
iki 770,000 ketv. mylių.

Kas dėl draugiškumo 
tarp socialistinių šalių, tai 
Chou En-lai sakė, jog tik 
priešai išgalvoja visokius 
“nesutikimus”. Tas pasakas 
kartoja ir karo provokato
riai. “Bet jie apsiriks, jeigu 
karą pradės, nes ras visas 
socialistines šalis, o pirmo
je vietoie Kiniią ir TSRS 
vieningas”, sakė Kinijos 
premjeras.

siras pasaulyje imperialis
tų. kurie savo kėslų nesu
valdys, jeigu jie užpuls 
TSRS arba bent kurią kitą 
socialistinę šalį, tai impe
rialistai bus sumušti ir ka
ras atves kapitalistinę san
tvarką prie pabaigos.

Ant Lenino ir Stalino 
mauzoli e j a u s stovėjo 
Chruščiovas, Malinovskis, 
Vorošilovas ir kiti TSRS U 
vadai, taipgi iš užsienio at- V 
vykę svečiai. Jų tarpe buvo *• 
Kinijos prezidentas Liu 
Šao-či ir visa eilė kitų vadų 
iš socialistinių šalių.

Po militarinio parado bu
vo masinis liaudies paradas 
už taiką ir galutiną likvida
vimą pasaulyje kolonijų.

Ekstra
Washingtonas. — Tarybų 

Sąjungos premjeras Chruš-i 
čmvas prisiuntė pasveikini-^ 
mą Kennedy proga jo tai- 
mėjimo. Pasveikinimai at
eina iš daugelio šalių.

S'an Juan. — Puerto Ri- 
coje rinkimus laimėjo Luis ū- 
Munoz Marin, prieš kurį 1- 
buvo išstojus katalikų baž- r 
nyčia.

Leopoldville. — Katanga 
provincijoje Baluba pasekė
jai užmušė 10 airių karių, 
kurie ten Jungtinių Tautų 
buvo pasiųsti.

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII sako, kad John 
Kennedy išrinkimas Jung
tinių Valstijų prezidentu, 
tai demokratijos rezultatai.

San Francisco, Calif. — 
California valstijoje dar vis 
eina balsų skaitymas, bet 
rezultatai jau nepakeis pre
zidento rinkimų.

Pekinas. — Kinija pa
siuntė mašinerijos Liaudies 
Mongolijai.
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Pažymėtini
KUBOJE šiemet buvo iškilmingai atžymėta Di

džiosios Spalio revoliucijos 43 metų sukaktis.
Havanoje įvyko didžiulis masinis mitingas. Spaudo

je buvo nemažai vietos paaukota Spalio revoliucijos pra
džiai, jos istorijai, josios plėtojimuisi. Buvo sveikinta 
TSRS vyriausybė ir liaudis. Taipgi buvo pažymėta, kaip 
šiandien Tarybų Sąjunga gausiai remia Kubos revoliu
ciją, kuomet kapitalistinis pasaulis ją visaip puola, ban
do užpulti ir sunaikinti.

Tai pirmas toks Lotynų Amerikoje pasireiškimas. 
Tai istorinis dalykas!

Iš LONDONO pranešama, kad Anglijoje susidarė 
grupė mokslininkų ir visuomenininkų, kurie reikalauja, 
kad Didžiosios Britanijos vyriausybė pakviestų atvykti 
Kinijos Liaudies Respublikos vadovą Mao Tse-tungą.

Tie žmonės galvoja taip: Mao Tse-tungo apsilanky
mas Didžiojoje Britanijoje, pasikalbėjimas su josios 
žmonėmis, padėtų taikos reikalams, padėtų taikai išsi
laikyti.

Mūsų nuomone, tai labai geras mostas. Kinijos 
Liaudies Respublika—pasaulis savaime. Tai šalis su 
daugiau kaip 600,000,000 žmonių. Tai šalis labai dar
binga, statanti socializmą, trokštanti taikos. Nes tik 
taikus gyvenimas gali užtikrinti jai progresą.

O progresą Kinijos liaudis daro tokį, kokio ligi šiol 
pasaulis nebuvo matęs!

Iš FRANKFURTO MIESTO, Vakarų Vokietijos, 
pranešama, kad ten neseniai buvo areštuotas tūlas 
Gerhart Bohne, advokatas, baisus niekšas.

Bohne 58 metų įamžinus tipas. Hitlerizmo siaubi
mo metu jis buvo Vaėhas tų, kurie padėjo “apšvarinti 
Vokietiją.”

Kaip “apšvarinti”?
Visus proto liga sergančius žmones—išžudyti.
Išžudyti ir tuos, kurie serga “nepagydomąja liga”, 

pavyzdžiui, vėžio liga.
Naciai, reikia atsiminti, buvo suradę ir formulę, 

kaip “vokiečių tautą apšvarinti”? Toji formulė buvo tai
kyta ne tik žydų kilmės žmonėms, o visiems, kurie su
serga, bet nacių “ekspertų” akimis atrodo, nebepagydo
mi. Tokius visus reikią išžudyti.

Proto ligonius žudė “labai moksliniu”- būdu: nuvary
davo juos į pirtį, ten jiems liepdavo išsiprausti. Bet van
duo buvo užnuodytas. Kiekvienas besiprausiąs, vadinasi, 
tuojau ir mirė.

Gerhart Bohne buvo vienas iš tų, kurie tokius bai
sius dalykus sugalvojo.

Dabar kyla klausimas: Ar Vakarų Vokietijos teis
mai turės drąsos tokį niekšą nubausti atitinkama baus
me?

Mes abejojame. O abejojame dėl to, kad Vakarų. 
Vokietijoje šiuo tarpu labai tvirtą žodį dar vis tebeturi 
.baisiausi žmonijos priešai, hitlerininkai.

Šia pačia proga reikia priminti: naciai ne tik buvo 
pasimoję išžudyti žydus. Jie buvo pasimoję išžudyti ir 
visus vokiečius, kurie serga “nepagydoma liga” ir išti
sas tautas, ypatingai slavų tautas.

Jiems kelią pastojo demokratinio pasaulio žmonės: 
labiausiai tarybinės tautos, uždavusios naciams skau
džiausią smūgį.

Mokytojų streikas
NIUJORKO MIESTO MOKYTOJAI paskelbė strei- 

ką. šiuos žodžius rašant, streikuoja 15,000. mokytojų. 
Streikui vadovauja United Federation of Teachers 
(Jungtinė Mokytojų Federacija).

Tai pirmas toks streikas Niujorko miesto istorijoje.
Tiesa, dar nevisi mokytojai išėjo streikam Niujorko 

mieste yra apie 40,000 mokytojų, o kol kas streikuoja 
tik 15,000, bet streiko vadovai mano, kad neužilgo strei
kas prasiplės, kad jis apims daugumą mokytojų

Mokytojai reikalauja geresnių darbo, sąlygų ir di
desnių algų, bet miesto vadovai, su mokyklų superin
tendentu Dr. John J. Theobaidu priešakyje, atsisako 
mokytojų reikalavimus išpildyti. Tenka priminti, kad 
Dr. Theobaldas labai biurokratiškai su mokytojais el
giasi.

Gerai, kad mokytojai kovoja už savo reikalus.. Jie 
moko mūsų vaikus, tai ir turi duoti jiems gerą pavyzdį, 
kaip ginti savo reikalus.

. z (Kai šis straipsnelis buvo jau surinktas, gautas 
.’pranešimas, jog mokytojų profsąjunga streiką atšau

kė; buvę streike mokytojai trečiadienį grįžo į darbą, 
į tarnybą.)
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Manęs klausia:
--Kodėl jūs nieko neatsa

kote į V. ZMkienea raštą, 
tūpusį pranciškonų ^Darbi
ninke”?

Tokio dalykų kaip V. 
Zlotkienės raštas, pranciš
konų “Darbininke” aš nesu 
matęs. Aš mačiau ten vie
no pranciškono pripėckota 
melų apie Lietuvą. Tiesa, 
pranciškonas sako, naudo
jęsis Zlotkienės “patyri
mais,” bet čia tai jau ki
tas reikalas.

Klausėjui pasakysiu: man 
gaila Veronikos Zlotkienės.

Yra lietuviškas posakis: 
j et paduosi velniui pet ir 
mažytį pirštą, tai jis tave 
visą pasiims.

V. Zlotkienė padavė 
pirštą pranciškonams, na, 
tai jie su ja ir susidorojo! 
Pastatė moteriškę žmonių 
pajuokai. Pranciškonai juk 
tam ekspertai.

Pasakysiu dar ir dau
giau: Jei pranciškonai ti
kėtų tam, ką jie skelbia, 
jei jie tikėtų, kad yra die
vas ir jis žmones už melavi
mą siunčia pragaran, tai 
jie niekad nedarytą tokią 
dalyką, kokius dabar pada
rė su V. Zlotkienė.

Bet jie tam netiki, jie tuo 
tik gąsdina savo pasekėjus, 
kad iš jų gautų dolerių.

Jei pranciškonai tikėtų, 
kad jiems už melus teks 
pekloje pabūti, tai jie- saky
tų : tegu apie Tarybų Lietu
vą sau meluoja tautininkai 
ir sociaf-demokrątai, o mes 
nemeluosime,, mes būsime 
dori žmonės. Bet taip nėra!

Prašau klausėją pagalvo
ti., Pranciškonai -rašo, kad: 
“Zlotkienė (Lietuvoj), suge
bėjo nugirsti ir pastebėti 
dalykus,, kurie nebuvo, ro
domi...”

Nejaugi Zlotkienė turėjo 
kažkokius “dvasios šven
tos” pojūčius, kad jį galėjo 
girdėti tai, ko niekas ne
kalbėjo, ir matyti tai, kas 
paslėpta?!

“Lankydama (Lietuvos) 
fabrikus, ji nesidžiaugė pa
mačius fabrikų aukštus ka
minus, ar skaičius, kurie 
rodė, kiek ir ko pagamina
ma, nes tai buvo skirta 
propagandai...”

Pranciškonai, matote, 
nori įkalbėti savo pasekė
jams, kad Lietuvos žmonės, 
sužinoję, kad atvyks pas 
juos tūla V. Zlotkienė, tai 
pastatė didelius fabrikus, 
su aukštais kaminais, kad 
galėtų jai parodyti ir ją 

’suklaidinti!
Bet tai jos nesuklaidino, 

sako pranciškonai. Ji žino
jo,. kad tie fabrikai yra 
propagandai pastatyti,—pa
statyti jai apgauti!.,.

Matote, ką kliedą pran
ciškonai !..

Reikia tikėtis, kad pran
ciškonai, dar labiau Zlot
kienę apšvietę “dvasia šven
ta,” parašys, kad ir karo 
metu fašistų sugriauti Lie
tuvos miestai buvo atstatyti 
propagandai., kad galėtų 
Zlotkienę apgauti. Visko 
gali tikėtis- iš. jėzuitiškų 
ekspertų,, kurie buvo, išmo
kyti meluoti!

Meįe, mielas. klausėjau, 
pranciškonų niekas nesu- 
kirs..

Pranciškonai rašo, būk 
Zlotkienė Lietuvoje “labai 
mažai moterų mačius pada
žytomis lūpomis ar gerai 
sudėtais plaukais.”

0t,r kad nori!
Bet kam gi Lietuvos mo

terys dažys lūpas, kad ir be 
dažų jos raudonos, vadina

si, Lietuvos moterys, jau 
net ir pranciškonai pripa
žįsta, sveikos; ir gražios, net 
ir be “gerai sudėtų plau
kų.”

Bet kam gi čia tai pran
ciškonai rase?* žinok, mie
las klausėjau, kad pranciš
konų tikslas: šmeižti lietu
vių tautą, šmeižti Lietuvą!; 
Nesuradę geresnės tam 
priemonės, jie apka Įtina 
Lietuvos moteris už tai, 
kam jos lūpų storai neda- 
Žo! Nežinau (jos nepažįs
tu), kiek Zlotkienė privelia 
ant savo lūpų dažų, bet jei
gu ji galėtų apsieiti be jų, 
patarčiau apsieiti. Būtų 
gražesnė!

Dažai, sako geri katali
kai,—velnių išmislas. Ne
suprantu, kodėl pranciško
nai nori, kad visos Lietu
vos moterys dažytų savo 
lūpas, bet žinau, kad Lietu
vos vyskupai nenori, kad jos 
tai darytų.

Turbūt per neapsižiūrėji
mą pranciškonas parašė ir 
tokį dalyką. Girdi, Zlotkie
nė “savo gimines, gyvenan
čius kolchozuose, aplankiusi 
ir ten išbuvusi niekieno ne
trukdoma keturias dienas. 
Visi jos artimieji sunkiai 
dirb.a kolchozuose (kolū
kiuose. — R. M.).”

Gerai, kad dirba! Pasi
rodo, kad Zlotkienės gimi
nės — geri žmonės, Jie dir
bą, o kas dirba, tas ir turi!

Bet štai, mielas klausė
jau, ką reikią įsitėmyti! 
Patys pranciškonai čia pri
pažįsta, kad Zlotkienės, jai 
esant pas gimines, niekas 
netrukdė. Atsieit, nebuvo 
ten ; pastatyta^ “valdžios 
žmogus,” kurią klausytų, 
ką ji sako giminėms, o pa- 
■starieji’—jai.

Vadinasi, ligi: šiol Lietu- 
Vos priešų skelbti melai, 
būk kiekvieną turistą, jam 
vykstant pas gimines, ap
stato “valdžios žmonėmis,” 
atpuola. Tą savo melą da
bar sugriauna patys pran
ciškonai. Gerią tai, ką pir
miau prispiovė.

Zlotkienė sakiusi savo 
“dvasios vadovams,” būk ji 
mačiusi kolūkiuose apgriu
vusių namų.. Galimas daik
tas. Bet ar taip yra visur?

Žinoma, ne! Tai žino 
kiekvienas turistas, Lietu
voje- buvusis.

Pranciškonai pastato 
Zlotkienę į labai apgailėti
ną poziciją. Jos lūpomis 
jie skelbia, kad fabrikai 
yra pastatyti propagandai, 
kad ją sužavėtų, tai kaip su 
“apgriuvusiais” kolūkiečių 
namais, kuriuos jį matė? 
Ar ir jie palaikomi “pro
pagandai”?

Matote, tas, kuris užsiima 
melūy'tar^anksčiau ar vė
liau bus sugautas, nors jis 
ir labai bandys sukinėtis!

Aš taipgi grįžau iš Lietu
vos tik šiemėt. Pasakysiu: 
fabrikai, miestai, gyvena
mieji namai statomi labai 
Sparčiai, bet ne propagan
dai, o gyvybiniams žmonių 
poreikiams, lietuvių tautai, 
kad ji klestėtų, kad ji pui
kiai gyvuotų..

Yra kaime pastatų senų, 
net ir apirusių. Ateis lai
kąs, ir jįs jau nebetoli, ir 
jie bus pakeisti, naujais, 
puikiais! Juose žmonės gy
vens ir džiaugsis!

Daugely Lietuvos vietų 
jąų taip ir yra.

Taip reikia suprasti so
cialistinę Lietuvą.

Pranciškonai, su Zlotkie
nės. p a g a 1 b a žino, net ir 
.'apie finansus.:. Girdi, “po 
Naujų Metų bus pakeisti 

dabartiniai rubliai, jau da
bar visus'gąsdiną...” Kaip 
jie bus pakeiStJ?’’ Kodėl jie 
“visus gąsdina”?

Nežino nei “dvasios šven
tos apšviestą” Zlotkienė, 
neigi pranciškonai!'

Rubliai bus pakeisti taip: 
po Naujų Metų Lietuvoje 
(ir visoje TSRS). vienas, 
rublis atstovaus dešimt da
bartinių rublių. Kitais žo
džiais : vienas rublis bus 
sulygintas su amerikiniu 
doleriu. Kas dėl to turėtų 
nusigąsti? Tik spekulian
tai. Pagal naują rublį 
bus atitinkamai sulygin
tos ir kainos ir žmonių už
darbis. Tai ko čia dėl to 
nusigąsti ?

Pranciškonai sako, kad 
JAV pažangieji lietuviai 
esą “tautos išdavikai.” Ko
dėl? Ar todėl, kad jie my
li savo tautą? Ar todėl, kad 
jie apie lietuvių tautą ir 
apie Lietuvą nem e 1 u o j a 
taip, kaip pranciškonai su 
pasigauta Zlotkiene?

Pranciškonai sako, kad, 
Zlotkienė sutikusi Kaune 
Margerį, kuris rašąs kny
gą. Gerai, tegu rašo rašy
tojas. B-et štai, ką rašo 
pranciškonai: Z lot k i e n. ė 
“nesuprantanti,, kodėl jis 
pasidarė toks ištikimas 
Maskvos tarnas”! Ir jie ne
žino, kokią knygą Marge ris 
rašo, nežino, apie ką ta 
knyga bylos, bet tik dėl to, 
kad žmogus rašo, tai “išti
kimas Maskvos tarnas”!.. ,

Eisime toliau: Nuskrido 
į Maskvą, JAV lietuviai tu
ristai lėktuvu buvo nuvežti 
į Vilnių., Zlotkienę, pranciš
konų lūpomis, sako,, kad. 
j uos į, Vilnių vežė ’ “labą! 
prastu lėktuvu,”

Kodėl tas lėktuvas buvo, 
“prastas”? Ar jis kur nors, 
sukliuvo? Ar jis kokių pa
vojų lekiantiems sudarė?

Nejaugi pranciškonai no
ri, kad Zlotkienei būtų da
vę' paauksuotą lėktuvą į 
Vilnių lėkti tik dėl to, kad’ 
ji pranciškonams krūvelę 
melų apie savo gimtąjį 
kraštą pabėrė?

Pranciškonai sako, b ū. k 
Vilniuje krautuvės tik 3 
vai. popiet atidaromos. O 
jos, mielas klausėjau, ati
daromos 9 vai. ryto.

Kam pranciškonai šitą 
melą iškepė? Todėl kad. tai 
jų profesija,

Zlotkienė, sako pranciš
konai, net ir suskaičiavusi 
Vilniaus gyventojus: lietu
vių ten esą 30 procentų. 
Na, tuo pat metu Vilniuje 
tris dienas buvusi M. Gim
butienė (dargi mokslinin
kė!} sako, kad ji suskai
čiusi 33 procentus lietuvių 

.Vilniuje!.. Kurie dabar 
.meluoja: Zlotkienė, Gim
butienė ar pranciškonai?..

Pranciškonai rašo,, būk 
Z’ 1' o t k i e n ė sakiusi-: “Be 
Maskvos dabar Lietuvos ne
pamatysi...”

Na, kodėl būtinai reikia 
pamatyti Maskvą?

Šiemet kanadiečiai lietu
viai į Lietuvą vyko pro 
Varšuvą. Tą patį padarė 
ir čikagiečiai. Jie galėjo, 
jei būtų norėję, iš Lietuvos 
atgal pro Varšuvą Ameri
kon grįžti, ar- ne?!

Zlotkienė sako, kad ji 
girdėjusi Lietuvoje žmones 
į ją šitaip kalbant: “O ko 
jūs čia atvažiavote; jūs iš
gamos.”’ Veikiausiai, Lie
tuvos žmonės, taip sakyda
mi,. nujautė,, kad Zįo.tkįęnė, 
grįžusį Amerikon,, bėgs pas 
aršius lietuvių tautos prie
šus, pas pranciškonus,., to
dėl taip jai ir sakė.

Zlotkienė pasakiusi pran
ciškonams, kad ji nesanti 
“užguita Maskvos davat
ka,” ji esanti užguita pran
ciškonų davatka.' Maskvai, 
kaip; žinia, davatkos nerei
kalinga; ji jų nepripažįs
ta ;. j,ai reikalingos apsi- 
švietysigs, g ai v o ja nčio s 
motinus.

Dar ir daugiau pranciš
konai pasako: “V. Zlotkie- 
nę savo, kelione (Lietuvon) 
1! a Ka i patenkinta...” bet 
“Dabar ji niekam nepata
ria į Lietuvą važiuoti...”

Jei iš tikrųjų Zlotkienė 
taip sake, tai ji jau visiškai 
persiėmusį pran c i š k o n ų 
“mokslu.” Pran ciškonai 
sako: klausykite, ką aš sa
kau, bet nedarykite, kaip 
ąš darau!..

Užteks!
Pranciškonai turi užten

kamai laiko melams rašyti, 
tad su jus į polemiką nei
siu. Mums tenka rašyti 
laikraščiui straipsnius, ku
riais darbo žmonės galėtų

ELEKTORALINE KOLEGIJA
Įvykus prezidentiniams 

rinkimams, pasirodo speci
ali žmonių grupė. Ši grupė 
susirenka kiekvienos valsti
jos sostinėje. Ją sudaran
čių asmenų skaičius yra 
lygus tos valstijos kongres- 
manų ir senatorių skaičiui. 
Šios kiekvienos vals t i j o s 
grupes, nors ir niekad nesu
sirenka visos kartu, yra va
dinamos Elektoraline Kole
gija. Tokia kolegija susi
rinks paskirose valstybėse 
po lapkričio mėnesio rinki
mų.

Elektoraline Kolegija, da
bar tik formali žmonių gru
pę, buvo įkurta pagal Kon
stituciją užtikrinimui, kad 
išrinkįąs pręzjd ę n tas iš 
tikrųjų yra “pats geriau
sias,” neatsižvelgiant į jo 
politinį nusistatymą. To- 
iiameį dideliame krašte, 
kaip. Amerika, tiesioginis 
balsavimas buvo neįmano
mas dėl nebuvimo pakanka
mų informacijų, dėl didelių 
tolių ir blogų komunikaci
jos būdų.

Bendrai, buvo galvojama, 
kad pagal tuometinius tau
tinio ar tarptautinio infor
mavimo metodus, piliečiai 
bet kurioje valstijoje nieko 
negalės žinoti apie kitur 
esančius gabius valstybės 

! vyrus. Todėl Elektoraline 
Kolegija buvo įkurta ir 
elektoriai privalėjo laikytis 
didelės, diskrecijos preziden
to. pasirinkime, nes, teore
tiškai,. jie turėjo būti iš
rinkti iš. geriausiai infor- 
muotų ir atsakingiausių 
asmenų kiekvienoje valsty
bėje..

Tačiau laikai pasikeitė. 
Valstijos, jau nebėra izo-. 
liųotos, Moderniais komu
nikacijos būdais balsuotojai 
yra supažindinami ne tik 
s u svarbiais rinkiminiais 
punktais, bet ir su kandi
datų asmenybėmis. (Pirmos 
Nixono ir Kennedy diskusi
jos per televiziją rugsėjo 
mėnesį buvo stebimos apy
tikriai apskaičiavus apie 
75 milijonus, žmonių.) 
Prezidentas jau nebėra ren
kamas. žmonių atstovų. Jis 
dabar, dabartinių komuni
kacijos būdų dėka, yra tie
sioginiai viso krašto žmonių 
renkamas.

Ką.dangi dauguma ame
rikiečių žino, labai mažai 
apie Flektoralinę Kolegiją, 
trumpa jos funkcijų mo
derniais laikais apžvalga 
yra reikalinga. Pirma,, rei
kia žinoti, kad Ę.lektoralė 
Kolegija, nėra kolegija aka
demine prasme. Tai’ nėra 
institucija kaip tokia ir ji 

pasinaudoti savo gyvenimui 
gerinti.

Na, o kai dėl melų apie 
Lietuvą: per 20 metų pran- < 
ciškonai ir kiti lietuvių tau-f 
tos priešai šmeižia Lietu
vą, bet ką jie tuo laimi? 
Negarbę!

O lietuvių tauta, nekreip
dama į visokius šmeižtus, 
kuriuos atlieka pranciško
nai ir jiems panašūs, dir
ba, kuria sau naują, švie
sų socialistinį gyvenimą!

Zlotkienės begalima tik 
gailėtis. Už medžių ji Lie
tuvoje nematė miško, nema
tė to milžiniško progreso, 
koki mūsų tauta daro eko
nomikoje ir kultūroje. Gai
lėtis jos tenka ir dėl to, kad 
ji pakliuvo pas pranciško
nus, kurie, beširdžiai, pa
statė ją į neišmanėlės po
ziciją. Tikėkimės, kad ši 
moterį škė prablaivės ir 
bandys išsprukti iš pranciš
konų bučiaus.

Jai reikėtų padėti tai pa
daryti. R. Mizara
:........—--------- ■■ . ■>?.•=

nesusirenka kurioje nors 
aikštėje ar kuriame nors 
pastate. Jos nariai nėra 
nuolatiniai. Sykį atlikusi 
savo konstitucinę pareigą, 
ji išsiskirsto sekantiems ke
turiems metams.

Kiekviena valstija turi 
tokį pat prezidentinį elek- 
torių skaičių, ki-ek ji turi 
kongresmanų ir senatorių. 
Jie visi priklauso partijai, 
kuri turi didžiausią balsų 
skaičių prezidentui toje 
valstijoje. Elektoriai susi
renka kiekvienos valstijos 
sostinėje pirmadienį, kuris 
seka antrą gruodžio men. 
trečiadienį, maždaug ps. 
penkių savaičių po rinkimų ' 
dįenos.

i ‘1 ■’ - •

Senais -laikais nustatyta 
p r e z i d e n tiniams elekto- 
riams užduotis pasibaigia 
su jų*susirinkimais valsti
jų sostinėse,' nes Amerikos 
žmonės jau savo pasirinki
mą yra išreiškę ir preziden
tą išsirinkę.

Todėl Elektoralinės Kole
gijos akcija yra tik grynas 
formalumas. Elektoriai te
turi tik perduoti rezulta
tus Washingtonui, kur ma
žiau negu mėnesiu vėliau 
susirinks abu Kongreso rū
mai drauge. Ten du Senato 
ir du Atstovų Rūmų paskir- 
ti asmenys priims iš pirmi
ninkaujančio balsų skaičių 
rezultatus, prezide n c i j o s 
elektorių pasiųstus. Balsai 
bus perskaityti garsiai vals
tijų alfabetine tvarka, už-, 
rekordūoti; rezultatas pra
neštas ir įrašytas su balsų 
sarašo Senato ir Atstovų 
Rūmu Žurnale, c

American Council
j. 1 i- j. - ......n "

Stalinis saulės 
laikrodis

Maskvos Laikrodžių pra
monės mokslinio tyrimo in
stitute sukurtas stalinis 
saulės laikrodis. Jis paga
mintas iš balto organinio 
stiklo ir plastmasių. Viršu
tinėje laikrodžio korpuso 
dalyje įrengta dešimt ma
žų apvalių akelių. Tai pus
laidininkių saules baterija. 
Ji pakeičia saulės energiją 
elektra, kuri varo laikro
džio mechanizmą.

Jums gali kilti klausimas, 
ar nesustos laikrodis,, nusi
leidus saulei? Ne, to neatsi
tiks, nes dienos metu saulės 
bateriją maitina ne tik laik
rodžio mechanizmą, bet ir 
dalį energijos atiduoda 
akumuliatoriui.. Jis ir teikia 
elektrą laikrodžiui nakties 
metu.



Alžyras kovoja už laisvę
Jau sukako šešeri metai 

nuo Alžyro gyventojų karo 
už tautinę laisvę pradžios, 
ir pabaigos dar nesimato. 
Alžyras randasi Šiaurės 
Afrikoje, tarp Tunisijos ir 
Maroko, prie Viduržemio 
jūros. Tai didelė šalis, nes 
užima 852,600 ketvirtainių 
mylių plotą.

Alžyre yra apie 10,000,- 
000 vietos gyventojų nami- 
dų, berberių ir arabų ir tik 
vienas milijonas francūzų 
ir kitų europiečių.

TURTINGA ŠALIS
Dar gilioje senovėje Ro

mos imperija veržėsi į da
bartinį Alžyrą. Jai pakri
kus, 1523 metais ten įsi
galėjo turkai, kurie 
šimtmečius viešpatavo 
pagalba Egipto sultono.

1830 metais i Alžvra įsi
veržė Francūzija. Vietos 

A gyventojai smarkiai kovojo, 
nes virš 100,000 francūzų 
armija tik po 25 metų al
žyriečius pavergė.

Visus juos viliojo 
ga šiaurinė Alžyro 
Alžyras išilgai 650 
prieiną prie
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prieiną prie Viduržemio 
marių, kurios turtingos žu
vimis ir ant kurių krantų 
įrengti miestai, prieplau
kos, iš kurių galimas pla
tus susisiekimas su kitomis 
pasaulio šalimis.

Alžyro miškai turtingi 
gyvūnija, ten randasi daug 
visokių žvėrių ir paukščių. 
Žemėje yra iškasamų tur
tų, kaip tai geležies, ang
lies, sieros, aliejaus, bet 
gamtiniai turtai dar labai 
mažai ištirti.

Alžyre dera kviečiai, avi
žos, kukurūzai, linai, taba- 

4jkas, bulvės ir kitokį’javai ir 
daržovės. Labai gerai de
ra datulės, alyvos, figos,
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Apie lai, kaip bus pakeistas 
rulblis Tarybų Sąjungoje

Su 1961 metų pradžia vi
soje Tarybų Sąjungoje bus 
pravesta finansinė refor
ma: bus padidinta rublio 
kaina, —- rublis bus suly
gintas vertėje su doleriu. 
Pakeitus pinigus, vienas 
rublis turės vertę dabarti
nių 10 rublių. Sulyg tuo 
bus nustatytos produktams 
kainos ir dirbantiesiems at
lyginimas už darbą. Mes 
paduodame tų reformų 
klausimu straipsnį, parašy
tą Lietuvos finansų minist
ro R. Sikorskio, kur smul- 

)kiai išdėstoma, kaip visa 
reforma bus pravesta. Pa
tariame skaitytojams ati
džiai straipsnį pastudijuo
ti, kad suprastų, kaip visa 

. tai bus atlikta.—Redakcija.
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TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos V. sesijos nutari
mo pagrindu visoje šalyje 
įgyvendinamos stambios pa
ruošiamosios priemonės, su
sijusios su kainų masto pa
keitimu ir naujais pinigais 
1961 m. sausio 1 d.

Perskaičiavimo metu vi
sos kainos ir tarifai bus 
sumažinti 10 kartų taip, 
kad nebūtų sukelta nuosto
lių nei gyventojams, nei 
valstybei. Tais atvejais, kai 
perskaičiavimo metu kaina 
padidinta iki kapeikos. Ir 
atvirkščiai, jei s u si d a r ė 
mažesnė už 0.5 kapeikos da
lis, —ji buvo atmesta.

Tačiau šioje perskaičiavi
mo sistemoje padaryta es
minių išimčių gyventojų 
naudai. Pavyzdžiui, per
skaičiuojant ruginės, rugi- 
nės-kvietinės duonos ii? duo
nos gaminių iš paprastų ru- 

apelsinai, vynuogės, kriau
šės ir kitokį vaisiai.

Tik šiaurinė Alžyro dalis 
yra gamtiškai turtinga, o 
į pietus už didelių Atlaso 
kalnų prasideda Sacharos 
dykumos.

KOVA Už LAISVĘ
Po 1870-1871 metų Fran- 

cūzijos karo su Vokietija 
pralaimėjimo iš Alzaso ir 
Lotaringijos provincijų, ku
rios tada pateko Vokietijai, 
tūkstančiai francūzų persi
kėlė į Alžyrą. Francūzijos 
gubernatoriai atėmė nuo 
vietos gyventojų geriausią 
žemę ir atidavė ją atsikė- 
lusiems francūzams.

Po Antrojo pasaulinio 
karo sujudo į kovą Afrikos 
tautos. Kovon stojo ir Al
žyro gyventojai. Bet Fran
cūzijos vyriausybė, nepai
sydama to, kad komunistai 
ir kiti pažangiečiai reika
lauja suteikti Alžyrui lais
vę, veda sunkų karą prieš 
alžyriečius.

Per šešerius metus tūks
tančiai Francūzijos lėktu
vų, visas karo laivynas, 
500,000 vyrų armija ka
riauja priež alžyriečius ir 
negali jų. nugalėti.

Alžyriečiai sudarė savo 
vyriausybę Tunisijoje. Al
žyre jie turi tik apie 30,- 
000 vyrų pulkus, kurie vei
kia iš Atlaso kalnų, iš miš
kų Tunisijos ir Maroko pa
sieniuose, bet platu karą 
veda partizanai. Alžyriečių 
ginkluotųjų jėgų priešaky
je stovi patyrę karininkai, 
kurie dalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare.

Iki dabar svarbiausias al
žyriečių apsiginklavimo'šal
tinis buvo — atimti nūo 
francūzų ginklai ir amuni
cija;

Bet vėlesniu laiku alžy

vas “Saratovas-2” dabar 
kainuoja 1,500 rublių, o pa
gal naują kainoraštį — 150 
rublių ir 200 rublių, auto
mašina “Moskvičius”— 25,- 
000 rub. ir 2,500 rub., au
tomašina “Volga”—40,000 
ir 4,000 rub. ir tt.

Kainų masto pakeitimas 
reiškia visų kainų ir tari
fų perskaičiavimą tiktai 
santykiu 10:1, nedarant

ginių, sijotų ir rupių mil
tų, pieno, kefiro ir kitų 
rūgščių pieno produktų, le
dytų sūrių, vaikų maitini
mo produktų kainas, susi
dariusi kainos 0.5 kapeikos 
dalis visais atvejais bus at
mesta.

Pavyzdžiui, pusiau rūky
tos lenkiškos dešros 100 
gramų dabar kainuoja 1 
rublis 65 kap., o naujais,
pinigais kainuos 16 kapei- aplamai bendro kainų ir ta
kų ; saulėgrąžų a 1 i e j a u š rifų lygio pakeitimo. Dar 

daugiau, šių priemonių dė
ka Tarybų Sąjungos gyven
tojai gaus maždaug 115 
milijonų rublių ekonomijos 
per metus (šiuo metu vei
kiančiomis kainomis).

Tuo galima įsitikinti pa-

(nerafinuoto) 200 gramų 
dabar kainuoja 3 rub. 12 
ka., o naujais pinigais kai
nuos 31 kapeika; kombir 
nuotų riebalų (gyvuliniųį 
ypatingų ir kiaulienos) II 
rūšies 100 gramų — atitin
kamai 1 rub. 52 kap. ir 15 žvelgus į naujus kainoraš- 
kapeikų; valgomojo marga- čius., 
rino I rūšies 100 gramų —■ 
atitinkamai 1 rub. 34 kap. 
ir 13 kapeikų. Smulkioje 
cukraus 1 kilograma kaina 
1961 metais bus mažesnė 1 
kapeika, skaičiuojant nau
jais pinigais ir 10 kapeikų 
— dabar cirkuliuojančiais 
pinigais. Vienas kilogra
mas cukraus kaimo preky
bos tinkle kainuos 88 kp. 
vietoj 8 rub. 90 kap. šiuo 
metu, 
tinkle atitinkamai 82 kap 
vietoj 8 rub. 30 kap.

Kartais tenka girdėti, 
kad, pereinant į naują kai
nų mastą, bus padidintos 
kainos tokių prekių, kaip 
lengvųjų automobilių, bui
tinių šaldytuvų ir kai ku
rių kitų prekių. Tokių 
kalbų nepagrįstumu galima 
įsitikinti pažvelgus į nau
jus kainoraščius. Štai, pa
vyzdžiui, buitinis šaldytu-

o miesto prekybos

kuriais artimiausiu 
metu bus aprūpintos visos 
parduotuvės, kioskai ir ki
tos prekybinės įmonės. Tuo 
būdu gyventojai, įsigydami 
prekes, patys galės įsitikin
ti kainų perskaičiavimo tei
singumu.

Taip pat santykiu 10:1 
perskaičiuojamos ir visos 
gyventojų pajamos: tarifi- 
niai atlygiai, vienet i n i a i 
įkainiai, algos, honorarai, 
stipendijos, piniginiai išmo
kėjimai kolūkiečiams, pre
mijos ir visos kitos darbo 
apmokėjimo rūšys.

Gyventojų pajamos, iš
skyrus dieninius ir valan
dinius tarifinius atlygius 
bei vienetinius įka i n i u s , 
perskaičiuotos į naują kai
nų mastą, išreiškiant jas 
pilnais rubliais ir kapeiko
mis. Susidarius 0.5 kapei
kos ir daugiau, gyventojų 
pajamos suapvalinamos iki

riečiai gavo pagalbos užtik
rinimą Tarybų Sąjungoje, 
Kinijoje, kitose socialistinė
se šalyse, Afrikos ir Azijos 
valstybėse. Jų prezidentas 
F. Abbas plačiai važinėjo 
tos pagalbos reikalais. Nu
matoma, kad dabar Alžyre 
karo veiksmai paa š t r ė s . 
Anksčiau ar vėliau Fran- 
cūzija bus priversta pasi
traukti iš Alžyro, kaip po 
8 metų karo ji turėjo pasi
traukti iš Vietnamo.

V. Sūnus

Laiškas redakcijai
Rugsėjo 27 d., 1960 m. — 

Aš, žemiau pasirašęs, svei
kinu “Laisvę” su jos 50 me
tų gyvavimo sukaktimi. 
Pirmiausia sveikinu redak
torių R. Mizarą ir visus, ką 
prie “Laisvės” dirba, taip 
pat ir skaitytojus, Ameri
koje, Lietuvoje ir kitur. 
Linkiu “Laisvei”, kad dar 
daug metų gyvuotų ir atei- 
dmėtų pas mus su naujom 
žiniom iš viso pasaulio, o 
daugiausia iš mūsų šalelės 
Lietuvos, kur mes gimę ir 
užaugom.

Rugsėjo 27 d. cituodamas 
“Laisvę” radau Susninkų 
Jurgio rašytą gromatą re
dakcijai, kad R. Mizara 
renka pasveikinimus urug
vajiečių laikraščiui “Dar
bui”, tai ir aš paaukoji! $5 
“Darbui” ir $10 pasveikini
mui “Laisvės su jos 50 metų 
sukaktimi.

Esu gimęs ir augęs Ka
niūkų sodžiuje nuo Alytaus 
tik 5 verstų tolyje, 83 me
tu dzūkas. Ig. Karlonas 
.. (Nuoširdžiai dėkoj ame 
draugui Ignui Karlonui už 
viską, ir linkime jam ge
riausios sveikatos, kad jis 
sulauktų 10Q metų! 
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Kas slypi Tibeto 
kalnų gelmėse

Tibeto gamtos turtai nuo į Azerbaidžano 
seno traukė godžius svetim
šalių kolonizatorių žvilgs
nius. Nuo 1877 iki 1935 m. 
jie ne kartą siuntė tyrinėto
jų partijas. Visi tyrinėji
mų duomenys buvo rūpes
tingai slepiami nuo Kinijos 
liaudies. Imperialistai sten
gėsi skleisti melą g i n g u s 
gandus, kad Tibete nesą 
naudingųjų iškasenų.

Išlaisvinus Tibetą, Kini
jos Mokslų akademija ir 
Centrinis kultūros-švietimo 
komitetas suformavo Tibe
to ekspediciją, kuri gana 
išsamiai apžvelgė teritoriją.

Vien laikotarpiu nuo 1951 
iki 1953 m. Tibete buvo ras
ta daugiau kaip šimtas nau-

■ dingųjų iškasenų telkinių. 
Nemaža telkinių rasta ir 
pastaraisiais metais. Netoli 
Lhasi 1958 m. pradėjo veik
ti pirmoji anglies šachta. 
Kai kuriose įdubose paste
bėtos naftos išeigos.

Didelę paramą geologams 
teikia vietos gyventojai. Ti
beto dirbantieji nori pa
versti kraštą žydinčia oaze, 
pastatyti gamyklas, elektri
nes. Žemės gelmėse slypin
čius turtus jie nori privers
ti tarnauti naujam, socialis
tiniam Tibetui.

Augimo stimuliatoriai
Bandymai, kuriuos at

liko Azerbaidžano Mokslų 
akademijos dirvožemio ir 
agrochemijos instituto la
boratorija, parodė, kad au
galų augimo spartintojų 
ecama naftoje ir’jos atlie
kose. Nustatyta, 'kad naf
toje esančios naf leninės
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pilnos kapeikos, o kapeikos 
dalys iki pusės nubraukia
mos.

Dieniniai tarifiniai atly
giai, juos perskaičiuojant, 
išreiškiami tikslumu iki de
šimtųjų, o valandiniai—iki 
šimtųjų kapeikos dalių. Su
sidarius dieninių tarifinių
atlygių šimtosios kapeikos rub. 
dalims ir valandinių tarifi- i metu mokamo mokesčio ali
nių atlygių, tūkstantosios | tinkamai 58 rub., 95 rub. 
kapeikos dalimis, tarifiniai 
atlygiai suapvalinami bend
rais pagrindais. Vieneti
niai įkainiai sumažinami 
10 kartų, nedarant jokių 
apvalinimų.

Visa tai daroma tam, kad 
nebūtų pažeisti tiek dirban
čiųjų, tiek ir valstybės in
teresai. i

Tokiu pat principu per
skaičiuojamos .pensijos ir 
pašalpos. Perskaičiuojama 
ne tik bendroji pensijų ir 
pašalpų suma, įskaitant vi
sus priedus, bet ir darbo 
užmokestis, kurio pagrindu 
skiriama pensija ir pašal
pa. Antai pensija su prie
dais 535 rub., apskaičiuo
ta iš vidutinio mėnesinio 
uždarbio, 737 rub., nuo 
1961 m. sausio 1 d. sudarys 
53 rublius 40 kap., o darbo 
užmokestis, kurio pagrindu 
apskaičiuota pensija, — 74 
rublius 70 kap.

Jau dabar perskaičiuoti 
santykiu 10:1 visi žemės 
ūkio mokesčio, darbininkų 
ir tarnautojų pajamų mo
kesčio, darbininkų ir tar
nautojų pajamų mokesčio, 
o taip pat kitų valstybinių 
ir vietinių mokesčių ir rink
liavų tarifai.

Tuo būdu po 1961 m. sau
sio 1 d. gyventojai mokės 
mokesčių 10 kartų mažiau, 
negu lųojka šiuo metu. Pa
vyzdžiui, darbininkų ir tar-

kiekį miineralinių trąšų, 
’smarkiai padidina žemes 
ūkio kultūrų derlių. Pavyz
džiui, medvilnės deri i u s 

saly go m i s 
i padidėja 23, pomidorų—36 
procentais.

Vien tik Baku naftos ga
myklos gali visiškai aprū
pinti Tarybų Sąjungą naf- 
teninėmis rūgštimis. Nau
jasis augalų augimo stimu
liatorius labai pigus: vienas 
kilogramas kainuoja tik 25 
kapeikas. O juk vienam 
hektarui šio preparato te
reikia 300 gramų.

Šiemet Azerbaidžane 
daugiau kaip 30,000 hekta
rų medvilinės plantacijų pa
tręšta naujuoju augimo sti- 
mulatoriumi.

Kad neskaudėtų dantys
Kėdėje, patogiai atsilo

šęs, sėdi pacientas. Iš pirmo 
žvilgsnio jo dantys atrodo 
sveiki: lygūs, balti, be jokių 
išorinių defektų. Taip iš 
pradžių atrodė ir gydytojui. 
Bet ar iš tikrųjų taip yra? 
Sprendžiamą žodį taria 
elektrinis diagnozės apara
tas. Prie paciento rankos 
plaštakos pridedama elekt
rodinė plokštelė, 
elektrodu,

o kitu 
kuris primena 

savotišką metalinį pieštu
ką, gydytojas paliečia kiek
vieną dantį.

Trumpas silpnos elektros 
srovės impulsas išjudina 
mikroampero rodyklę. Jei 
dantis sveikas, rodyklė be
veik nepajuda, o jeigu ro
dyklė atšoka, vadinasi, dan
tis nesveikas. Laiku paste
bėjęs pažeistą dantį, gydy
tojas žymiai , lengviau ir 
greičiau gali jį išgydyti, o 
pacientas išvengia nemalo
nių procedūrų, netgi jei li- 

nautojų, kurių dabar tari- 
finiai atlygiai ir algos yra 
800, 1,100, 1,150 rublių, 
darbo užmokestis po sausio 
1 dienos sudarys atitinka
mi 80, 110 ir 115 rublių. 
Pajamų mokesčio suma nuo 
šių uždarbių sudarys 5 rub. 
80 kap. 9 rub. 50 kap. ir 14 

70 kap. vietoj šiuo 

ir 147 rub.
Nuo šių metų spalio 1 d. 

panaikintas pajamų, vien
gungių, vienišų ir mažašei- 
mių piliečių mokesčio ėmi
mas iš darbininkų ir tar
nautojų, kurių uždarbiai 
p a g r indinėje darbovietėje 
iki 500 rublių per mėnesį, 
ir vidutiniškai šie mokes
čiai sumažinami 40’procen
tų tiems, kurie pagrindinė
je darbovietėje uždirba 
nuo 501 iki 600 rublių. Pa
gal veikiančią tvarką šie 
mokesčiai apskaičiuo j a m i 
nuo praėjusio mėnesio už
darbio. Todėl paskutinį kar
tą atitinkamiems darbinin
kams ir tarnautojams jie 
išlaikytini išmokant atlygi
nimą už 1960 m. spalio 
mėn. pirmąją pusę nuo rug
sėjo mėnesio uždarbio.

Tikriausiai daug kam 
įdomu sužinoti, kaip bus 
perskaičiuotos įvairios sko
los, nepadengtos 1961 m. 
sausio 1 dienai. Sutinka
mai su nustatyta tvarka, 
gyventojų įsisko 1 i n i m a s 
v a 1 s t y binėms, kooperati
nėms įmonėms ir organiza
cijoms, tame tarpe nepa
dengtos kredito įstaigų pa
skolos, nesumokėti mokes
čiai ir valstybinio draudimo 
įmokos, nepadengtos sumos 
už parduotas kreditan pre
kes ir kitos skolos 1961 m. 
sausio 1 dienai bus perskai-.

A1JDLD REIKALAI
IŠ VI-TOS APSKRITIES 

KONFERENCIJOS
VI-tos apskrities konfe

rencija atsibuvo spalio 23 
d., 1960 m., 339 E. 4th St., 
Chester, Pa. VI-tos apskri
ties pirmininkas A. Žemai
tis konferenciją atidarė 
12:30 vai. popiet.

Mandatų komisijon pa
skyrė Wm. Patten iš Ches
ter, Pa., ir P. Paserski iš

7 7 C

Baltimore, Md. Kol man
datai buvo sužiūrimi, drg. 
P. Buknys kaip svečias iš 
Brooklyn, N. Y., kalbėjo 
apie “Laisvės” 50 metų pa
minėjimą ir abelnai Litera
tūros reikalais. Pakviestas 
keletą žodžių tarti ir drg. 
J. A. Pranaitis iš Camden, 

j Mandatų komisija prane
šė, jog konferenciją atsto
vauja 14 delegatų iš seka
mų miestų: Philadelphia, 
Pa. 10 kp. — Merkis, Va- 
lanta, Valantienė, Stasiu- 
kaitis, Baranauskas, Žal- 
nieraitienė; Camden, N. J., 
133 kp. — Wm. Patten, A. 
J. Pranaitis; Chester, Pa., 
30 kp.—A. Lipčius, J. Šla
jus; Baltimore, Md., 25 kp. 
—P. Paserskis, J. Deltuva, 
J. Stanys, O. Kučiauskaitė.

Nutarta suteikti spren
džiamą balsą ir veikiančia
jam komitetui. Tada iš vi
so susidarė 21 sprendžia
mas balsas.

Apskrities konferencijai 
pirmininku išrinktas A. Že
maitis, jo pagelbininku — 
J. A. Pranaitis, sekretore— 
O. Kučiauskaitė.

Skaitytas' 1959 m. konfe
rencijos protokolas, kuris, 
be pataisymų tapo priim
tas.

Įdėtas dienotvarkėn punk
tas plačiai apkalbėti 1960 

čiuotos, sumažinant jas 10 
kartų. Tuo pačiu principu 
bus perskaičiuotas valstybi
nių, kooperatinių ir visuo
meninių įmonių, organiza
cijų ir įstaigų įsiskolini
mas darbininkams, tarnau
tojams ir visiems kitiems 
gyventojams.

Ir pagaliau pasku t i n i s 
klausimas, kurį norėtųsi 
paliesti, — tai dabar cirku
liuojančių pinigų pakeiti
mas naujais pinigais. Per 
1961 m. I ketvirtį bus pa
keisti seni pinigai į naujus 
pinigus tuo pačiu principu. 
Pavyzdžiui, 10 rub. senų pi
nigų bus keičiama į 1 rub. 
naujų pinigų.

Tuo laikotarpiu cirku
liuos seni ir nauji pinigai. 
Pagrindinė senų pinigų da
lis bus pakeista perkant gy
ventojams prekes ir apmo
kant paskolas, mokesčius, 
skolas ir kitus įsipareigoji
mus. Kartu gyventojai se
nų pinigų perteklių galės 
iškeisti į naujus pinigus 
Valstybinio banko pinigų 
keitimo punktuose. Respub
likoje bus atidaryti 375 to
kie punktai, kuriuose dirbs 
1,375 kvalifikuoti darbuo
tojai. Dar iki 1961 m. pra
džios į Valstybinio banko 
įstaigas bus atvežta pakan
kamai naujų pinigų ir mo
netų. Tuo būdu visi seni 
pinigai netrikdomai ir be 
jokių apribojimų bus pa
keisti į naujus.

Taigi, pakeitus kainų 
mastą ir išleidus apyvarton 
naujus pinigus vietoj dabar 
cirkuliuojančių, realios visų 
gyventojų pajamos visiškai 
nebus .paliestos ir nesukels 
jokių nuostolių.

R. Sikorskis 
Lietuvos TSR Finansų ministras
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metų prezidentinius rinki
mus.

Rezoliucijų komisiją pa
likta išrinkti iš sekančių 
metų apskrities valdybos.

VI-tos apskrities pirmi
ninkas A. Žemaitis pranešė 
iš apskrities veiklos. Veik
ta nedaug, bot kooperaty
viškai. Turėta 2 posėdžiai. 
Iždininkas Lipčius pranešė, 
iog VI-tos apskrities pa
rengimas, kuris įvyko pas 
draugus Bekampius, pelno 
davė $168. Jie padalinti 
laikraščiams “Vilniai,” 
“Laisvei” ir “Liaudies Bal
sui.” Apskrities turtas — 
$39.45. Raportai priimti 
su padėka draugams Lip
dini ir J. E. Bekampiams 
už jų dėtas pastangas dėl 
surengimo piknike.

Atsistojimu pagerbta d- 
go A. Lipčiaus mirusi duk
tė Joyce Lipčius, kuri stai
ga mirė kraujo antplūdžiu 
ant smegenų. Lipčių šeimai 
susirinkusieji išreiškė dide
lę užuojautą.

10 kuopos raportą išdavė 
R. Merkys. Narių turi 3-1. 
Finansiškai stovi gerai dė
ka įvykusio suvažiavimo 
liepos mėnesį. Daug dir
bama VI-tos apskrities ri
bose, nes kuopa yra pats 
svarbusis ratas apskrities 
veikloje. “Laisvę” platina 
pagal išgalę. Kuopa prenu
meruoja laikrašti “Laisvę” 
Lietuvos kolūkiečių knygy
nui ir kitą pačiam kolūkiui.

133 kuopą raportavo 
Wm. Patten.'Narių turi 12, 
laikyti keturi susirinkimai, 
vienas piknikas, davęs pel
no $15. LLD suvažiavimui 
paaukota $5 ir pasiųsti 2 
delegatai.
žiavimui

i

“Laisvės” suva- 
pasvei kinti pa- 

Urug vaja ū.s 
“Darbui” pasiųsta $10.’Iš
platinta 12 “Vilnies” kalen
dorių. Spaudos platinime 
dirbama s u Philadelphijos 
draugais. “

10-tą kuopą raportavo A. i 
Lipčius. Narių turi mažai. 
Pagal išgalę dirbama. Visa 
veikla — apskrities komite
te. 12 “Laisvės” ir 4 “Vil
nies” prenumeratoriai. P-* 
Lietuvą pasiųsta 2 “Lais\ 
vės” prenumeratos. -1

v 25-tos kuopos raportą, iš-- ’"' 
davė O. Kučiauskaitė. Na
rių turi 27. Susirinkimų 
laikyta 9. “Laisvės” skai
tytojų turi 32, i Lietuvą 
siunčiama 10. Išplatinta 
28 “Vilnies” kalendoriai. 
Literatūros Draugijos su
važiavimui pasveikinti pa
siųsta $10. Turėta jame 2 
delegatai. Finansiškai kuo
pa stovi gerai.

Raportai apkalbėti ir 
priimti. ’ x

Plačiai kalbėta rinkimų v 
klausimu. Pasisakyta bal- ' 
suoti už demokratų parti
jos kandidatą. J. Kennedy. 

VI-tos apskrities valdyba 
susideda iš sekančių drau-. 
gų ir draugių: A. J. Pra
naitis, A. Lipčius, E. Mulo- 
kaitė, Puodis, Liaudanskie- 
nė, A. Žemaitis, Baranaus- , 
kas. Alternatais—E. Mer
kienė, O. Kučiauskaitė. J

VI apskrities 
konferenc. sekretore .

O. Kučiauskmtė

Berlynas. — Vokiečių De- 
mokratinės Respublikos ąs-/ 
tronomai įrengė didelį te
leskopą Tautenburgo ob
servatorijoje. Jo stiklas dia- 
metriškai yra 79 colių.

-------------------- :— .. t
New Delhi. — Indija vė- 

da propagandą už gimdy
mų mažinimą. To sėkmėje 
per šešis mėnesius 15,000 
vyrų išsisterilizavo.



čiams. J. K. Navalinskiene, Binghamton, N. Y., prisiun
tė 1 naują ir atnaujinimų, jos punktai eina Moterų kuo
pai. Vieną naują prenumeratą gavome nuo Antano iš 
Elizabeth, N. J., taipgi ir atnaujinimų. Jis rašo, kad 
bandys gauti daugiau; sako, jis dirba vajuje vienas, at
skirai. A. Lipčius ir P. Šlajus darbuojasi gražiai vajuje, 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Newarkui 
gražiai pasidarbavo Onutė, prisiųsdama dvi naujas pre
numeratas, taipgi T. Kaškiaučius prisiuntė atnaujinimų.

Punktais pakilo su atnaujinimais šie vajininkai: Wa- 
terburiui pasidarbavo Dr. Jonas S. ir M. Svinkūnienė;
M. Valinionienė, Ft. Lauderdale, Fla.; P. Bechis, Great 
Neck, N. Y.; V. J. Valley, New Britain, Conn.; A. Dam
brauskas, So. Boston, Mass.; L. Bekešienė, Rochester,
N. Y.; Vera Smalstienė, Detroit, Mich.; L. Tilwick, 
Easton, Pa.; S. Puidokas, Rumford, Me.; A. Žemaitis, 
Baltimore, Md.; J. Bimba, Paterson, N. J., ir Scranto- 
nietis.

P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y........ .........
Peter Wildner, Auburn, Me..................k...... 5.00
W. Sckoch, Philadelphia, Pa................................. 5.00
J. Adams, Philadelphia, Pa................................  5.00
Ig. Karlonas, Tuckohoe, N. Y...............................5.00
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y...............................5.00
Walter ir Mylda Žukai, Elizabeth, N. J............ 5.00
A. Gerbut, Hartford, Conn................................. 3.00
F. Mergiūnas, Brooklyn, N. Y...............................3.00
John Plask, Darby, Pa............ ...............................2.00
S. Kutelis, Waterbury, Conn............................. 2.00
J. Drilling, Easton, Pa...........................  2.00
F. Nakas, Detroit, Mich...................................... 2.00
J. Gelgotas, Grand Rapids, Mich..........................2.00
E. Ališauskas, Newark, N. J............................... 2.00
A. Kemzūra, Nanticoke, Pa............................. 2.00
Frank Nagine, Keene, N. H............................... 2.00
Po $1: FI. Kušleikienė, A. Paukštys, Philadelphia, 

Pa.; A. Paukštienė, M. A. Balzar, Miami, Fla.; A. Žalis, 
Toms River, N. J.; J. Kreipavičia, McAdoo, Pa.; A. Juš
ka, Brooklyn, N. Y.; J. Samoška, V. Kindulas, Oakville, 
Conn.; J. Liminskas, Detroit, Mich.; A. Ogent, K. J. 
Abakan, Easton, Pa.; A. Šveikauskas, J. Saulėnas, Det
roit, Mich.; Mrs. E. Zurba, Richmond Hill, N. Y.; M. 
Zeikus, Hillside, N. J. F. Belskienė, Brooklyn, N. Y.; 
Mary Rimkus, Chester, Pa.; J. Kupčinskas, M. Adomo
nis, J. Giedrynas, Great Neck, N. Y.; J. Mack, G. Kaz
lauskas, Elizabeth, N. J.; A. Tamkus, Hillside, N. J.; J. 
Šalkauskas, Union, N. J.; W. S. Samuolis, Waterbu
ry, Conn.; J. Brown, Rochester, N. Y.; A. Kupronis, So
merdale, N. J.; M. Mačionis, J. Lipsi, Newark, N. J.; 
John Kanapesky, Industry, Pa.; M. Svietlikas, Eliza
beth, N. J.; St. Milevas, Linden, N. J.; J. Ramanas, Me
xico, Me.

Dėkojame vajininkams už pasidarbavimą, ir virš- 
minėtiems prieteliams už jų nuoširdžią paramą laikraš
čiui. Stojame į 2-rą vajaus mėnesį, ateina šventės, gražu 
yra užrašyti savo giminėms ar pažįstamiems laikraštį 
Laisvę kaipo dovaną. Užrašykite čia ir Lietuvoje gyve
nantiems, jie labai įvertins jūsų dovaną. Laukiame dau
giau gražių rezultatų.

Laisvės Administracija

Žinios iš Lietuvos

Lietuvos moksleivio kelione į Maskvą

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 

CHESTER, PA.
“Gerb. Laisvės Adm-cija: įstoja į Jubiliejinį va

jų su $50 ir linkjuJiHpLJlgiįrns^ Laisvei, kad su
teiktų darbo žmonėms daug apsviltos.

“Mes abu su P. Šlajum darbuosimės Laisvės vajuje. 
Taipgi siunčiame $25 nuo 6-os Apskrities kaipo auką. 
Spalio 23 d. įvyko mūsų mieste šios Apskrities konferen
cija, ir dalyviai paskyrė $50 kaipo pasveikinimą Laisvės 
Jubiliejaus proga. Tuos pinigus išsivežė P. Buknys (pi
nigai priduoti į raštinę, L. K—te), tad viso bus $75. Tad 
lai nariai nemano, kad mes miegame, pamirštame savo 

z spaudą. Lai gyvuoja laikraštis Laisvė! Su geriausiais 
linkėjimais, A. Lipčius.”

MONTREAL, CANADA
“Jubiliejinei ‘Laisvei’—Gerbiami Draugai-ės! Pro

ga ‘Laisvės’ auksinės sukakties, siunčiame sveikinimus 
šio laikraščio leidėjams, visiems darbuotojams, rėmė
jams ir skaitytojams, linkėdami ir toliau tęsti šį garbin
gą darbą, leidžiant pažangų laikraštį, kuris per visą sa
vo gyvavimo laiką stovėjo teisingoj pozicijoj, skleisda
mas apšvietą, kovodamas už darbo žmonių reikalus, už 
taiką pasaulyje!

“Šia proga sveikindami siunčiame ir auką $50. 
Draugiškai, L. Kisielis, K.L.L.D, Montrealo kp. Sekr.”

SCRANTON, PA. ' '
Gauta aukų blanka nuo gero veikėjo su $144.10. Gra

žiai pasirodė serantoniečiai ir iš apylinkės su dovanomis.
Aukojo:

Vienužis I.................... .. *.................................. $50.00
A. Dagilis (poetas) .......................................... 50.00
Liko nuo filmų rodymo ................................. 18.10
A. Petruškevičius .......................................... 10.00
J. Liepa ........................................................  3.00
J. Grinevičius (Throop) ................................... 3.00
E. Geležauskienė ................................................ 2.00
Geroji Senutė ................................................... 2.00

* Po $1: Medelienė Ant., J. Gluoksnis, E, Sekevičiute, 
Ii. Janušaitis, K. Genys, M. Truikienė.

’ WATERBURY, CONN.
“Gerb. laisviečiai! Mūsų ‘Laisvei’ neužilgo sukaks 

50 m. nuo jos įsisteigimo. Labai džiugina mus visus 
‘Laisvės’ skaitytojus, kad šis garbingas laikraštis, dar
bininkų švietėjas, galėjo išsilaikyti per tokį ilgą laiką, 
nors turėjo pergyventi daug visokių sunkumų per tą lai
kotarpį.

“Mes sveikiname ‘Laisvę’ su jos auksiniu jubiliejum 
ir linkime, kad ‘Laisvė’ gyvuotų per daug, daug metų ir 
gintų darbininkų reikalus kaip iki šiolei gynė.

“Mes sveikiname ir aukojame ‘Laisvei’ $50. J. ir M. 
Svinkūnai.”

ANYKŠTĖNŲ VAIKAMS
Anykščiai. —Didelė šven

tė buvo jauniesiems muzi
kos mylėtojams ir jų tė- 
vams. Patenkinant darbo 
žmonių page įdavimus, 
Anykščiuose atidaryta sep
tynmetė muzikos mokykla. 
Joje yra akordeono ir for- 
tepiono klasės. Mokytis pri
imta 80 anykštėnų vaikų, 
turinčių muzikinių gabumų.

Naujosios mokykos ati- 
' darymo proga moksleivius 
ir mokytojus pasveikino ra
jono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoj a s 
K. Zulonas.

Baigę šią mokyklą galės 
mokytis vidurinėse muzi
kos mokyklose.

B. žemaitis

NEW BRITAIN, CONN.
Nuo newbritainieciu gavome $88 aukomis laikraščio

jubiliejaus proga. Aukojo sekami:
Gera draugė ................................ ,............... $50.00
P. Gardauskas ......................   11.00
V. J. Valley ..................................  10.00
N. Shopes (vyro Juozo mirties prisiminimas) 5.00
K. Remeitienė (Berlin) ....................................... 5.00
Ona Miskey ...............................,.....................  4.00

Po $1: J. J. Gerdis (Berlin), J, Sčebeda, ir J. Ambrose.

Daugiau aukų gauta iš kitur:
Nuo 4 mergaičių pares iš Ft. Lauderdale, Fla. $26.00
Kazys Čiurlis, Pattenburg. N. J......................... 25.00

' Maspethiete (2-ra dalis) .......................... 35.00
Geo. Mikitas, Miami, Fla................................. 16.00
M. ir Phil Kunz, Brooklyn, N. Y...................... 15.00
Spiros Bolovinas (atminčiai

K. Žemaitienės gimtadienio), N. Y. C. .. 15.00 
J. Zuikelis, Philadelphia, Pa............................. 10.00
John Chelus, Fords, N. J............................... 10.00
Charles Degutis, Hialeah, Fla............................... 6.00
J. ir M. Strižauskai, Waterbury, Conn.............6.00
L. Tilwick, Easton, Pa.............. '........ ... 6.00
H. Lyben, Detroit, Mich............................... 6.00

'K. Zutkus, Hillside, N. J. ..................................... 6.00
Helen Trusk, Sarasota, Fla............................... 6.00
L. Bartkus, Linden, N. J........................................ 6.00
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J.......................... 6.00
J. Zove, Mexico, Me..................................  6.00
Senas Vincas, Gibbstown, N. J............................. 5.00
TC Karinauskas, Waterbury, Conn.......................5.00

NUOŠIRDUS 
SUSITIKIMAS

Kupiškis. — šis vakaras 
kupiškėnams buvo ypatin
gas. Kultūros namų salė 
pilnutėlė. O už prezidiumo 
stalo — apsupti gyvų gėlių, 
rašytojai Juozas Baltušis 
ir Kazys Boruta.

—Niekur nesijaučiu taip 
laimingas, kaip kupiškėnų 
padangėje, — pasakė J. 
Baltušis. — Čia prabėgo 
mano pirmosios vaikystės 
odenos. čia atminty įstrigo 
daug peizažų, kurių dalį jau 
atk ū r i a u išspausdintose 
knygose.

Po skaitytojų susitikimo' 
su rašytojais daugelis sku
bėjo įsigyti jų knygų ir 
gauti autorių autografus. ’

i
Kupiškėnai surengė kul

tūros namų saviveiklininkų 
koncertą.

J. Petronis

“MAŽOJI JŪRA”
Vandens saugykla bus' 

sudėtingas hidroelektrinis 
įrenginys. Jame tilps 80; 
milijonų kubinių metrų' 
vandens. Šios “mažos jū-; 
ros” plotas sieks daugiau 
kaip dešimt kvadratinių ki
lometrų. Ji padarys dar
bininkų gyvenvietę dar gra
žesnę. Išilgai vandens sau
gyklos krantų bus užveis
tas kolektyvinis vaismedžių 

sodas, parkas, įrengtas pui
kus paplūdoimys.

Kadangi ateinančiais me
tais žymiai pakils vandens 
lygis, iš užtvindomos zonos 
į naują vietą bus perkelta 
daugiau kaip 140 sodybų. 
Siekdama kolūkiečiams pa
dėti pasistatyti napjus na
mus, valstybė • šiam7 tikšlui 
asignavo daugiau kaip pen
kis milijonus rublių. '

Netoli tas laikas, kai pir
moji Lietuvos šiluminės 
elektrinės turbirią duos pra
moninę srovę. Elektrinė žy
miai pagerins respublikos 
energetikos balansą. Liau
dies ūkis gaus daug pigios 
elektros energijos.

NUOTRAUKOJE: šilumi
nės elektrinės darbininkų 
gyvenvietės statyboje.

mok ykląsuremon-
TAVO PATYS

Kaunas. — Netruko pra- 
bėgti vasara, ir Lapių sep
tynmetės mokyklos auklėti
niai vėl susirinko į klases. 
Naujuosius mokslo metus 
jie pradėjo gražiai sure
montuotose patalpose.

Savo mokyklos remontą 
mokiniai šiemet atliko pa
tys. Mokytojo V. Sutkaičio 
vadovaujama brigada ne
blogai padirbėjo. Mokslei
viai perdažė sienas, lyg 
nauji dabar suolai, rašomo
sios lentos ir kitas invento
rius.

Lėšos, skirtos mokyklos 
remontui, bus panaudotos 
politechninio ,apmo k y m o 
bazei sustiprinti,

V. žvirblis

(Laiškas montelliečiui 
Jurgiui Šimaičiui)

Mielas Dėde,
Šeštadienio vakare, t. y. 

šių metų liepos 2 dieną, grį
žau iš Maskvos. Tik įkėlęs 
koją į kambarį pamačiau 
laišką nuo Jūsų, kurį sku
biai perskaičiau.

Pasitikti turistų iš Jūsų 
šalies atvyksime aš ir bro
lis. Viena turistų grupė 
svečiuojasi jau tėvų žemė
je. Šioje grupėje nėra mi
nėta Jono Grybo. Reikia 
tikėtis, kad jis su kita gru
pe į Vilnių atvyks liepos 10 
dieną.

Prieš važiuojant į Mask
vą labiausiai buvau susirū
pinęs tuo, ar pavyks suda
ryti reikiamą 200 rublių su
mą. Keletą dešimtukų tu
rėjau susitaupęs iš seniau, 
50 užsidirbau kraudamas 
lentas, o likusius išprašiau 
iš mamelės, nors ji ‘liko su 
viena kita dešimtine duo
nai. Viso labo susidarė ne
toli 200 rublių. Maisto da
lį ir atsarginius drabužius 
dėjau į čemadonėlį.

Ankstų birželio 23 dienos 
rytą mokyklos kieme susi
rinko daug mokinių. Iš
vyksta dvi mašinos su mo
kiniais ir pedagogais. Vie
na į Maskvą, kita į Lemn- 
gradą.

Mašina, kurioje aš ran
duos, rieda lygiai, asfaltuo
tu keliu Kauno link. Grei
tai pravažiavome didmiestį 
Kauną. Štai garsioji Kau
no jūra išsiliejusi plačiai. 
Tarytum per miglą matosi 
hidroelektrinė, apšviečianti 
šimtus tūkstančių butų. 
Nuostabiai gražios vietos 
prie šios menkutės jūros. 
Greitu laiku važiuosiu į 
Kauną ir būtina ' ten nu
eisiu. Pietų; -laiku prava
žiavome sostinę Vilnių. Te
nai medžiais apsod i n t a s 
Lietuvos kelias įteka į Bal
tarusijos žemę. Ties Mins
ku privažiuojame platų as
faltuotą kelią - autostradą. 
Šis kelias veda tiesiai į 
Maskvą. Gyvenama šiose 
vietose ne pavieniui, kaip 
pas mus, bet kaimais. Na
mai išsidėstę arti vieni ki

Darbininko likimas
Vargdienio šeimynoj užaugo sūnelis 
Ir tuoj jiš pradėjo dirbtuvėje dirbt. 
Darbe gi jis buvo nuolankus bernelis 
Ir dolerius taupė, kad prasigyvent.

Bet štai neužilgo jis vedė sau žmoną
Ir greit susilaukė šeimynos-vaikų.
Ir nors jis ir dirbo dirbtuvėj kasdieną, 
Vistiek jam beliko mažai santaupų.

Dabar jau sunkiau gii jis, vargšas, gyveno, 
Bet taupė kiek galint uždirbtus centus.
Ir štai už kiek metų nuo agento vieno
Su paskola pirko šeimynai namus.

Namuose gyvenant daug išaidų buvo, 
Palūkos ir taksai jį smaugė labai, 
Bet jis nuolat dirbo, viltis jo nežuvo — 
Jis stengės, norėjo, kad būt’ jo namai.

Betgi už kiek laiko vyrelis pamalė, 
Kad namas jo trupa ir y r’ jaunylių.
Jį, vargšą, net šiurpas nupurtė, nukratė, 
Kad namas statytas tik iš šakalių.

Labai nusiminęs palūkas mokėjo 
Ir taisė namelį, kad nesugriūtų.
Darbe nuolankavo, bijojo, drebėjo, 
Kad tik jo iš darbo dar neatleistų.

Bet štai jo žmonelė labai sirgt pradėjo, 
Ir pinigus traukė iš jo daktarai.
Tada jis palūkų mokėt nebgalėjo,
Ir spaudė jo širdį kasdien sielvartai.

Ir dar už kiek laiko jį versti pradėjo — 
Prispyrė taksus ir palūkas mokėt, 
O skolintojų rasti jis nebegalėjo, 
Tai jam ir pris’ėjo be; cento glūdėt.

Ir štai vieną dieną šerifas pribuvo
Ir ėmė rakandus iš jo namų nešt,
Bet jis gi, matydamas, kad viskas jau žuvo, 
Norėjo neleisti rakandus išmest.

Ir kai jis neleido ir stojo į kovą,
Vaikai ėmė klykti, o žmona juos skirt, 
Tai šerifo tarnas jam kirto į galvą, 
Ir vargšui'nuo kirčio pris’ėjo ir mirt.

Jonas Juška

4 p.- JjaLsve (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 11, 1960

tų. Tarp kaimų plyti aria
mi laukai ar krūmai. Nors 
pakelėse pridygę daug nau
jų privatinių ar visuomeni
nių namų, bet yra ir blo
gesnės kokybės namų, net 
lūšnų. Reikia tikėtis, kad 
jie greitu laiku bus likvi
duoti.

Pusė kelio nuvažiuota. 
Nakvynę gauname mokyk
los patalpose kaime ‘Kras- 
noje.” Kelionė sunkveži
miu tikrai nelengva. Nors 
vakare buvome nuvargę, bet 
rytą pakilome vėl žvalūs ir 
leidomės į kelionę. Vakarop 
pasiekėme Maskvą. Apsigy
venome 526 vidurinėj mo
kykloj. Pirmiausiai nuėjo
me į metro stotį ir nusilei
dę į požemį pasimokėm kaip 
reikia važiuoti traukiniais. 
Sekančiomis dienomis ap
lankėme Mauzoliejų, Krem
lių, Liaudies ūkio pasieki
mų parodą, Tretjakovo var
do paveikslų galeriją, Gor
kio vardo kultūros ir poilsio 
parką, Lužnikų stadijoną, 
Lenino muziejų.

Kol patekome į mauzolie
jų, kur ilsisi Lenino ir Sta
lino palaikai, teko stovėti 
virš 4 valandų.

Kremliaus teritorijoje ap
žiūrėjome cerkves, Pat- 
ranką-carą, Varpą -carą, 
Ginklų palatą ir kt. La
biausiai patiko ginklų pala
toje, kur sukauptos visos 
istorinės vertybės. Carų 
bei jų šeimų rūbai, indai, 
baldai, užsienio šalių pa
siuntinių dovanos, ginklai, 
šarvai, karietos — viskas 
čia eksponuojama. Ypač 
įdomūs meno kūriniai, pa
daryti iš aukso ar sidabro, 
į kuriuos įdėta labai daug 
kruopštaus darbo.

Liaudies ūkio ir pramonės 
pasiekimų' paroda išsidės
čiusi labai didelėje teritori
joje. Į jos sudėtį įeina visų 
sąjunginių respublikų pa
viljonai, paviljonai mokslo, 
technikos i? kultūros,, de
monstracinės aikštės, kele
tas kinoteatrų, fontanai. 
Parodoj išbuvome visą die
ną. Buvo labai įdomu.

Tretjakovo vardo paveiks
lų galerijoje eksponuojama 

tūkstančiai meno kūrinių. 
Matėme daug puikių tapy- * s 
bos ir skulptūros darbų. 7 '

Gorkio vardo kultūros ir 
poilsio parke sukomės di
džiuliu ratu, kuris žmones 
pakelia gal į 100 metrų 
aukštį, klausėmės koncer
tų, užsiiminėjome kitomis 
pramogomis. Buvome pa
žiūrėti numušto amerikie
čių lėktuvo U-2 likučių. Pa
žiūrėti įsibriovėlio likučių 
eina labai daug žmonių. 
Praslinkus 4 valandoms nuo 
atsistojimo į eilę mes jau 
išėjome iš patalpos, kur 
eksponuojamos U-2 skeveld
ros. Priekinis sparnas, su 
mažesniais sužalojimais, už
ima čiut ne visą patalpą il
gumo atžvilgiu. Daugelis 
lėktuvo dalių dalinai ar vi
siškai sulamdytos. Pažymė
tina kabinoje išlikusios ce
liuliozės dalis. Visi Power- , 
so rūbai, ginklai, maistas ir 
asmeniniai daiktai išlikę 
gerame stovyje.

Lužnikų stadione žiūrėjo
me futbolo rungtynes tarp 
Maskvos “Spartako” ir Ba
ku “Naftininko.” Rungty
nės buvo įtemptos ir įdo
mios. Rezultatai 2:1 laimė
jo Baku “Naftininkas.”

Lenino muziejuje ekspo
nuojama visa medžiaga 
apie jo gyvenimą ir revo
liucinę veiklą.

Didžiausiam mūsų šalies 
mieste Maskvoje labai daug 
užsienio ekskursijų. Čia 
galima pamatyti negrų, ki
niečių, mongolų ir kitų tau
tų bei tautelių žmonių.

Krautuvėse yra visko. 
Tik tiek įstenk pirkti. Kai 
kurias prekes greitai perka, 
bet tuoj papildoma naujo- 1 
mis. Mes aplankėme tikz ** 
menką dalelytę visko, ką 
buvo galima aplankyti. No
rint viską atidžiai apžiurę- 5 
ti reikia mėnesiais gyventi 
Maskvoje, o mes čia išbuvo
me tik 6 dienas.

Pilni įspūdžių sėdime 
mašinoje, kuri rieda į vaka
rus. Nakvojame svetinga
me mieste Borisove. Antros' 
dienos vėlų vakarą grįžta
me į namus.

Mamelė klausia: “Ką 
Maskvoj palikai?.” Aš at
sakau: “Pinigus ir dau
giau nieko.”

Su pagarba, 
Stasys Povilaitis

Naujas troleibusas 
įtalpina 120 žmonių

Tarybų Sąjungos miestuo
se vis daugiau pradeda kur- | 
suoti troleibusų. Tai neat
sitiktina — jiems nereikia 
bėgių, jie neužteršią oro.

Engelso miesto Uricko 
vardo fabriko kolektyvas '‘ 
pradėjo naujų daugiaviečių 
troleibusų ŽIU - 5 gamybą. 
Šiose mašinose galės va
žiuoti net 120 keleivių, be
veik dvigubai daugiau, ne
gu dabartiniuose troleibu
suose. Nežiūrint to, naujie
ji milžinai svers beveik tiek, 
kiek sveria jų serijiniai 
pirmtakai, kursuojanti Vil
niaus gatvėmis.

Be to, naujoji mašina tu
ri žymiai daugiau patogu
mų — geriau apšviestas jos 
vidus, padidintas nuotolis 
tarp sėdynių, metalinės spy
ruoklės sėdynėse pakeistos 
tam tikromis pagalvėmis iš 
specialios gumos.

Cape Canaveral, Fla. — 
Orlaivynas vėl iššovė į erd
vę naują satelitą. Jis vadi
nasi “Ebcplorer VIII”. Ap
linkui žemę apskrenda per 
112 minučių. * •
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Philadelphia, Pa
, Įsikalbėjus su philadel- 

'*ghiečiais, jie prisimena se
nus, mirusius, bet gyviems 
būnant daug veikusius pa
žangiame lietuvių judėjime. 
Kiekvienas pasako jų pra
eitį ir koks buvo gražus 
veikimas. Jie prisimena ko
kie buvo dideli ir skaitlingi 
“Laisvės” piknikai. Kokią 
didelę paramą gaudavo 
“Laisvė”. Tie mirę veikė
jai — Smitas, Galkus, Rai
nys, Bendoravičius ir kiti.

Senų pažangaus judėji
mo veteranų mažai teliko. 
Likę ne visi su sveikata ga
li pasigirti. Bekampis gy
vena 80 mylių nuo Philadel- 
phijos. Kazlauskas pergy
veno sunkią operaciją. Kuo
dis atrodo diktas, bet svei
kata pašlijus. Merkys kovo
ja su cukrine liga. Tik mo
terys biskį sveikatoje tvir
tesnės. Na ir čia visi sumi
nėtieji yra pensininkai, ga
na'laiko turintis ir nors lė
tai, bet veikimą gali tęsti 
pirmyn.

kad jisai nėra raudonas fa
natikas ir netiki jėga nu
versti šios šalies valdžią.

Bet, nepaisant jo išpažin
ties, per radiją ar televizi
ją jo vardo niekur nesigirdi. 
Jo prakalbas tik trumpai 
pažymėjo, ir ne visi, laik
raščiai.

Ties Walt Whitman brid
ge plaza vietoje viešbučio 
norima statyti motelius. 
Tačiau apylinkės gyvento
jai susirašė, keldami pro
testą. Statymas motelių 
mieste yra naujiena. Mote
lių yra daug prie didžiųjų 
vieškelių. Bet mieste ir gy
ventojų kvartale tai pir
mas įvykis.

Kokia dešimtis metų at
gal, pagal surinktas gyven
tojų surašinėjimo skaitli
nes, Pennsylvanijos valsti
joje gyveno 64,640 lietuvių. 
Bet, mano manymu, jų bu
vo daugiau, kadangi nevisi 
pasisako esą lietuviai. Ne
tik dabar, bet ir praeityje 
pasisakydavo rusais arba 
lenkais.

Tačiau dešimtmečiui pra
ėjus šioje valstijoje lietuvių 
skaičius yra daug mažesnis. 
Pačioje Philadelphijoje jų 
eilės praretėjo. Nauji atvy
kę po antrojo pasaulinio ka
ro neatpildė išsiskyrusių 

• lietuvių iš gyvųjų tarpo vie
tas. Senimui reikia užimti 
organizacijose atsakomin- 
gas eiti pareigas.

Ir štai gaunu organizaci- 
jiniais reikalais laiškutį nuo 
drg. J. Matuzos iš Trenton, 
N. J., LDS 32-ros kuopos 
sekretoriaus. Savo laišku
tyje draugas Matuza pažy
mi, kad jau eina 76-tus me
tus. Jisai apgailestauja, kad 
negali prisidėti prie veiki
mo, sveikata neleidžia ir, 
daktaro įsaku, neturi toli 
nuo namų eiti.

Na ir sulaukęs tokio am
žiaus turi būt LDS 32-ros 
kuopos sekr. Jaunesnių nė
ra, kas užimtų jo vietą.

PTC paneigė Transport 
Workers unijos lokalo 234 
reikalavimą, kad nebūtų pa
leisti iš darbo 34 darbinin
kai. Kompanija sako, kad 
ji paleido 120 naujų stain
less geležies traukinių ir 
jai tie 34 darbininkai n0rei- 
kalingi. Lokalo valdyba 
šaukia tos šakos darbinin
kus į visuotiną susirinkimą 
dalyką išspręsti, kokių prie
monių lokalas turi imtis, 
kad paleisti iš darbo būtų 
priimti atgal.

Tokių atleidinėjimų yra 
netik mūsų mieste, bet ir 
po visą šalį. Pagerinimas 
įvairių mašinų ir kitų įran
kių padidina darbo našu
mą, bet tuo pačiu tarpu da
lis darbininkų netenka dar
bo.

Pilietis

Miami, Fla.
Auka “Laisvei

Lapkričio 8 d. apsilanĮkė- 
e nas Helen Martin. Ji

New Haven, Conn.
Ę. J. Wierselis nuėjęs į 

giųklų krautuvę paprašė 
šautuvui patronų. Tuo kar
tu ten buvo policininkas ir 
ėmė' jį kamantinėti, kam 
patronai reikalingi. Polici
ja patikrino ir surado, kad 
jis turėjo vogtą šautuvą, 
tai jį sulaikė iki teismo.

Atsiprašau ir sveikinu
Mūsų nuoširdus senas 

laisvietis Jonas Smalenskas 
rašo “Laisvės” administra
cijai ir daro pastabą. Girdi, 
“Pereitą žiemą buvau ra
šęs, kad ‘Laisvės’ jubiliejui 
aš skiriu penk šimtinę 
($500), o į krislus A. Bim
ba įdėjo penkdešim tinę 
($50).”

Labai, labai draugą Sma- 
lenską atsiprašau ir nuošir
džiai sveikinu už pažadėji
mą tokios stambios sumos 
“Laisvei”. O kad jo pažadas 
yra taip geras kaip auksas, 
tai visiškai netenka abejoti. 
Administracija man sako, 
kad jis jau yra prisiuntęs 
apie $340. Kol kas draugas 
Smalenskas bus šiame va
juje pirmutinis taip stam
biai savo laikrašti paremti.

A. Bimba

ir vasarą, ilsisi ir gydosi 
apie šimtas ligonių.

Šis nedidelis, šiaurės Lie
tuvoje esantis kurortas tam
pa kaskart populiaresnis. 
Gydomojo purvo aplikaci
jos, ištrykštančių minera
linių šaltinių vandens vo
nios sėkmingai gydo reuma
tizmą, širdies, nervų siste
mos ligas. Per metus Likė
nuose pabuvoja daugiau, 
kaip tūkstantis ligonių ne 
tik iš mūsų respublikos, bet 
ir Latvijos, Estijos, Balta
rusijos, Murmansko, Sacha
lino, Kamčiatkos ir kitų to
limų Tarybų Sąjungos vie-

Svarbi sukaktis
Sueina 50 metų kaip iš

eina “Laisvė” ir 50 metų 
kaip aš ją skaitau. Kada 
pirmas “Laisvės” numeris 
išėjo, ' aš tada gyvenau 
Binghamton, N. Y. Ir tuo 
laikų skaičiau “Kovą” ir 
“Keleivį.” Tuo laiku “Ke
leivis” buvo pažangus laik
raštis. Neatmenu, kokiu 
tai būdu gavau “Laisvės” 
pirmąjį numerį. Aš tą nu
merį perskaičiau,, ir man 
jinai p atiko. Sulaukus 
šeštadienio, atsiėmus už
mokestį už savo darbą iš 
dirbtuvės, užsiprenumera
vau “Laisvę.” Ir nuo tada, 
kur aš nevažiavau, kokiose 
aplinkybėse nebegy ve na u, 
su “Laisve” nepersiskyriau. 
Ir rodos, kad “Laisvė” bu
vo ir yra geriausias mano 
draugas.

Bet kadangi šiuo .laiku 
mano gyvenimo aplinkybės 
nėra per geriausios ir nega
liu pasiųsti po $1.00 už 
kiekvienerius jos' išgyvuo
tus metus, tai prisiunčiu 
$25 — po 50c už kiekviene
rius metus.

Linkiu “Laisvei” ilgus 
metus gyvuoti.

Margaret Valinchus 
—- New Haven, Conn.

Worcester, Mass.
Užbaigus Išeivio? 

gastroles
Lapkričio 6 d. Aido Cho

ras, vadovaujamas nenuils
tančio chorvedžio Jono Dir- 

• velio ir pianistės Helen 
Smith (Janulytės) talkinin
kavimo, atliko paskutinį 
gastrolės žygį pastatant 
scenoje “Išeivį” Lawrence, 
Mass., su gražiomis pasek
mėmis. Choriečiai tris sek
madienius paeiliui šį rudenį 
vaidino tąjį Stasio Šimkaus 
muzikalį veikalą. Spalio 30 
d, Worcestery pakartojo 
(publikos mažai tebuvo), 
spalio 23 d. Waterbury, 
Conn., ir lapkr. 6 d. Law
rence.

Praeitą pavasarį taipgi 
trijuose miestuose buvo pa
statytas — New Yorke ir 
Brocktone^

Tai nelengva buvo tatai 
padaryti. Keliones atlikinė
jo keturiuose automobiliuo
se po šešis važiuodami sy
kiu, pasiimdami reikalingus 
daiktus estradai paruošti ir 
kostiumus aktorių apsirė- 
dymui. Dar gi mėgėjai ne
visi Worcestery gyvena. 
Tik ačiū pasiryžimui ir pa
stangoms tai visa gražiai 
įvykinta.

Lawrencieciai tikrai susi
žavėjo pastatymu, net ir 
vienas kitas, nors ir talki
ninkavęs, kad neduoti Lie
tuvių svetainės vaidinimui, 
atėjęs į Lenkų svetainę, kur 
pastatymas vyko, pasakė, 
kad čia yra kuo gėrėtis. 
Reiškia, smūgis svetainės 
nedavėjams. Po vaidinimo 
Lawrenco draugai, viens po 
kito, tik kredituoja: Wor- 
cesteris gyvuoja, jūs turite 
jėgų taip padaryti.

Tiesa,. štai keletas talentų 
ir visi “Išeivio” aktoriai- 
mėgėjai (nekartojant chor
vedžio ir pianistės) : Jonas 
Sabaliauskas - dainininkas, 
stiprus tenoras, kaimiečio 
Jono rolėj-; jo motina —Ire
na Janulienė (Nekrosiūtė), 
malonus sopranas; Ievutės 
rolėj —■ Ona Dirvelienė, 
skambus balsas; Jono drau
gas Antanas —- L. Dupša, 
malonaus balso tenoras; 
amerikono rolėj — Richard 
Janulis, stiprus basas; naš
laitės Mariutės rolėj — M. 
Sukackienė,, lengvas sopra
nas ir, dalinai, ji režisieria- 
vo veikalą; žydo rolėj, — 
B.. Dupša, tenoras; J. J. 
Bakšys Gurienės. įnamis, 
palaidūnas,, stiprus tenoras; 
Gurienės rolėj —- Narųše- 
vičienė, sopranas; Gurienės 
kai.minkos B. Vąltačiaus- 
klenė ir V. Nekrošienė; D. 
G. Jusius vaidino dvi roles: 
vadas,, išvedąs į Ameriką ir 
Gurąs, žmonos paniekintas. 
Kiti, mažesnėse rolėse ir 
choro dainuotojai: A. Na
ruševičius, J. Pinskis,. J. Ba- 
guckas, F. Glodis, Francis 
Hanson,, M. žalimienė, L. 
Ausejienė,. A. K.orson, H. 
Žilinskienė,

Spalio 30 d. Jonas Gry
bas ir K. Briedis pas mus 
rodė filmus, Lietuvoje ga
ni intus. Parodymas labai 
gerai išėjo. Žmonės pasiten
kinę. Patartina ir kitose lie
tuvių kolonijose rodyti.

Mūsų gera draugė Juzė 
Žolynas buvo sunkiai susir
gus. Pakviestas gydytojas. 
Dabar jos sveikata jau eina 
geryn. Linkiu pilnai pa
sveikti.

W. Arms Co. džiaugiasi, 
kad gavo užsakymą ant 
šautuvų už šešis milijonus 
dolerių. Sakoma, kad pa
šauks į darbą darbininkų, 
kurie neseniai buvo atleisti.

New Haven Molleable 
Iron Co. darbininkai pa
skelbė streiką. Kompanija 
sutinka darbininkams pa
kelti algas, padaryti page
rinimų, bet nenori pripažin
ti unijos. Bet jeigu darbi
ninkai gerai laikysis, 
turės pripažinti

tai

Girdėjau, kad “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus vajus 
gerai eina. Mūsų va j min
kąs Jonas Patkus gerai 
darbuojasi. Atsiranda 
daugiau veikėjų, kurie 
kurios jam gelbėja.

ir 
ir

Kurortas plečiamas. Pa
stačius naują šimto vietų 
korpusą, jau sekančiais me
tais čia galės gydytis dvi
gubai daugiau ligonių. Taip 
pat bus rekonstruotas klu
bas, kuriame tilps 150 žmo
nių, pastatyta nauja katili
nė, skalbykla. Ateityje nu
matyta dar vieno šimto lo
vų statyba.

Vasarą buvo vykdomi grę
žiniai, ieškant naujų gydo
mųjų vandenų išteklių. Ieš
kojimai davė gerus rezulta
tus. Rastasis mineralinis 
vanduo pasižymi dar geres
nėmis gydomosiomis savy
bėmis.

Kurorto parke buvusios 
pelkės vietoje šiuo metu 
ekskavatoriai kasa didelį 
vandens baseiną. Šio dirb
tinio ežero pakrantės jau 
sekančiais metais taps mė
giama poilsiautojų vieta.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOLŪKIAI STATO

PASVALYS. — Prieš ke
letą dienų Stalino vardo 
žemdirbiai išlydėjo Vilniaus 
universiteto fizikos - mate
matikos fakulteto sti(Jentų 
grupę. Čia jie talkininkavo 
išmūrijant pamatus naujai 
aštuonmetei mokyklai, ku
rią kolūkiečiai nutarė pa
statyti savo jėgomis. Da
bar Povilo Žemaičio vado
vaujama kolūkio statybinin
kų brigada pradėjo mūryti 
mokyklos sienas.

Tai bus puikus dviaukš
tis pastatas su sporto sale, 
erdviomis klasėmis. Greta 
mokyklos išaugs mokymo 
dirbtuvės, sporto aikštynas. 
Naujoji mokykla pradės 
veikti ateinančiais metais.

Savo jėgomis tokias pat 
aštuonmetes mokyklas su 
gamybinio, mokymo dirbtu
vėmis pradėjo statyti “Dau- 
jėnų” ir “K lemenu” kolūkio 
kolūkiečiai. “Pušaloto” ir 
“Namiškių” kolūkiai stato 
septynmetes m o k y k 1 as, o
“Išlikęs” žemės ūkio artelė žinkelio vagonais.

Rochester, N. Y.
Turėsime įdomų pažmonį
Lapkričio 119 d. turėsime 

pažmonį formoj: vakarienė 
kaip 6( vai. vakare, po va
karienės Dr. J. Stanislovai- 
tis rodys nutraukas, stum
džius (slides), imtas jo pa
ties lankant Lietuvą 1959 
m., o jo žmona Krityna da
ro paaiškinimus apie at
vaizdus, kur jie yra nuimti 
ir ką pavaizduoja.

Nuotraukų parody mas 
užims apie 2 su puse valan
dos.

Taigi rengimo komisija 
prašome įsitėmyti, kaip eis 
pragrama: 6 vai. vakarienė, 
7:15 pradės rodyti nuotrau
kas. Nesivėlinkite. Visai 
programai $1.50, tik nuo
traukom 75 c.

Praeitą vasarą iš Roches- 
terio turėjome dvi turistes 
Lietuvoj. Viena, pažangietė 
L. Bekešienė raportavo, 
kad dar yra trūkumų, bet 
jau padaryta didelė pažan
ga visais frontais ir kad 
Lietuvoje gyvenimas eina 
kasdien geryn. Gi parapi
jietė V. Zlotkienė kalbanti, 
kad Lietuvoje nieko gero 
nėra.

Taigi, Dr. J. Stanislovai- 
čio nuotraukos, Lietuvoje 
nuimtos, pasidaro tuomi 
įdomesnės pamatyti.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus. LLD kuopų parengi
mas atsibus Gedemino salė-

Ręng im o Komisįj a

PAŠARĄ GAMINA 
FABRIKAS

Panevėžys. — Mašinos iš 
Kupiškio,, Pakruojo, Anykš
čių, Rokiškio ir kitų rajonų 
kasdien atvažiuoja į Pane
vėžio kombinuotų pašarų 
fabriką. Netrukus jos grįž
ta pakrautos įvairiausių rū
šių pašaru gyvuliams. Fab
riko produkcija užsako
vams išsiunčiama ir gele-

Pittsburgh, Pa.
' . • /f Z*''? 1 ’ ' ■ '

Lietuvių Kąpinių Bend
rovė rengia banketą, kuris 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
20 d., 6 vai. yąkare, L.M.D. 
svetainėje, 142 Orr St., Pits- 
bųrgh, Pa.

Gerbiami lietuviai ir lie
tuvės, Pittsburgh ir apylin
kes, visus ir visas kviečia
me atsilankyti ir paremti 
kapinių bendrovę, kuri at
lieka svarbų darbą tarpe 
Pittsburgh ir apylinkės lie-

me pas Helen Martin,, 
mus draugiškai priėmė 
plačiai pasikalbėjome abie 
bėgamuosius reikalus, ypa
tingai prezidentinius rinki
mus, nes tą dieną visi įdo
mavo. Mums besikalbant at
rodė, kad Kennedy yra pa
žangesnis ir tinkamesnis 
kandidatas, negu Niksonas.

H. Martin su sveikata ne
siskundžia Jai ji tarnauja. 
Helen seka spaudą, pasiro
do, kad gerai perskaito 
“Laisvę”. Ta pat proga ji 
paaukojo į “Laisvės” auk
sinio jubiliejaus fondą $20, 

didelė auka, širdingas 
dėkui.

tai
Buvo laikai, kuomet Phi- jai

ladelphijoje buvo gražus 
moterų veikimas ir, jei ne
klystu, turėjo moterų pro
gresyvių kuopą. Dabar jų 
įųiopos nėra. Ir tik ačiū 
jom, kad gerai veikia ir lan
ko LLD 10-tos kuopos susi
rinkimus.

US Court of Appeals pa
laikė žemesnio teismo nuo
sprendį, kad Teamsters uni
jos lokalas 107 negali imti 
pinigų iš lokalo iždo savo 
viršininkų teismo lėšų pa
dengimui. Lokolas, sako, 
apeliuos, jeigu bus reikalas, 
kad irvį Aukščiausią šalies 
teismą.

Keturi lokalai - prisidėjo 
piie Keebler Biscuit kom
panijos darbininkų streiko. 
Juos asttovauja American 
Bakely and Confectionery 
unija, priklausanti prie 
AFL-CIO. Streikas paliečia 
įr kitas valstijas. Unija no
ri 15-kos mėnesių kontrakto 
ir 15 proc. pakėlimo. Pikie- 
tc eilė eina. Streikui vado
vauja lokalas 492.

Mūsų apylinkę aplankė 
“biednų žmonių” kandida
tas,jis taip save vadina,pre
zidento vietai, H. Krajews
ki Iš Secaucus, N- J. Savo 
pranešime spaudai pasakė,

ir

V. J. Stankus

Haverhill, Mass.
Salio 13 d. Lietuvių Pilie

čių Gedemino Klubo nar 
susirinkime buvo nutar 
surengti parodymą filmų 
Lietuvos.

Filmai bus rodomi šeši 
dienį, lapkričio 26 d,, L. 
G.K. Svetainėje, 324 River 
s. Pradžia rodymo. 6:30 vai. 
vakare.

Filmus rodys J. Grybas 
ir Klemensas Briedis 
Ozone Park, N. Y,

Įžangos tikietai yra pa 
davinėjami iš anksto, ga 
te juos gauti pas klubo val
dybos narius, pas rengimo 
komisiją: A. P. Dambraus
ką, J. Masevičių, J. Sabaitį, 
ir pas klubo managerį J. 
Cook.

Kviečiami visi Haverhil- 
lio ir apylinkės lietuviai at
eiti ir- pamatyti labai grą
žius ir žavinčius filnius 
mūsų gimtos šalies Lietu 
vos. Esu užtikrintas, vi 
būsite pilnai pasitenkin 
pamatę filmus iš Lietuvo

A. P. Dambrauskdč

ta 
iš

a-

r-
4-.

iš

si

5;

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

—pradinę mokyklą.

PLEČIAMAS LIKĖNŲ
KURORTAS

BIRŽAI. Vis labiau įsi
gali ruduo, tačiau Likėnų 
kurorte jo alsavimo beveik 
nesijaučia. Čia dabar, kaip

Kombinuotų pašarų fab
rikas, pradėjęs veikti Pane
vėžyje, gamina pašarus 
įvairaus amžiaus parše
liams, mėsinėms ir lašini
nėms kiaulėms, viščiukams, 
vištoms - dedeklėms ir t.t.

P. Paškevičius

V-'

Mūsų gaspądinčs yra pa
tyrusios, tai jos pagamins 
skanią vakarienę.

Užtikriname,, kad visiems 
patiks. Jus atsilankę susi
tiksite daug savo, pažįsta
mų, pasikalbėsite, gražiai 
laiką praleisite ir tuo pat 
kartu pąremsite Liet. Ka
pinių' bendrovę.. Prie durų 
dovana tik $2, prie jos bus 
proga, laimėti prizą.

Širdingai kviečia
Rengėjai je.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-osios Apskrities

METINIS KONCERTAS

Harrison ir Kearny, N. J.
LLD 136 kuopa rengia šaunią vakarienę “Laisves” 
naudai, kad atžymėti jos auksinį jubiliejų, 50 metų 
jos gyvavimo sukaktį. Vakarienė įvyks šeštadienio 
vakarą, lapkričio (Nov.) 12 dieną, 7 vai. vakare, 
Labor Lyceum svetainėje, 15 Ann St., Harrison, N. 
J. Tad, visi ir visos Harrisono, Kearnės ir apylinkės 
draugės ir draugai malonėkite atsilankyti į šią pui
kią mūsų vakarienę, o mes jus užtikriname, kad bū
site visi patenkinti, nes bus valgių ir gėrimų pakan
kamai- Gražiai praleisime laiką ir tuo pačiu sykiu 
atžymėsime mūsų brangios “Laisvutės taip garbingą 
auksinį jubiliejų. ,

širdingai kviečia visus Komisija

Dabar, žiemai bes.:arti
nant, Worcestery įvyks di
delis koncertas, rengiamas 
LMS Antrosios Apskrities. 
Programoje dalyvaus Nau
josios Anglijos geriausi dai
nininkai ir chorai: Hart
fordo, Broektono' ir vieti
nis. Tai bus. lapkričio 27 d., 
2 vai. no pietų, 291. Endicott 
St.

Visi įsitėmykite ir ateiki
te pamatyti ir pasiklausyti,

dainų midijos pajudins 
kad ir susęnėj,tįsius jaus
mus,. jausitės ją.unęsn.iais 
esą.

J. D

Įvyks Sekmadienį

Lakričio 27 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuviu Svetainėje
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Programoje dalyvauja:
Hartfordo, MoųteUo, Worcesterio Chorai, 

Jų Grupes ir Solistai

Kviečiame ir prašome atsilankyti visus Worcesterio 
ir apylinkės lietuvius meno mėgėjus ir rėmėjus. Su šiuo 
koncertu mes apvaikščiojamo bei pagerbiame sėkmingai 
pravestą meninę veiklą 1960 metais.

Rengėjai

FILMAI IŠ LIETUVOS
GREAT NECK, N, Y. — Lapkričio 13 d., Kasmo- 

čių Salėję, 91 Steamboat Rd. Pradžia 4-tą vai. po pietų.
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.

HARTFORD, CONN. — Lapkričio 25 d., 7 vai. va
kare, 157 Hungerford St.

Haveijhill, Mass. —Lapkričio 26 d. L,P.G. Klubo sa
lėje, 324 RiveiySt., Pradžia 6:30 v. v.

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

Ru^ifia.rd, Me., — Gruodžio 4—5„- (vieta ir laikas 
dar nenurodyta).

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 11, 1960
’■ P';>‘X' » 
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Kubos darbo žmonė 
vadai ir socializmą

Havana. — Proga su
kakties Tarybų Sąjungos 
socialistinės revoliucijos 43 
metų įvyko daug masinių 
susirinkimų. Havanoje kal
bėjo Tarybų Sąjungos am
basadorius Sergėjus Kud- 
riavcevas.

Kubos laikraštis “Revo- 
liucion”, tarp kitko, rašo:

“Jau laikas be drebėjimo 
kelių ir baimės pasakyti, 
kad Kubos liaudies laimė 
yra tik einant keliu linkui 
socializmo. Ir mes tuo ke
liu jau einame...

“Mes neprivalome bijoti 
socializmo. Kiekvienas ku-

T. Sąjungos patarimas 
Irako respublikai

Maskva. — Irako respub
likos atstovas tarėsi su Ta
rybų Sąjungos vyriausybe. 
Jis pasitenkinęs, kad Irako 
ir Kinijos prekyba padidė
jo. Irakas gauna iš TSRS 
pagalbos, bet jos pageidau
ja ir daugiau.

“Pravda” kritikavo Irako 
respublikos k a i kuriuos 
žingsnius prieš komunistus,

pažangiųjų laikraščio “Itti
had al-Shaab”. “Pravda”

mo-
so-

bietis, kuris myli savo 
tina - tėvynę nesibijos 
ctalizmo, nes socializjnas 
reiškia visišką panaikini
mą bent kokio išnaudoj 
žmogaus per kitą žmogji.

Darbo unijų vadai, Ljau- 
dies (Socialistų) partijos 
veikėjai ir vyriausybės na
riai nurdinėjo, kad kubie
čių žemdirbių susijungimas 
į bendrijas, atėmimas fab
rikų ir dirbtuvių nuo užsie
nio kapitalistų ir jų nacio
nalizacija jau pagerino Ku
bos darbininkų ir žemdir
bių gyvenimą, o tatai 
reiškia socialistinės s 
tvarkos pradžią.

imo

ir 
an-

Kipro respublika 
prieš A-bombas

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje Z 
Rossides, Kipro respublikos 
delegatas, pareiškė, kad jie 
nesutinka, idant Kipro sa
loje būtų laikomi atominiai 
ginklai.

Kipro sala randasi Vi
duržemio jūroje. Ji užiųia 
3,570 ketv. mylių plotą ir 
turi 500,000 gyventojų. Nuo 

u^arYm^ 1878 metų Kipras buyo 
Anglijos kolonija. Nesentai 
atgavo savo nepriklausomy-

nurodė, kad Irako respubli- Anglija ten turi ka
ktos laiminga ateitis pri- rjnę bazę į kurią rengiasi 
klauso nuo jos bendravimo gabenti atominių ginklų.
kos laiminga ateitis pri-

su socialistinėmis šalimis, 
nuo nevaržymo liaudies de
mokratijos ir komunistų 
veiklos.

Anglijos, Kanados 
ir Kubos prekyba

Havana. — Jungtinėms 
Valstijoms sulaikius prekių 
įvežimą į Kubą, tai pastaro
ji prekybą didina ne tik su 
socialistinėmis šalimis, bet 
ir su kapitalistinėmis.

Anglija didins savo pre
kybą su Kuba. Kanada per
eitais metais Kubai parda
vė už $18,000,000 prekių, 
o dabar parduos dar dau
giau, nes tas Kanadoje su
mažins nedarbą.

Kubos vyriausybė j a u 
perkėlė iš JAV $120,000,- 
000 savo pinigų į Kanadą, 
kaipo užtikrinimą apmokė
jimo už Kanados prekes.

Apie 1960 m. derlią 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Revoliucijos 
sukakties proga F. Kozlo- 
Vas darė platų pranešimą. 
Jis atžymėjo, kad greta di
delių Tarybų Sąjungos pa
siekimų 1i960 metais buvo ir 
atsilikimo.

Jis žymėjo, kad grūdų su
imta tik biskį daugiau, ne
gu jų buvo gauta 1959 me
tais. Grūdų planą pralenkė 
Rusų respublikoje ir eilėje 
kitų, bet Ukrainoje ir Ka
zachijoje planas nepasiek
tas.

De-

Ryty Vokietijos 
naujas protestas

Berlynas. —Vokiečių 
mokratine Respublika (Ry
tų Vokietija) įteikė protes
tu Anglijai, Francūzijai ir 
Jungtinėms Valst i j o m s. 
Protestuoja, kad Vakarai 
leidžia vakarinio Berlyno 
jaunuolius į kerštininkų 
karines grupes.

Pagal 1945 metų susitari
mą tarp Vakarų ir Tarybų 
Sąjungos vakariniame Ber
lyne negal būti militarinių 
jėgų mobilizacijos.

Kinija vėl pabrėžė 
vienybę su TSRS

Pekinas. — Kinijos liau
dis masiniai paminėjo 
TSRS 43 metų revoliucijos 
sukaktį. Pekine, TSRS arti- 
basadoje, įvyko banketas. 
Jame dalyvavo Kinijos liau
dies vadas Mao Tse-tungas, 
premjeras Chou En-lai, kitji 
vyriausybės veikėjai ir -ki
tu šalių atstovai.

Chou En-lai sakė kalbą ir 
pabrėžė, kad TSRS suteikė 
labai daug Kinijai pagal
bos. Jis sakė, kad ji rodė 
viso pasaulio žmonėms ke
lią į laisvę. Jis pabrėžei 
kad Kinijos ir TSRS vieny
bė yra nepadalinama.

Apie T. Sąjungos ir 
Kinijos santykius

Pekinas. — Ang 1 i j o į 
spaudos atstovai, jų tarpe 
F Green, kalbėjosi su Kini-i 
jos premjeru Chou En-lai. 
Kas dėl Vakaruose sklei
džiamų pasakų apie TSRS 
ir Kinijos nesutikimus, tai 
Chou En-lai pareiškė:

“Tarp socialistinių vals-' 
tybių negali būti vienos 
prieš kitą nusistatymo. Jų 
bendrieji ekonominiai, poli
tiniai ir socialiai reikalai 
jas jungia. Jos viena kitai 
gelbėja... Socialistinių vals
tybių solidarumas yra ne
palaužiamas”.

BALSAVO Už NIKSONĄ 
IR TUOJAU MIRĖ

Riverhead, L. I., N. Y.— 
L. B. Yung, kuriam lapkri
čio 18 dieną jau būtų suka
kę 95 metai amžiaus, nubal
savo už Niksoną ir tuojau 
numirė.

Į balsavimų vietą auto
mobilyje jį atvežė jo dukra. 
Yung nubalsavo ir atsisė
do automobilyje. Kada jo 
dukra nubalsavus sugrįžo į 
automobilį,tai rado tėvą jau 
mirusį. L. B. Yung buvo 
respublikonas. Pirmu kartu 
prezidentiniuose rinkimuo
se dalyvavo 1888 metais.

Laiškas iš Lietuvos
Vasiliai (Vasil), Shrews

bury, Mass., gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo giminai
čio, kuriame, taip kitko,ra
šo:

Laikraštį “Laisvę” gau
nu jau du mėnesiai, du kar
tus per savaitę. Pasiskaity- 
t1 yra įdomių straipsnelių, 
nuoširdžiai dėkojame už už
rašymą i

Aš su savo šeima gyve
name ir pamidorus jau iš- 
pardavėme. Turiu pasakyti, 
kad šiemet pas mus derlius 
buvo geras, bet vasara bu
vo lietinga, tai daug kas su
puvo. Dabar oras pasitaisė, 
bulves jau nukasėme, suė
mėme ir obuolius. Obuoliai 
gerai užderėjo.... Gaila, kad 
toli gyvename ir negalime 
jais jus pavaišinti. Bet, jei
gu karo nebus, tai tikiuosi, 
kad sulauksime laiko, kada 
galėsime pasikalbėti.

Tauragė laike karo buvo 
visiškai sugriauta. Dabar 
jau atstatyta. Žinoma, mes 
medžiaginiai negalime taip 
gyventi, kaip jūs gyvenate, 
bet jeigu bus gyvenama tai
koje, tai, aš. tikiu, kad mes 
amerikiečius pavysime. Bet 
mes ir dabar nesiskundžia- 
me — pavalgyti turime.

Ir Lietuvoje daug žmonių 
serga vėžiu. Neseniai mano 
sesutei Bagdonienei pripa
žino vėžį...

Na, dėkui, dėde ir dėdie
ne, už viską! Juozas

Iš laišką redakcijai 
i 

Gerbiamoji redakcija,
Aš jums rašau iš Lietuvos. 

Tai pats gražiausias ir mie
liausias, kampelis visame 
pasaulyje. Tai s • gali • . pa
tvirtinti kiekvienas lietuvis. 
Aš. .mokausi 10-oje •. klasėje, 
o štai šį.mėnesį man suka
ko 17-ka metiį. Pauguma 
mūsų moksleivių < susira
šinėja su i kitų . šalių moks
leiviais. Aš . taip pat . susi
rašinėju su kitomis šalimis, 
tai padeda plėstis mano aki
račiui.

Aš labai norėčiau susira
šinėti su Amerikos' piliečiu. 
Todėl aš Jūs prašau, gerbia
moji redakcija, mano adre
są paskelbti savo laikrašty
je. Aišku, jei tai yra ga
lima, o jei ne, parašykite 
man atsakymą. Man rašy
ti mano gimtąja lietuvių 
kalba.

Mano adresas:
Lithuania, USSR 
Kaunas •
Vaidoto g. 131-a, 
Gužytė Danutė 
Laukiu laiškų.

bt.

EŽERAI PRIE PEKINO
Aplink Pekiną, Kinijos 

sostinę, įrengtas dirbtinių 
ežerų žiedas. Jie sujungti 
kanalais ir vamzdžiais, už
ima supelkėjusių tvenkinių 
ir griovių vietas.. Jų kran
tuose sodinami medžiai ir 
gėlės. Ežerai pagerins sos
tinės aprūpinimą vandeniu, 
taps pekinįečių poilsio vie
ta. Numatoma aplink Pe
kiną įrengti dar 50 dirbti
nių ežerų.

Motery Klubo mitingas
Trečiadienį, lapkričio 16 

d., 7:30 vakare, įvyks Mote
rų Klubo mitingas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų. 
Mitingas atsibus Kultūros 
name, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Valdyba

VYRIŠKI DRABUŽIAI
Nauji ir biskį vilkėti paltai, batai, 

ir kiti drabužiai. Pačiam vilkėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
1556 St. Nicholas Ave. (181-188)

NYC, IBT 191st Sti

“Laisvės” koncerte
surinktos aukos

no, G. Diržuvaitis, But-
kauskas, S. Sasna, Zal-
kauskas. •

Per O. Cibulskienę 
V. Večkį

.ir

10.00

10.00

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

VI Apskritis ...'.. $10.00
J. Šmitienė ............. 10.00
K. Milinkevičius ... 10.00 
Leon Gavrilovičius . 10.00 

W. Valangevičius ... 5.00
M. ir O. Norkai .... 5.00 
M. Bevardė ............. 3.00
Smulkių ................ 2.15
J. Smith .................. 2.00
Kaz. Zaveckas ....... 2.00
M. Klimas ............... 2.00
Po $1: O. Dobinienė, J. 

Mačiuta, O. Zaidienė, M. 
Nargelienė, Brooklynie t ė, 
Elena Siaurienė, V. Gi- 
žauskas, .
Jakštys, G.* Nofkus, K. K., 
S. Petkienė, P. Gustaitis, S. 
Vyšniauskas, Kunz, Alb. 
Volungis, Elzb. Grubis, Ve
ra Urbonas, Urš. Bagdonie
ne, Kaz. Griškus, P. Bie
liauskas, Jonė Senik, Ch. 
Zutkus, Marg. Kasparaitie- 
nė.

Viso aukų surinkta kon
certe $487.65. Didelis ačiū 
dalyviams už suteiktas do
vanas, ir rinkėjams už pa
sidarbavimą.

Laisves Administracija

Mirė F. Černevičius
Lapkričio 8 dieną mirė 

Frank černevičius (Cher- 
nick). Pašarvotas pas Ša- 
linską, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Bus pa
laidotas šeštadienį, lapkri-Į 
čio 12 dieną.

Paliko nuliūdime žmoną, 
penkias dukteris, sūnų ir 
6 anūkus. Dukterys visos 
jau vedusios. Reiškiame vi
sai šeimai užuojautą.

Žinią pranešė telefonu 
černevičienė.

Filmai
LET NO MAN WRITE 

MY EPITAPH
Columbia Pictures drar 

miniame filme žvaigždžiub- 
ja Shelley Winters, Burl 
Ives, Jean Seeberg, Ella 
Fitzgerald. Rodo Forum ir 
Trans-Lux 52 St. teatruose.

Šis filmas seka Willard’o 
Motley novelę, “Knock on 
any Door”, išėjusią fil
me prieš apie dešimtmetį, 
su Humphrey Bogart įžy
miajame vaidmenyje. Tame 
filme Bogart, kaip advoka
tas. gynė jauną Chicagos 
valkiozą, kuris nužudė poli
cininką. Bylą pralaimėjo, 
gengsterj numarino elekt
ros kėdėje.

“Epitaph” vaizduoja apie 
15 metų vėliau. Gengsterio

“Laisvės” koncerte, lapkr. 
6 d., aukų gauta sekamai:

Per B. Makutėnienę ir
L. Kavaliauskaitę

A.J. Pranaitis,
Camden, N. J. ...$50.00 

J. ir J. Lazauskai, Ozone 
Fark (po $1 nuo skaity

mo Laisvės mūsų šeimoj
metų), N. Y.......... 27.00

J. A. Petrukaitis, 
(Stoughton) .

G. Račkauskas, 
(Stoughton) .

K. ir P. Meškėnai . 10.00 
Joseph N.
Zajankauskas ....

A. Švėgžda...........
Senas Juozas .......
J. Dainius .............
J. Patašius .........
K. Briedis . ...........
J. Pluščiauskas ... 
Ona Philipsie .......
J. čiberka .............
N. Dudoniai ...........
F. Trainiai .........
M. Urbonas .........

B. Makutėnienė ...
Po $1: K. Šolomskienė, 

Victoria Z. Miller, Frank 
Mergiūnas, K. Balčiūnas, P. 
Poškus, A. Velička, Al Ne
vins, Iz čalkis. P. Petraus
kas, O. Cibulskienė, F. Bels- 
Uenė, A. Valickas, Jean 
Beniulis, J. ir S. Bimbai, 
S. Šukaitis, Bečienė (NJ), 
D. Galina u s k i e n ė, M. 
Krunglienė, Dra u g ė, A.

Ozone Park. Smulkių 50 c. 113 kuopos susirinkimas, ku-

. $10.00 

.. 10.00
5.00 
5.00 
5,00 
5,00 
5.00 
5.00 • 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Per O. Jakštienę ir 
N. lešmantienę

Vilkas
Svečias iš Conn. 
P. Besius , 
B.B. 'Kutk’us :.. 
A. Meąkiąl.
Ę., BęlekąviČični 
P. (Bąbarskąi .• 
Ą. Mikalauskienė .,.
J. Gailiųnas b...........
J. Gailiūniefie. ....... 
P. ir A. Aleknai .... 
J. Grybas Y.J.. 
Ig. Urbonas ...... 
V. Lisajienė .............
O. Šleivienė .............
V. Mikulėnas ...........
P. Višniauskąs .......
A. Kunevičienė .......
J. Kupčinskas .........
V. ir O. Žilinskai ... 
M. Adomonis .........
A. F. Yakstis .........
J. Barkus .................
L K. Levanai .........
Po $1: V. Kazlauskas, Vai

nius, Vižlianskienė, A. Kal- 
wait, Draugė,, R. Laukai
tienė, A. Bečienė, Draugė, 
Bevardis, Adomaitienė, A. 
Kvedaras, A. Globičienė, G. 
Litwin, A. Mažuikienė, K. 
Baciunas, G. Daniels, J. 
Kairys, A. P. Petronis, 
K. Nečiunskas, A. Yuske- 
vich, E» Karpavičius, J. Ba- 
barskas, G. Shim a i ti s, 
Friend, Draugė.

Per P. šolomską ir 
V. Bklkus

K. Joneliūnąs 
A. Jasulaitis . 
V. Balkus ... 
V. Petraitis. .
J. Venckūnas 
P. Jozokas ,.
K. Anuškis .. 
Butkauskas .
J. Peleckas , .
K. Kaptenas . 
M. Simon ....
Po $1: W, Baltrušaitis, 

Denis, Pandėlietis, Bender, 
H. Feiferienė, Mikulis, Vi- 
mkaitis, M. Liepa, Krapo- 
vickas, A. Skairius, P. Šo- 
lomskas, A. Malinauskienė, 
M. Sprainienė; A. Globičius,

Du malonūs svečiai
Pereitame “Laisvės” kon

certe lapkričio 6 d. dalyva
vo du malonūs svečiai, at
važiavę iš Essex, Conn. Tai 
yra: Juozas Aleksaitis ir

( Povilas Baltrėnas. Jie ture- buvusi meilužė jau užaugi- 
A. Lipčius, Pr.|jc atsivežę magnetofoną no jo nelegalų sūnų parink- 

tiniuos Chicagos laužynuo
se. Shellev Winters vaidina 
motiną, už kurio vaidmenų 
sukūrimą jinai tikriausiai 
gaus gal keletą pažy
mių. Buri įves vaidina nusi
kaltėlio buvusį teisėją, Ella 
Fitgerald — karčiamos dai
nininkės ir narkotikės. Ri
čardo Montalban — vilioko 
i]’ narkotikų pardavėjo. 
Tikras dramatiškas padug
nių charakteriu rinkinys.

Šis nelaimių ir pasiauko
jimo ansakymas filme dau
geliui žiūrovių aprasos akis.

Iš LDS 13-tos kuopos 
susirinkimo

Lapkričio 2 d. įvyko LDS

r j ame aptarta keletas svar
bių klausimų.

Vienas svarbiųjų klau
simų buvo — Lietuvoje ga
mintų filmų rodymas. Ko
misija , pranešė, , kad jau 
susitąrtą s.ų J. Grylju ir ftu- 
ątatyta / dtapa/1 Rody,m ą s 
bus šeštadieųio vakare, lap
kričio 19 d. Bus parodyti 
trys filmai, dar iki šiol šio
je apylinkėje; niekur nero
dyti. . Vieta: 'Liet/ Kult. 
Centrė, Ozone Park,' N. Y.

Kuopos valdyba raporta
vo, kad kuopoje viskas 
tvarkoje. Nariai gerai mo
kestis mokasi, beveik visi 
už šiuos metus užsimokėję. 
Ligonių kuopa neturi šiuo 
metu.

Kadangi salėje turėjo 
įvykti Aido moterų kvarte
to pamokos, tai susirinki
mas buvo skubotai baigtas, 
kad duoti joms pasiprakti
kuoti.

Sekamas susirink imas 
įvyks gruodžio 7 dieną, to
je pačioje vietoje. Tai bus 
paskutinis šiais metais su
sirinkimas. Jame teks rink
ti kuopos valdybą. Todėl 
svarbu, kad jis būtų skait
lingas.

(tape rekorderį) ir užre- 
kordavo, paėmė visų daini
ninkų, dalyvavusių progra
moje, dainas.

. Parvažiavus 
stubą draugas 
pergrojo visą 
kuri gražiai skamba, 
žinoma,, yra ir silpnokų 
vietų, kuriose žodžiai neaiš
kiai ištarti.

Taigi, būtų labai gerai, 
kad programos dainininkai- 
dainininkės išgirstų, kaip 
ju balsai bei žodžiai skam
ba per magnetofoną. Jiems 
būtų labai geras persitikri
nimas arba gera pamoka. 
Nes, mat, mašina, tai nieko 
nemeluoja. O mašina Alek- 
saičio yra labai gera.

Beje, draugas Aleksaitis 
sakė, kad jis 
juosteles siunčia ir į Lietu
vą. Tai pagirtina!

Jonas Juška

pas mus į 
Aleksaitis 
programą, 

Bet,

rekordines

AIDIETĖMS
Dėl mokytojos Mildredos 

Stenler nesveikatos mote
rų pamoka lapkr. 9 d. neį
vyks. Atvykite 7:30 į pamo
ką lapkr. 11-tos vakarą.

Valdyba

v

i

■

i

I
0 i

Kuopietis

Suareštavo dešimt 
aksidenty žuliky

Policija areštavo dešimt 
“aksidentų” žulikų ir jų va
da Marcial Gomez, 36 m. 
amžiaus. Šie elementai su
fabrikuotai skųsdavo auto
mobilių savininkus, ir per 
dvejis metus iš apdraudos 
kompanijų išsikolekt a v o 
$50,000 už jų “sužeidimus”.

Paprastai žulikai organi
zuodavo “aksidentus”. Vie
nas kur parvirsta, kiti jau 
turi automobilio plaito nu
merį: Tuojau jie šaukia po
liciją, iš ligoninės greitosios 
pagalbos karietą, “sužeista
sis” vežamas į ligoninę, jo 
liudininkai perduoda polici
jai automobilisto plaitų nu
merį, pasakodami, būk jis 

M. Sinkevičienė, A. Lumbie- “žmogų parmušęs pabėgo”, 
nė, V. Tamuteitis, A. Stako- Ir užvedama prieš automo- 
vienė, Ignas, ” B. Keršulie- bilistą teismas.

... $10.00 
.... 10.00 
.... 10.00 
....... 5.00 
....... 5.00 
....... 5.00 
....... 5.00 
.......5.00 
....... 2.00 
....... 2.00 
....... 2.00

t ; -------------------------------

Matysimefilmus,kuriu 
dar nematėme

...Lietuvoje gamintu^ fily 
mus ‘galėsime jntatyti; šiose 
vietose:

Sekmadienį, lapkričio 13 
Kasmočiūtės salėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Pradžia 4 vai. d.

Čia taipgi kalbės Eva Mi- 
zarienė, neseniai grįžusi iš 
Lietuvos.

Šeštadienį, lapkričio 19, 
Liet. Kult. Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke, 
N. Y. Pradžia 7 vai. vakare.

J. Grybas informuoja, 
kad jis rodys tuos filmus, 
kurie dar šioje apylinkėje 
niekur nerodyti. Visi Lie
tuvoje gaminti. Kiekvienam 
svarbu juos pamatyti.

Filmų mylėtojas

PRANEŠIMAI^
' • i *

NEW HĄVEN. CONN. ,
šeštadienį, lapkričię, (Nov.) 12 

d., 8 v^laAdą vakare, 37 Howe St., 
įvyks prakalbos. Kalbės buvęs 
“Workeriov' redaktorius Clarence 
Hathaway iš New Yorko.

Tai bus svarbios prakalbos. Hath
away analizuos rinkimų pasekmes ir 
ateitį. Po prakalbų bus arbatos ir 
užkandžių. Visi ir visos malonėkite 
pribūti į laiką.

MONTELLO, MASS.

Montello Moterų Apsvietos 
(Klubas rengia kopūstninkų 
vakarienę, įvyks šeštadienį, 
lapkričio (Nov.J 12 d., Liet. 
Taut. Namo salėje. Prašome 
visus įsitėmyti dieną ir kvie
čiame atsilankyti. Rengėjos.

i

i

Mirė piešėjas Leon Dabo. 
Jis sulaukė 92 metų am
žiaus. Nemažai jo piešinių 
randasi JAV dailės muzie
juose.

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 
įvykusios LLD 6-tos apskrities kon
ferencijos. Turėsime 
veiklos ateičiai. Tad 
malonėkite atsilankyti 
kimą. J.

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

delegatai iš 

pasitarti dėl 
visi narit^T 

j š} susirin- 
S. (89-90)

ieš-
Paieškojimai

Pocevičiūtė Ona, Zigmanto, 
kau savo tetos Paulinos Ęučionienės,
Petro, ir, kiek žinau, penkių pus
seserių. Mano teta išvyko j Ame
riką 1903 m., būdama 18 m., su 
senuku. S.enukas gyveno Pittsbur- 
ghe, o teta su šeima Kingstone. 
Nuo 1934 m. negaunu jokios ži
nios. Labai norėčiau užmegsti ry
šį su pusseserėmis, o mama norėtų 
sužinoti apie savo seserį, su kuria 
jau nesusirašinėjo 26 m. Prašome 
rašyti: Ona Pocevičiūtė, Kalva
rijos rajonas, Jurginų kaimas, Lith
uania, USSR.

Ieškau savo dėdės ir tetų, išvy
kusių į New Yorką, Jurevičiaus Po
vilo ir jo žmonos Zosės Žukauskai
tės, jų dukters Stefos ir antros te
tos Žukauskaitės Stefos. Prašau 
rašyti: Veronika (Boliaus) Ciula- 
dienė, Vievio rajonas, Paparčių paš
tas ir kaimas, Lithuania, USSR

Ieškau savo mamos sesers, Juzios 
Baumilaitės, gyvenusios Naravų 
kaime, Žaslių parapijos, išvykusios į 
JV caro laikais. Prašau rašyti: 
Ona Malūnavičienė (Antano) Virši- 
liukė, Vievio rajonas, Paparčių paš
tas, Bekštonių kaimas, Lithuania, 
USSR.

Prašotae
Valdybą' 

(89-90)

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

Gedemino Drausgystės metinė va
karienė, 6:30 vai, 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),

4-1 <■»<■<■ < ■!'» <■ <' »»

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

r*

6 p.—LaifivS (Liberty)—Penkt, lapkr. (Nov.) 11, 1960
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