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Čikagoje.
Jų “lietuvybė.“

— Rašo R. Mizara —

Keletas mūsų nuvykome 
International viešbutį, aero
uoste, kur pirmą naktį Ame
rikoje nakvojo keturi tarybi
niai svečiai rašytojai

Jų sudėtyje yra ii 
lieti/', ių tautos poetas lauro-| 
atas Eduardas Mieželaitis.

Mes nuvykome paspausti j 
poetui ranką, palinkint jam Į 
geriausios sėkmės, laimingai į 
pakeliauti po mūsų plačią ii 
gražią šąli.

Poetą radome gerai nusitei 
kusį. linksmą. .Jis atrodo pui 
kiai.

i Salvadoro žmonės ir 
Vakaru politika

San Salvadoras. — Spalio

Į likos armijos ir liaudies vai
1 • 1 — 1 • 1 I •dai nuvertė diktatoriaus 

Jose Maria Lemus o valdžiai 
Diktatorius pabėgo i Kosta

• I Rikos respublika.jzymusis I 1
Šalis valdoma Laikino- 

.! sios tarybos (junta), kurių 
, I sudaro trys karininkai iri 
i trys civiliniai žmonės. Šaly- 
;* je viskas tvarkoje. Žmonėsi 

i džiaugiasi nusikratę Lemu- 
■! si' diktatūros. Laikinoji ta- 
‘j ryba paskelbė, kad po dvie
ju metų įvyks parlamento!

Mes rorime, sakėme, kad į 1 mkimai. Atrodo, kad ki- 
poetas ne tik pamatyt J JAV, j tOS Valstybės turėtu būti 
O ir susipažintų su Amerikos realistinės linkui Salvadoi‘0 
lietuviais, su ju būkle, su jų; respublikos. Ji niekam ne- 
---------- 'grasina, ji paskelbė, kad 

nori draugiškų ryšių su ki
tomis valstybėmis.

Bet Jungtinių Valstijų 
'Valstybės departamentas

vis laukia, tyrinėja ir nau- 
jasios Salvadoro vyriausy
bės nepripažįsta. Tos pat 
politikos laikosi ir kitos 
Vakarų valstybės, o ypatin
gai Lotynų. Tuo gi kartu 
spaudoje ir per radijų jau 
veda propaganda prieš Sal
vadoro respublikų, būk jos 
dabartinė valdžia eina “Ku
bos keliu”, būk civiliniai ta
rybos nariai yra “komu
nistų simpatikai”. Jeigu ir 
taip būtų, juk tai Salvado
re žmonių reikalas, o ne ki-: 
tų valstybių nusakyti jiems j a.
santvarka. chehster, Pa.,

Salvadoro respublika yra So. ~ Bostono Vajininkai 
Centrinėje Amerikoje, prie 
Ramiojo vandenyno, rube- 
žiuojasi su Guat e m a 1 a, 
Hondurasu ir Kosta Rika 
(Costa Rica). Tai maža ša
lis, nes užima tik 8,260 ket- 
virtainiškų mylių plotų ir 
turi 2,500,000 gyventojų.
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Kubos respublikoje.
Havana. — Katalikų baž-

kultūrine veikla.
Ar galės jis daug lietuviu 

sutikti ten, kur lankysis? Kol 
kas tikrai nežinome.

Keturiu tarybinių rašytojų 
delegacija, mat, yra .JAV švie
timo ir kultūros Įstaigų pa- ■ 
kviesta. Jiems maršrutą, tai-į 
gi, sudaro Įstaigos, kurios juos' 
kvietė. Tačiau, mums rodosi, I 
pietas E. Mieželaitis norės' 
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nyčia, priešakyje su arki
vyskupu E. Perez Serantes, 
daro viską, nuvertimui Ku
bos valdžios. Perez Seran
tes siuntinėja laiškus neva 
“prieš komunizmą”, bet 
puola Kubos vyriausybę už 
tai, kad ji priima pagalbą 
nuo komunistinių šalių.. To 
pasekmėje jau prasidėjo 
susirėmimai. Vienas iš jų 
buvo Santiago katedroje. 
Kada kunigas skaitė tokį 
laišką, tai apie šimtas už
protestavo. Jie dainavo Ku
bos himną. Atrodo, kad Ku
bos vyriausybė turės imtis 
priemonių prieš katalikų 
bažnyčios viršūnes.

Maskvoje dar vis randa
si majoras Ernesto Gueva
ra, Kubos prekybos minist
ras. Jis sakė, kad Kuba, su 
pagalba Tarybų Sąjungos

ir kitų socialistinių valsty
bių, nugalės sunkumus.

Nuo Hoy stalos, kur JAV 
įrengė propagandos radijo 
stotį, kiekvieną dieną prieš 
Kubą skleidžia propagandą 
ir kursto kubiečius truk
dyti gamybą, bėgti į Flori
dą ir kitas Vakarams prita
riančias valstybes.

United States Maritime 
Administration^ kuri kai 
kuriuos JAV laivus leisda
vo plaukioti po kitų valsty
bių vėliavomis, patvarkė, 
kad nuo dabar neleis nei 
vieno laivo, kuris nepasira
šys sutarties, kad jis nega
bens Tarybų Sąjungos, Ku
bos arba kitų socialistinių 
šalių prekių.

Visa eilė JAV orlaivių li
nijų beveik visai nukirto 
turistų gabenimą į Kubą.

Pietiniame Vietname 
dar nebus ramumo I

Brooklynas laikosi pirmoj vietoj. Julius Kalvaitis pri
davė 3 naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jis, kai ne
dirba, tai savo laikų sunaudoja važinėdamas pas skaity
tojus, jis labai nori, kad brooklyniečiai laimėtų pirmąjį 
prizų. '

New Jersey vajininkai susijungė. Atnaujinimų pri-

Iš Jungtiniu Tasstp 
Asamblėjos sesijos

lemomis.
Niujorko lietuviai, žinau, I 

dės pastangų su Įžymiuoju po
etu susitikti, kai rašytojai bus: 
mūsų mieste apie gruodžio 
mėnesio pradžią.

Šios rašytojų grupės pirmi-1 
ninkas yra iK onstantinas Si
monovas, Įžymus rašytojas ir 
dramaturgas, kurio veikalų 
yra išversta ir į anglų kalbą.

Tuojau po Antrojo pasauli
nio karo K. Simonovas buvo 
atvykęs Į JAV kartu su rašy
toju llija Ere n burgu. Girdė
jau tuomet juodu kalbant 
Madison Square Gardene. Si
monovas— puikus kalbėtojas.

Geras kalbėtojas ir Lietu
vos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas E. Mieželaitis. Girdė
jau jį sakant kalbas Lietu
voje.

Čikagos Lietuvių Auditori
ja — gražus pastatas, ir ji 
Kalėjo tarnauti to miesto lie
tuviams kultūriniu c e n t r u . 
Atmenu, kai ją statė: kiek 
tuomet buvo džiaugsmo!

Nemaža savo santaupų to 
miesto lietuviai sudėjo Į šią 
įstaigą.

Na, ji vis laikėsi.
Bet pradeda atvykti iš Lie-! 

tuvos “dipukai.” Jie skver
biasi ir į Auditoriją.

Mūsų kraštą tuomet už
gulė juodas makartizmo de-! 
besis.

Auditorijos valdovai, kusi-Į 
narni lietuviškų menševikų ir 
klerikalų, nutaria: neišnuo-, 
moti Auditorijos patalpų pa-1 
žangiųjų lietuvių organiza-į 
cijoms.

Mūsų žmonės, pasipiktinę 
tokia “patriotų” taktika, nu
siperka savo svetainę—Mildos 
Teatrą, beveik skersai Ilalsted 
stryto nuo Auditorijos.

Na, ir kas toliau ?
Auditorija “lenda į skylę.“ 

Nebegalėdami išsiversti, jos 
vadovai perveda (išnuomo
ja) visą Auditoriją kroatams 
keimeriams.

O Mildos teatras gyvuoja!
Taigi lietuviškiems raudon

odžiams dar vienas smūgis!

Man sakė vienas žmogus:
—Netrukus į Ilalsted stry- 

tą (Čikagoje) atsikels negrai,

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris susi
rūpino Pietinio Vietnamo 
likimu. Nors ten prezidento 
Ngo Dinh Diemo jėgos nu
slopino karių sukilimą, bet 
numatoma nauji neramu
mai.

Pietinis Vietnamas turi 
apie 150,000 vyrų armiją. 
Valdžios agentai suranda, 
kad armijoje, kaip ir žmo
nėse, yra didelio nepasiten
kinimo Ngo Dinh Diemo

režimu.
Miškuose ir kaimuose 

veikia apie 15,000 liaudies 
partizanų. Numatoma, kad 
kai kurie armijos daliniai 
gali pereiti į jų pusę.

Bendrai Vakarų politikos 
šalininkai nuogąstauja dėl 
pietrytinio Azijos kampo, 
kuriame randasi Pietinis 
Vietnamas, Kambodža, La
osas ir Thailandas. Žmonių 
vargas didelis. Komunistų 
įtaka greitai auga.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kennedy ir Niksonas ' fnrkijoje laimėjo 
ilgai tarėsi generolas Gurselis

Key Biscayne, Fla. — Iš
rinktasis JAV prezidentas 
John Kennedy pasikvietė 
Respublikonų partijos bu
vusį kandidatą R. Niksoną 
ir ilgai tarėsi.

Po pasitarimo abu kores
pondentams sakė, kad pasi
tarimas buvo labai draugiš
kas. Jie susitarė sekamąjį 
mėnesį vėl susitikti jau 
Washingtone. Yra numato
ma, kad Kennedy pakvies 
žymių respublikonų į savo 
kabinetą.

New Orleans. — Šimtai 
baltųjų moterų ir jaunuolių 
triukšmavo susirinkę prie 
dviejų mokyklų, į kurias 
policija atlydėjo keturias 
negrų mergaites. Pėsčia ir 
raita policija išvaikė baltus 
šovinistus ir apie 10 jų 
areštavo.

tai lietuviški rasistai jau da
bar ruošiasi apie savo “kul
tūros” iš Bridgeporto išsineši
mą į kitus Čikagos rajonus...

Na, tegu jie ir nešasi!..

Panašiai tos rūšies lietuviš
kieji “patriotai” baigia susi
doroti ir su Brooklyno Lietu
vių piličių klubo namu.

Ankara. — Laikinasis 
Turkijos prezidentas gene
rolas Gemai Gurselis laimė
jo- prieš ekstrinius naciona
listus. Jis pavarė 14 narių 
iš Tautinio Vienybės Komi-

Laivai neturi darbo, 
tai juos naikina

New Yorkas. — Kapita
listiniame pasaulyje šimtai 
prekybos laivų neturi dar
bo. Jie stovi prieplaukose ir 
genda. Todėl daugelis savi
ninkų parduoda dar gerus 
laivus suardymui.

Shell Tankers, anglų 
kompanija, pardavė 20 tan- 
kerių suardymui į metalą.. 
Parduota sugriauti keturi 
dideli keleiviniai laivai, tai 
anglų “Britannic”, italų — 
“Gatum” .ir “Cafalų” ir 
kanadiečių — “Empress of 
France”.

TSRS turi ginklu 
prieš raketas

Londonas. — Anglų ra
ketų ir kitų ginklų specia
listai mano, kad Tarybų 
Sąjunga jau pasigamino 
ginklų naikinimui priešo 
raketų.’

Kokie tie ginklai, kaip 
jie veikia, tai TSRS laiko 
didelėje slaptybėje. Yra ži
noma, kad TSRS moksli
ninkai pirmieji pasigamino 
erdviu satelitus ir toli sie
kiančias raketas. Po to jie 
dirbo, kad pasigaminus to
kius ginklus, kurie apsau
gotų nuo kitų raketų.

New Yorkas. — Afrikos 
ir Azijos delegatai vis dau
giau pasisako už Lumumbos 
vyriausybę, kurią Vaka
rams pataikaujanti kari
ninkai ir Jungtinių Tautų 
sekretoriaus jėgos pastū
mė iš Kongo respublikos 
valdžios. Kongoje nėra 
tvarkos. Daug delegatų iš
sireiškė už tai,-kad perduo
ti galią parlamentui, kuris 
pirmiau pastatė Lumumbą 
į valdžią, kad jis įvestų 
tvarką.

Už įnešimą atidėti Sau
gumo Tarybos ir Ekonomi
nių ir Socialių reikalų tary
bos rinkimus balsavo 51 
valstybė. Bloką sudarė so
cialistinės, Afrikos ir Azi
jos šalys. Už perrinkimą 
balsavo 38, o 9 valstybės 
susilaikė.

Jungtinių Valstijų ko- 
lumnistams šis balsavimas 
nepatiko. Jie šaukia, kad 
“neutrališkos valstybės ar
do Jungtines Tautas”.

š Tautinio Vienybės Komi- 
eto, kuris yra vadovauja

mas Turkijos organas ir 
turėjo 37 narius.

Gurselis pavarė pulkinin
ką A. Turkes, kuris laikėsi 
už tai, kad atkariauti nuo 
Tarybų Sąjungos visas tur
kų giminės tautas. Gurselis 
ssko, kad Turkes ir jo šali- 

inkai buvo priešai demo- 
ratinių rinkimų ir norėjo, 
ad Turkiją valdytų kari- 
inkų diktatūra.

k 
n

JAU SURADO TOTORIŲ 
SOSTINES LIEKANAS 
Maskva. — Nuo seniai 
noma, kad totorių “Auk- 
nė orda” turėjo Sarai sos- 
nę prie Volgos, kurią

z
si
ti
1395 metais Tamerlanas su-
degino. Sarai turėjo apie 
100,000 gyventojų. TSRS 
Mįokslų Akademijos tyrino
te jai surado vietą, kur bu
vo Sarai miestas.

Managua. —Nikaragua 
valstybėje sukilo apie 7,000 
žemdirbių.

Vėliausios žinios
New Orleans. —Virš 2,000

baltųjų demonstravo prieš 
priėmimą negrų vaikų į vie
šąsias mokyklas. Policija ir- 
ugniagesiai demonstrantus 
išvaikė.

Paryžius. — Prezidentas 
De Gaulle sako, kad 1961 m. 
sausio mėnesį leis Francū- 
zijos žmonėms referendu
mu nubalsuoti Alžyro ne
priklausomybės reikalą.

Manila. — Lėktuvo nelai
mėje užsimušė admirolas 
A. F. Spring. Jis komanda
vo JAV laivyno jėgas Fili
pinų srityje.

Niagara Falls, Ont. — 
Tris jaunuolius užmušė 
griuvusios žemės Niagara 
upės vagos krante.

Londonas. — Winston 
Churchillas parvirto ir su
sižeidė nugarkaulį. Jis jau 
bus 86 metų amžiaus.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė pranešė NATO 
nariams, kad nebus susilai
kyta nuo atominių ginklų,! 
jeigu kils karas ir jie bus 
reikalingi.

Maskva. — šiemet Tary
bų Sąjungoje suimta virš 
150,000,000 tonų kukurūzų, 
tai yra, 38,000,000 tonų 
daugiau, kaip buvo 1950 
metais suimta.

Hollywood, Calif. —Nuo 
širdies smūgio mirė filmų 
artistas Clark Gable.

Cleveland, Ohio. — Du 
policininkai nušovė mieste 
rudą mešką, 500 svarų. Ji 
atėjo į miestą, išmušė krau
tuvės langą ir ėdė daržoves.

Praga. — Netoli Pardu
bice susimušė du trauki
niai. Nelaimėje žuvo 110 
žmonių ir 106 buvo sužeis
ti.

1962 m. bus pakaity 
Atstovų bute

Washingtonas. — Pasek
mėje 1960 metų Jungtinių 
Valstijų gyventojų suraši
nėjimo (census) su pradžia 
1962 metų bus pakaitų 9 
valstijų Atstovų bute, tai 
yra, kongresmanų s k a i- 
čiaus.

Smarkiai gyventojais pa
augo California ir Florida 
valstijos. 1962 m. California 
jau turės 38 atstovus vieto
je dabartinių 30, o Florida 
—12, vietoje 8.

Dabar New Yorko valsti
ja turi 43, o tada turės jau 
tik 41. Devynių valstijų at
stovų skaičius bus padidin
tas, o 16-kos sumažintas. .

MASINIS STREIKAS 
SUKRATĖ BRAZLIJĄ 
Rio de Janeiro. — Perei- 

t ą. j ą savaitę Brazilijoje 
streikavo apie 2,000,000 
darbininkų, jų tarpe 500,- 
000 transporto. Jie reikala
vo pakelti algas, nes iš da
bartinių negali pragyventi. 
Brazilijos prezidentas Ku- 
bitsehek už streiką kaltina 
komunistus.

Dam'askas, Sirija. — Mo
kykloje iškilo gaisras ir su
degė 152 vaikai.

TSRS gali naikinti 
‘šnipus satelitus”

Maskva. — Jurgis Žuko
vas rašo žurnale “Tarptau
tiniai reikalai”, kad Tarybų 
Sąjunga turi priemones 
“sunaikinti šnipus satelitus 
(spy satellites)”, taip pat, 
kaip ji gali sunaikinti ir 
“šnipus lėktuvus”.

Jis įvardino JAV tris sa
telitus “Samos”, “Midas” ir 
“Discoverer”, kaip “šnipus 
satelitus”.

T. Sąjungos rublio ir 
JAV dolerio vertė
Maskva. — Nuo 1961 m. 

sausio 1 dienos Tarybų Są
jungoje jau bus nauji rub
liai. Jie bus daug branges
ni. negu dabartiniai. Už 
JAV dolerį dabar skaitoma 
4 rubliai. Naujas rublis jau 
bus vertas JAV pinigais 
$1.11.

Apie tai, ką reiškia įve
dimas naujų rublių tilpo il
gas straipsnis “Laisvėje” iš 
lapkričio 11 dienos.

Atėnai. — Graikijos žem
dirbiai grasina šaudyti už
sieniečius turistus-, kurie 
gaudys upėse žuvis — mar- 
gąsis vašilas.
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Nepamirštamas vaizdas
KOMERCINĖJE SPAUDOJE pasirodė foto nuoj- 

traukos, padarytos New Orleans mieste, Louisianos vaisi 
tijoje. Viena nuotrauka itin reikšminga: nedidukė mer
gaičiukė lipa laiptais į mokyklą, paskui ją eina jos tė
vas, o juodu seka federaliniai policmanai (marshalls), 
gi ties jais stovi miesto policmanas uniformoje.

Kam visa tai?
Ogi tam: į minėtąją mokyklą (num. 19-asis) nutar

ta priimti keturius negrus vaikus (mergaites) mokytis. 
Tai, ot, drąsioji juoda mergaitė ir lipa aukštyn į klasę, 
o ją lydi diržingi vyrai, žinoma, ginkluoti.

Nuo ko ją saugoja? Nuo kaž kokių žvėrių?
Ją saugoja nuo rasistų, nuo baltųjų rasistų, 

negro neskaito žmogum. Ją saugoja, nes rasistai gali pa
grobti ir sumušti. Į

Paveikslas geriau nei kas kitas parodo, kaip sunku 
negrams gyventi mūsų šalyje. Paveikslas piešia ir negrų 
ryžtą kovą už savo teises, už žmogiškas teises Ameriko
je.

Ar tie keturi negrų vaikai išsilaikys minėtoje mo
kykloje? Tai didelis klausimas. Bet jeigu jie ten per žie
mą išsilaikys, tai bus didvyriai.

Bet kaip bus su kitomis Louisianos valstijos pra
džios ir vidurinėmis mokyklomis?

Tos valstijos valdovai yra pasiryžę neprileisti, kad 
mokyklos būtų integruotos, kad juodi ir balti vaikai ga
lėtų bendrai mokytis, siektis įsigyti žinių, būti apsišvie
tusiais.

Atsiminkime, kad ne tik pietinėse valstijose, kur ra
sistai valdo, negrai diskriminuojami, neįleidžiami į mo
kyklas, kur mokosi baltųjų vaikai. Atsiminkime, kad 
net ir Niujorko valstijoje dar yra užtenkamai segreguo- 
tų mokyklų!..

kurie'

Kodėl “failure”? » ;< <
BELGIJOS UŽSIENIO reikalų ministras Pierre 

Wigney pareiškė, iš Jungt. Tautų tribūnos, kad, esą 
Jungtinių Tautų įsikišimas į Kongą yra nesėkmingas, 
jis suklupęs, jis esąs “failure”.

Kodėl? Jeigu Konge dar nėra atsteigta taika, tai 
kas dėl to kaltas: Jungtinės Tautos ar Belgija!

Kiekvienas žmogus, kuris seka reikalų vystymąsi 
Konge, pasakys: kalta dėl to Belgija, jos imperialistukai 
valdytojai. Nors Belgija pažadėjo Kongui nepriklauso
mybę ir laisvę, tačiau ji neištraukė iš ten savo visų jė
gų. Ji palaiko ten savo šnipus, savo agentus, kurie su
kaitę “darbuojasi,” kad Konge nebūtų ramybės.

Belgija viską daro, kad Kongą suskaldytų į daleles, 
kad Belgijos kapitalistai, tuo Dūdų, galėtų išnaudoti tos. 
šalies žmones, kaip išnaudojo per ilgus metus preeityje. 
Belgijos viešpačiai žino, kad, juo žmonės bus labiau susi
skaldę, tuo bus jiems lengviau juos, kongiečius, išnaudo
ti savo interesams.

O kai dėl grasinimo, būk Belgija išeisianti iš Jung
tinių Tautų (jei ją taip kritikuos, kaip kritikuoja), tai 
nereikia nuogąstauti. Tegu tik Jungtinės Tautos drąsiai 
ir ryžtingai dar ir dar pasako belgams, kad ištrauktų 
savo visas jėgas iš Kongo, tegu belgai nesikiš į Kongo vi
dujinius reikalus, tai kongiečiai savo reikalus susitvar
kys ir ten bus ramybė.

NEGERAI
Muzikas Juozas Žilevičius, 

kuriam sukanka 70 metų 
amžiaus, pasitraukia iš vie
šojo gyvenimo. Amerikon 
jis atvyko 1929 metais,, ir 
čia daugiausiai dirbo var
gonininkaudamas Elizabe- 
tho (N. J.) lietuviškoje baž
nyčioje. Iš vargonininkys- 
tės Žilevičius pasitr a u k ė 
jau prieš keletą mėnesių, ir 
žada gyventi mažame New 
Jersey miestelyje pas savo 
dukrą.

Be vargonininkavimo J. 
Žilevičius, — geras kompo- 
rius, — sukūrė ir lietuviš
kų dainų. Kai kurias komp. 
J. Žilevičiaus dainas dai
nuoja ir lietuviški liaudies 
chorai Amerikoje.

J. Žilevičius, be to, mėgo 
rinkti visokius muzikinius 
kūrinius, žinias apie lietu
viu chorus ir solistus Ame
rikoje. Jis vis žadėjo iš
leisti savotišką apie JAV 
muzikini-meninį darbą vei
kalą, lyg ir enciklopediją. 
Dabar jau abejojama, ar jis 
tai spės padaryti.

Surinko jis nemažą lietu
vių muzikologijos archyvą, 
ir 'ją taikė perduoti “lietu
vių tautai,” bet lietuvių 
tauta yra Lietuvoje.

Na, tai žiūrėkime, kas 
įvyko. J. Žilevičius pasiun
tė tą archyvą į Čikagą ir 
ten š. m. lapkričio 5 d., kaip 
rašo marijonų “Draugas,” 
jį perdavė “lietuvių tautai 
su sąlyga, kad jis bus par
vežtas į Lietuvą, kai Lietu
va bus laisva...” Archyvo 
globėjais ’ J. Žilevičius raš
tiškai įpareigojo P. Dauž-* 
vardį ir kažkokį ^jėzuitų 
provincijolą.” Ir šitiedu ri
teriai pažadėjo,, kad jie 
įvykdysiu J. Žilevičiaus no
rus f parvešią archyvą Lie
tuvon, “kai ji bus laisva”!..

Atrodo, jėzuitai bus J. Ži
levičių pasigavę ir jiems ži
nomais būdais pasiėmę iš jo 
archyvą, kurio Lietuva ne-

Lietuvon, kad žmonės ten 
juo naudotųsi. Taip turėjo 
padaryti" ir J. Žilevičius.

Jei jis dar galėtų atsiimti 
savo archyvą iš anų “glo
bėjų,” mūsų nuomone, tu
rėtų tai padaryti.

Apie mieląjį svetį 
poetą E. Mieželaitį

Pakeisti šią padėtį
NIUJORKO MIESTE tebevyksta visokie skandalai 

policijoje. Pasirodo, kad miesto policijos komisijonierius 
Kennedy nepajėgia susikalbėti su savo policija. Toly
džio kyla aikštėn, kad miešto policijoje pasireiškia viso
kių blogų reiškinių — tarp kitko, didžiulis graftas.

Mums rodosi, miesto majoras Wagneris turėtų įsi
kišti į visą šį biznį ir padaryti atitinkamas iš visų tų 
“nesusipratimų” išvadas.

Lietuva šiandien yra' lais
va.

Tokios “laisvės,” kokią 
siūlo daužvardžiai ir jėzui
tų provincijolai, lietuvių 
tauta niekad nepriims, nes 
tękią “laisvę” ji jau yra 
turėjus ir ją nutrenkė šalin 
1940 metais. Tai buvo lais
vę Lietuvos liaudies prie
šams, o liaudžiai — nelais
vę.

Daužvardžiai ir “provin
cijolai” dabar laukia karo, 
kad per jį būtų galima' grą
žinti Lietuvon dvarininku 
ir fabrikantų valdžią. Ta
da jie skaitys Lietuvą “lais-

KO JIEMS TEN LĮSTI
“Balfo reikalų vedėjas” 

kunigas L. Jankus skelbia, 
kad Balfas, niekieno nepra- i 
šomas, dar vis bandys siųs
ti į Lenkiją Punsko lietu
viams savo propagandą.

Bet Jankus bedavoja, kad 
Lenkijos vyriausybė nelabai 
nori klerikališkai - fašisti
nę propagandą įsileisti. Be
davoja kunigas:

Visaip buvo mėginta nusiųs
ti... lietuviškų maldaknygių, 
rožančių, katekizmų. Deja, 
viskas žuvo kelyje,' pagal kaž
kokią Ženevos konvenciją. Dė
ta ir į rūbų paketukus; tais 
atvejais knygelės ir devocio- 
nalai buvo išimti, kartais ir 
visa siunta dingdavo. Antire
liginė literatūra (gana daug 
jos siunčiama lietuviams į Len
kiją iš Lietuvos), neutralaus 

j pobūdžio dalykai praeina.
Baltas, kaip žinia, nuolat 

kaulija aukų iš Amerikos 
lietuvių ir, kaip kun. Jan
kus nurodo, už tas aukas 
perka maldaknyges ir ro
žančius, na, ir bruka jas 
Lenkijos lietuviams, kurie 
tų dalykų nenori.

Kalbant apie knygas, rei
kėtų ir mūsų žmonėms pa
siųsti gerų — mokslinių ir 
grožinės literatūros — kny
gų Seinų apskrityje gyve
nantiems lietuviams. Ame
rikiečiai ir kanadiečiai tu
rėtų to nepamiršti.

Tie amerikiečiai lietuviai, 
kurie turi Seinų, apskrity
je savo giminių ar pažįs
tamų, turėtų užsakyti jiems’ 
“Laisvę,'’’ “Vilnį” bei 
“Liaudies balsą.”

Knygas galima siųsti šiuo 
"adresu:

Litewskiego Towarzystvo 
Spoleczno-Kulturalne 
m. Sejny 
woj. Bialystok 
POLAND
Kaip jau žinoma, 

jos lietuviai išleido 
savo laikraščio

Mūsų mielasis svečias, 
Eduardas Mieželaitis, šiuo 
metu beviešys Jungtinėse 
Valstijose, dar visai jaunas 
vyras, tik 41 metų amžiaus.

Jis gimė vargingoj šei
moj Kareiviškių kaime, da
bartiniame Pakruojo rajo
ne. Po kiek laiko tėvas per
sikėlė į Kauną ir čia buvo 
darbininku; parsitra u k ė 
jis į miestą ir visą savo šei
mą.

5. “Kastantas muzikantas”
1948 m.

6. “Kiškio dovanos” 1949 m.
7. “Zuikis puikis” 1949 m.
Q “Tavo bičiulis” 1951 m. 

“Ką sakė obelėlė” 1951 
m.

“Pakilusi, žemė” 1951 m. 
“Dainų išausiu margą 
raštą” 1952 m.
“Marytė stovyklauja” 
1952 m.
“Mokytoja” 1953 m.

9.

10.

12.

Lenki- 
pirmą 

Aušros” 
numerį. Tai kol kas dar 
neperiodinis laikraštis, bet 
Lenkijos lietuviai tikisi, 
kad 1961 metais “Aušra” 
eis periodiškai.

Vadinasi, Lenkijos lietu
viai savo laikraštį turi, bet 
knygų jiems stokuoja—ge
rų knygų, nors nemaža kny
gų jie gauna iš Tarybų Lie
tuvos.

Mūsų Literatūros Drau
gijos knygos pas juos 
labai vertinamos.

yra

Kennedy tarėsi su Niksonu
SENATORIUS KENNEDY apsilankė pas Niksoną 

—abudu juodu ilsis Floridoje. Kennedy pirmasis pasi
siūlė kalbėtis su savo nugalėtu oponentu respublikonų 
kandidatu. *

Sakoma, Kennedy galvojąs apie “tautinę vienybę”, 
apie tai, kad į busimąją jo valdžią būtų įsileisti ir “li
beralai respublikonai.”

Buvo gandų, būk Kennedy manąs net ir Eisenhowe- 
rį su Niksonu pasikviesti į pasitarimus ir gal net duoti 
jiems kaž kokius valdžioje postus.

Kas iš to viso išeis, per anksti dabar spręsti. Bet 
JAV žmonės nori, kad busimoji naujoji valdžia atmestų 
visą respublikonų politiką, kurią vedė, kurios laikėsi Ei- 
senhoweris ir Niksonas.

Amerikos žmonės nori, kad busimasis prezidentas 
Kennedy pravestų gyveniman visus savo pažadus, kad 
panaikintų šaltąjį karą, kad užtikrintų pastovią taiką,

Bet tokio dalyko jie ne
sulauks! Vadinasi, jie ir J. 
Žilevičiaus archyvą laiky
sis. Gi archyvas, didelis jis 
ar mažas, jei jis būtų šian
dien perduotas Lietuvai, 
turėtų savitą naudą.

Negerai J. Žilevičius pa
sielgė nuveždamas archyvą 
į Čikagą, o ne į Lietuvą. 
Jam reikėjo archyvą pasiųs
ti Vilniun Lietuvių Mokslo 
Akademijai, Istorijos insti
tutui, Universitetui ar ku
riai kitai įstaigai.

Žiūrėkime, kaip gražiai 
pasielgė JAV pažangieji 
lietuviai: jie buvo surinkę 
didžiulį archyvą — retų 
knygų, laikraščių, senų 
rankraščių ir žurnalų kom
plektus ir visą tai pasiuntė

ČIKAGIEČIAI IR
“LAISVĖ”

“Vilnis” praneša, kad ir 
čikagi-ečiai pradėjo rūpintis 
“Laisvės” jubiliejiniu vaju
mi. Gerieji draugai meta
si talkon. Į gretas tų, ku
rie aukoja po $50 “Laisvei.,” 
jos auksinio jubiliejaus pro
ga, įsijungė A. Jakienė, V. 
Rudaitis, L. Prūseika—visi 
padėjo po penkiasdešimtinę. 

Kiti aukoja po mažiau— 
kas po kiek išgali.

Puiku, gražu, mieli drau
gai čikagi-ečiai!

Washing tonas. — Pražu
vo 27,000 atvirukų ir dova
nėlės, kurias amerikiečiai 
siuntė iš Romoje įvykusios 
olimpiados,

2 p.-Laisve (Liberty)— Renk tM lapkr. (Nov.) 18. i960

kad užtikrintų seno amžiaus žmonėms nemokamą me
dicininį aptarnavimą, kad būtų įstatymu, nustatyta mi- 
nimalė darbininkams alga $1.25 valandai. Be to, kad ci
vilinių teisių programa, kurią Demokratų partija siūlė 
savo rinkiminėje platformoje, būtų realizuota gyvenimam

— Apsigyvenome skur- ' 
džiame priemiestyje, — sa
ko poetas. — Basomis kojo
mis išbraidžiau Nemuno 
pakrantes. Nemunas pasi
darė mano dainų ir eilėraš
čių ašimi. Apie jį sukosi ir 
skriejo liūdni ir džiugūs 
mano posmai. Ištisas naktis 
praleisdavau prie sielinin
kų laužo... . 1 1,

Pirmąjį eilėraštį Eduar
das parašė būdamas dešim
ties metų atnžiaūs. ’

—Rašyti pradėjau ne iš 
malonumo, o daugiau iš di- 

I delio skausmo ir reikalo kai 
ką sau .pačiam išsiaiškinti, 
—pasakoja jis savo atsimi
nimuose.

Jis įstojo į gimnaziją 
Kaune. Jo mokytojais, be 
kitų, buvo ir žymioji lietu
vių tautos poetė Salomėja 
Nėris. Padėjo jam poeziją 
suprasti ir ją rašyti ir Ka
zys Binkis.

Pasalingai vokiečiams už
puolus Lietuvą ir visą Ta
rybų Sąjungą, Eduardas 
Mieželaitis pasitraukė į Ru
siją. Ten buvo įstojęs į Lie
tuviškąją diviziją ir mušė 
priešą, vokiškąjį okupantą, 
vėliau nepamiršęs aprašyti 
tai, ką matė ir patyrė.

Grįžęs į išlaisvintąją Lie
tuva, E. Mieželaitis rašė 4^ 7
kūrė. Stambiausias ligi šiol 
jo veikalas buvo “Broliška 
poema”, už kurią jis buvo 
premijuotas.

Nemažai poetas keliavo 
po Vakarų Europą; aplan
kė kai kurias ir Azijos ša
lis. Iš ten grįžęs, parašė 
daug vertingų kūrinių.

Šiandien Eduardas Mie
želaitis — vienas iš įžy
miausių gyvųjų Lietuvos 
poetų. Jis daug sukūrė, bet 
dar daugiau, be abejojimo, 
sukurs. Jo parašytos dai
nos labai populiarios.

Net ir Amerikos lietuviu 
liaudies chorai labai daž
nai dainuoja mielojo dai
niaus dainas. Pavyzdžiui: 
“Kur Nemunas teka...”, ku
rią muzika apvilko įžymu
sis lietuvių kompozitorius 
B. Dvarionas.

Sekamos yra E. Mieželai
čio knygos, išėjusios Lietu
voje:
1. “Lyrika” 1943 m.
2. “Aš jau ne pipiras” 

1945 m.
3. “Tėviškės vėjas” .1946 m.
4. “Kuo būti?” 1947 m.

17.

“Broliška poema” 
1954 m.

“Mano lakštingala”
1956 m.
“Svetimi akmenys”
1957 m.
“žvaigždžių p a p e d ė” 
1959 m.

1959 metais įvykusiame 
Tarybų Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos . suvažiavime’ E., 
Mieželaitis' buvo •’ išrinktas 
tos Sąjungos pirmi n i n- 
ku, ir tas pareigas « jis iy 
šiandien tebeina.•

E: Mieželaitis — didelis 
lietuvių kalbos meistras, 
įžymus mūsų tautos poetas, 
naujos, tarybinės lietuvių 
literatūros korifėjus ir ko
votojas už šviesų lietuvių 
tautai ir visai liaudžiai ry
tojų.

Daug Ę. Mieželaičio eilė
raščių yra išversta į kitas 
kalbas.

Mes džiaugiamės, kad jis 
atvyko į JAV, kur ne tik 
susipažins su mūsų šalimi 
apskritai, o gal būt ir su 
lietuvių gyvenimu ypatin
gai.

Sveikatos ir sėkmės Tau, 
mielasis poete ir svety!
' R. Mizara

Miami, Fla.
Pasibaigė busų 

vairuotojų streikas
Lapkričio 10 dieną busiyL 

vairuotojų susirinkime nu
balsuota 421 balsu prieš 57 
grįžti prie darbo priimant 
8 centais į valandą algos 
pakėlimą (unijos buvo rei
kalauta 20 centų), o pridėč- 
kui bus duodami bonai ver
tės $50. Dabar vairuoto
jai gaus algos po $2.24 į 
valandą.

Viso vairuotojų yra 675, 
kurie priklauso AFL-CIO 
unijai. Streikavo 41 dieną, 
iki išreikalavo tą 8 centų 
pakėlimą. Streikieriai gau
davo pašalpą po $25 per sa
vaitę. Dėl tokio ilgo streiko 
vairuotojai finansiškai ir 
medžiagiškai labai daug 
nukentėjo, o busų savinin
kai neteko biznio ir pelnų.

Toks busų streikas net 41 
dieną, sakoma, istorijoj ne
žinomas — kad taip ilgaį 
tęstųsi. Labai daug darbi
ninkų — vyrų ir moterų- 
nukentėjo, kurie neturėjo 
savų automašinų nuvažiuot 
i darba. Miesto centre de- 
partamentinės ir mažesnės 
krautuvės nusiskundė, kad 
jų visų biznis nukrito apie 
20 milijonų dolerių.

Bušu savininkai važiuo- 
tės fėro kol kas nepakėlė.

Mokyklų vaikus veža už 
5c. Miamės miesto gyven
tojai už fėrą moka po 20c. 
Į Miami byčių fėras 15c. 
Hialeah ir Miami Springs 
fėras—25c.

Dade apskrities metro 
komisionieriai planuoja nu- 
pirkt tą busų biznį, kad at
eityje išvengt tokių ilgų 
streikų. Bet klausimas, iš 
kur gaus pinigų, kadangi 
tas‘busų bįznis lė.šuotų daug 
miliionų dolerių? Jei bent > 
piliečius, apdėtų, ekstra tak
sais, Vieną busų vairuoto
ją užklausiau, ką metro 
komisija darytų su uniji
niais darbininkais. Jis at
sakė: Teismas tokį biznį tu
rėtų išspręsti.

Padėkų dieną (Thanks
giving day), lapkričio 24, 
pasimatysime piknike Že- 
konio sode, nes Socialis klu
bas duos savo nariams ka
lakutienos pietus nemoka
mai. Bet užteks tos kala
kutienos ir svečiams.

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” nr. (91 padėta 

auka “Laisvei” nuo Helen 
Martin $20. Turėjo būt už 
“Laisvės” prenumeratą $9 
ir auka “Laisvei” $11. Viso 
$20. V. J. Stankus

VADOVĖLIAI LIETUVIŠKOMS
MOKYKLOMS LENKIJOJE

Nuo 1957 metų 
wowe Z a k 1 a d y 
nictw 
leisti 
koms 
loms Lenkijoje.

Elementorius I-jai klasei 
pavadi nimu “Šaltinėlis” 
buvo išleistas 1958 metais. 
Jį paruošė Juozas Vaina. 
Tai įdomus, gausiai iliust
ruotas elementorius, 
žaismingais 
atitinkąs to 
psichologiją, 
vių liaudies 
džių ir patarlių.

1957 
tiniai” 
paruošė 
perowa

Szkolnych” 
vadovėlius 
pradinėms

“Panst- 
Wydaw- 
pradėjo 
lietuviš- 
mokyk-

savo 
straipsneli a i s 
amžiaus vaikų 

Gausu lietu-

m. pasirodė “Skai- 
II klasei, kuriuos 
Z. Karpinska - Te- 
ir J. Stoskeliūnas. 

Šio vadovėlio kai kurie teks
tai per sunkūs. Gaila, kad 
labai mažai juose lietuvių 
klasikų kūrinėlių vaikams, 
išskyrus tik kelias ištrau
kas iš J. Žemaitės 
Cvirkos ir šiek tiek 
giau eilėraščių bei 
tosakos. Pagrindinę

dau-
tau-
me-

džiagą sudaro vertimai iš 
lenkų kalbos, kurie ne visi 
yra vienodai gerai pavykę.

“Skaitiniai” III klasei 
buvo išleisti 1958 m. Juos 
paruošė T. Kowzan ir B. 
Lisiecka. Čia mokiniams 
pateikiami vieni iš geriau
sių lietuvių rašytojų bei 
poetų kūrinėliai vaikams. 
Straipsneliai atskl e i d ž i a 
įvairius gyvenimo momen
tus: darbą, poilsį, asmeni
nės higienos būtinumą, gy
vulių tarpusavio santykius 
ir žmogaus santykius su 
gyvuliais bei kt. Labai gau
su pasigėrėtinų g a m tos 
metų laiku aprašymų.

Šiais metais baigiamas 
ruošti spaudai vadovėlis 
IV prad. mok. klasei. Jį 
sudarė B. Lisiecka ir E.J 
Tumas.

Visus minėtus vadovė
lius galima įsigyti Seinų 
bei Suvalkų knygynuose.

G. Verbickienė 
(Iš “Aušros”)



ATVIRAI KALBANT
Laike prezidentinių rin

kimų iš visų kampų politi- 
. kieriai ir propagandi štai 
n būbnijo ir triūbijo, kad 

mums reikia kelti produk
ciją, kelti mūsų šalies pres
tižą, skubinti karinį prisi
ruošimą, svarbiausia: at
sukti jį prieš komunizmo 
pavojų.

Iš to susidaro išvada, 
kad mūsų naujajam prezi
dentui priešpastatyta iš
spręsti bent penki uždavi
niai, būtent: Chruščiovas, 
Castro, raketos, prestižas ir 
naminė ekonomika.%

Kad Chruščiovas nori 
tikros taikos, taikaus sugy
venimo su visomis tauto
mis, tai nėra jokia paslap
tis, nes jei Tarybų Sąjun
gai bus užtikrinta taika ir 
nusiginklavimas, tai vienu 
dideliu šuoliu ten pakils 
žmonių gerbūvis šimterio- 

X pai. Dabar, kada skaitai 
Kubos valdžios nacionali
zuojamas ten “mūsų” kapi
talistu įmones, fabrikus, 
kasyklas, bankus, krautu
ves ir kitą, pasirodo, kad 
jų ten būta tūkstančiais. 
Tikrumoje, Kubos ekonomi
ka buvo pilnai JAV kapita
listu rankose. Mūsų valdžia 
pilnai remia kapitalistus, 
mes gi remiame valdžią, ir 
išvadoje, Amerikos žmonės 
nori ar nenori, padaromi 
kubiečių priešais. Kubie
čių “prasikaltimas” yra tas, 
kad jie gamino turtus, gau-
darni užmokesčiu sau trupi
nius, o JAV kapitalistai 
ėmėsi ir gabenosi sau di-

džiąją dalį kubiečių darbo 
vaisių. Pasėka to: kubie
čiai biedni, nuskurę, o 
“mes” turtingi. Castro bū
tų buvęs caca vaikas, jei 
būtų sutikęs palikti viską 
“po senovei,” bet kaip greit 
jis apsuko valdžios vairą 
link Kubos dirbančiųjų ge
rovės, taip greit jis pasida
rė pavojingas ir baisus ne
dorėlis. Mūsų naujajam 
prezidentui teks sukti gal
vą, kaip pasėkmingiau Cas
tro nusikratyti.

Kaip mes nekalbėsim, bet 
didžiausią nerimą kelia 
mūsų kapitalistams tai ku
biečių ideologinė veikla, ku
ri palengvėle slenka į Pie
tų Ameriką, kur sąlygos jai 
yra labai palankios.

Į raketas, kaip senasis 
prezidentas kišo kaip į kiau
rą maišą bilijonus dolerių, 
tą patį darys ir naujasis, 
kad pasivyti ir pralenkti 
toje srityje Tarybų Sąjun
gą, o tas nieko gero neža
da niekam.

Prestižas, kaip žinome, 
yra tampriai susijęs su al
kio naikinimu ir gerbūvio 
kėlimu atsilikusiose tauto
se, o abelnai ir visame pa
saulyje.

Iki šiol musų politikie
riai alkio naikinimui bars
tė tai šen, tai ten tik tru
pinius, c- didžiąją dalį išlai
dų grūdo į kariuomenių 
ugdymą ir karinių ba
zių steigimą, papirkinėjant

liaudį į dar gilesnį skurdą.
“Amerikos prestižas tik ta

da pakils, kada mūsų val
džia pradės remti tų šalių 
liaudį vietoj beverčių kara
liukų ir kitų parsiduodan
čių oportunistų.

Naminėje’ ekonomikoje 
per rinkimus mums labai 
daug žadėjo. Nereikės ilgai 
laukti, kad pajustum, ar jie 
savo pažadus tesės.

Kaip amerikiečiai sako: 
“Let’s cross our fingers 
and wait.”

Turėkime viltį.
Arėjas

Mokslinės stotys 
ant lyties

Neseniai šiaurės ašigalio 
rajone naujose mokslinio 
tyrimo stotyse buvo iškel
tos Tarybų Sąjungos vėlia
vos.

Dabar čia verda kasdie
ninis darbas: mokslininkai 
tyrinėja aukštinius oro 
sluoksnius, cheminę poledi
nio vandens sudėtį, vande
nyno dugno gruntą..

Stotys įkurtos ant ledo 
lyčių, kurios egzistuos dve
jus metus. Vėliau jos bus 
išneštos į atvirą jūrą ir, 
Golfo srovės veikiamos, iš
tirps.

Red Wing, Minn. — Dvy- pakilo į 24 kilometrų aukš-lmis traukia iš žemės; rude- 
likos metų berniukas įlipo tį, tuo būdu žemiau savęs n į, žemei atšalus, medžiai 
į uolų kalną, kad pamatyti, palikdami 99 procentus at- maža tegauna vandens iš
prezidentą Eisenho w e rį, I mosferos. Mokslininkai pa- žemes; jei lapai rudenį rte- 
kuris buvo atvykęs atida- stebėjo, kad Venerą supa nukristų, tai jie, tokiu pat

ir palaikant tų šalių par- rymui tilto, per Mississippi, vandens garai, 
sidavėlius priešliaudi š k u s j Gaisrininkai turėjo darbo, tuos, kurių yra 
politikierius, tuo stumiant1 kol jį nukėlė. 'atmosferoje.

panašūs į smarkumu garindami van- 
ir Žemės denį kaip ir vasarą, išdžio

vintų medžius — pavasarį

ĮVAIRUMAI
Kolito gadynės kviečiai

Archeologiniai pastarųjų 
metų kasinėjimai liudija 
apie ilgaamžę žemdirbystės 
kultūrą. Gruzijoje moksli
ninkams pavyko surasti 
eolito epochos, tai yra ak
mens amžiaus pabaigos ir 
bronzos amžiaus pradžios, 

I sluoksniuose kviečių grūdų.
Įdomu, kad nuo čia su

rastų senovės kviečių maža 
kuo skiriasi kai kurios da
bartinės jų veislės, išliku
sios tik šioje respublikoje.

Gyvoji primityvių kvie
čių kolekcija turi didžiulę 
reikšmę žemės ūkio prakti
kai. Skirtingai nuo kitų 

į veislių, šie kviečiai nepa- 
i žeisti rūdžių ir kitokių ligų.

Veneros debesys
Planetų stebėjimą opti

niais prietaisais, esančiais 
dabartinėse observatorijo
se-, apsunkina žemutiniuose 
atmosferos sluoksnį u o s e 
esanti drėgmė ir dulkės.

Neseniai du užsi e n i o 
mokslininkai pasiryžo nuo
dugniau išstudijuoti Vene
rą. Aerostato pagalba jie

Kodėl nukrinta 
medžių lapai

Nuostabiai gražūs pažiū
rėti miškai ir sodai rudens 
pradžioje! Įvairiomis spal- 
yomis pasipuošė jų medžiai, 
lyg ir žydėte pražydėjo. Ir 
kokių tiktai lapų čia nėra! 
Visi jie tik blizga, tik tvis
ka saulėje kaip auksas. De
ja, tas jų grožis neilgai pa
tvers. Po dviejų trijų sa
vaičių visi jie gulės žemėje 

| ir šnabždės vėjo blaškomi. 
Kodėl gi jie nukris? Ra
sit rudenį vėjas juos nupur
tys? Ne, jie nepurtomi pa
tys nukrinta. Jei jie nenu
kristų, tai patys medžiai tu
rėtų žūti. Žūti jie gali dėl 
dviejų priežasčių: viena, 
medžių lapai neduotų snie
gui nukristi žemėn, ir jis, 
sugulęs ant medžių šakų, 
savo sunkumu sulaužytų 
juos; kartais ir atsitinka 
anksti rudenį, dar lapams 
nenukritus, arba pavasarį, 
■medžiams išlapojus, jei pri
sninga daug sniego; antra, 
lapai pavojingi medžiams 
žiemos metu ir kitu atžvil
giu — pro lapus garuoja 

i vanduo, kurį medžiai šakni-

medžiai negalėtų išlapoti ir 
žūtų. ..... '

Bet kaip medžiai numeta 
lapus? Rudenį toje vietoje, 
kur lapo kotelis buvo pri
tvirtintas prie stiebo, at
siranda kamštinė plėvelė; ji 
nepraleidžia nei vandens, 
nei oro. Todėl lapai, ne
gaudami maisto, pagelsta 
ir miršta. Kamštinė plė
velė randasi puri, ir lapai 
labai lengvai atsiskiria nuo 
šakelės: mažo vėjelio pučia
mi jie krinta žemėn.

Pirmasis pašto ženklas
Prieš šimtą dvidešimt 

metų Anglijoje buvo išleis
tas pirmasis pašto ženklas. 
Iki jam pasirodant, laiškai 
buvo siunčiami per specia
lius kurjerius, o tai tebuvo 
įmanoma įstaigoms, fir
moms ir turtingiesiems. Vi
siems kitiems tekdavo nau
dotis pasitaikančiomis pro
gomis.

Dar nėra tiksliai nustaty
ta, kas išrado pirmąjį paš
to ženklą. Ilgą laiką pašto 
ženklo “tėvu” buvo laiko
mas aukštas Londono paš
te- pareigūnas Rolandas 
Hilis, 1837 m. parašęs bro
šiūrą apie pašto tarnybos 
reformą. Tačiau kiti tyrinė
tojai mano, kad šio išradimo 
garbė priklauso anglų kny
gų pirkliui Džemsui čal- 
ipersui, dar 1834 m. pasiū
liusiam ant vokų klijuoti 
specialias nedideles etike
tes. Visiškai galimas daly
kas, kad Čalmerso pasiūly
mą praktiškai įgyvendino 
Rolandas Hilis.

14,513 kary!
Šveicarijos mokslininkai 

neseniai paskelbė pastarųjų 
5,000 metų karo veiksmų 
statistiką. Pasirodo, kad 
nuo 3,200 metų prieš mūsų 
erą iki šių laikų žmonija 
taikiai gyveno tik 292 me
tus.

Per visus kitus likusius 
metus įvyko 14,513 didelių 
ir mažų karų, kuriuose žu
vo 3 milijardai 640 milijonų 
žmonių. Per šį laikotarpį 
karo išlaidos ir nuostoliai 
sudarė daugiau kaip 2,150 
trilijonu šveicarišku fran
kų.

Jeigu Šią sumą išreikštu- 
me auksu, susidarytų 10 
metru storio ir 161 kilomet
ro pločio juosta, kuria ga
lima būtų apjuosti Žemę 
per pusiaują.

Sensaciją kelionės
Jau nenustebinsite kapi

talistinių šalių sensacijų 
mėgėjų kelionėmis aplink 
pasaulį plaustu ar oro ba
lionu. Duokite jiems ką 
ners visiškai neįprasto. ,

Neseniai užsienio laikraš
čiai pranešė eilinę sensaci
ją: dvidešimt penkerių me
tu jaunuolis pėsčias nuėjo 
iš Singapūro iki Lamanšo 
sąsiaurio, per metus nuei
damas apie 18,000 mylių at
stumą. Kiekvieną dieną jis 
vidutiniškai nueidavo tarp 
5u ir 60 mylių.

Tačiau du jauni austra- 
licčiai nusprendė aptemdyti 
singapūriečio garbę. Jie 
rengiasi apkeliauti pasaulį 
karučiu. Jiems reikės iš ei-

J. Kaškaitis

Žavingoji darbo romantika
(Pabaiga)

“Daug mačiau Sibiro 
miestų: didelių ir mažų, iš
augusių gūdžioje taigoje ir 
sraunių upių pakrantėse... 
Vieni stebino savo greitu 
augimu ir vystymusi, kiti 
viliojo tiesiomis gatvėmis, 
treti žavėjo akį žaliaisiais 
skverais ir aikštėmis. O 
Novo sibirske pajutau iš 
karto viską: ir Sibirui 
įprastą augimą, ir šio di
dingojo krašto veržlumą, ir 
taigos žalumą, ir tą nuo
stabųjį grožį, kuris būdin
gas tik Sibirui... Ankstyvą 
rytą pažadina fabrikų ir 
gamyklų švilpukai, garlai
vių ūkimas Obėje.”

■ ...“Jefremovo vardo sun
kiųjų staklių ir presų ga
mykla. Patekęs į ją nebeži
nai, kur žengti, į kurią pu
sę akis kreipti: gaudžia 
konvejeriai, dūzgia staklės. 
Man tai skambėjo kaip 
nuostabi muzika* Gamyk
loje išleidžiamos stambiau
sios pasaulyje horizontali
nės ištekinimo staklės, ku
rių spindulio skersmuo net 
320 milimetrų. Staklės yra 
triaukščio namo aukštumo, 
jomis galima pagaminti de
tales, sveriančias iki 150 
tonų.

“Štai dabar aš stoviu prie 
gamyklos - giganto “Sibsel- 
maš” vartų. Tai viena 
stambiausiųjų šalies žemės 
ūkio mašinų gamyklų. 
Traktor inės sėjamosios, 
akėčios, kultivatoriai... Te
kinimo automatų, turboge- 
neratorių, elektros įrengi
mų, statybinių mašinų, ce
mento ir daugelis kitų ga
myklų savąją produkciją 
siunčia ne tik į mūsų šalies 
miestus, bet ir į Kiniją, 
Korėją, Vietnamą, Indiją... 
Tai toks jis — Novosibirs
kas. Tai jaunystė žydi 0- 
bės pakrantėse.”

■ Nuostabią tautų draugys
tės dainą girdėjau kiekvie
name šio didžiosios ateities 
krašto kampelyje.

...Komjaunimo srities ko
mitete mane pasitiko aukš
tas jaunuolis, šviesiais li
niniais plaukais.

—Jasiliūnas, — pajutau 
tvirtą jo rankos spustelėji
mą, o jis šypsodamasis pri
dūrė:—Labas...

—Visą laiką svajojau ap
lankyti Lietuvą, pamatyti 
jos laukus, gintarinę Balti
ją, — .pasakė Jasiliūnas.

Klube susipažinau s u 
sporto meistru Justinu Pli- 
kaičiu. 1 Prieš porą metų jis 
dirbo ir mokėsi Klaipėdoje.

—Čia laboratorijos bus, 
— rodo statybininkai di
džiulį rūmą.

—Chemijos tyrimo insti
tutas...

—Šiluminės fizikos insti
tutas...

‘Akademstrojus” — tokiu 
adresu į Novosibirską plau
kia šimtai laiškų. Gaivi
nanti tautų draugystės jė
ga jaučiama visur. Centri
nėje Novosibirsko univer
salinėje parduotuvėje ma
čiau iš Vilniaus gautus pa
tefonus. Jefremovo gamyk
loje pagamino didžiajai Ki
nijai skirtas stakles. “Aka- 
demstrojuje” sutiko kom
jaunuolių būrį iš Leningra
do. Atskrenda telegramos 
iš Kišeniovo ir Baku, Rygos 
ir Talino — iš visų plačio
sios šalies kampelių.

Veltui stengtumeis Brats
ko apylinkėse ieškoti tylios 
vietelės — visur tave pa
sieks nuo Angaros sklin
dantis gaudesys. Tai Padū- 
no krioklys nerimsta, gru
miasi su Angaros vandeni
mis. Tačiau plienas su
kaustė užtvanką. Plienas 
vis stipriau veržia siautu

lingojo Padūno nasrus. O 
žmonės dar stipresni... Jie 
priverčia plieną pavirsti 
galingomis turbinomis, įsa
ko jam atsigulti į Angaros 
dugną, pulti Padūnui į nas
rus.

Kokią techniką atsiuntė 
šalis į Bratsko HES staty
bą! Nuo šimto metrų aukš
čio dešiniojo kranto uolos, 
kur, tarsi tramplinas, nu
trūksta pagrindinė estrada, 
matosi didžiuliai k r a n ai. 
Specialus montavimo kra
nas. Jo ilgis — beveik šim
tas metrų, ir, jeigu pagul- 
dytum jį ant šono, kranas 
užimtų visą futbolo aikštę.

Tvirtos darbininkiškos 
rankos sutramdė veržlią ir 
galingą Angaros upę. O 
Bratsko HES statybos isto
rija — ištisa didingoji epo
pėja. Bratskas — komjau
nuoliškos romantikos mies
tas. Tai romantika,' kuri 
pavergia tarybinių jaunuo
lių širdis ir veda juos atlik
ti žygdarbį brangiosios Tė
vynės vardan. O žygdar
biams vietos visada yra.

“Šiandien visiems Brats
ko HES statytojams didelė 
ir džiaug sminga šventė. 
Galinga Angara užkariau
ta. Įsipareigojimas, priim
tas TSKP Centro Komiteto 
plenumo garbei, įvykdytas. 
Ši galutinės pergalės kovoje 
su Angara diena visiems 
laikams pasiliks B r a t sko 
HES statybininkų atminty
je.

—Gavome TSKP Centro 
Komiteto sveikinimo tele
gramą. “Sveikiname Brats
ko HES statytojus, užtven
kusius Angaros upę,” — vi
si gaudyte gaudė partijos 
Centro Komiteto sveikinimo 
žodžius. Ir žmonės plojo...

Ten, kur Abakunas do
vanoja Jenisejui savo van-l 

denis, išaugo miestas, pasi
vadinę upės vardu. Abaka- 

!no gatvės apsodintos eglė- 
i mis. Žydėjo eglės, taigos 
'eglės... Jų viršūnės buvo 
tokios žalios, ir, lėktuvui 
priartėjus prie žemės, jos 
atrodė tarsi pavasarį pa
dengęs žemę pirmosios žolės 
aksomas. O kai į egles žiūri 
iš aphčios, matai į viršų be
sistiepiančius žalius vijok
lius.

Yra ten ir kitas pirmąja 
abėcėlės raide miestas, An- 
zasas. Anzasas — vietovė 
900 metrų pakilusi virš jū
ros lygio. Dabar tai geolo
ginės ’ekspedicijos baze. At
eityje — kalnakasių mies
tas. Dauboje išmėtyti iš ne
tašytų sienojų ręsti namu
kai. Visur juos žaliomis 
skaromis dengia eglės. Tai 
jos paliko žmonėms tuščią 
aikštelę, o pačios bėga aukš
tyn, besiremdamos viena į 
kitą.

Į Anzasą plaukia telegra
mos, laiškai, kroviniai. Kro
viniai įvairūs. M o t o r ai, 
staklės. Stori ir ploni vamz
džiai. Plytos ir cementas. 
Drabužiai. Mokykliniai są
siuviniai... Geologai... Ro
mantiškiausios profes i j o s 
žmonės. — Ieškome magne
tinės rūdos. Prasidėjo grę
žimai. Septintas gręžinys 
pavyko. Kiti taip pat... Va
lio, yra rūda! Didžioji mag
netinė rūda!

Baltais obelų ir vyšnių 
žiedais į taigą atplasnojo 
pirmasis septynmečio pava
saris. Ne tik žalios eglių 
viršūnės ir aplink jų ka
mienus ratelį šokančios pa
kalnutės džiugino taigos už
kariautojus.

Jeigu paduosi rankas ža
lioms taigos eglėms, jos ves 
dar toliau. Oš jų viršūnės 
Sajanų papėdėje... Naza- 
rovo šiluminė elektrinė — 
pati būdingiausioji Kras
nojarsko krašto detalė. Tai 
čia geologai rado milžiniš

kus anglies klodus. Vežti 
ją iš čia buvo netikslinga: 
brangu.- O anglis pasakiš
kai pigi gulėjo žemės pavir
šiuje — nors imk ir riešku
tėmis žerk, ją. — Paversi
me anglį į elektros energi
ją — nusprendė statybinin
kai.

Šiluminės energijos gami
nama elektros energija bus 
tokia pat pigi, kaip ir pa
statytųjų ant upių... Į pa
galbą atėjo galinga tarybi
nė technika. Į statybą rie
da ešeonai su technika, sta
tybinėmis medžiagomis. O 
tu medžiagų ne taip jau 
daug reikia vežti į Nazaro- 
vą. Smėlis, žvyras, molis— 
viskas vietoje...

“Jeigu nori, jaunasis 
drauge, pamatyti ir širdimi 
pajusti erdvę — važiuok į 
Krasnojarsko kraštą...

Deimantai... Prieš akis 
iškyla tolimoji J a k u t i ja, 
tarp Jenisejaus ir Lenos 
upių. 1955 m. geologai ap
tiko turtingiausius visoje 
Jakutijoje deimantų telki
nius. — pavadinkime mūsų 
atrastąjį deimantų telkinį 
Taikos vardu...

Taip Jakutijoje atsirado 
“Taikos” deimantų telki
nys, paskui — “Sėkminga
sis, Žilantysis”... Savo tur
tingumu Jakutijos deiman
tų telkiniai prilygsta visa
me pasauylje žino m i e m s 
Pietų Afrikos deimantų tel
kiniams. Geresni už Belgi
jos Kongo deimantus. Iš
augo deimantų kasimo ir 
apdirbimo įmonės. Visi ga
mybos procesai mechani
zuoti...

“Žalsvosios upės vilnys 
plaukia ir pasakoja apie se
nus laikus ir gūdžiuosius 
taigos kelius, apie Angaros 
vandenį, nuplovusį kraują 
nuo geležiniais pančiais su
rakintų dekabristų rankų, 
apie namelį' Sušenske, iš 
kurio į tolimiausius Rusijos

kampelius skubėjo Iljičiaus 
mintys...

Angaros kūdikis — gra
žuolis Angarskas. Miesto 
centras: baltos gyvenamųjų 
namų sienos, glostomos sau
lės spindulių, gaubiamos 
skarotų eglių ir plačiomis 
kepurėmis pasidabi n u s i ų 
pušų žoluma.

—Laukiame naujakurių, 
—kalba angarskiečiai. Jų 
laukia plačiaekraninis kino 
teatras, mokyklos, ryškio
mis vitrinomis tviskančios 
parduotuvės.

“Mus, romantikus,—tuos, 
kurių širdys amžinai ne
rimsta ir dega ieškojimų 
ugnimi, per Sibiro žemę ve
dė Septynmetis. Septynme
tis žengia per Sibiro žemę, 
Septynmetis atveria žmogui 
nesuskaičiuojamus ir neiš
matuojamus šio nuostabaus 
mūsų tėvynės krašto turtus. 
Keičiasi mūsų žemės vei
das, darosi vis gražesnis...

“Jokios kelionės, jokie 
įspūdžiai neatstos to jaus
mo, kurį patiria žmonės, 
dirbdami šiame nuostabia
me krašte. Todėl vis nauji 
ir nauji tarybinio jaunimo 
būriai . traukia į Sibirą. 
Juos šaukia naujos šach
tos, gamyklos, hidroelektri
nės... Šaukia dirvonų že
mės... Šie jaunuoliai ir įra
šys pačius turtingiausius 
puslapius į didžiąją mūsų 
tarybinio gyvenimo knygą.

Padrikai sukabinėti pos
meliai galės duoti skaityto
jams nors ir miglotą nuo
monę apie J. Raudeliūno 
guviai, darniai, spalvingai 
sukurtą knygą. Tegul šitas 
kuklus rašinėlis paskatina 
skaitytojus įsigyti origina
liąją “Susitikimas su ro
mantika” knygą. Skaitysi
te įkvepiančius Raudeliūno 
puslapius ir gėrėsitės tuo 
tyru komjaunuolišku entu
ziazmu, kaip gėrėjaus ir aš 
ir tūkstančiai mūsų gimto
jo krašto knygų mėgėjų.

lės vežti vienas kitą, kei
čiantis kas kiekvieną kelio 
mylią. “Mechanizuoti pės
tieji” mano ilsėtis tik lai
vuose, plaukdami iš vieno 
kontinento į kitą.

O vienas anglų inžihie- 
'Trūs surado kitą egzotinę 

“transporto rūšį” — jis 
vyksta kelionėn raitas ant 
dramblio. Jis pasiryžo pa
kartoti kartaginiečių vado 
Hanibalo žygį, kuris su šim
tatūkstantine armija," ap
ginkluota kautynių dramb
liais, perėjo Alpes. Anglas 
jau išsinuomojo Turino zo
ologijos sode dramblį, var
du Jambo.

Didžiausia Kinijos 
biblioteka

Pekino centre stovi gra
žus, tradicinio kinų stiliaus 
pastatas. Tai didžiausia ša
lyje knygų saugykla — Pe
kino biblioteka. Jos lenty
nose — 5,660,000 knygų.

Jos pirmtakėje—Sostinės 
bibliotekoje — buvo saugo
mos imperatorių bibliotekų 
knygos. Vėliau ji buvo ati
daryta visuomenei. Tačiau 
iki šalies išvadavimo, ilgą 
laiką šeimininkaujant mili- 
taristams ir g o m i n d ani- 
niams reakcionieriams, kul
tūros ir švietimo reikalai 
buvo ignoruojami.

Liaudies valdžios metais 
bibliotekoje daug kartų pa
didėjo knygų fondas. Pėr 
pastaruosius kelerius metus 
čia sukaupta daug marksiz
mo - leninizmo klasikų kū
rinių ir revoliucinių doku
mentų, jų tarpe nemaža re
tų leidinių. Bibliotekos kny
gų fonde priskaitoma dau- 
vertingų senovinių knygų, 
jų tarpe seniausia ir di
džiausia pasaulyje enciklo
pedija “Jun-le da dianj.” 
Užsienio literatūrai atsto
vauja knygos, išleistos dau
giau kaip 60 kalbų. ' O ben
dras literatūros užsienio 
kalbomis fondas siekia 1,-. 
500,000 egzempliorių.

t* v/
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JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mo ousl.)
siuntė S. Radusis, Bayonne, N. J.; S. Liutkus, Elizabeth,
N. J.; F. Šimkienė, Arlington, N. J., ir Geo Stasiukai- 
tis, Cliffside Park, N. J.

Philadelphiečiai irgi gražiai darbuojasi. J. Bekam
pis (Avalon) pridavė naują prenumeratą, o R. Merkis 
prisiuntė atnaujinimų.

Gauname gražių rezultatų iš pietų. M. Valinionienė 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Sako, dar 
bus daugiau nuo miamiečių.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų suteikė: An
tanas, iš Elizabeth, N. J.; L. Bekešienė, Rochester, N. 
Y.; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; J. Patkus, New Haven, 
Conn.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: P. Paserskis, Baltimore, Md.; M. Strižauskienė, 
Waterbury, Conn.; J. Purtik, J. Mažeika, C. Stashinsky 
(New Kensington), J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; M. Kaz
lauskienė, Binghamton, N. Y.; F. Klaston, Huntington,
L. I.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; P. Šlajus, A. Lipčius, 
Chester, Pa.; A. Dambrauskas, H. Thomas, So. Boston, 
Mass.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; L. Prūseika, 
Chicago, Ill.; V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.; Vero
nika Kvetkas, Cambridge, Mass.; P. J. Anderson, Ro
chester, N. Y.; A. Valinchus, Pittston, Pa., ir Ply- 
mouthietis.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Jewett City, Conn.

“Gerbiamieji! Čia randate čekį sumoj $100.00—už
simoku užprenum. $9.00, o likusius $91.00 skiriu į fon
dą. Lai gyvuoja Laisvė! Su pagarba, Charles Shvelnik.”

Chicago, Ill.
“Lillian! Pranešk, kad ir chicagiečiai pradeda rū

pintis ‘Laisvės’ jubiliejum. Sudėjo sekamai:
L. Prūseika ............................................ $50.00
A. Jakienė ..............................................   50.00
J. Šarkiūnas .............................................. 10.00
Rozalija Samulionienė ............................ 10.00
Smithai ...........................................   10.00
M. Bacevičius .......................................... 10.00
J. Grigas ................................................  10.00
J. Samuolis ...........................................  5.00
Cicerietis ................................................... 5.00

. Viso aukų $160.00. Viso gero, L. Prūseika.”
Peterson, N. J.

J. Bimba prisiuntė aukų blanką ir pinigų $26. Aukojo:
P. Augutis, N. Haledon, N. J.................... $6.00
A. Russo ................................................._. 5.00
B. Wallace   5.00
P. Sakat .................................................... 5.00
M. Švedas ................................................... 5.00

Bayonne, N. J.
Gražiai pasidarbovo aukų rinkime S. Radusis, ba- 

yonnietis, prisiųsdamas blanką ir $78. Aukojo:
Kuršėniškis ............................................. $50.00
26 kp..............................................    20.00
New Jersey Farmeris (Asbury) ....... .... €.00

Po $1: F. Muzikevičius ir K. Mažeikienė, Jersey City.
Brockton, Mass.

Geo. Shimaitis pridavė listą ir $36. Aukojo:
P. A. Klimai ..........................................  $20.00
Anna Chestnut ..........................................  5.00
Elsie Zaleckaitė ........................................  5.00
Mary Valan ...........  2.00

Po $1: Frank Kaulakis, Peter Kmaras, A. Imbras ir 
J. Sutkus, iš Middleboro.

Daugiau aukų gauta iš kitur:
Anton ir Mary Borden, Kenosha, Wis.............$50.00
N. Dudonis, Chester, Pa......................................  50.00
Margaret Valinčius, New Haven, Conn.............. 25.00
Frank Kvedaras, Miami, Fla........................... 25.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa......................................  25.00
Walter ir Amelia Juškevičiai, Stamford, Conn... 20.00 
Julia Anskienė atminčiai vyro Konstantino,

Brooklyn, N. Y............................................ 20.00
J. Jackim, Shelter Island, N. Y......................... 15.00
Eks-detroitietis .................................................. 11.00
Geo. Skindera, Bristol, Conn....................:......... 11.00
W. Ruginis, Waterbury, Conn................................11.00
F. ir O. Černiavičiai, Maspeth, N. Y...................... 11.00
O. Schleivienė, Brooklyn, N. Y........................ 11.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y..........................11.00
ALDLD 51 kp., Hudson, Ohio ............................ 10.00
D. ir F. Mažiliai, Brooklyn, N. Y.......................  10.00
A. Balčiūnas, Richmond Hili, N. Y........................10.00
Jonas Tumosa, New Haven, Conn..........................10.00
P. Paserskis, Baltimore, Md............................ 10.00
Al. Pocius, Brockton, Mass................................... 10.00
Ona černiavičienė, Maspeth, L. Y.......................  10.00
N. ir A. Iešmantai, Jamaica, N. Y.......................  8.00
Joe Petrauskas, Prospect, Conn............................6,00
A. Andrulevičius, Chesire, Conn.....................        6.00
G. Kvetkas, Cambridge, Mass. ........... . . . \6X)0
N. Grigienė, Rockford, Ill............................. r..,. 6.00
Laisvę mylintis, Baltimore, Md.................  6.00
E. Cwon, Baltimore, Md.......................................... 6.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa....................................  6.00
A. Rudzinskas, Medford, Mass. .......................... 6.00
J. Gabriūnas, Dorchester, Mass.........................  6.00
W. Kvedaras, E. Setauket, L. I.........................  6.00
S. Rogers, Edgewater, N. J. ................................ 6.00

. 6.00 
„ 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 M. veroiCKiene, i\asnua, in. aa. • • • • • •........... ..

Anna Gutonis (atminčiai vyr o), Willow Grove, Fa. u.uu 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 i 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00' 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

M. Simon, Brooklyn, N. Y. .,.........
N. Anglis, Huntington, L. I............
A. Didžarkis, Philadelphia, Pa. . 
J. čepukaitis, Forestville, Conn. . 
M. Stasienė, Cambridge, Mass. . 
P. Umpa, Richmond Hill, N. Y. ... 
M. Verbickienė, Nashua, N. H. -

Gera simpatikė, Rochester, N. Y................
S. Gendrėnas, Rochester, N. Y.....................
Alois Pakarklis, Athol, Mass....................
P. Poškus, Elizabeth, N. J.............................
Plymouthietis V............. . ................... ..........
Al Venckevičius, Stoughton, M'ass................
J. Lavas, Staughton, Mass.............................
Svečias iš Connecticut .................................
F. Riaubis, Philadelphia, Pa. .....................
J. Kaulinis, Huntington, L. I.........................
C. Stašinskas, New Kensington, Pa............
F. Linkauskas, Coal Center, Pa................
Marcella Walsky, S. Merchantville, N. J. .. 
S. Seronas, Lynn, Mass.................................
Chas Keras, Detroit, Mich.............................
S. Jablonskienė, Pittsburgh, Pa................
Alex Mikulskis, Coal Center, Pa. ....... 
A. Šūkis, Coal Center, Pa.............................
A. Rėklaitis, Bristol, Conn.............................
J. O. Swingle, Bristol, Conn.....................
P. Kukenas, Waterbury, Conn......................
P. Matui, Montreal, Canada .. . . ................
Nick Sereika, Miami, Fla...............................
Pauline Kuslevich, Burlington, N. J............
B. Wiksriene, New Haven, Conn................
E. Duobienė, Rochester, N. Y. ...........
P. Grigutis, Rahway, N. J.............................
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa................
J. Pečiulis, Cilffside Park, N. J.............. <
B. Stupelis, Philadelphia, Pa. ......................
Po $1: A. Laukaitienė, Bayshore, L. I.; B. Keršulienė, 

Brooklyn, N. Y.; P. Taurinskas, Bristol, Conn.; J. Mai
ga, A. Žutautas, Thomaston, Conn.;. J. Laurinaitis, J. 
Dvilinskas, J. Zeleniakas, Waterbury, Conn.; S. Smith, 
LaPorte, Ind.; J. Birbilas, John Chappel, St. Clair, Pa.; 
P. Šidlauskas, Laconia, N. H.; F. Kvetkauskas, Dorches
ter, Mass.; J. Gritz, Cambridge, Mass.; F. Navardaus- 
kas, Phila, Pa.; J. Briedis, McKees Rocks, Pa.; J. Pur
tik, K. Boguzas, J. K. Pens, J. Kairys, J. Kausevicius, 
A. Dovydas, J. Muragienė, Pittsburgh, Pa.; John Koch, 
R. Chulada, Miami Beach, Fla.; A. Žolynas, Endicott, N. 
Y.; I. Didjun, Hamden, Conn.; A. Praskevich, Wilmer
ding, Pa.; Frank Stankus, Linden, N. J.; P. Karpavi
čius, M'ethuen, Mass.; K. Kizulis, P. Aleksonis, Lawren
ce, Mass.; D. Bulauka, No. Andover, Mass.; P. J. Ander
son, Rochester, N. Y.; P. Waiclęus, Bergen, N. Y.; N. 
Baltakienė, S. R., Rochester, N. Y.; M. Stanys, A. Jena- 
vičius, Baltimore, Md.; J. Žekonis, So. Boston, Mass.; 
Monika Daunis, Brighton, Mass.; J. Jordan, Three Brid
ges, N. Y.; V. Gižauskas, Chester, Pa.; F. Riaubis, Phi- 
la, Pa.; Geo. Miškeliūnas, Newark, N. J.; A. Bakūnienė, 
Cliffside Park, N. J.; W. Stasiukaitis, Fairview, N. J.; 
A. Lark, Passaic, N. J.; G. Evans, E. Setauket, L. I.; A. 
Linkus, Islip, L. L; J Draugelis, A. Gash, Huntington, 
N. Y.; J. Stasiukaitis, J. Andriulionis, K. Juknevičius, 
Philadelphia, Pa.; Matuzai, Ft. Lauderdale, Fla.

Dekėjame vajininkams už pasidarbavimą, ir gerie
siems prieteliams už gražias dovanas. Kurie galite, savo 
miesto vajininkams pagelbėkite, užrašydami prenumera
tą kaipo dovaną savo giminėms, ar pažįstamiems. Bus 
punktai jūsų vajininkams.

“L‘” Administracija

WORCESTER, MASS
Lapkričio 1 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų- Dukterų ir 
Darbininkų klubo susirinki
mas. Buvo plačiai apkalbė
ta draugijos biznis ir abel- 
nai draugijos veikmė. Ra
portuose pasirodo nemažos 
įeigos, o pelno mažai. Ne
reikia pamiršti, kad kas 
savaitę kainos didėja ant 
produktų, namo užlaikymo 
lėšos, taksai ir apdrauda 
didėja. Kuomet mes per
kame mūsų binio reikme
nis, tai kąino^ jau didesnės, 
o kai parduodame, tai ta 
pačia kaina, kokia buvo 
prieš trejus metus. Mūsų 
biznyje vienu arba dviem 
centais negalima pakelti, 
o jei mierą duosi mažesnę, 
tai patys nariai pyksta. 
Taigi aišku, kodėl pelnas 
mažėja.

D. Jusius ir jo pagelbi- 
ninkas raportavo iš Oiym- 
pijos parko vasarinio sezo
no ir parko uždarymo ban
keto. Palyginus su vietos 
aplinkybe, biznis buvo daug 
geresnis negu tikėtasi ; 
todėl ir pasekmės buvo ge
ros. 

* f

Vasarnamio uždą rymo 
banketas gražiai pavyko; 
Direktoriai "dalyvavo banke
to surengime. Banketo dar-

bininkai: Geniotis, Tamošiū
nas, Pilkauskienė, Jackus, 
M. Meškus, Bakšys, Žali- 
mienė, Janulis, Philiponis, 
Geniočiūtė, Shipman, M. 
Petkūnas, Raulušaitis, Va- 
lentuk-evičiūtė ir J a 1 s k is 
aukojo kopūstus, Daugėla 
—pieną, o V. Žitkus iške
pė skanius pyragus.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija nuoširdžiai dė
koja visiems darbininkams 
už gerą darbą ir patarnavi
mą. Taip pat ir mūsų ge
riems simpatikams už tokį 
skaitlingą dalyvavimą.

Naujos valdybos rinkimas 
1961 metams įvyks sekma
dienį, gruodžio 4 d., nuo 2 
iki 4 popiet, ir gruodžio 6 
d., nuo 6 iki 7:30 vakare.

Nariai ir narės nepamirš
kite dalyvauti sekančiame 
susirinkime gruodžio 6 d., 
7:30 vai. vak., 29 Endicott 
St. Rep.

Vajaus reikąįu ,
Worcesterio ir apylinkės 

“Laisvės” skaitytojai nepa
mirškite, kad nemažai skai
tytojų prenumeratų jau pa
sibaigė. Malonėkit prisi
rengti ne vien atsinaujinti 
“Laisvę,” bet ir prisidėti su 
penkine-kita paremti auksi-

Ačiū

“Išeivio” gastrolėms 
pasibaigus

visiems kolonijų meno mylėtojams ir rėmėjams 
už suteikimą gražios talkos

boję valdžios.

Suvaidinimas “Išei v i o” 
Lawrence kolonijoj lapkri
čio 6-tą jau buvo Worceste
rio Aido choro iš eilės šeš
tas su juo išstojimas šie
met.

Kiek teko darbo, energi
jos ir rūpestingų pastangų 
įdėti šio didelio veikalo 
skaitlingam suvaidinimui, 
tai žinoma tik tame darbe 
esantiems. Apart daugio 
valandų sudėtų pamokoms, 
prasideda rūpestis prisiren
gimo kelionėms. Veiklusis, 
neišsemiamos energijos Ai
das ir mokytojas Jonas Dir- 
velis visą didžiulį darbą en
tuziastiškai, sėk m i n g a i, 
gražiai pravedė.

Ar Aidas padės “Išeivį” 
užmirščiai, į lentyną? Tai 
priklausys nuo paties Aido 
choro ir visų dainos-dramos 
meno įkainuoto jų kolonijo
se, kurie dar nematė “Išei
vio” scenoje ir nuo tų, ku
rie jau matė ir ryžtųsi dar 
jį matyti.

Nuoširdžią menininkų 
padėką užsitarnavo šie 

kolonijų darbuotojai
Waterburieciai: Strižaus- čiai daugumoje atbėgę po 

kai, Yankeliūnienė, Svinkū- įsisteigimo dabartinės Ku- 
apylinkės kolonijų draugai, 
kurie prisidėjo suręngime 
kurie prisidėjos surengime 
“išeivio” suvaidinimo ir šil
to, draugiško mūs pavaiši
nimo;

Lawrencieciai: Čiulada, 
Kralikauskas, Penkauskas1 
ir visos draugės moterys už 
skubias mums suteiktas 
vaišes;

Worcesterieciai: Aido 
choro mokytojas Jonas Dir- 
vėlis, visi didelį, gražų dar
bą atlikusieji artistai ir vi
sas Aido choras; visi Aido 
rčmėjai-darbuotojai, kurie 
suteikė taip reikalingos tal
kos laike aidiečių vaidinimo 
“Išeivio” namie 30 spalio; 
ačiū Pilkauskam ir J. Nor
vaišai už dovanas Aidui.

O varde menininkų ap
skrities leiskit man pasaky
ti visięms, kad didžiausios 
vaišės, paskatinimas. meni
ninkų prie jų sunkaus dar
bo yra jūsų, brangūs drau
gai, džiaugsmu virpantis 
mums rankos paspaudimas, 
jūsų džiaugsmu, šypsą nu
švitę veidai, entuziazmas ir 
mums tartas padėkos žo
dis. \
Trankytojams dui’ų, kurias 
mes bendrai pagaminome
Pradėję “išeivio” vaidini

mą susidūrėm su tebesiau- 
čiančių durų trankymu, už
darinėjimu. Dešimtmečius 
jau čia išgyvenę Lietuvos iš
eiviai, susidūrėm su piktos 
valios atvykusiais naujai
siais išeiviais. Susimetę į 
nekurias įstaigas jie tebe
si aučia: pamandravojo gi 
jie savo “galybe”, kai kur 
uždarė duris “Išeivio” vai
dinimui.

Daug būtų galima šio pik
to spiečiaus klausimu kal
bėti. Bet trumpai reikia pa
sakyti, kad dabar užtranko- 
mos kultūriniams parengi
mams durys buvo pagamin
tos prieš dešimtmečius at
vykusių išeivių bendromis 
jėgomis. Ko gi jūs, broliai, 
išsigandot? Ar kokį pasida
linimą pamatė ir savo ope
retėje pavaizdavo prieš arti 
pusšimtį metų čion viešna- 
gėn atvykęs kompozitorius 
Šimkus? Ar gal durų uždą- 

Waterbury, Conn.
Lapkričio 11 d. įvyko 

LLD 28 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė skait- 4 ’ 
lingai, dalyvavę ir pašali- ' 
nių. Susirinkime dalyvavo 
keturi lietuviai t u r i s t ai, 
kurie pereitą vasarą lankė
si Lietuvoje.

Apie porą valandų aiški
no apie Lietuvą Walteris 
Duda ir K. Jankeliūnienė. 
Jie nuosekliai aiškino savo 

i patyrimus, ką ten matė ir 
i. Visi ir visos labai

rinėjimu tūli seniai (kurie 
prisidėjo duris užtrenkti), 
nori paslėpti pažangiečių 
lietuvių kultūrinę veiklą 
nuo savo globon paimtų 
naujųjų išeivių? Gimtoji 
šalis rašo istoriją, nieko ne
paslėpsi!...

Uždarymas durų įstaigų;
ai bile namo uždai o sviesą, pj^itai klausėsi.
tiesą ir tyrą orą. Gyveni
mo, brolužiai, nesulaikysite 
uždaromis durimis.
greičiai apsižiūrėsit, pama
tysit sau daromą žalą, kuo 
greičiau ;
šviesai, orui
nos ne jums vieniems pri
klauso, - 
linksmiau
bus visiems vadintis išei-| 
viais, smagiau bus visiems 
žiūrėti į giedrą žadantį ry
tojų.

Prie Lietuvių Literatū- 
Kuo 'ros Eh’augijos prisirašė du 

nauji nariai.
Buvo pakeltas klausimas 

Itida^sifduriš1 apje1.“Laisv®s”i 5O’ties metų 
_  duris ku-Pu”l ie^’ Nutarta sureng- 

- - ’ • Iti jos paramai parengimą,
tuo sveikiau’ Tam tikslui išrinkta komi- 

ir garbingiau slja‘ . . UT . _ „ .Keletas Laisves skaity
tojų pasimokėjo savo pre
numeratas ir į jos fondą 
paaukojo po keletą dolerių. 
Prenumeratų ir aukų “L^ 
sukelta $90.

M. Strižauskienė rapor
tavo apie “Laisvės” vajų. 
Ji sakė, kad darbas sekasi. 
Gauna ir kitų narių pa
galbos. Labai geras daly
kas, kad visi rūpinamės, 
nes laikraščio išlaikymas 
yra mūsų visų bendras rei
kalas.

Susirinkime buvęs

M. Sukackiene, 
Worcester, Mass.

SAKO: FLORIDOJE YRA 
70,000 KUBIEČIŲ

’ Miami, Fla. — Dabar 
Floridoje yra apie 70,000 
kubiečių, iš kurių tik 10,000 
JAV piliečiai. Kiti kubie-

Philadelphia, Pa
5-j e kuopoje. Draugė Žalne- 
raitienė dirba visuose mūsų 
parengimuose, nepais a n t, 
koks darbas būtų. Užuojau
ta jai ir linkiu visada to
kiai darbščiai būti.

Transport Workers loka- 
le 234 eina nesutikimai. Ne
seniai rinkime lokalo valdy
bos, sakoma, buvo netiks
lumų. Pralaimėjusi frakci
ja reikalauja darbo sekr. 
James P. Mitchell su peti
cija U. S. District Court, 
kad panaikintų rinkimus ir 1 
paskelbtų naujus.

Šis lokalas apima važiuo- 
tę šiame mieste. Turi ne
smagumų ir eina kova, kad 
34-ri pašalinti darbininkai 
būtų priimti atgal į darbą. 
Vidujinė kova narių tarpe 
sėja nesantaiką.

750 Allies Chemical dar
bininkų streikas pasibaigė. 
Streikui vadovavo lokalas 
12-667, priklausantis prie 
AFL-CIO. Pamatinė prie
žastis streiko buvo, kad 
kompanija neduotų priklau- . 
sančiai unijai darbų pašali
nėms įstaigoms.

Gražus spaudos atsiliepi
mas apie operą ^Khovan- 
chiną”, kuri dabar rodoma- 
filme, čia primenama apie 
Maskvos Bolshoi teatro 
vaidylas, gražius kostiu
mus, vaidylų vardus ir pa
sižymėjimus. Tai 17-to 
šimtmečio teismo intrigos. 
Apie muziką, muzikos va
dovą prielankiai rašoma.

'A

nį “Laisvės” jubiliejų. Jau 
turiu atsinaujinimų, bet 
nedaug. K. Kosulis

Lapkričio 11 d. įvykusia
me LLD 10-tos kuopos su
sirinkime padaryta gerų ta
rimų. Praeities veikimo ra
portai geri. Paveikslų ro
dymas, įvykęs spalio 21 d., 
džiuginantis, liko ir kuopai 
keli doleriai. Šis susirinki
mas nebuvo toks nariais 
skaitlingas, bet diskusijo
mis gyvas, našus ir kon
struktyvus.

“Laisvės vajaus reikalu 
draugai ir draugės dirba. 
Naujų skaitytojų pasižadė
jo keli užrašyti laikraštį sa
vo artimiem į Lietuvą. Pati 
kuopa užrašė dvi “Laisves” 
į Lietuvos knygynus, kad ne 
vienas, bet dauguma galėtų 
ją pasiskaityti. Spalio mė
nesio susirinkime užrašyta 
dvi “Vilnys”. Tad kuopa už
rašė keturis mūsų laikraš
čius. Kitą mėnesį bus pa
aukota $50 atžymėjimui 
“Laisvės” 50-ties metų jubi
liejaus.

Na ir šiame- susirinkime 
nusitarta bendrai su LDS 
5 ta kuopa parengimus 
rengti. Pamokėta Šapran- 
auskienės metinės duoklės 
į LLD. šios draugės svei
kata pašlijusi.

Na ir nusitarta suruošti 
spektaklį su dainomis 
10—tą d. gruodžio, jeigu 
tik bus susitarta su Aido 
Choro moterimis daininin
kėmis. Šiame parengime 
bus atžymėta “Laisvės”
50 metų jubiliejus.

Kam laikas leidžia, atlan
kykite Helen Mattis, kuriai 
padaryta operacija. Ji ran
dasi Presbyterian Hospital,
51 N. 39 St., kambarys 
3164. Lankyti bet kurią va
landą. Jeigu ji būtų jau ne 
ligoninėje, tai ją aplanky
kite namuose 6067 Upland 
St. ši draugė daugeliui mū
sų draugų žinoma ir ger
biama. Linkiu jai greito 
ir pilno pasveikimo.

Mūsų LLD ir LDS kuopų 
iždininkė Žalnerai tienė 
vaikščioja su apraišiota ko
ja, šlubuoja, bet susirinki
mus lanko. Ji ir draugė 
Šmitienė dirba gerai LDS

Philadeiphijoje palei s t i 
nauji karai viršutinių-ele- 
veiterių ir požeminių. Jie 
gražūs, bet viduje nešva
rumas, popieriai ir kiti nu
mesti dalykai daro blogą 
nuotaiką. Paleidus naujus 
karus ir pakėlus važiuotos 
f erą iki 22-jų centų, kom
panija parūpino šešis mili
jonus centų stotims. Sako
ma, jų -nebus ilgam laikui.

Ir stotyse susidaro sto
vinčių eilės duodant keliau
ninkams grąžą centais.

Pilietis
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Stasys Povilaitis rašo 

^sekamą laišką Jurgiui Ši
maičiui, Brockton, Mass.: 
Mielas Dėde,

Širdingus linkėjimus per 
šį laišką Jums siunčia vi
sa mūsų šeima.

Šių metu birželio 4 die
ną aš baigiau devynias kla
ses. Nei nepajutau kaip aš 
tapau dešimtoku. Tikrai, 
labai greitai eina laimingos 
moksleiviškos dienos. Moks
lą užbaigiau gana sėkmin
gai. Bendras pažymių vi
durkis maždaug lygus ke
turiems. Du iš trisdešim
ties mūsų klasės mokinių 
liko kursą kartoti antrus 
metus ir keletas pritingin- 
čių gavo pataisas. Gavę 
pataisas, pasibaigus mokslo 
metams, 2 savaites pasimo
ko ir jeigu įsisavina daly
ką, iš kurio gavo pataisą, 
įkeliami į aukštesnę klasę, o 
jei ne—paliekami antriems 
metams.

Egzaminai laikomi sep
tintoj ir vienuoliktoj kla
sėse.

šeštadienio popietę, po 
visos mokyklos mokinių su
sirinkimo, vyresnių klasių 
mokiniai važiavom į paše- 
šešupį linksmai užb a i g t i 
mokslo metus. Su mūs mo
kykla kartu užbaigė mokslo 
metus ir Naumiesčio vidu
rinė mokykla. Sudominti 
mokinius buvo organizuoja
mos įvairios varžybos, žai
dimai, šokiai. Maudėmės 
skaidriame Šešupės vande
nyje ir kaitinomės saulėje. 
Visu nuotaika buvo itin 
pakili. Išvyka visi buvo pa
tenkinti. Naktį visi grįžo
me dainuodami.

- *' Š. m.’ birželio 6 d. mo
kykloje prasidėjo 3 savaičių 
gamybinė praktika. 2 sa
vaites dirbsime ' mokyklos 
remonte, o vieną žemės 
ūkyje mažajame kolūkyje. 
Aš dirbu prie mokyklos 
elektros įrengimų. Šį dar
bą iš mokinių dirbu tik aš 
vienas. Nors tenka kars
tytis palubėm, bet visvien 
šis darbas yra nepersun- 
kiausias ir švarus. Kiti vy
resniu klasių mokiniai da
žo sienas, kalkina lubas, 
taip pat perdažys duris, 
langus, suolus ir stalus. 
Užpernai mokykloje įrengė 
centralinį apšildymą, todėl 
tapo nereikalingi krosnys. 
Mūrininkų brigada griau
na krosnis ir užmūrija jų

niams tikslams valstybė 
skiria milijonines lėšas.

Pokario laikotarpiu pa
rama iš Jūsų, pažangių A- 
merikos lietuvių, pusės bu
vo labai reikalinga. Bet 
dabar, tokiai galingai ir 
stipriai, su išvystytu žemės 
ūkiu ir pramone valstybei, 
kaip mūsų šalis, bet kokia 
parama būtų beveik be
reikšmė. Kadangi Jūs pra
šėte, tai aš šiuo klausimu 
pakalbėsiu su Šakių rajono 
ligoninės vyr. gydy t o j u . 
Jeigu mūsų ligoninės, fab
rikai, mokyklos priklausy
tų atskiram asmeniui-kapi- 
talistui, tai jis pašalinę pa
ramą mielu noru priimtų.

Su širdingiausiais 
linkėjimais,

Stasys Povilaitis

Lietuvoje 
Viešėjimas
Mes, viešėję šią vasarą 

Lietuvoje, norime išreikšti 
širdingą padėką tarybų 
valdžiai, jos pareigūnams 
ir visiems Lietuvos žmo
nėms, už malonų mūsų su
tikima ir vaišinima būnant 
viešnagėje.

Tiesiog širdį suspaudžia 
iš džiaugsmo ir ašaros bėga 
nesulaikomos, kada matai 
tavęs laukia ir dar su tokia 
pagarba prisirengę sutinka 
jaunos mergaitės su gėlių 
puokštėmis ir bučiuoja.

Tas buvo ne tik Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
bet Kaune, Klaipėdos mies
te, laivų statykloje, Nidoje, 
Palangej-e ir Kvetk u o s e . 
Visur apdovanojo gyvų gė
lių puokštėmis ir kitokio
mis vertingomis dovanomis. 
Tokios meilės ir draugišku
mo nesitikėjome.

Ypatingai, kada vežė pas 
seserį į Pandėlio miestelį, 
tai buvo prisirengę sutikti 
mus su foto aparatais ir 
gėlėmis. Bet mes apsil-en- 
kėm, nes mūsų šoferis tu
rėjo vežti brooklynietį drg. 
Rainį į tėviškę ir turėjom 
išsisukti kitais keliais.

Įvažiavę į Kvetkų mies
telį radome skersai kelią 
raudoną kaspiną ištiestą 
sekrsai kelią su užrašų: 
“Laukiame svečių, brolių iš 
Amerikos.” Sutiko graži 
grupė žmonių su vaikučiais. 
Gerai, kad saldainiu buvo- 
me pasipirkę Panevėžyje.

' “ Po mūsų 'sutikimo priėjo 
jaunas vyrukas ir užprašė 
9 vai. vakare atsilankyti į 
Kvetkų miesto salę, kur tu
rės programą ir ar galėsiu 
pakalbėti. Dar prieš 9 vai. 
buvo automašina ir nuvežė 
į susirinkimą.

Prie svetainės buvo apie 
300 žmonių, kurie laukė 
mūsų amerikiečių brolių, 
ir vaikučiai su gėlių puokš
tėmis artinosi prie mūsų, 
kad įteikus: berniukai duo
da man, o mergytės mano 
žmonai — vyksta pasibučia
vimas su džiaugsmo ašaro
mis.

Patenkame svetainėje į 
priekinę vietą su švogeriu 
Antanu. Už trumpo laiko 
veda ant estrados. Pirmi
ninkas, pasveikinęs, prista
to pakalbėti. Nesu kalbė
tojas, bet ištesėjau kokias 
15 minučių. Taipgi prista
tė ir žmoną tarti kelis žo
džius. Suteikia mums gar
bingas dovanas.

Toliau sekė deklamacijos 
ir 12 merginų su tautiš
kais rūbais, šokiai ir žais
mės. Buvo Labai malonu 
klausytis ir pažiūrėti.

Vienuoliktą valandą par
vežė namo pas seserį ant 
nakvynės. Ant rytojaus per 
visą dieną pas ją baliavo- 
jom, paveikslus traukėm. 
Diena buvo graži, bet naktį 
buvo lietus su griaustiniu. 
Iš vakaro su švogeriu nu- 
planavome karpenteriauti 
anksti rytą Taip ir pada
rėm — užlopėme grindis, 
kur buvo iškirmiję.

Baigus darbą, pranešė, 
jog mums reikia išvažiuo
ti į Kauną, nes čikagi-ečių 
grupe mūsų laukia, bendrai 
vykti aplankyti įdomias 
vietas, gamyklas ir kitas 
svarbias įstaigas. Taip ir 
traukėm per visa Lietuvą 
su. maršrutu.

Turiu priminti, ant išleis
tuvių pas seserį atvyko iš
leisti redaktorė “Sp alio 
pergalės” laikraščio (Pan
dėlio), Stanevičiūtė Lucija, 
Stasys Butnavičius, parti
jos rajono sekretorius, ir 
Šarkūnėlis Bronius, Pandė
lio rajono Darbo Žmonių 
Deputatų Tarybos ir vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas.

Atsisveikindami pasibu
čiavome ir išvažiavome į 
Pandėlį, kur mūsų šoferis 
laukė mus vežti į Kauną.

Jonas ir Katrė 
Vaičekauskai

HARTFORD, CONN.

buvusias vietas. Statybi
ninkų brigada jau pastatė 
garažo pastato sienas veik 

*virš langų. Į dieną dirba
me maždaug 6 valandas. 
Už remontui skirtus pini
gus mokykla padarys eks
kursiją į Maskvą, Lenin
gradą ir Krymą.

Jūs rašėte, kad galite 
parsiųsti pinigų dėl kultū
ros ir liaudies švietimo rei
kalų. Mano manymu, to 
nereikėtų. Ligon i n ė m s , 
mokslinio tyrimo institu
tams valstybė skiria mili
jonines lėšas. Jūsų atsiųs
ti pinigai būtų lyg lašas 
jūroje. Valstybė pilnai iš
laiko ligonius, mokinius, o 
studentams duoda stipendi
jas. Apmoka gydytojams, 
specialistams, pedagogams, 
darbininkams ir kolūkie
čiams.

Pokario laikotarpiu mū
sų liaudies ūkis ir pramo
nė buvo dalinai arba visiš
kai sunaikinti. Pramonės 

įrengimai ir mašinos dau
gumoje buvo išgabentos į 
Vokietiją arba sunaikintos 
ir sugadintos. Praslinkus 
kel-eriems metams respubli
kos veidas smarkiai pasi
keitė.

Kultūriniams ir buiti-

i PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ: KLAUSIMŲ

" Apie Firmą, f Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU Į U.S.S.R.

KLAUSIMŲ 
Kurią Kreipsitės,

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

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6.

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

bile sekantį sliyrių, priklausantį

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

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

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968 
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW Y0RK 23, N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrcw 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAkcr 5-5923 GRant 1-3712

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlbcrry 5-5787
' 979 So. Broad St., TREN'TON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street, LAKEWO0D, N. J., Tel.: FOxcroft 3-6621
174 Tilghman St., ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069 

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
v. O Mes Greitai IŠSIŲSIME!
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Kukli parama “Laisvei”
Kas kartas Moterų Klu

bo ruošami par engimas 
įvyksta gyvesni, linksmesni, 
įdomesni. Lapkričio 6 d. 
banketas - pietūs tikrai ža
vėjo ' visus. To įdomumo 
priežastis buvo, kad atžy- 
mėjimui laikraščio “Lais
vės” 50 metų sukakties pa
ruošta tinkama programa, 
kuriai atkviesti iš Water- 
burio draugai K. Jankeliū- 
nienė ir V. Jokubonis. Jie 
papasakojo, ką jie praėju
sią vasarą važinėdami po 
Lietuvą matė ir girdėjo.

Juodviejų kalbos norėjo
si klausytis kuo ilgiausiai, 
nes įdomiai nušvietė Lietu
vos gyvenimą. Ten gyveni
mas šuoliais progresuoja. 
Tik, anot Jokubonio, kaip 
gaila, kad Amerikoje ran
dasi tokių, kurie klaidina 
žmones, niekalus skleidžia 
tarp lietuvių, būk Lietuvo
je nieko gero nerasi, vien 
vargą ir skurdą. Vincas 
storai pabrėžė, kad nerei
kia klausyti jų skleidžiamų 
melų, niekinimų. Ne man 
vienam teko važinėti po 
Lietuvą ir matyti suklestė
jimą tenaitinės žmonių bui
ties.

Ten žmonės su karšta šir
dimi ir pakilusiu ūpu kuria 
naują, gerbūvišką, linksmą 
gyvenimą, nes šiandien jie 
patys šalies turtų šeiminin
kai. Ponų ir išnaudotojų 
ten jau nėra. Kai -dirbsi, 
tai ir valgysi — jų obalsis. 
Ten kyla nauji namai, nau
ji fabrikai, miestuose įvai
rūs pastatai daugėja, gra
žėja. Fabrikuose juo įdo
miau, kad darbas automati
zuotas. Juose dirba dau
giausia jauni, p palavinti 
žmonės. Džiugu, kaip jis 
pasakojo, kįad žmonės ten 
gražiai rengiasi, skaniai 
valgo, visi sotūs, išskynus 
tinginius. Susirgusiems li
goninėse vieta užtikrinta, 
gydytojai, paslauga ir vis- 
k a s — nemokamai. Ten 
žmonėms netenka kęsti bai
mę, kas bus, kai susirgsi, 
jei neturi santaupų. Tas 
pats ir su darbu—jis visų 
laukia. Jaunimas mokomas 
veltui, apšvieta klesti po vi
są šalį. Esą šiokių tokių 
trūkumų, bet kur jų nėra, 
tačiau stengiamasi trūku
mus naikinti, klaidų vengti. 
Jis sakė: smagu ten važinė
ti, su žmonėmis kalbėtis, 
kaip su miestiečiais, taip ir 
su kolūkiečiais bei jauni
mu.

Apie tai, ką d. K. Jankc- 
liūnienė kalbėjo, nerašysiu. 
Apie jos pasakojimus jau 
buvo “Laisvėje” atžymėta. 
Tiek verta priminti, kad 
juodu šį kartą ramiems 
klausovams pasakojo ir vi
sus labai patenkino. Dėkui 
jiems už tokį malonų pra
nešimą apie senąją tėvynę.

Pirmininkė O. šilkienė iš
kvietė dar vieną draugą pa
skaityti “Laisvės” adminis
tratoriaus drg. Pr. Buknio 
laišką ir priminti daly
viams, jog šiandien laikas 
pasveikinti “Laisvę” jos 
jubiliejaus proga.

Na, ir nuo čia prasidėjo 
plaukti dovanos žaliukėmis. 
Buvo daug įdomumo, ir 
štai kodėl. Prie stalo 
prisiartinęs nuoširdus or
ganizacijų draugas Ale- 
kas Klimas patiesė penkia- 
dešimkę ir pareiškė: tai 
bus nuo manęs ir mano 
žmonelės Elzbietos. Vos 
spėjus jam padėkoti, kaip 
prisiartino Moterų Klubo 
maloni draugė Marijona 
Nakžentaitienė irgi supen- 
kiadešimke. Ji man primi
nė, kad vėrtži aiškiau at

žymėti. Nes ji jaunose die
nose Manchesteryje gyven
dama su kitais draugais, 
gimstant “Laisvei,” prisi
dėjusi, kad laikraštis gim
tų greičiau. O dabar ji sa
ko : Štai džiaugsmui šypsan
tis, kad esu gyva ir sveika 
sukakus tai pačiai “Lais
vei” 50 metų, ir vėl galiu 
prisidėti po doleriuką nuo 
metų, kiek laikraštis išgy
vavo. Tikrai malonu maty
ti, kad “Laisvė” turi to
kių gerų draugų.

Po to sekė dešimkės, pen
kinės. Viso aukomis nuda
ryta $185. Visų vardai bus 
paskelbti aukotojų skiltyje. 
Moterų Klubo narės varde 
“Laisvės” tarė didį dėkui 
atsilankiusiems iš arti ir 
toli į banketą ir už tokias 
vertingas dovanas laikraš
čiui. i

Apylinkės dėmesiui
Namo Bendrovės salėje,■ 

157 Hungerford St., įvyks, 
žaismių parė ir sykiu bus 
duodama vakarienė lapkri
čio 20 d. Prasidės 3-čia vai.' 
popiet, vakarienė bus iš- i 
duota 5 vai. Rengia Namo 
Bendrovė.

Filmai iš Lietuvos
Filmai bus rodomi lapkri. i 

čio 25 d., 7 vai. vakare, ir
gi 157 Hungerford Street. 
Filmus rodys Jonas Grybas! 
iš New Yorko. Filmai spal- i 
voti. 1 Vikutis

Norwood, Mass.
Mūsų ligoniai

Serga Marcelė Krasaus
kienė. Lapkričio 7 d. ligoni
nėje jai buvo padaryta ope
racija. Lapkričio 12 dieną 
aplankiau ją. Sunkiai ser
ga, bet gydytojai sakė, kad 
operacija pavyko.

•_•

Jau virš dviejų mėnesių 
laiko serga Marė Valmienė.

Ji' serga reumatimu—skau
da kojas. Gydosi namie. 
Gyvena 64 Austin St.

Lakričio 5 dieną A n n ą 
Barowką išvežė į poilsio na
mus (Rest Home), 305 
Walpol St., Norwood.

Visos sergančios yra LDS 
3 kuopos narės. Linkiu 
jom greitai pasveikti.

M. Uždarinis

Norwood, Mass.

Kvietimas į Banketą
LLD 9 kuopa rengia pietus atžymėjimui laik

raščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo bei auksi
nio jubiliejaus. Įvyks sekmadienį, gruodžio 
(Dec.) 4 d., 1-mą valandą dieną, Lietuvių Na
mo Bendrovės salėje, 13 George Avenue.

Bus kalakutienos ir kilbasų pietūs, bus ir ki
tokių gardumynų. Kviečiame visus iš visos 
apylinkės atsilankyti. Užtikriname, kad būsite 
visi patenkinti gerais valgiais ir gėrimais. Čia 
linksmai praleisite laiką ir tuo pačiu laiku 
atžymėsite mūsų mylimo laikraščio “Laisvės” 
auksinį jubiliejų.

Rengimo Komisija

Brockton, Mass.
Po ilgos ligos spalio 30' 

d. mirė Viktoras Sinkevi-: 
čms. Pašarvotas buvo pas 
graborių V. Y a k a v o n į.! 
Daug lankėsi žmonių ir bu-1 
vo gėlių vainikų. Skaitlin
gai palydėjo į Melrose ka
pines. Ant kapinių tinka
mas eilės^atšisVęikinant pa-į 
sakė Marijona Gutauskienė. 
Nuo kapinių palydovai bu
vo pakviesti į ‘Lietuv. Tau
tišką namą ir tinkamai pri
imti.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Prigulėjo prie 
Lietuviu Tautiško Namo 
Bendrovės ir Šv. Roko pa- 
šalpines draugijos.

Paėjo iš Vilniaus krašto 
Lietuvoje. Paliko nuliūdi
me žmoną Pauliną (Eckc- 
lytę) Sinkevičienę , dukrą 
Winnie ir žentą Edvardą 
Thompsoną, giminių-ir daug 
draugų.

Walter is Adomaitis mirė 
lapkričio 8 dieną. Pašarvo
tas buvo pas E. Vaitekūną. 
Gyveno laisvai, bet palai
dotas Kalvarijos kapinėse. 
Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Klubo.

Paliko liūdesy žmoną Jes
sie (Slavinskaitę) Adomai
tienę, sūnų Edvardą ir jo 
žmoną, seserį Karoliną Bal
čiūnienę ir brolį Lietuvoje.

Geo. Shimaitis

Lietuvių Meno Sąjungos 2-osios Apskrities

METINIS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lakričio 27 November 
Pradžia 2-rą valandą popiet 

Lietu viii Svetainėje 
29 Endicott St., Worcester, Mass.

Programoje dalyvauja:
Hartfordo, Montello, Worcesterio Chorai, 

Jų Grupės ir Solistai

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

Rengėjai

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

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

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

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

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

WEST LYNN, MASS. — Lapkričio 27 d., 3-čią va
landa po pietų, Lietuvių Piliečių Klubo salėje.

LEWISTON, ME. — Gruodžio 3 d., 7-tą valandą 
vakare, Lietuvių Švento Baltramiejaus Salėje, 387 Lis
bon Street. 1 ! •;

RUMFORD, ME. — Gruodžio (Dec.) 4 d., 6-tą vai. 
vakare, Švento Roko salėje, Waldo Street.

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

SIŲSKITE DOVANŲ PAKETUS GIMINĖMS KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA! 
JEIGU NORITE, KAD JŪSŲ PAKETAS BŪTŲ PRISTATOMAS ŠVENTĖMS, 

SIŲSKITE ŠIANDIEN, NEVĖLUOKITE!
Pasinaudpkite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine
(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 

Per Lapkritį ir Gruodį atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. kasdien.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien iki
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES:

859 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040

900 Literary Rd. , 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908 

184-186 Monroe Street, PASSAIC, N. J. Tel. PR 8-5376
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse nuidasl pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! pilne katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

1855 West 47th Street 
Chicago 9, III. 
FRontier 6-6755

39 Raymond Plaza W. 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724 

11339 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mieli. 
Tel. TOwnsend 9-8980

5-7430
9 vai. vakaro

332 Fillmore Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. TL 6-2674 -

682 W. Girard Ave.
Philadelphia 28, Pa. 
TeL WAlnut 5-8878
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Atvyko lietuvių poetas 
Ed i jardas Mieželaitis

Po miestą pasidairius
Ant Hudson & Manhat

tan požeminių traukinių bė
gių rado užmuštą žmogų. 
Jis yra apie 65 metų am
žiaus. Pas jį nerado jokių 
asmens dokumentų.

Pranas Černevičius
Lapkričio 8 d. mirė Pra

nas Černevičius (Chernik), 
80 metu 

pašarvotas

I DS Vine Anekrih’ne berniukai papiovė LVO J UUb npnnucb VIRVEir ŽMOGUS ŽUV( 
kuopą atidai

VIRVĘ ir ŽMOGUS ŽUVO 
Du berniukai norėjo “pa-

x. . i juokauti” Ridgewood mies-,Siuomi pranešame visoms n , . Mi tah o a i i to dalyje prie namo buvo - LDS 3-cios Apskrities kuo-! k v , . , . 'zxT t • at Ar i paristos dažytoju lentos.pvms (N J. ir N-Y valsb- iaJ; įovž vil.
ju ribose , jog apskrities ,Kada H Pe,.mutt 62 me. 
metine konferencija įvyks;, v. , ~-.v. iO i r • I tu amžiaus, dazytoias, prie gruodžio 18, sekmadienį, ‘ v. , J . , 1f. . , ., xr - t - x • trecio aiiKSto užsistojo ant Elizabeth N. j., Lietuvai I, , • - . J .., . , ,no a lentos, virve nutruko, jisk ube, 408 Court St. Prasi-< , ..' • v . J, 'nukrito ir užsimušė.dės 10 vai. ryto. i

Taigi, Kuopos būtinai tu-į i;/i . • r T i
ri išrinkti delegatus į šią' MatySfflie UllUUS, kllHl! - 
konferenciją. Jeigu kuri j 
kuopa neturės susirinkimoi 
pirm konferencijos, tai

turėdamas arti
amžiaus. Buvo
Šulinsko šermeninėj, Wood-

kurvyko į Washingtona, 
jiems buvo sudarytas kelio
nės maršrutas.

Važinės jie plačiai po 
Ameriką: bus Buffalo mies
te, Bostone, Čikagoje (apie 
lapkr. 23 dieną), Kaliforni
joje ir kitur.

Niujorko mieste žada bū
ti ilgiausiai — apie 10 die
nų. Į Niujorką 

poetas. I grįš tik gruodžio
Viera Panova, įžymi ra-1 pradžioje.

rašytoja, beletriste. i Dar nežinome,
Elena Romanova, litera

tūros kritikė.
Visi keturi — dideli tary

binio žodžio meistrai.
Jie atvyko kaip JAV 

švietimo Įstaigų svečiai.
Amerikoje delegacija iš

bus apie mėnesį laiko.
Ant rytojaus svečiai iš-

Lapkričio 14 d. Francūzi- 
jos (Air France) oro linijos 
lėktuvu į Niujorką atlėkė 
keturi Tarybų Sąjungos ra
šytojai, kurių sudėtyje:

Konstantinas Simonovas, 
įžymus tarybinis rusų ra
šytojas, delegacijos pirmi
ninkas.

Eduardas Mieželaitis, ta
lentingasis lietuvių tautos j rašytojui 

mėnesio

kur ir 
kiek laiko E. Mieželaitis gai
lės susitikti su JAV lietu
viais. Tikėkime, kad jis tu
rės progos tai padaryti vi
sur, kur tik bus lietuvių.

(Apie poetą E. MiežeĮait 
tį skaitykite straipsnį šia-, 
n.e “Laisvės” numery, ant
rame puslapy.)

Harke namuose, Spots
wood, N. J., iškilo gaisras. 
Katė, nusigandusi, pažadi
no Fred Harke ir jo žmoną. 
Jie išbėgo iš degančio na
mo, bet katė sudegė.

Worcester, Mass.
Padėkos Diena ir LMS 
2-os apskrities koncertas
Lapkričio paskutinį ket

virtadienį tradiciniai yra 
prisimenama, kai grupė pil- 
grimų, atvykę į šią šalį ir 
savo darbu užauginę vai
sius, pirmą sykį vaišinosi 
su čia jų rastais gyvento-

Sekmadienį, lapkričio 27 
dieną, Worcesterio 
vių svetainėj įvyks meni
ninkų apskrities 
koncertas.

Suvažiuos apskrities vie
netai — pasveikinti vienas 
k tą ir publiką su daina, pa
sidžiaugti savo didžiuliu 
šiemet atliktu darbu, nes 
visi tikrai turi kuo didžiuo-

Lietu-

metinis

Worcesterio Aido Choras 
suvaidino sunkoką Šimkaus 
mųzikalę dramą “Išeivį” 
6 sykius. Prie to turėjo ki
tų išstojimų.

Hartfordo Laisvės cho
ras, apart savo kolonijos, 
aplankė New Haven, Mon
tello ir Worcester}.

Montello V y r ų Dailės 
grupė šauniai linksmino 
dainomis savo koloniją ir 
apylinkes, Lawrence. Jie 
atliko didelę kelionę į Lais
vės koncertą New Yorke.

Mes prašom dainos meno 
mylėtojus-rėmėjus būti mū
sų koncerte. Mes, besi
džiaugdami savo darbu, no
rim pasveikinti jus savo 
daina — nes jūs, draugai, 
žadinat mus dainuoti 
dainuoti.

Pasimatysim mes su 
mis lapkričio 27, antrą
landa popiet, 29 Endicott 
St., Worcestery. M. S.

ir

ju-
va-

Philadelphia, Pa.
Serga

Serga H. Mattis ir randa
si Presbyterian ligoninėje,! 
51 N. 39th St., kambario 
No. 3164. Jai padarė jau 
dvi operacijas. Linkiu gre
tai pasveikti.

A. Zalner

ATITAISYMAS
Pranešime dviejų motų su

kakties, kai mirė Emilija Sta- 
kėnaitė-Simon, klaidingai bu
vo paduotas jos sesers var
das. M. Simono paduotas žmo
nos atminčiai tekstas yra ši
toks :

Ji paliko dideliame liūde
syje mane, sūnus Joną ir Al
bertą, taipgi Alberto žmoną 
ir du jo anūkus Stovį ir Vale- 
rį, o seserį Anelę Lietuvoje.

Roma. — Italija iš Tary
bų Sąjungos kasdien gauna 
po 100,000 bačkų naftos. 
Naftos bačka yra 42 galio
nų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VEIKIA KOMITETAS 

PRIEŠ KUBĄ
Washingtonas. — Čionai! 

susiorganizavo komitet a s 
veiklai prieš Kubos vyriau
sybę. Jis vadinasi Cuban 
Freedom Committee. Jo 
pirmininku yra John Mc- 
Clatchey. Kome r c i n ė j e 
spaudoje komitetas talpina 
pareiškimus prieš Kubos 
vyriausybę, Tarybų Sąjun
gą ir komunistus.

New Jersey valstijoje į 
Kongresą išrinko James 
Auchinclossą, 75 metų am
žiaus. Jis savo pergalę at- 
š\ ęs apsi v ėsdamas su new- 
yorkiete Vera Bron, kuri 
yra 65 metų amžiaus.

Ugniagesių komisionie- 
rius Cavanagh praneša, 
kad inspektoriai New York 
viešbutyje surado 199 gais
ro pavojaus priežastis. Jis 
sako, kad prieš apsaugą 
nuo gaisro taisyklių sulau
žymų rasta 37 viešbučiuose.

Mokyklų tvarkytojai iš 
miesto reikalauja $130,500,- 
000 pinigų. Sako, kad su 
mažesne suma jie negalės 
apšvietos darbo vesti.

iki

ke- 
ge-

Madridas. — Labai buvo 
lietingas spalio mėnuo, to
kio Ispanijoje nebuvo per 
šimtą metu, v u

Robert Murphy, 17 metų, 
1959 metų pabaigoje peršo
vė savo motiną. Motina jam 
prasikaltimą dovanojo, bet 
valdžia jį nubaudė penke- 
riems metams į kalėjimą.

Washingtonas. — Admi
rolas E. J. O’ Donnellis pa
skirtas komandierium lai
vyno bazės . Guantanamo 
įlankoje, Kuboje.

Akkr'a, Gana. — Atvyko 
Čekoslovakijos delegacija 
tartis prekybos ir bendravi
mo reikalais.

Belgradas. — Jugoslavija 
nori padidinti prekybą su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Kopenhaga. — Socialistai 
laimėjo 76 vietas į parla
mentą.

Šimtai motinų ir tėvų pi- 
kietavo City Hali, reikalau
dami skirti daugiau pinigų 
naujų mokyklų statybai. 
Jie sakė, kad jų vaikai turi 
b1 įsais važiuoti į mokyklas.

H. Feldman, pagalbinin
kas mokyklinių autobusij 
sup erin t enderi to;; sako, k’ad 
mokįniki 1 vandaližmu p.ėr 
metusv padaro- apie' $^00,000 
miestui- nuostoliui' diė 4ti- 
pįausto kėdės,, išdaužo lan
gus ir ardo ' autobusų. šie- 
įnaš. '' ’ ■1 • C -
I' ” .............■».. ’ ’A

New Yorko pašto sky
riaus viršininkai numatę,, 
kad. kalėdų proga bus daug 
siuntinių. Ragina nelaukti 
paskutinių dienų. 5 I

Aplankiau dailininku 
Baranikij parodą

Seville viešbutyje, 22 E. 
29th St., Kampas Madison 
Ave., Manhattane, vyksta 
piešinių paroda. Ten yra iš
statyta šešių dailininkų pie
šiniai, jų tarpe Rudolfo Ba- 
raniko, May Stevens (jo 
žmonos) ir kitų. Reiškia, 
Baranikienė neatsilieka nuo 
savo vyro piešyboje. Ji yra 
daug pažengusi ir, matyti, 
yra pamylėjus tapybos kū
rybą.

Paroda atdara nuo 1 
6 vai. po pietų.

Kai tenka apžiūrėti 
lių piešėjų kūrybą, tai
riau galima juos suprasti. 
Tadą matai didėlį skirtumą 
vieno nuo kito: skiriasi 
spalvos, vaizdai ir temos.

Piešiniai yra abstrakti
niai ir pusiau abstraktiniai. 
Vienus galima lengviau su
prasti, o kitus sunkiau. Ku
riems tik laikas leidžia, pa
tarčiau apsilankyti parodo
je.

Ten teko matyti vieną 
keistą ir įomų objektą, ku
rio autoriaus vardo nepa
menu. Tai medinis objek
tas. Medžio šmotai surinkti 
iš labai senų namų liekanų, 
kaip tai įvairios iškabos, 
lentgaliai ir figūros. Visi 
pagaliai sujungti į daiktą 
keturių pėdų pločio ir 8 
pėdų ilgio. Juodai numalia- 
voti.

R. Baranikas sakė, kad 
to objekto kaina yra $4,000. 
Stebėtina!

R. Baraniko vienas pieši
nys yra išstatytas ir Whit
ney Museum, tarpe 5th ir 
6th Avės, (prie 54th St.). 
Ten galima pamatyti įvai
rių artistų piešinių. Ši dai
lės' parada dar ilgai tęsis. 
Pamatykite. ■ '

V. Kazlauskas

f Shirley, L; L, N J Y. — 
Sunkvežimis sudaužė auto
mobilį if užmdše Dr. J. B. 
Gibsoną, jauną'atominės jė
gos specialistą.

Charleston, S. C. ■*— Karo 
priešininkai, su Bill Henry 
priešakyje, protestavo prieš 
karo pasiruošimus.

Aido Choro Operetiškaš Koncertas

Aido Choras, kuris atliks šį koncertą, vadovaujant Mildred Stensler

Sekmadienį Gruodžio 4 December
New National Hali, 261 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y

Koncertas bus įvairus ir įdomus. Bus suvaidintos scenos iš šių mylimų operečių: “Gri- 
gutis,’’ “Alkis,” “Pepita,” “Sylvia,” ir iš naujos operetes “Zaporožietis už Dunojaus,” ku
rią pilną Aidas numato pastatyti, ateinantį pavasarį. Koncerte, apart Aido Choro ir Aido 
Choro Choro Moterų Grupės, dainuos ir vaidins solistai Amelia- Young, Suzanna Kazoky- 
tė, Elena Brazauskienė, Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Augustinas Iešmantą, Alex Ve
lička, Tadas Kaškiaučius. Garbės svečiai — Leontovich Choras, vadovaujamasUkrainų 
Frank Ilchuk.

Pradžia 3 vai. popiet įžanga $1.50

dar nematėme
Lietuvoje gamintus fil-

kuopos valdyba turėtų pa- mus gaiąsįme matyti šioje 
skirti delegatus ar delega- vįetoje* 
tą, arba pati kuopos valdy- r 
ba galėtų dalyvauti konfe-1 
rencijoj. Turime keletą Liberty Avė., Ozone Parke, 
svarbių dalykų Susivieniji-

Šeštadieni, lapkričio 19, 
. 102-02

Mas-

ne
sūrių

d. palaidotas Šv. Jono kapi
nėse šalia pirmiau mirusios 
jo pirmosios žmonos. Sirgo 
virš pusantrų metų širdies 
nesugalėjimu.

P. černevičius gimęs Lie
tuvoje. Visai jaunas būda
mas jis apleido Lietuvą ir 
apsigyveno Vokie t i j o j e. 
Ten jis vedė ir susilaukė 
sūnaus ir dukros. Išgyvenęs 
Vokietijoje apie 10 metų 
jis su savo šeima atvyko 
Amerikon 1909 m. ir apsi
gyveno Waterbury, Conn. 
Po kiek laiko persikėlė į 
Brooklyną. Paskutinius še
šiolika metų gyveno 
pethe.

černevičiai išaugino 
mažą šeimą — vieną
ir penkias dukteris. Jo pir
moji žmona mirė prieš apie 
9 metus.

Prieš 7 ir pusę metų jis 
apsivedė su Ona Grabliaus- 
kiene, taipgi našle, kurios 
vyras buvo miręs prieš 15 
metu, c

Pranas buvo uolus “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas. 
Visuose pažangiųjų paren
gimuose juos abu galėjome 
matyti. Tik paskutiniu lai
ku, kai jo sveikata smarkiai 
pašlijo, kai jam buvo sunku 
ir iš namų beišeiti, tik ta
da mes jų pasigedome, kad 
mūsų parengimuose jų ne
bematyti. Pranas ir jo žmo
na — Liet. Kultūrinio Na
mo Bendrovės šėrininkai ir 
garbės nariai.

Iš amato buvo

mo reikale aptarti. Padary
ki m e šią konferencija 
skaitlinga.

Apskr. vald.

“Butterfield 8”
Dar vienas filmas 

meilišku įvairumu ieškan
čius ponus ir apie medžio
jamas gražias “geras-blo- 
gas” merginas pradėtas ro
dyti Canitol teatre 
Times aikštės.

Žvaigždžiu© ja

apie

prie

. Pradžia 7 vai. vakare.
Grybas informuoja, 

' * kad jis rodys tuos filmus, 
kurie dar šioje apylinkėje 
niekur nerodyti. Visi Lie-, 
tuvoje gaminti. Kiekvienam 
svarbu juos pamatyti.

Bus rodomi trys filmai iš 
Lietuvos gyvenimo: apie 
kolūkinį gyvenimą, kaip 
ūkiuose žmonės dirba ir gy
vena; taipgi matysime lie
tuviškas vestuves; matysi
me ir girdėsime geriausius 
dainininkus, artistus ir ki
tus menininkus.

Patartina visiems pribū
ti nužymėtu laiku, nes ro
dymas tikrai tuo laiku bus 
pradėtas.

Filmų mylėtojas

gražuolė 
filmų dramos aktorė Eliza
beth Taylor, Laurence Har
vey, Eddie Fisher.

Pradedame kelionę su 
gražuole rytmetį “po vaka
rykščios”, kurios visus vin
gius vos prabudusiai sveti
muose namuose sunku pri
siminti. Jai pagelbsti prisi
minti nuo jos vakar nuplėš
ta suknelė, ir šių namų šei-

siuvėjas, mininko paliktas raštelis ir 
pirmiau veikdavo Amalga- jo nustatyta mokestis 
meitų siuvėjų, unijoje, da- už laukiamą paslaugą. Mo- 
bąp buvo pensininkas.

Pirmiau priklausė keliuo
se lietuvių klubuose, bet tie 
klubai mirė pirma negu jis. 

Liūdesyje paliko Prano 
žmona Ona, sūnus Pranas 
(invalidas), penkios dukte- 
rvs ir šeši anūkai.

Jo žmona Ona dėkoja Ju
liui ir Marei Kalvaičiams, 
J. Kairiui, taipgi maspethie- 
čiams Kalvaičiams ir vi
siems kitiems, kurie jos vy
ro sirgimo metu kuo nors 
pagalbėjo. Taipgi ji dėkoja 
visiems laidotuvių daly
viams, už gėles ir užuojau-

RANDAVOJIMUI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentas mažai šeimai arba pa
vieniams. Šiluma ir kili patogumai, 
randa $39.00 j mėnesi, ant šešto 
aukšto, arti Hewes St. iškeltosios 
stoties. 293 Hooper St. Klauskite 
superintendent, pirmas aukštas, du
rys 2. * "

Prisimindama apie velio
ni Praną Ona černevičienė 
paaukojo “Laisvei” $10.

Rep.

Francis Sheridan, 35 me
tų amžiaus, atvyko iš Phi
ladelphia miesto. New Yan
it o gatvėje jį užpuolė du 
plėšikai, sumušė ir atėmė jo 
piniginę su $300. Sheridan 
buvo paimtas į Knickerbo
cker ligoninę. 
——......... . . ——

kestį, numetus, ji pasišalina, 
vilkėdama nežinomos šeimi
ninkės brangiu paltu, nes 
vienmarškinė negalėtų gat
vėmis eiti.

Taip ir seka gausa neti
kėtumų, retkarčiais juokų, 
k• tais atvejais ašarų pilnas 
jos kelias iki tragiško galo. 
Per ryškios tų įvykių prie
žastys, tad filmas leidžia
mas tik suaugusiems, šio 
Metro Goldwyn-Mayer fil
mo direktorius D. Man n, 
gamintojas P. S. Berman.

“Unashamed
Šiuo vardu filme pasako

ma, kad vadinamieji nuoga
liai nesigėdi savo kūno. Ir 
iš tiesų filme jaunos gra
žios merginos vaikščioja iš
didžiai ir ramiai apsirengu
sios daug maž su tiek, kiek, 
sakoma, tik Ieva rojuje dė
vėjusi. Jų tokia apranga 
teisinama tuo, kad tyram 
ore ir saulės spinduliuos 
nuogas kūnas gaunąs daug 
sveikatos netgi išgyjąs — 
taip sako filmas. ž.

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu j Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
IŠVYKSTA KAS MĖNESI

Pavieniai Vyksta Kasdien
Lankyk Miestus 

arba
Aplankyk savo Gimines
Smulkiau informuokis

COSMOS
TRAVEL BUREAU 
45 W. 45th Street

New York 36, N. Y.

Tel. Circle 5-7711

Pranešimas!
BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Mūsų parengimai, kurie jvyks 
Lietuvių Tautiškame Name:

Draugiškas vakaras su užkan
džiais. Bus apibūdinta “Laisvės" 
padėtis nuo 1911 metų iki 1960 m., 
tai bus trumpa istorija 50 metų 
pažangiojo Amerikos lietuvių judėji
mo.

Šiame parengime, apart “Lais
vės,” galėsite atsinaujinti “Vilnį” ir 
“Liaudies” Balsą.”

Parengimas įvyks gruodžio (De
cember) 10 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visus spaudos mylėtojus 
kviečiame atsilankyti. Geo. Shimai- 
tis. (92-93)

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

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
HUmboldt 6-2818

78—2nd Ave.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

651 Albany Ave. 
Hartford, Oonn. 
OHapel 7-5164
11601 Jos. Campan Ave. 107 S. Vermont St. 
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-O298 DUnklrk 5-6550
N. J. Tel. CLiford 7-6820

PA., Tel.: HEmlock 5-0415
1028 Kenilworth Avenue, CLEVELAND 13, OHIO. Phone: PRospect 1-0696

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

832 N. 7th 8t.
Philadelphia 25, Pa. 
WAInut 8-1747

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

40 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, 
126 Tilghman St., ALLENTOWN,

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 18, 1960




