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KRISLAI
Tautu draugystės 

universitetas. 
New Orleanse. 
Apie L. Tolstojų: 
R. Roland, 
Lao Se, 
Šolochovas.

— Rašo R. Mizara —

K 'Lapkričio mėnesio viduryje 
M a s k v o į e buvo atidarytas 
Tautu draugystės universite
tas.

Jame mokosi visokiu tautu 
ir rasiu jauni žmonės, vyrai ir 
moterys. Universitete yra 
juodu žmonių iš Afrikos, gel
tonu — iš Azijos; jame yra 
P i e t u Amerikos respublikų 
jaunimo, jame yra europiniu 
kraštų jaunimo.

Mokslas nemokamas. Stu
dentai gauna stipendijas 
iš tikrųjų, jie gauna visa, ko 
tik gyvenimui ir mokslui rei
kia.

Mobutu jau užpuolė 
Jungi. Tautų jėgas

JUBILIEJINIS
'LAISVES' VAJUS

Japonijoje įvyko 
seimo rinkimai

Leopodville. — Vakarų 
palaikomas suokalbininkas 
pulkininkas Mobutų, kuris 
prieš Kongo parlamento 
valią Įsigalėjo, jau užpuolė 

{ Ganos ir Tunisijos karines 
| jėgas, kurias į Kongo pa- 
i siuntė Jungtinės Tautos.

Praneša, kad iš abiejų 
pusių yra užmuštų ir su
žeistų. Mobutu savo užpuo- 

| Įima išprovokavo, siekda- 
i mas po prievarta išsiųsti iš 
| Kongo Ganos ambasadorių 
N. A. Welbecka.

Tuo kartu, kada Kongo 
i Respublikoje Mobutu ir ki- 
| ti puola net Jungtinių Tau-

I tų jėgas, tai J. T. Asamblė
joje Vakarų politikos šali
ninkai yemia Mobutu ir jo 
šalininkus.

Iš keliolikos valstybių 
Jungtinės Tautos į Kongo 
respubliką yra pasiuntę 24,- 
000 karininkų ir karių, kad 
tos jėgos palaikytų ten 
tvarką.

Jungtinių Tautų Asamb
lėjos sesijoje TSRS delega
tas V. Zorinas reikalavo 
Asamblėjos pasisakyti prieš 
Mobutu ir Kasavubu, o 
Kongo respublikoje a įsteig
ti parlamento išrinktojo 
Lumumbos vyriausybę.

Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų
KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS, i -

Punktai;
Brooklyn© vajininkai .......................................... 4284 i
Waterbury, Conn., vajininkai ........................... 30601
New Jersey vajininkai .........................................  2896 ;
Philadelphijos vajininkai .................................... 1986 ■
A. žemaitis, Baltimore, Md............................  1516 į
Miamės vajininkai ..............................................  1156;
S. Penkauskas J.BIažonis, Lawrence-Lowell, Mass. 1056 į 
Pittsburgh© vajininkai ................................  1016 i
Antanas, Elizabeth, N. J.......................................  1010 I
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y....... 911 *

Tokio. —Sekmadienį, lap
kričio 20 dieną, įvyko Japo
nijos seimo (parlamento) 
rinkimai. Balsavimuose da
lyvavo apie 40,000,000 iš 
54,000,000 galinčių balsuoti, 
tai yra, tik 73 ir pusė pro
cento. Pirmu kartu po Ant
rojo karo taip sumažėjo J 
balsuotojų skaičius.

Valdančioji partija, kuri 
vadinasi' Liberalų - Demo
kratų partija, išrinko 296 
iš 467 parlam e n t o na-I

trečdaliu balsu ir neturės 
galimybės daryti Konstitu
cijoje ir kitokių didelių pa
kaitų. Ši partija gavo 22,- 
1.06,738 balsus, arba 57.7 
procento iš balsavusių.

Socialistų partija gavo 
10,468,245 balsus ir parla
mente turės 145 atstovus, o 
pirmiau turėjo 122.

Proporcionaliai daugiau
siai balsai pakilo, tai Ko
munistų partijos. Dabar ji 
gavo beveik tris procentus

rių. Pirmiau ii turėjo 283 balsų ir parlamente turės
Great Neck, N. Y. 864 V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.

New Orleans mieste (Louisi- i 
anos valstijoje) gyvena daug: 
negrų i)' baltų žmonių. Visi 
jie—JAV piliečiai, visi moka 
mokesčius (taksus) mokyk-

Pasauliniai atgarsiai del 
įvykių Karike jos srityje

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 792
Rochester, N. Y....................... 744
Chester, Pa., Vajininkai ........ 648
So. Bostono Vajininkai ......... 590
Chicagos Vajininkai .............. 552
New Britain, Conn., ............ 480
Los Angeles, Calif. ,................... 468
Worcester, Mass.......................... 452
J. Patkus, New Haven, Conn. 400
L. Tilwick, Easton, Pa. ......... 288

A. Apšega, Auburn, Me..........
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass..................
E. Čeikienė, So. Boston, Mass. 
Scranton, Pa................................
S. Puidokas, Rumford, Me........
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
C. K. Urban, Hudson, Mass.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y.
A. Valinčius, Pittston, Pa..........
A. Kuzmickas, Gidardville. Pa.
V. Taraškicnė, San Francisco

2i6į atstovus. Nors ji daugiau-
206 i šiai turės atstovų, bet viena 
isonegalės sudaryti dviejų 
180 '___________________ ;____________ 1

tris atstovus. Pirmiau turė
jo tik 1. Komunistu parti
ja gavo 1,098,687 balsus. '

loms ir visoms kitoms visuo- Washingtonas. — Lincoln

180
172
164

72
72
72
36
36

Darbo unijų vadai ir būsimas 
JAV prezidentas Kennedy

meninėms įstaigoms palaikyti. ' 
Bet . . .
Federalinio teismo sprendi-' 

mu, šiemet New Orleansio i 
mieste turėjo būti pradėta 
mokyklas integruoti: d u o t i 
teisę negrų vaikams eiti į tas 
pačias mokyklas, kuriose mo
kosi baltųjų vaikai.

Atsirado keturios drąsiosios

White, Valstybės departa
mento spaudos viršininkas, 
pareiškė, kad JAV karo 
laivyną laikys Karibėjos jū
roje taip ilgai, kaip tas bus 
reikalinga. Iš ten bus at-

.per savo pastangas ir vie
nybę atmes karo agresorių 
politiką ir pastos karui ke-

negrų mergaitės ir jos panoro

šauktas lėktuvnešis "‘Shan
gri-La”, bet jo vieton jau 
pasiųstas lėktuvnešis 
“Wasp”. Tuo pačiu kar
tu planuoja šaukti 
Amerikos valstybių konfe
renciją, kuri imtųsi žings
nių prieš “komunistinį pa
vojų iš Kubos”.

Pekinas. — Masiniame 
susirinkime kalbėjo Ernes
to, Guevara, Kubos finansų 
ministras. Dalyvavo apie 
20,000 žmonių. Jis sakė, kad 
Lotynų Amerikos žmonės 
iškovos sau laisvę. Kas dėl 
išlaikymo pasaulyje tai
kos, tai jis pareiškė:

“Tik viso pasaulio žmonės

Havana. — Kubos laik
raščiai ir radijas sako, kad 
JAV kapitalistai jokiais 
grasinimais nepaveiks ir 
neatgrasius Kubos liaudies 
nuo jos pasirinktojo kelio.

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas sako: “JAV 
pasiuntimas karo laivyno į 
Karibėjos jūrą neva pasto
jimui ‘kelio užpuolimui ant 
Guatemalos ir Nikaraguos’, 
tai tik dūmai priedangai in
tervencijos į Kubą”.

Pekinas. ■— Kubos finan
sų ministras Ernesto Gue
vara atskrido į Kiniją. Or- 
laukyje jį pasitiko Kinijos 
finansų ministras Li Hsen- 
nienas ir kiti žymūs valdi
ninkai.

Vera Smalstienė, Detroit, Mich. 288 Plymouth, Pa............................. 36

Waterburieciai gražiai darbuojasi. M. Strižauskienė 
prisiuntė didelį pluoštą atnaujinimų, o Svinkūnienė at
siuntė 4 naujas prenumeratas.

Tris naujas prenumeratas ir atnaujinimų prisiuntė 
A. Žemaitis, baltimorietis.

Naują prenumeratą prisiuntė Elz. Čeikienė, So. bosto- 
nietė.

Atnaujinimų.prisiuntė: M. Valilionienė, Ft. Lauder- 
(Tąsa 4-tam pusi.)

Washingtonas. — AFL- 
C1O unijų vadai nutarė ma
tytis su išrinktuoju Jungti
nių Valstijų prezidentu 
John Kennedy ir tartis 
svarbiais reikalais.

Jie sako, jog dabar jau 
yra aišku, jog jeigu ne uni
jų nusistatymas, tai Kenne
dy nebūtų buvęs išrinktas 
JAV prezidentu. Todėl lai
kas baigti į unijas žiūrėti

pagalbą seneliams.
Taipgi unijų vadai tarsis 

i ir kabineto sudarymo rei
kalais. Jie mano, kad prezi
dentas turi skaitytis su dar
bo unijomis skirdamas Dar
bo departamento (Labor 
department) sekret orių. 
Unijos numato, kad tai 
vietai tiktų Joseph D. Kee
nan, International Brother
hood of Electrical Workers

eiti j tokią mokyklą, kur se
niau mokėsi išimtinai baltieji.

Matome, kas įvyko! Rasis
tai suorganizavo riaušes, i ku
rias įtraukė ir nekaltų žmo
nių !

Kuo visa tai baigsis, netru
kus matysime.

Bet galvojaniieji žmonės, 
nežiūrint, kur jie begyventų, 
mokės padaryti išvadas dėl 
to, kaip rasinis kla u s i m a s 
traktuojamas Tarybų Sąjun
goje ir pas mus.

Levo Tolstojaus mirties 50- 
metines labai plačiai atžymėjo 
visa Tarybų Sąjungos spauda.

Lietuvos spauda taipgi davė 
daug svarbios medžiagos apie 
didįjį rašytoją, — ypatingai 
“Literatūra ir menas,” “Per- 

alė,” rašytojų organai.
Tolstojus mirė 1910 metų

lapkričio 20 dieną, bet jo dar
bai ir vardas niekad nemirs.

Kadaise francūzų mąstyto
jas Romain Roland rašė:

'“Tolstojus — didi rusų sie
la, švyturys, suspindęs ant že
mės prieš šimtą metų, — ap
švietė mano kartos jaunystę.

“Tvankiuose gęstančio šimt
mečio santėmiuose jis tapo 
mums kelrode žvaigžde; į jį 
ėmė veržtis mūsų jaunos šir
dys; jis buvo mūsų prieglobs
tis.

“Kartu su visais, — o Pran
cūzijoje yra daug tokių, ku
riems jis buvo daugiau, negu 
mylimas menininkas arba ir 
vienintelis, tikras bičiulis iš 
visų Eurpos meno meistrų,— 
aš noriu atiduoti jo šventam 
atminimui dėkingumo ir mei
lės duoklę...’’

O Kinijos rašytojas Lao Se 
sako.

“Jo kūriniai jau suleido 
šaknis Kinijoje. Jis paveikė 
visus naujosios literatūros ra
šytojus... Visi nori įsisavinit 
jo platumą ir gilumą... Bet 
kurios šalies jaunimas turi 
mokytis iš jo, mokytis sąži
ningumo, mokytis to rimtumo, 
su kuriuo jis propagavo tiesą 
savo meno kūriniuose.”

J. VALSTIJŲ LAIVYNO 
IR ARMIJOS JĖGOS

Washingtonas. — Su pa
baiga spalio mėnesio laivy
ne buvo 628,362 tarnaujanti 
žmonės, tai yra, 9,000 dau
giau, kaip planas nusakė. 
Tuo pat kartu amijoje bu
vo 619,000 žmonių, o orlai- 
vyne virš milijono.

Baltimore, Md. — Tary- 
bų Sąjungos teniso sporti
ninkai varžybas laimėjo 
prieš JAV sportininkus 9 
punktais prieš 0.

Rusų rašytojas M. Šolocho
vas taria:

“Levas Tolstojus visiems 
laikams liks rusų ir pasauli
nėje literatūroje didinga, ne
pasiekiama viršūnė...”

Kiekvienas, kuris dar nėra 
skaitęs L. Tolstojaus raštų, 
turėtų bandyti juos įsigyti ir 
perskaityti. žinau, amerikie
čiui lietuviui skaitytojui labai 
patiktų Tolstojaus romanai: 
“Ana Karenina” ir “Prisikėli
mas.”’

Amerikoje sunku gauti lie
tuvių kalba Tolstojaus raš
tus; paprašykite, kad giminės 
ar draugai prisiųstų juos iš 
Lietuvos.

JAV jau reikalauja 
iš vokiečių talkos

Bonna. — Atvyko D. Dil- 
lonas, JAV Valstybės sek
retoriaus pagalbininkas, ir 
R. Andersonas, JAV finan
sų sekretorius. Jie reika
lauja iš Vakarų Vokietijos, 
kad ji per metus laiko duo
tų $650,000,000 palaikymui 
JAV armijos Vakarų Vo
kietijoje.

Po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos JAV finan
savo kapitalistines valsty
bes, bet dabar valdininkai 
mano, kad jos ne tik gali 
pačios verstis, bet ir JAV 
pagalbėti užlaikyti Europo
je militarines jėgas.

Pittsburgh, Pa.
Mirė S. Ormanienė

Trečiadienį, lapkričio 23 
d., čia mirė Sofija Ormanie
nė, Jono Ormano motina, 
gyvenančio Richmond Hill, 
N. Y. Velionė buvo ilgame
tė “Laisvės” skaitytoja ir 
priklausė pažangioms orga
nizacijoms. Kūnas pašarvo
tas Pinkerton Funeral 
Home, Avondale, Pa.

Laosas jau sudarys 
koalicijos valdžią

Vientiane. — Premjeras 
Phouma pranešė, kad jis 
sudarys koalicinę vyriausy
bę su pažangiečiais. Į mi
nistrų kabinetą bus priim
ta nuo liaudies partijos ir 
armijos žmonės.

Tuo pat kartu jis įsakė 
atsteigti pašto ir telegrafo 
susisiekimą su Šiaurės 
Vietnamu ir Kinija, taipgi 
pasiuntė į tas šalis delega
cijas pasitarimui draugiš
kiems ryšiams atsteigti.

Maskvoje jau įvyko 
konferencija

Maskva. — Proga Tary
bų Sąjungos 43 metų revo
liucijos sukakties į Maskvą 
suvažiavo social i s t i n i ų, 
liaudiškų ir naujų valsty
bių vadai ir veikėjai.

Po jubiliejaus sukakties
iškilmių įvyko plati veikė
jų konferencija. Greta so-
cialistinių šalių veikėjų jo
je dalyvavo vadai iš Lotynų 
Amerikos, Afrikos ir Azi
jos šalių.

Vėliausios žinios
Maskva. — Tarybų Są

junga įsakė majorui LT.* 
MacDonaldui, JAV ambasa
dos militariam atašei, tuo
jau išvažiuoti. Jį kaltina 
šnipavime. Sako, kad jis 
tais tikslais važinėjo į Ura
lo kalnų sritį, 

c
Pekinas. —Kinijos prem

jeras Chou En-lai sakė, kad 
“JAV karo laivyno pasiun
timas į Karibėjos jūrą, tai 
grąsinimas Kubai”.

Londonas. — Glasgowe 
ii' Londone įvyko demon
stracijos prieš JAV atomi
nių ginklų bazes.

Saigonas. —Pietinio Viet
namo valdžia ramina žmo
nes ketindama įvesti žymių 
reformų jų naudai.

Tunis. — Sakoma, kad 
iš Kinijos atvyko liuosano- 
rių į pagalbą Alžyro kovo
tojams.

kaip į “antros rūšies pilie
čius ir neturinčius svorio 
JAV politikoje”.

Unijų vadai primins Ken
nedy ir demokratams kon
greso nariams, kad jie ne
turi pamiršti to, ką žadėjo 
laike rinkimų kampanijos. 
Unijos reikalaus Kongreso:

(1) Nutarti, idant ma
žiausia alga būtų $1.25 per

unijos sekretorius. Taipgi 
būtų tiinkami G. Mennen 
Williams, Michigan valsti
jos gubernatorius, Wagne- 
ris — New Yorko majoras 
arba Edith S. Green, kon- 
gresmanė iš Oregon valsti
jos.

Unijų vadai mano, kad iš 
jų yra tinkamais būti ir di- 
plomtais, kaip tai George

valandą. M. Harrison, prezidentas
(2) Pakelti ir prailginti Brotherhood of Railways

sočialės sistemos mokėji
mus, pirmoje vietoje bedar
biams.

(3) Praplėsti medikalę

Clerks, Jacob S. Potofsky, 
A malgamated Clothing 
Workers unijos preziden
tas ir kiti.

W’ashingtonas. — Dabar
tinis Baltojo Namo sekre
torius James Hagerty jau 
pasirūpino sau naują dar
bą. Po to, kai Kennedy taps 
JAV prezidentu, tai Hager
ty bus prezidentu American 
Broadcasting Co.

Pekinas. — Kubos finan
sų ministras Ernest Gueva
ra matėsi su*Kinijos liau
dies vadu Mao Tse-tungu ir 
ilgai kalbėjosi.

Suitland, Md. — Iššautas 
oro tyrimui satelitas “Ti
ros H” skrenda aplinkui 
Žemę, bet jo siunčiami pa
veikslai neaiškūs.

Washingtonas. — Išrink
tojo prezidento John Ken
nedy žmona pagimdė sūnų.

Buenos Aires, — Dvide
šimt astuoni JAV guber
natoriai ir jų žmonos iš
skrido į Jungtines Valsti
jas.

J. Tautose laimėjo . 
Kongo skaldytojai

New Yorkas. — Po ilgų 
debatų Vakarų politikos ša
lininkai laimėjo ir, 53 bal
sais prieš 24, prie 19 susi
laikiusių, priėmė Kongo de
legatais “prezidentą” Kasa
vubu ir jo šalininkus.

Tatai reiškia pralaimėji
mą legališkos Kongo vy
riausybės, kurios priešaky
je stovi Lumumba.

Kasavubu ir jo šalininkai 
skaldo Kongo respubliką. 
Ir dabar Kasavubu pasta
tytas pulkininkas Mobųtu 
puola net Jungtinių Tautų 
prisiųstus Ganos karinius 
dalinius.

Havana. — Dienraš t i s 
“Revoliucion” rašo, kad ne
svarbu ką kalba Amerikos 
valstybių konferencij o s e 
valdančiųjų klasių atstovai, 
“Kubos, Nikaraguos, Gua
temalos ir kitų Lotynų 
Amerikos šalių ateitis yra 
darbo žmonių rankose”.

Du JAV Aukščiausio 
teismo sprendimai

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausias Teismas at
metė D r. Linus Paulingo 
apeliaciją. Paulingas skun
dėsi prieš jo vertimą išduo
ti vardus tų asmenų, kurie 
jam pagalbėjo surinkti 11,- 
021 asmens parašus, reika
laujant uždrausti atomi
nius ginklus.

JAV Aukščiausias Teis
mas atmetė apeliaciją ir 
Gus Polites, 60 metų am
žiaus, kuris skundėsi prieš 
atėmimą nuo jo JAV pilie
tybės.

Gus Polites būdamas tik 
16-kos metų amžiaus atvy
ko iš Graikijos, 1942 m. ta
po JAV piliečiu, bet 1953 
m. jo pilietybę atėmė, kal
tindami, kad jis komunis
tas.

Londonas. —Anglijos vy
riausybei jau nepatinka 
nauji JAV planai NATO jė
gų pergrupavime.
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SUBSCRIPTION RATES
Canada and Brazil, per year $10.00

r

KAS KĄ RAŠO IR SAKO PRAN C IŠ K ON AI GILIAU 
KLAMPINA V. ZLATKIENĘ

United States, per year ____ $9.06
United States, per 6 months $5.00 Canada and Brazil, 6 months $5.56
Queens Co...... ........ $10.00 per year
Queens Co........ 15.50 per six months

Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Apie Kubos dipukus
FLORIDOJE, ypatingai Miami mieste, šiuo metu 

yra nemaža iš Kubos atbėgusių elementų, sakytume, di-

Jie atbėgo į JAV iš revoliucinės Kubos tam, kad ga
lėtų tęsti prieš Kubą kovą, kad galėtų, “kai ateis išlais
vinimo valanda”, grįžti atgal į Kubą ir padėti kontre- 
voliuciniams elementams kovoti prieš Kastro valdžią. 
Daugumas tų, kurie pastaruoju metu iš Kubos atbėgo į 
JAV, yra aršūs Kubos revoliucijos priešai.

Miami mieste jie siautėja, kiek tik begali. Jie puola 
nuo seniau ten gyvenančius kubiečius, dorus žmones, 
pritariančius liaudiškai Kubos valdžiai. Jie puola ir ne- 
kubiečius, jei tik sužino, kad tie ar kiti amerikiečiai 
stoja už nesikišimą į Kubos reikalus.

Na, ir akiregyje to, kai kuri reakcinė JAV spauda 
jau kelia balsą už tai, kad amerikinės labdarybės orga
nizacijos stotų tiems elementams į pagalbą, kad juos 
šelptų! Vadinasi, norima juos užlaikyti kaip medžiagą 
invazijai į Kubą.

Tai neleistina!
Iš viso, mums rodosi, nereikėtų įsileisti iš Kubos tų 

bėglių. Tegu jie gyvena ten, tegu dirba ten, tegu patam
pa dorais piliečiais.

Vis žada!
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Niujorke įvyko didžiulis 

gaisras, kuriame žuvo trys gaisragesiai, o keletas jų bu
vo sužeisti, kovojant su liepsnomis.

Gaisras įvyko didžiuliame pastate, kuriame buvo 
visokios dirbtuvės. Pastatas buvo senas, apleistas, tie
siog siūlėsi gaisrui.

Po tragiško įvykio miesto gaisragesių komisijohiė- 
rius pareiškė, jog dabar būsiąs pradetąs tikrai “atidus” 
apžiūrėjimas visų senų pastatų, kad atėityje neatsiliktų 
taip, kaip atsitiko. Saka,;;, bus reikalaujamą, kad 
tokių pastatų savininkai darytų visa, kad jų pastatuose 
gaisrams būtų užkirstas kelias, o jei ne, kad tokiu$ pa
vojingus pastatus nugriautų. .

Nusitarimas geras. Inspekcija, priežiūra turi būti 
atidesnė negu ligi šiol buvo. Bet tokių pažadų iš miesto 
valdžios pareigūnų jau ir seniau buvo, okas iš jų išėjo?

Nors kartą reikėtų tokius pažadus įvykdyti 
niman.

gyve-

Numato nedarbo didėjimą
JAV DARBO DEPARTMENTAS išleido rapbrtą, 

kuriame sakoma, kad su 1961 m. vasario mėnesiu mūsų 
šalyje bedarbių skaičius pasieks 5,300,000 žmonių.

Šis raportas buvo gatavas lapkričio 2 d., bet valdžia 
jo neskelbė prieš prezidentinius rinkimus, nes jaute, jei 
raportas bus paskelbtas, tai daug piliečių nebalsuos už 
respublikonų kandidatus. Vadinasi, respublikonų admi
nistracija raportą slėpė.

Rapartas sako, jog per š. m. spalio mėnesį bedąrbių 
skaičius padidėjo apie 200,000 žmonių. Šiuo metu be
darbių šalyje esama arti 3,700,000.

Kiek tai liečia krizę, nedarbą, bedarbių skaičių, val
džia tuo atžvilgiu visuomet yra konservatyvi, tad ir jos 
pranašystės dėl būsimo bedarbių skaičiaus vasario mė
nesį, be abejojimo, yra “sušvelnintos.”

Nedarbas jau palietė daug darbininkų. Jis jaučia
mas visur. O 1961 metais galima tikėtis visko!

Dr. Uphaus 70 metų
LAPKRIČIO 27 DIENĄ sukaks 70 metų amžiaus 

visuomenininkui ir taikos šalininkui Dr. Willard Uphaus.
Dr. Uphaus yra kalėjime ir atrodo, kad jam teįs ir 

savo gimtadienį ten praleisti. Jis sėdi Boscawen kalėji
me, Merrimack apskrityje, New Hampshire valstijoje.

su-
Už tai, kad jis atsisakė N. H. valstijos prokurorui 

įvardinti tuos taikos šalininkus, kurie kadaise buvo 
-'sirinkę Conway miestelyje į konferenciją. Dr. Uphaus 

buvo nuteistas metus kalėti ir pradėjo savo bausmę 
likti 1959 metų gruodžio 14 d. Būdamas kalėjime, 
Uphaus apeliavo į šalies Aukščiausią teismą, bet

' teismo dauguma užgyre N. H. valstijos teismo sprendi
mą. Prieš daugumą balsavo tik teisėjai WaiTen, Black 

" * ir Douglas.
Dr. Uphaus—stiprios valios ir didelio ryžto hūma- 

.znistas. Gėda tiems, kurie tokį šviesų amerikietį be jokio 
reikalo kankina!

at-
Dr.
šio

Mb*
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JIE GAUNA PAŠALPĄ
Kanados “Liaudies bal

sas” rašo:
Dažnai girdime kalbas apie 

Tarybų Lietuvos kolūkiečių 
sunkumus, žinant Lietuvos 
žemę, karo padarytą žalą, 
netenka stebėtis, kad Lietuvos 
valstiečiai turėjo ir dar turi 
sunkumų. Bet kaipgi yra su 
Kanados farmeriais? Nejau
gi ir jie turi sunkumų ? Juk 
čia nebuvo jokių karų ir nie
kas per karus nenukentėjo. 
Priešingai, karo metu parei
kalavimas kviečių ir kitų grū
dų buvo labai didelis. O kaip 
pasirodo, tai mūsų farmeriai 
neapsieina be pašalpos.

Canadian Press, žinių agen
tūra, praneša, kad per praė
jusius trejus metus farmeriai 
gavo iš vyriausybės $60,000,- 
000 paramos. Kas dar labiau, 
stebina mus, tai kad daugiau
sia paramos gavo prerijų far
meriai, kurie gyvena geriau
sios žemės ruožte. Net 42,404 
Saskačevanos farmeriai gavo 
pašalpą sumoje $13,652,058 
tik praėjusiais metais. Alber
toj paramą gavo 15,624 far
meriai, Manitoboj 9,233 far
meriai, Britų Kolumbijoj —

IŠKILMĖS VILNIUJE

labai iškilmingai.

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet, lapkričio 7 dieną 
Tarybų Sąjungos tautos 
minėjo 
Lietuvoje Spalio revoliuci
jos sukaktis taipgi buvo 
gražiai atžymėta.

Iš vakaro visuose dides
niuose miestuose vyko mi
tingai, kur kalbėtojai aiš
kino Didžiosios Spalio revo
liucijos prasmę. Ant ryto
jaus buvo ruošiami koncer
tai ir kitokios pramogos. 
Didesniuose miestuose gat
vėse vyko eisenos. Įspūdin
giausiai' šią -darbo žmonių 
šventę minėjo Vilniaus dar
bo žmonės.

Prieš prasidedant eise
nai Lietuvos Ministrų tary
bos pirmininkas -' Motiejus 
Šumauskas atsikreipė į vil
niečius su kalba, kurioje 
jis, be kitko, pareiškė:

Laisvoje tarybinių tautų šei
moje naujus stambius laimė
jimus pasiekė ir Lietuva, šie 
metai lietuvių tautai ypatingi. 
Tai Tarybų valdžios dvider 
šimtmečio metai.

Neregėtais tempais vystosi 
T a r y b ų Lietuvos pramonė. 
Per dvidšimt metų bendroji 
pramonės produkcijos apim
tis išaugo 10 kartų. Jeigu 
pereito Spalio išvakarėse bu
vo paleista pirmoji turbina, 
tai šiandien Kauno HES vei
kia visu galingumu. Lietuvių 
tauta didžiuojasi nauja visa
liaudine statyba, šiais metais 
pradėta statyti dar galingesnė 
šiluminė elektrinė prie Vievio. 
Apie jos reikšmę mūsų res
publikai kalba jau tai, k a d 
Lietuvos VRES per metus 
duos 7 kartus daugiau elek
tros energijos, negu visos Lie
tuvos elektrinės 1960 metais.

Pramonės, statybos ir trans
porto darbuotojų laukia nau
ji uždaviniai. Reikia plačiau 
išnaudoti turimus rezervus ir 
galimybes darbo našumui 
kelti, plačiai įdiegti mechani- 
zavimą ir automatizavimą, 
mokslo ir technikos laimėji
mus. Būtina atkakliai kovoti 
už ritmingą pramonės ir sta
tybos įmonių darbą, už ekono
mijos režimą, gerinti produk
cijos kokybę, mažinti jos sa
vikainą.

Naujomis darbo pergalėmis, 
naujomis darbo dovanomis su
tinka Spalio 43-ąsias metines 
respublikos žemdirbiai, kolū
kinė valstietija, šiemet per 
dešimt mėnesių mėsos gamy
ba kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose palyginti su praeitų 
metų tuo pačiu laikotarpiu 
padidėjo 37 procentais, o pie
no-—21 procentu. Tuo pat me
tu žymiai išaugo gyvulių skai
čius . . .

Tačiau mes negalime pasi
tenkinti tuo, kas pasiekta. 
Reikia ryžtingai kovoti su 
trūkumais, gerinti vadovavi
mą kolūkiuose, ieškoti naujų 

t t 

rezervų žemes ūkio produktų 
gamybai didinti, jų savikainai 
mažinti...

Lygiagrečiai mes turime rū
pintis, kad kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai gerai užbaigtų že
mės ūkio metus, tinkamai at
likę visus ūkio darbus...

šiais metais baigiama per
eiti į sutrumpintą darbo die
ną — trumpiausią darbo sa
vaitę pasaulyje. Spalio revo
liucijos švenčių išvakarėse, 
nuo spalio 1 d., mūsų salyje 
pradėtas įgyvendinti įstaty
mas dėl gyventojų mokamų 
mokesčių panaikinimo.

Klesti socialįstinė savo tu
riniu, nacionalistinė savo for
ma lietuvių kultūra. Tai ryš
kiai parodė įvykusi respubli
kinė Dainų šventė, lietuvių 
poezijos savaitė Rusijos Fede
racijoje, dailės paroda Mask
voje, Kauno muzikinio teatro 
spektakliai Kremliaus teatre, 
mūsų jauno kino meno laimė
jimai tarptautiniame 
geriausiųjų mokslo, 
ros ir meno kūrinių 
j imas Lietuvos TSR 
nėmis premijomis .

ekrane, 
literatū- 
pažymė- 
valstybi-

GERAI SUPRANTA 
“VEIKSNIŲ” 
PSICHOLOGIJĄ

“Tėvynės balsas” raso:
Lietuviškieji “ veiksiu ai” 

paskutines viltis atgauti Lie
tuvoje prarastus dvarus, fab
rikus, ministeriškus portfe
lius deda į atominį karą. To
dėl jiems arčiausia prie šir
dies visa tai, kas didina tarp
tautinį įtempimą, kas grasina 
trečiuoju pasauliniu k a r u . 
Vokiškojo militarizmo atgai
vintojas ir nacių globėjas A- 
denaueris šiems ponams — tai. 
“šviesiausia asmenybė,” “di
dysis europietis/’

Taip apie Vakarų Vokieti
jos kanclerį ne kartą atsilie
pė, '‘veiksnių”' ‘spauda. Ne
šykšti gi-ažių žodžių “veiks
niai,” kai kalba -’’Užsimezga 
apie į- Fraąkę^.panašius dik
tatorius, suįžūlėjusius koloni
zatorius. Suprantamos “veiks
nių” simpątįjK>| p.tsh’ptautingės 
reakcijos jėgoms.

Per visą savo egzistavimo 
laikotarpį tarnavę carui, kai
zeriui, Hitleriui, jie jau žino 
savo vietą ir dabar. Bet pa
gauti nuolankumo ekstazės, 
jie pamiršta, kad visiškai ki
tokią nuomonę, pavyzdžiui, 
apie Adenauerį, pradeda su
sidaryti dauguma dorų lietu
vių emigrantų. Kaip tik tai, 
atrodo, įžvalgesnių “veiksnių” 
tarpe sukėlė susirūpinimą, 
kur gali vesti reakcionierių 
liaupsinimas, ai’ tai nekvepia 
visišku susikompromita v i m u 
dorų emigrantų akivaizdoje. 
Kaip tik tai, atrodo, priver
tė “veiksniais” imtis mokyti 
vienas kitą.

Neseniai “Tėviškės žiburiai” 
išspausdino straipsnį “Spąs
tai.” Jo autorius randa jėgų 
prisipažinti, kad hitlerinių fa
šistų ir į juos panašių liaup
sinimas vedąs į spąstus.

“Pas htius jaii įprasta, — 
rašoma 
su kuo 
visą laiką puola, mes tučtuo
jau atsistojame tokių pusėje. 
Nesvarbu, ar tai būtų asme
nys, vienų ar , kitų valstybių 
vidaus ar užsienio reikalai. 
Nuosaikus galvojimas, reikalo 
visapusiškas apsvars tymas, 
kritika, čia jau bemaž nerei
kalinga ir jos neieškoma. Vis
ką lemia faktas, kad sovietai 
peikia. Bet toks dalykų ver
tinimas yra gana slidus reika
las. Neretai, riet ir to visai 
nenorint, labai nesunku pa
lėkti į spąstus. Ir, rėgiš, neto
limoje praeityje to ir neįsten
gėme išvengti. Bet reikalai 
negerėja, ir fries ir toliau, at
rodo, rioriihe laikytis to pačio 
kriterijaus —jei jau kas ne
miela bolševikui^ 'savaimė su
prantama, yra gera ir priim
tina mums.”

Anot straipsnio autoriaus, 
dauginusią jie į spąstus paten
ka, kalbėdami “vokiškaisiais 
reikalais.”

“Mes* 
nyje, -
randame minčių, kurių reiškė
jai lyg ir gailisi, lyg sti užuo
jauta žvelgia į puolamus na
cius, prisiglaudusius Vak. Vo
kietijos dalyje.”

Autorius moko savo kolc- 

straipsnyje, — jei tik 
bolševikai nesutinka,

rašoma toliau straips- 
vis savojoj spaudoj

gas būti santūresniais, ma
žiau lieti; Ašarų, kai puolami 
fašistai.

Reikia manyti, kad iš šių 
pamokymų kai kurie “veiks
nių” spaudos redaktoriai pa
darys išvadas. Bet, vargu, ar 
tai gali pakeisti pačių “veiks
nių” pažiūras į fašizmą, ku
rio auklėtiniais ir klapčiukais 
dauguma jų buvo.

Tikra tiesa!

ATRODO, JIS BUS 
KUKTELĖJĘS

Kanadiškis “Liaudies 
balsas” rašo:

J. Kardelis tur būt pralen
kia .visus kitus “vaduotojus” 
neapykanta Tarybų Sąjungos, 
į kurią įeina ir Tarybų Lietu
va. Dažnai jis griebiasi to
kių argumentų, kurie neverti 
ir ploniausio šiaudelio. Pa
vyzdžiui galime paimti ir pi
nigų pakeitimą.

Kaip žinia, nuo naujų metų 
Tarybų Sąjungos rublis taps 
10 kartų svaresnis. Kiek da
bar vertes turi 10 rublių, tai 
po naujų metų tiek vertės tu
rės 1 rublis. Jeigu dabar už 
amerikonišką dolerį duoda 10 
rublių, tai po naujų metų rub
lis bus lygus Amerikos dole
riui. Bet ką sako J« Karde
lis?

Jis sako, kad rublis nuverti
namas iki kapeikos. Kokia 
nesąmonė. Jeigu taip būtų, 
tai Amerikos doleris turėtų 
kainuoti 1,000 rublių. Bet 
kaip tik priešingai. Rublio 
vertė padidės 10 kartų.

Rublio vertei padidėjus, aiš
ku, bus atitinkamai sumažin
tos visų pajamos. Taipgi 10 
kartų mažiau kainuos visi ga
miniai, visos prekės, žmonių 
padėtis, kas liečia jų uždar
bius ir pajėgą pirktis, nei 
kiek nepasikeis. Tik mažiau 
pinigų bus apyvartoje. Bus 
patogiau visiems, nes nereikės, 
tiek daug banknotų nešiotis.

J. Kardelis iš tokio gero žy
gio daro tiesiog “katastrofą?' 
Girdi, rublis nuvertinamas iki 
kapeikos. ■ Ar tas neparodo, 
kokių nesąmonių jis- griebiasi 
prieš Tarybų Sąjungą, prieš 
tarybinę Lietuvos vyriausybę, 
prieš komunistus? Taip tai 
jis “gerbia” savo laikraščio 
skaitytojus.

Sutinkame su liaudbalsie- 
čiais, kad J. 
labai įniršęs 
Sąjungą. Bet 
kad jis nėra
mums atrodo, jis 
jęs.

Pats aršiausias 
Sąjungos priešas,

Kardelis yra 
prieš Tarybų 
mes manome, 
ir normalus;

kuktelė-

Tarybų 
rašyda

mas apie rublio sustabili- 
zavimą, jei jis galėtų blai
viau galvoti, nerašytų taip, 
kaip rašo Kardelis!

Beje, pastaromis žinio- 
mis iš Maskvos, tarybinis 
rublis, keičiant į JAV do
lerį,- bus vertas daugiau 
už pastarąjį: keičiant JAV 
dolerį į rublį, teks ameri
kiečiui pridėti dar apie 10 
centų. Kitais žodžiais,: nu
statyta taip: 90 tarybinių 
kapeikų lyginsis vienam 
JAV doleriui.

Kanadiečių doleris šiuo 
metu brangesnis už JAV 
dolerį, tai jis gal būt ir 
lyginsis rubliui.

SKĖRIAI (ŠARANČIAI)
Dabar kova prieš skėrius 

jau lengvesnė, nes iš lėktu
vų prunkščia nuodus ir juos 
naikina. Bet vis dar Indi
joje , ir kitose pietų šalyse 
su jais buri sunkią kovą.

Senovėje skėrių (sąran
čių) užpUolirilą skaitydavo 
“dievo bausme/’ Dar prieš 
skrendančius buvo lengvos^ 
nė kova, bet su/pesčiais tai 
negaudavo rodos.

1874 ir 1876 metais Jung
tinėse Valstijose skėriai pa
darė nuostolių už $200,000,- 
000.

“Darbininke” š. m. lap
kričio 18 d. V. Zlatkienė 
duoda man atsakymą per 
“DJ* korespondento lūpas. 
Pirmiausia, kaip ir klausi
mą man stato:

“Gal nebuvai Lietuvoje, 
jei sakai, kad aš meluoju. 
O jei buvai, tai, būdamas 
raudonas, nematei, kaip 
gyvena Lietuvos darbinin
kai.”

Taip, aš esu raudonas, 
nes dar esu gyvas. Kai 
pamirsiu, tai tada būsiu 
baltas, ar juodas. Ir p. V. 
Zlatkienė, aš manau, dar 
tębėra raudona, nes dar gy
va.

Toliau rašo:
“Aš, V. Zlatkienė, ką ma

čiau ir girdėjau, sakiau 
tikrą tiesą.”

Bet tavo korespondentas 
prirašė čielą maišą melų. 
- Toliau: “Draugas Gaidy, 
Lietuvoje buvai, bet Ameri
koje tikriausiai palikai aki
nius ir širdį, kad nematei 
viešbučio kambariuose mik
rofonų skylučių, kur mes 
sėdėdavom ir laukdavom. 
Pašaukus pietų, ir valgyk
loje buvo skylučių. Gaila, 
kad nematei.”

Gaila man jūs, kad ma
tėte skylutes, bet nesužino
jote, kam jos yra reikalin
gos. Kai jūs ėjote Vilniaus 
viešbutyje, ar kitur kur 
pietų ar , vakarienės valgy
ti, ar ten negrojo muzika? 
Tai ant -estrados visur yra 
įtaisyti garsiakalbiai, , kad 
būtų aiškiau girdėti muzi
ka arba dainininkų daina
vimas. Tai ot kam yra tos 
skylutės. 1

,0 dėl akinių ir širęiięš,

ATVIRAI KALBANT
” * į K j

nori ir gerų dalykų, būtent 
daryti viską, kad spartes
niais tempais pasivytų ir 
pralenktų Amerikos gyveni
mo lygį.

Socialistinių kraštų val
džios daro viską, pagal sa
vo išgalę, kuo greičiau įgy
vendinti tuos geruosius sie
kius. Jau daug ko yra at
siekta, daug kas laimėta. 
S u s i 1 yginimas, be abejb, 
netolimoje ateityje įvyks 
Bet neužmirškime, kad ir 
viso kito, neamerikoniškojo, 
pasaulio jaunimas trokšta 
to paties, — jei jau ne vi
sų prašmatnybių, tai nors 
būtiniausių gyvenimui są-

•i į. 4 J | ♦

Dažnai mūsų lietuviškieji 
idealistai Amerikoje pagei
dauja padaryti mūsų jau
nąją kartą sužiniai linku
sia link lietuvybės, brangi
nančią lietuviškąją paVelde- 
jystę, mokančia tyrą lietu
viškąją kalbą, ir 1.1.

Deja, tie mūsų pageida
vimai tikrajame gyvenime 
neįsikūnija. Tik maža da
lelytė mūsų jaunuomenės 
žiūri į gyvenimą iš senių 
taškaregio. Kasdieniniame 
mūsų gyvenime, mes, se
niai, dažnai stebimės, kaip 
mūsų jaunuomenė gali gė
rėtis ir idealizuoti Elvis 
Presley rūšies dainininkus 
ir aktorius.

Kodėl mūsų jaunimas, ne 
tik lietuviškas, bet ir abel- 
nai amerikoniškas, statosi 
sau aūkščiausiu tikslu, iš
gali ar ne, turėti kokią 
nors automašiną, ieškoti 
pažinčių ir dhaugų nakti
niuose , klubuose ir kitose 
panašiose Vietose?

Galima priskaityti dar ir 
dattg kitų jų palinkimų ir 
poelgių, kurie mūsų, senių, 
akimis /žiūrint atrodo ne
praktiški ir dažnai prieš
taraujanti jų pačių intere
sams.

Atvertus antrąją medalio 
pusę, mes matome, kad ir 
visų kitų šalių jaunimas 
sirguliuoja panašiomis, o 
dažnai ir dar pavojingesnė
mis ligomis, nes yra daug 
šalių, kur tų ligų plėtimui- 
si yra labai pribrendusi at
mosfera. Nors Tarybų Są
jungos ir Lietuvos jauni
mas y va labai u ž i m t ą s 
mokslu, sportu, kultūrine 
saviveikla ir milžiniškais 
statybų .darbais, vienok ir 
jis pageidauja automašinų, 
neatsisako nuo amerikoniš- 

šmatnybių. Jis ten taip pat 

tai akinius galima ir pa
miršti ir palikti kur bei su
daužyti. , Bet kaipgi galima 
su širdimi atsiskirti? Gal 
V. Z. galėtų paaiškinti su 
pranciškonų koresponden
tu, kaip tai galima pada
ryti?

Toliau rašo: “Man nėra 
gėdos pasauliui pasakyti 
tiesą.” Tai kokiam pasau
liui — pranciškonams Ro- 
chesteryje?

Klaipėdoje ji girdėjus, 
kaip vadino “išgamomis.” 
Gal ir nepadarė klaidos.

Toliau mane klausia: 
“Kai jūs buvote Lietuvoje 
vadinote lietuvius draugais, 
o ne broliais ir sesutėmis.” 
Tai juokingas klausimas. 
Kaip aš jį vadinčiau drau
gu, jeigu aš jo nežinau, 
arba broliu ar sesute, kadį 
jie nėra man joki giminės.

Dabar dar Lietuvoje yra 
užsdĮikus nuo buržuazijos 
liekana vadinti ponu ar po
nia. Aš tikras, 
buvo pas savo 
ne vienas siekė 
bučiuoti.'

Toliau rašo:
“Aš patenkinta, kad pa

mačiau visas tris seseris, 
kurių nemačiau 47 metus.” 
Bet kažin kaip jausis jos 
sesutės, kada sužinos apie 
tai, kad ji susidėjo su Lie
tuvos priešais pranciško
nais Lietuvą šmeižti. Ga
limas daiktas, kad labai 
gailėsis jos sesutės Lietu
voje ir tie, kurie širdingai 
ją priėmė ir vaišino. O 
daugiausia gailėsis tos lie
tuvaitės, kurios teikė jai 
gėles ir bučiavo ją. \

J. Gaidys

kad kai Z. 
sesutes, tai 
jai rankas

Jeigu mes matome masi- J 
nius žmonių veiksmus per 
visą Pietų Ameriką, Afri
kos žemyną, Azijoje ir To
limuosiuose Rytuose už so- 
tesnį ir žmoniškesnį gyve
nimą, tai mes čia esanle 
pripratę sakyti, kad tai 
raudonosios propag a n d o s 
padaras.

Grįžtant prie lietuviškojo, 
jaunimo, kad ir prieš mūsų 
norą, jis pas mus Ameri
koje ne lietuvės, bet ameri- 
konės iki galutinai sutirps 
amerikoniškos masės jūro
je. Tą, aš manau, ir didžiau
si optimistai giliai savo Šit- ✓ 
dysė jaučia, o spartus ame- 
rikonėjimas dipukų bend
ruomenėje tai galutinai pa
tvirtina.

Lietuvybės ateitis, kaip ' 
buvo, taip ir pasilieka Lie
tuvoje. Ten jai lemta bujo
ti ir augti.

Kad Lietuvos jaunimui j 
teks lakstyti automašino
mis, gyVenti mūsų gyveni
mo lygiu, abejonių nėra. 
Bet tie visi atsiekitnai bus 
socialistinio turinio, o lie
tuviškos dvasios formos.
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Kodėl taip susirūpino del doleriu, plaukimo į užsienį- | J!IIWRGH0 . IR JO APYLINKES ŽINIOS
Prezidentas Eisenhoweris 

patvarkė, kad bus imtasi 
priemonių sumažinimui do
lerio plaukimo į užsienį, 
nes Jungtinėms Valstijoms 
gresia finansinis pavojus.

Pasirodo, kad JAV per 
metus iš užsienio turi apie 
$4,0 00,000,000 mažiau 
įplaukų, kaip į užsienį iš-| 
veža. Dabar J u n g t i n i ų 
Valstijų vyriausybė aukso 
turi $18,006,000,000 vertės. 
Jeigu tokia padėtis tęsis, 
tai už ketverių - penkerių 
metų visai neteks aukso.

KODĖL DOLERIAI 
PLAUKIA KITUR?

Finansiniai santykiai su 
kitomis valstybėmis remia
si prekyba. Jeigu šalis į 
užsienį prekių išveža dau
giau, tai yra, už didesnę 
sumą, negu iš kitur įveža, 
tai jos finansai laikosi kie
tai.

Bet dabartiniu laiku 
Jungtinių Valstijų finansi
nius reikalus nusako ir ki
ti dalykai, o būtent:

(1) Jungtinių Valstijų 
militarinė pagalba NATO 
nariams ir kitoms valsty
bėms.

(2) JAV karnės bazės ir 
karinių jėgų laikymas kito
se šalyse.

(3) JAV užsakymai ki
tose šalyse ginklų ir amu
nicijos gaminimo.

(4) JAV kapitalistų fab
rikai užsienyje; užsienyje 
pirkimas prekių ir jų ga
benimas į JAV pardavi
mui, nes ten pigiau nuper
ka, kaip JAV jas galėtų pa
gaminti.

(5) JAV politika preky
boj, tai yra suvaržymas jos 
su socialistinėmis šalimis.

Prie šių aplinkybių d a r 
būtų galima pridėti eilę 
kitų.

per 
duo-

Jungtinės Valstijos 
metus NATO nariams 
da apie trijų bilijonų do
lerių militarinės pagalbos. 
Ar tuos ginklus ir amuni
ciją pagamina namie ar ki
tose valstybėse, vis vien ta 
suma yra atiduodama iš 
JAV iždo.

H. W. Baldwin rašo
“New York Times’e” lap
kričio 6 dieną, kad dabar 
JAV užsienio bazėse turi 
600,000 karininkų, karių ir 
lakūnų. Gi iš Washingto- 
no praneša, kad ten dar 
yra 400,000 karių žmonų ir 
vaikų. Aišku, kad karo 
tarnyboje esantieji gauna 
algas, kurias jie ir jų šei
mos užsienio šalyse ir pra
leidžia.

JAV valdžios politika yra 
pakelti NATO narių karo 
ginklų industriją. Įrengia
mi fabrikai, tai reikia, Ikad | 
jie turėtų darbo. Už JAV 
užsakymus išmokama JAV 
valiuta.

Pridėjus prie to dar tai, 
kad. kapitalistai daug pre
kių perka užsienyje ir ga
bena pardavimui į mūsų 
šalį, ir tai, kad yra suvar
žyta prekyba su socialisti
nėmis šalimis, tai ir tukime 
tas pasekmes iš mūsų ša
lies apie keturi bilijonai 
dolerių išplaukia į užsienį 
virš tų įplaukų, kurias ša
lis gauna už parduotas pre
kes, muitą ir tt.

ATGARSIAI
Kai tik Eisenhoweris pa

skelbė, kad bus imtasi prie
monių sumažinimui dolerių 
plaukimo į užsienį, tuojau 
neapsitenkinimo atgarsiai 
ataidėjo iš užsienio.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Prancūzijoje yra apie 40,- 
000 karių žmonų ir vaikų,

kurie kreipsis į busimąjį paskubiam apsiginklavi- 
JAV prezidentą Kennedy, mui, pasinaikintų užsieny- 
prašant atkeisti Eisenhow- je karinės bazės, 
erio patvarkymą.

O iš Anglijos praneša, kad 
JAV karininkai ir kariai 
per metus ten išleidžia 
$150,000,000, o jų šeimos 
—$58,000,000.

Vakarų Vokietijoje dau
giausia yra nepasitenkini
mo, nes ten JAV turi apie 
250,000 karo tarnybos žmo
nių ir duoda didelius užsa
kymus vokiečių fabrikan
tams gaminti ginklus ir 
amuniciją.

Iš Japonijos praneša, kad 
JAV karinės jėgos per me
tus išleido $100,000,000 iš 
savo algų, o japonų fabri
kantai gavo $550,000,000 
iš JAV vyriausybės už ga
minimą ginklų ir amunici
jos.

Japonų valdininkai sako, 
kad jeigu JAV sulaikys už
sakymus ant ginklų ir amu
nicijos, tai japonai “libera
lizuos užsienio prekybą,” 
tai yra, gamins tą, ką ga
lės parduoti Kinijai, Šiau
rės Korėjai, Šiaurės Viet- 
namui ir kitoms šalims.

KUR IŠEITIS? .
Mūsų nuomone, nėr kal

bos, nei bandymai priversti 
karių žmonas gyventi JAV 
mūsų finansų nepataisys. 
Didžiausias apsunkinimas 
—tai ginklavimasis. Dabar 
JAV vien grynai “gynybos 
reikalams” išleidžia 59 cen
tus iš kiekvieno įplaukų do
lerio, tai yra apie $43,000,- 
000,000 per metus.

Jeigu būtų susitarta eiti 
pri-e nusiginklavimo, tai 
tuojau pasikeistų finansinė 
padėtis. Susitaupytų mil
žiniški turtai, kurie eina

nebūtų 
reikalo laikyti ten karius 
ir jų šeimas. Bendrai tuo
jau sumažėtų karinių pajė
gų skaičius. Būtų galima 
gaminti tai, kas reikalinga 
žmonių geresniam gyveni
mui. Būtų galima panai
kinti įplaukų taksus tiems, 
kurių metinės įplaukos yra 
nedidelės.

Prezidentas Eisenhoweris 
“gelbsti dolerį’’ nuo jo ver
tės puolimo ir plaukimo į 
užsienį p i r moję vietoje 
siekdamas atskirti nuo ka
rininkų ir karių jų žmonas, 
vaikus ir priversti juos gy
venti Amerikoje.

Bet juk karių ir jų šei
mų praleistoji suma yra 
kur kas mažesnė, negu ta, 
ki'sk atiduoda ginklais ir 
amunicija NATO nariams1, 
arba sumoka užsienyje ka
pitalistams už gaminimą 
ginklų ir amunicijos. Tai 
aiškiai parodo viršminėtas 
pranešimas iš Japonijos.

Dar tenka priminti tai, 
kad neseniai Pietinės Ko
rėjos valdonai pareikalavo 
iš JAV sumokėti apie $40,- 
000,000 nuomos už vietą, 
kurioje laikoma JAV armi
ja. Gi JAV armija ten yra 
laikoma tos valdžios palai
kymui.

Paskubos apsiginklavimas, 
šaltasis karas, ruošimasis 
prie karštojo karo, 
yra priežastys visų 
1-erio nelaimių. Tik 
rimas nusiginkluoti,
visoms šalims sugyventi, 
baigimas šaltojo karo su
laikys bereikalingą pinigų 
eikvojimą ir dolerio vertės 
puolimą. V. Sūnus

tai ir 
tų do- 
susita- 
taikiai

Pittsburgh ir apylinkės 
žinios

Lapkričio 13 d. Lietuvių 
Moterų Progresyvis Klubas 
turėjo susirinkimą. Narių 
atsilankė skaitlingai. Apta
rus kitus reikalus prieita ir 
spaudos reikalai. Nutarta 
surengti banketą pagarbai 
“Laisvės” 50-ties metų ju
biliejaus. Tai labai pagirti
nas nutarimas, kad klubie- 
tės remia spaudą.

Banketas įvyks sekma
dienį, 1961 m. vasario 19 
dieną, LDS 160 kuopos na
me, 1024 Beaver Ave., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Prašome 
visus ir visas įsitėmyti irtą 
d?eną dalyvauti bankete. 
Vėliau pranešime daugiau.

Goal Center, Pa.
Lapkričio 5 d. mudu su J. 

Purtiku vykome į Coal 
Center mūsų spaudos rei
kalais, tai yra, atnaujini
mui prenumeratų. Kelionės 
buvo geros pasekmės. Drau
gai ir draugės atsinaujino 
prenumaratą ir dar pagal 
savo išgalę paaukojo spau
dos reikalams. Labai ačiū 
už įvertinimą spaudos svar
bos.

Gauta ir du nauji nariai 
į LLD 87 kuopą, tai A. Mi
kulskis ir Ana Kamars. 
Garbė jiems, kad įstojo į 
kultūros ir apšvietos orga
nizaciją.

Radome ir sergančių lie
tuvių, kaip tai buvę skaity
tojai A. Kubilskis ir E. 
Krikščiūnienė. Linkime 
jiems greitai pasveikti ir 
vėl su mumis būti.

Reikia atiduoti kreditą 
šios mažos kolonijos lietu
viams, kad jie įdomauja ir 
nauju Lietuvos gyvenimu. 
Kada jiems buvo pranešta,

Nemalonūs
kad apsilankysime pas juos, 
tai jie sušaukė susirinkimą 
ir paprašė mūsų paaiškinti 
apie Lietuvą. Aš Lietuvo
je lankiausi Ii959 metais, o 
J. Purtikas pareitąją vasa
rą, tai mes ir aiškinome, ką 
ten matėme ir patyrėme. 
Visi susidomėję klausėsi. 
Vėliau statė klausimus, į 
kuriuos suteikėme atsaky
mus. Dėkui Mikulskiui už 
suteikimą vietos susirinki
mui, o F. Linkauskui už 
pasidarbavimą sušaukiant 
susirinkimą. Garbė Coal 
Center miestelio lietuviams.

Washington, Pa.
Lapkričio 12 d. apsilan

kėme Washingtone. Čionai 
jau apmirus lietuvių kolo
nija ir nėra veikimo. Vieni 
serga, kiti jau seni amžiu
mi. Drg. Lukoševičienė no
rėtų veikti, bet ji per daug 
metų serga. Ir dabar tik ne
seniai iš lovos atsikėlė. Ji 
tik stuboje vaikštinėja, bet 
pažangiųjų judėjimu rūpi
nasi. Štai ji atnešė $$22 ir bavęs finansinės 
įteikdama sako: Tai $12 už teikimu

tai gaila, kad jo vardas nebu- 
Vis vien, vo paminėtas laiške.

Antras taipgi žymus as
muo, GEORGE STASIU-

“Laisvės” auksinio jubi
liejaus komisija, išleisdama 
a t s i š aukimą į “Laisvės” 
skaitytojus, stengėsi pami
nėti vardus asmenų, kurie 
per daugelį metų yra dirbę 
laikraščio platinimui, patys 
rėmę jį materialiai ir rūpi
nosi rinkti aukas iš kitu 
laikraščio išlaikymui. To
kių brangių prieteliu “Lais
vė” turi tiek daug, kad ko
misija, su dideliu rūpestin
gumu darbuodamasi, nega
lėjo išvengti praleidimų pa
minėti visų vardus.

Praslinko pro komisijos 
akis du žymūs asmenys, 
kurie būtinai turėjo būti 
paminėti jubiliejaus atsi
šaukimo lakšte. Vienas iš 
jų yra WM. PATTEN, vei
kėjas Philadelphijos apy
linkės. Drg. Pattenas yra 
ilgametis “Laisvės” bend- 
r a d a r b is, sėkmingas jos 
platintojas ir daug pasidar- 

; paramos
Laisvei.” Labai

prenumeratą, o $10, 
“Laisvei” auka.
gal jau aš ilgai ir negyven
siu. Tai nors tiek paremiu, 
kiek galiu, kol dar esu gy- KAITIS, Cliffside, 
va”. nebuvo paminėtas. Drg.
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Joaną Jaskelevičiūtę- Navasinsidenę prisiminus
Dzūkijos žemė nederlin

ga. Vėjo pustomos smiltys 
nedėkingai naikina žmo
gaus darbą. Į dirvą pasė
tas grūdas retais metais 
duoda vidutinį derlių. Ša
lia žemės darbo Dzūkijos 
gyventojai buvo priversti 
užsiimti ir kitais pagelbi- 
niais darbais. Jie rinko 
grybus, uogas, eidavo į eže
rus žuvų gaudyti. Tik ma
žą dalį šių pačios gamtos 
išaugintų maisto produktų 
patys dzūkai sunaudodavo. 
Pinigai buvo reikalingi ži
balu!, druskai, keletui met
rų drabužinės medžiagos 
nusipirkti. Šias gamtos do
vanas, — surinktas uogas, 
grybus ir pagautas žuvis, 
reikėdavo parduoti.

Ir Joana Jaskelevičiūtė, 
valstietė, po sunkaus darbo 

v laukuose ateidavo į Dzūki
jos girias dar iki saulės pa
tekėjimo. Ji eidavo ne vie
na, o su būriu savo draugų 
ir draugių. Apėję kelioli
kos kilometrų ploto miškus 
jie vėl grįždavo į savo sody
bas. Bet jų rankos buvo 
netuščios. Jie atsinešdavo 
pilnus krepšius grybų, o 
neretai ir uogų. Grįžus su 
gamtos dovanomis, jie vos 
spėję užvalgyti, turėdavo 
eiti dirbti į laukus. Ir taip 
tęsdavosi visą vasarą ne tik 
Joanai, bet ir daugeliui ki
tų jos kaimynų.

Didelį džiaugsmą Joanai 
sukeldavo laiškai, kuriuos 
jos tėveliai gaudavo iš jos 
vyresnės sesers, gyvenan
čios JAV. Joana juos skai
tydavo tėveliams po kelis 
kartus. Neretai laiškuose 
rasdavo įdėtus ir po du tris 
dolerius, kuriuos jos tėve
liai taupydavo mokesčiams

už žemę sumokėti. Porą 
kartų į metus Joanos sesuo 
atsiųsdavo specialiai jai po 
porą dolerių šventadienei 
suknelei, bažnytiniams ba
tukams nusipirkti.

Pasipuošusi sesers pagal
ba Joana pradėjo lankyti 
atlaidus, vakarėlius. Da
bar iš jos nebesijuokdavo 
turtingesnių šeimų dukte
rys, nebesakydavo, jog ji 
apsirengusi dar motinos 
m e r g autiniais sijonais, o 
galvą apsirišusi bobutės su
austa skarele.

Porą kartų Joana gavo 
laiškus iš savo sesers, kuri 
kvietė ją atvykti į Ameri
ką, dargi žadėjo paskolinti 
pinigų laivakortei išsipirk
ti. Mintis apleisti savo 
gimtąjį kaimą, Randamo
nis, Merkinės parapijoje, 
vis dažniau kildavo jos gal
voje ir vis ilgiau joje pa
silikdavo. Nors ir kaip bu
vo sunku gyventi savo gim
tajame kaime, bet čia gy
veno jos tėveliai ir dešimtys 
jos draugių ir draugų, ku
rie, kaip ir ji, čia vargo.

1925 metais Joana atvyko 
į Ameriką. Atvyko tikėda
masi čia prabūti metus ki
tus, kol grąžins skolą ir už
sidirbs pinigų žemės skly
pui pirkti, jaunavedžių gy
venimui sutvarkyti. Atvy
ko ji tiesiog pas sesers 
šeimą, pas Cilcius. čia at
vykusi ji sužinojo, jog ji tų 
pinigų greitai jiems nega
lės grąžinti. Iš pradžių Jo
ana padėjo sesenei dirbti 
namuose ir jos vyrui patar
nauti kalvėje.

Po ilgų Cilcių pastangų 
Joanai pasisekė gauti dar
bą tekstilės fabrike. Nemo
kėjimas anglų kalbos, stoka

techniško įgudimo darbe, 
taipgi fabrikanto statytinių 
griežtumas neretai prives
davo Joaną prie ašarų. 
Grįžusi iš fabriko į namus, 
ji neretai stengdavosi izo
liuotis nuo sesers šeimos ir 
viena pati apsipildavo gai
liomis ašaromis. Tai buvo 
kartu nuovargio ašaros ir 
savo gimtojo krašto, tėvelių 
ir draugų ilgesio ašaros.

Padirbusi metus, kitus 
tekstilės fabrike, ji ne tik 
kad nesukrovė santaupų 
vykimui į Dzūkiją, bet dar
gi negalėjo skolos sesers 
šeimai grąžinti. Dabar ji 
pajuto, koks sunkus darbo 
žmonių gyvenimas. Ir jis 
sunkus ne tik Dzūkijoje, 
bet ir Čia, Amerikoje. Da
bar ji pati viena su nieku 
atvirai nesitardama pradė
jo ieškoti išeities iš sunkių 
gyvenimo sąlygų. Šios są
lygos jai dar pablogėjo 
1929-1933 metais, kada 
prasidėjo ekonominė krizė, 
kada jos fabrike darbas vi
sai sumažėjo, kada didesnė 
pusė darbininkų neteko 
darbo. Ji ir pati laukė, 
jog ryt poryt ir ji atsiras 
bdarbių masėje.

Šios krizės metais, kada 
milijonai Amerikos darbo 
žmonių kentėjo dėl nedar
bo, Joanos širdyje gimė 
nauji, ligtol jai nežinomi 
iausmai. Krizės metais ji 
susipažino su dešimtimis 
darbininkų lietuvių ir ne
lietuvių, kurie atsidūrė 
sunkioje padėtyje ir ku
riems buvo brangus kiek
vienas centas, kiekviena 
materiali parama.

Šiais metais jai savaime 
pats gyvenimas iškėlė dar
bo žmonių solidarumo, tar
pusavio meilės ir brolybės

jausmą. Šiais metais ji pra
dėjo sekti pažangiąją lie- 
tuvškąją ir. a n g 1 i š k ą j ą 

i spaudą, pradėjo aukoti jos 
leidimui. Šiais metais ji 
pradėjo lankyti pažangiųjų 
lietuvių ir aplamai Ameri
kos darbo žmonių susirin
kimus.

Dalyvaudama darbo žmo
nių judėjime ji surado sau 
gerų pažįstamų bičiulių. 
Tuo būdu ji išėjo iš vienu
mos. Šios krizės metais ji 
susipažino ir su metalo 
darbininku lietuviu Vitu 
Navasinskų, kuris irgi ne
stovėjo nuošaliai nuo darbo 
žmonių judėjimo.

1932 metais suėjo į šei
myninius ryšius su meta
listu Vitu Navasinskų. Jie
du susituokė. Po to Joanos 
galvoje visiškai išryškėjo 
mintis, jog grįžti į savo 
gimtąjį kraštą vargu ar 
beverta galvoti, jog ir čia 
gyvenant galima ir būtina 
kovoti už darbo žmonių ir 
kartu savo reikalus. Dabar 
Joanos galvoje išbujojo 
mintis, kodėl darbo žmonių 
judėjimas turi būti inter
nacionalus, tarptautinis. Ji 
pradėjo suprasti, jog kapi
talizmas ir imperializmas 
yra priešas viso pasaulio 
darbo žmonių, jog darbo 
žmonės turi būti tarpusa
vyje solidarūs.

Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai hitlerinė Vokieti
ja užpuolė T. Lietuvą, Jo
ana su savb vyru tampa 
aktyvūs talkininkai ren
kant aukas lietuvių tautai, 
kenčiančiai po hittl-erinės 
Vokietijos letena, lietu
viams Raudonosios Armi
jos kariams, kovojusiems 
Raudonosios Armijos eilėse 
už grobuonių sunaikinimą,

buožės 
darbo 

sukurti 
ir tuo

savo tėvynės išlaisvinimą, 
hitlerizmo sulikvidavimą.

Didelis džiaugsmas Joa
nai buvo Tarybų valdžios 
susikūrimas Lietuvoje. Ir 
šiandien gerai atsimenu jos 
žodžius: “Darbo žmonės, 
stovėdami savo reikalų sar
gyboje, gali ir turi sudary
ti sąlygas, kad mano gim
tajame krašte, Dzūkijoje, 
ir kartu mano gimtajame 
kaime Randamonyse būtų 
geros gyvenimo sąlygos 
kiekvienam gyventojui — 
ir valstiečiui ir darbinin
kui.”

Kai Joana, pasibaigus 
antrajam pasauliniam ka
rui, pradėjo gauti laiškus 
iš savo gimtojo kaimo ir 
sužinojo, jog vietos 
stengiasi trukdyti 
žmonių pastangas 
naują gyvenimą,
tikslu išžudė visą eilę ge
riausių šios apylinkės dar
bo žmonių.

Ypatingai jaudinosi Joa
na sužinojusi, jog jos brolio 
sūnus buvo įsivėlęs į lietu
viškųjų buržuazinių nacio
nalistų įtaką. Tada jinai 
savo broliui rašė: “Tik ne
susipratę darbo žmonės ga
li kelti ranką prieš darbo 
žmonių valdžią. Tokie žmo
nės, matyti, dar nežinojo, 
jog šiuo metu T. Lietuvoje 
ir buožės ir kiti buvusieji 
išnaudotojai patys prisibijo 
politiškai antitary b i š k a i 
veikti. Jie ieško sau pa
klusnių, mažai susipratusių 
darbo žmonių ir jiems nori 
įdiegti savo antiliaudinius 
įsitikinimus, per juos nori 
kenkti T. Lietuvai.”

Kai po antrojo pasauli
nio karo į J. Amer. Valst. 
atvyko vienas jos giminai
tis kaip dipukas ir pradėjo 
meilintis ir kaulyti pinigų 
iš Joanos, tai ji tą pabėgėlį

(Tąsa 4-tame pusi.)
,/

Linkiu d. Lukoševičienei Stasiukaitis dažnai ir jau 
greitai pasveikti ir dar ii- per ilgus metus “Laisvei” 
gus metus pagyventi. Vie- bendradarbiauja, platina 
tinius lietuvius prašau ją ją ir rūpinasi materialine 
aplankyti, su ja pasikalbę- parama laikraščio išlaiky-

I mui. Per daugelį metų Sta
siukaitis organizuodavo bu- 
sus ir iš savo miesto atvež
davo po keletą desėtkų pub
likos į “Laisvės” piknikus. 
Tai jam daug kainuodavo 
finansiškai, o “Laisvei” bū
davo didelė nauda. \

i Jubiliejaus komisija ir- 
visas “Laisvės” personalas 
labai apgailest a u j a , kad 
/įvyko toks negražus neapsi
žiūrėjimas, ir a t s i p r a šo 
aukščiau minėtus asmenis 
už nemalonų pražiūrėjimą.

Gal yra'ir daugiau as-
■ menu, kurie užsitarnavę 
i paminėjimo jub iliejaiis 
laiške, o nebuvo paminėti. 
Lai atleidžia, nes tai nebu
vo daroma sąmoningai, o » 
tik per neapsižiūrėjimą.

P. BUKNYS, 
“L.” Adm.

ti, tai jai bus ramiau.
Cuddy, Pa.

Važiuojant pro Cuddy, 
Pa., Jonas Purtikas pasiūlė 
sustoti ir pasveikinti sene
lius J. ir R. Strelčiūnus, 
nes jie jau sulaukė po 83 
metus amžiaus.

Strelčiūnas yra sunkaus 
darbo darbininkas — ang
liakasys, per- daugelį metų 
turi anglies dusulį. Senat1 
vėje Strelčiūnai gražiai gy
vena, nes turi nuosavą ir 
gražiai užlaikomą namą, 
sodą ir daržą. j

Jie yra ilgų metų “Lais-1 
vės” skaitytojai ir rėmėjai, 
kada tik užeisi, jie aukoja 
judėjimui. Kaip žinia ir da
bartiniame “Laisvės” 50 me
tų jubiliejuje Strelčiūnai 
jau aukojo jai $50. Mums, 
pittsburghiečiams, garbė 
turėti tokius artimus kai
mynus. Linkime jiems ilgų | 
metų.

New Kensington, Pa.
Lapkričio 15 d. lankėmės 

New Kensington lietuvių 
kolonijoje. Ten mes turėjo-į bas ir K. Briedis rodė nau- 
me malonių pasikalbėjimų 
su skaitytojais ir apsilan
kymo geras pasekmes.

Visi “Laisvės”, ir “Vil
nies” skaitytojai atsinau
jino savo prenumeratas 
1961 metams ir pagal išga
lę prisidėjo su aukomis. 
Draugas A. Sheris paauko
jo “Laisvei” $50, tai yra, 
po $1 dėl kiekvienerių jos 
gyvavimo metų. Jis įteikė 
$69, tai yra, “Laisvės” pre
numeratą $9, jai aukų $50, 
ir dėl “Vilnies” aukojo $10. 
Didelis jam dėkui!

Nežinau, ar atsiras kitų, 
kurie pralenktų aukomis 
Strelčiūnus ir Sherį. Neži
nau, ką Pittsburgho lietu
viai pasakys, tatai sužino
ję? O juk, kaip Strelčiūnas, 
taip ir Sheris yra pensinin
kai. Teisingai yra sakoma: 
“Geras kareivis nieko neat
boja”. Taip ir su jais. Jiems 
ir senas amžius netrukdo.

Dėkui už atsinaujinimą 
prenumeratų, už aukas, 
nuoširdžius pasikalbėjimus!! 
Sergantiems linkiu pasveik
ti, o visiems ilgai gyventi.

J. Mažeika

Great Neck, N. Y.
Gražiai praleistas 
lietuviškų filmų 
lodymo vakaras

Lapkričio 13 d. J. Gry-

1 jus Lietuvoje pagamintus 
spalvotus filmus apie tai, 
kaip dabar Lietuvoje žmo
nės gyvena ir kuria naują 
gražesnį gyvenimą. Reikia 
stebėtis, kad į taip trumpą 
laiką padarytas toks didelis 
.progresas visose gyvenimo 
srityse.

Pertraukoje buvo pakvie- 
ta pakalbėti Ieva Mizarie- 
nė. Kalbėjo apie įgytus 
įspūdžius, kuomet ji lankė
si Lietuvoje. Nors ir trum
poje savo kalboje, bet ji 
daug pasakė apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir jų sie
kius. Reikia pasakyti, kad 
draugei Mizarienei sekasi 
kalbėti—išreikšti mintis ir 
jas perduoti klausytojams. 
Jos kalba patinka visiems. 
Garbė tau, drauge, už tai.

Užbaigę filmų rodymą, 
turėjome vaišes. Turėjome 
progos pasikalbėti - padis- 
kusuoti apie bėgančius gy
venimo reikalus. Ant pabai
gos susidarė būrys daini
ninkų ir gražiai uadaina- 
vom.

Linksmoje nuotaikoje už- 1 
baigėme vakarą. P. B.

3 pusi. Laisvi (Liberty). Penkt, lapkr. (Nov.) 25, 1960



LAISVES'VAJUS
(Tąsa iš 1-mo ©usl.) 

dale, Fla.; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.;
nis, Lowell, Mass.;
E. Senkevičiene, Chicago, Ill.; A. Apšegienė, 
Me.; Scrantonietis; K. Naravas, Shenandoah, Pa.

J. Blažo- 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; B. 

Auburn,

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Auburn, Me.

A. Apšegienė prisiuntė $14. Laisvės jubiliejaus pro
ga aukojo sekanti:

A. Apšegienė .......................................... $10.00
Po $1: Viktoras Aleksandravičius, Juozas Mortu- 

sas, Charles Steponaitis, Jonas Krapavickas.

Brockton, Mass.
Geo. Shimaitis prisiuntė sąrašą ir $11. Aukojo:

K. Valent (Stoughton) ............................ $5.00
K. Grakauskas .......................................... 2.00

Po $1: Amilija Yukan, J. Nevirauskas (stoughto- 
niečiai), G. Budrikienė, V. J.

M.
Waterbury, Conn.

Strižauskienė prisiuntė $130. Aukojo sekami: 
Joe Staniulis (Torrington) ............... $41.00
Wm. Jakubonis .............
W. Duda (Woodbury) ...
M. Daugis (Beacon Falls)
B. Marcinionis ...............
A. Ablazienė ..................
A. Raskauskas ...............

26.00 
11.00 
11.00 
10.00 
7.00 
6.00 
6.00 
2.00 
2.00 

F. Vaičaitis, Waterbury, 
Tor-

Oakville,

V. Adomaitis ....
V. Maraškauskas

$1: Nora Kvedaras,
J. Matusevičius, W. Kelmei, F. Kemežis,

Conn.; V. Žiūraitis, J. Žiūraitis,

Po 
Conn.; 
rington, 
Conn.; Mary Rinkus, Thomaston, Conn.

Chicago, UI.
Liepos 26 d., kai buvau Laisvės įstaigoj, man vienas 

darbininkas aprodė visą namą, mašinas ir spaustuvę, tai 
labai nuoširdus darbininkas, matyt, jis myli Laisvės 
spaustuvę, jis man labai patiko.

Nu, kad Laisvė išgyveno 50 metų progresyvių lini
joj, tad man norisi pasveikinti Laisvę su vienu doleriu 
už kiekvienus metus. Lai Laisvė gyvuoja dar 50 m., kad 
neiškryptų iš progresyvių linijos.

Ilgiausių metų Laisvei ir jos štabui! čia randate čekį 
sumoje $50, kurį prisiunčia per Joną Jušką, richmond- 
hillietį. Stanley Kaston, Chicago, Ill.

Daugiau aukų gauta sekamai:
Moterų klubas (per V. Kvetkas), 

Cambridge, Mass......................
M. Paliepienė, Philadelphia, Pa.............
H. Martin, Hileah, Fla...........................
S. Vaičiulionienė, Chicago, Ill................
J. ir F. Deltuvai, Baltimore, Md...........
Svogo Brolis, Manchester, Conn.........
Barbara Gegžnas, Philadelphia, Pa. ..
Veronika Wasiloski, Philadelphia, Pa.
A. šešelgis, Chicago, Ill.........................
Geo. Šidlauskas, Yucaipa, Calif.............
Frank Vąraška, Hollywood, Calif. ...
Alice Gegžnas, Philadelphia, Pa...........
Jonas Steinys, Farmingdale, L. I..........
B. Samoska, Orlando, Fla......................
Mrs. C. Chuberk, San Antonio, Texas-.
A. Ruseckas, Kenosha, Wis...............
Adomas Dagys, San Francisco, Calif. .
Marytė, Verdun, Canada .. . ..................
J. Bujavičius, Manchester, Conn...........
J. Benekeraitis-Baker, Vallejo, Calif. .
M. Povilaitis, Denver, Colorado .........
A. Kandraška, Scranton, Pa..............
John Zabotko, San Bernardino, Calif. .
J. Čeponis, LaSalle, Canada .........
Po $1: J. Paulauskas, Peely, Pa.; F. Gricius, B. Mi

kalauskas, Rochester, N. Y. ; V. Maurukas, M. Čer
niauskienė, Ona Overaitis, F. Tamašaitis, Shenandoah, 
Pa.; A. Liokoitis, Verdun, Canada; A. Arbačiauskienė, 
Minersville, Pa.; G. Januška, Baltimore,Md.; J. Seniaus- 
kas, Scranton, Pa.; A. Bakšys, N. Billerica, Mass.; B. 
Bernotienė, Worcester, Mass.; P. Link, Shenandoah, Pa.

$15.00 
12.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00

Vajininkų miestai su aukomis stovi sekamai
Brooklyn, N. Y................
Chicago, Ill. ..................
Waterbury, Conn .........
Lawrence - Lowell, Mass
Chester, Pa......................
Hartford, Conn................
Plymouth, Pa...................
Scranton, Pa.....................
Los Angeles, Calif...........
Paterson, N. J. .............
Philadelphia, Pa...............
San Francisco, Calif.
Detroit, Mich....................
Great Neck, N. Y..........
Miami, Fla........................
New Britain, Conn.........
Pittsburgh, Pa.................
Rochester, N. Y..............
Elizabeth, N. J................
Bayonne, N. J. ............

$400.00 
275.00 
233.00 
209.80 
202.00 
164.00 
163.00 
148.10 
135.00 
125.00 
123.00 
116.00 

. 98.35 
,. 98.00 
. 89.00 
. 88.00 
. 84.50 
. 82.00 
.. 80.00 
. 78.00

ŠVENTE ŠVENTE
Sveikas, Vilniau, mieste slaunas! 
Senas tu, bet visad jaunas— 
Tavo aikštės, tavo gatvės 
Pilnos džiaugsmo ir jaunatvės. 
Kur beeisi, bekeliausi 
Linksmos dainos glosto ausį. 
Štai ir mūsų Tamošiukas, ' 
Kaip vijurkas Vilniuj sukas. 
Nori jis visur suspėti, 
Ir išgirst, ir pažiūrėti, 
Kaip dainuoja, kaip vaidina 
Ir savieji, ir kaimynai.
O, be to, agitbrigadoj 
Jis ir pats išstoti žada. 
Tamošiukas .vaikštinėjo, 
Bet visur pribūt nespėjo, 
Ir kada pietų sulaukė, 
Pasistiprint vyras traukė.

AUTOMATAI

Automatinė valgykla, 
Automatai čia iš stiklo. 
Šmakšt, dešrą imk su duona. 
Įmetei žetoną kitą— 
Imki šokolado plytą.
O jei atsigert troškina— 
Automatas pilsto vyną, 
Pilsto sultis, pilsto alų— 
Gerk nors tūkstantį bokalų. 
Vyras visko paragavo 
Ir į gatvę iškulniavo. 
Apsidairė—vėl naujovė— 
Keistas automatas stovi,— 
Jis prekiauja atvirukais... 
Susimąstė Tamošiukas: 
Reikia kelis įsigyti 
Ir į kaimą parašyti, 
Koks gražus senelis Vilnius, 
Kai šaunių dainorių pilnas, 
Kad visur visi dainuoja, 
Na ir kaip jis pats gyvuoja... 
Ima trisdešimt kapeikų 
Ir į skylę kišti taiko.
Bet pilietis štai prišoka: 
—Bus, vyruti, šičia juoko. 
Čia, brolau, kapeikas ryja, 
Net milicijos nebijo;
Į šį vagį geležinį 
Aš jau sukišau penkinę... 
Bet mėgina Tamošiukas— 
Gal iškris jam atvirukas. 
Kišo, spaudė mūs Tamošius, 
Sudaužyt mašiną ruošės, 
O kai penkrublio neliko 
Repeticijon išvyko...

SUVENYRAI

Suvenyrai, suvenyrai! 
Perka moterys ir vyrai! 
Tamošiukas pagalvojo 
Ir tuojau į eilę stojo— 
Suvenyrinę skarelę 
Pirks jis mylimai mergelei, 
O, be to, kokį drambliuką 
Dar nupirks jai Tamošiukas. 
Tamošiukas pastovėjo, 
Pagaliau ir jo -eilė priėjo. 
Kiša galvą jis prie lango, 
O už lango viskas brangu: 
Nosinaitę ar skarelę 
Net ir molinį puodelį 
Nori pirkt—šimtinę trauki 
Ar tuščiom namo keliauki. 
O dramblys—argi ne dyvas,— 
Tiek kainuoja tarsi gyvas! 
Apsirūpinęs ženkliukais 
Eina mūsų Tamošiukas...

MENINĖ AGITBRIGADA

Stovi scenoje Tamošius, 
Duoti garo pasiruošęs.

* Tinginėliams, niekadėjams, 
“Suvenyriniams” kūrėjams... 
Mes dainuoti jo paprašėm, 
Ką dainavo—tą užrašėm: 
“Mūs kolūky linksma, gera, 
Puikūs derliai laukuos šnara. 
O bekonus mūs pilvūzus 
Nupenėjo kukurūzais! 
Tarsi balnas pas mus kumpis. 
O skilandis kaip1 trys klumpės, 
Žemę dešromis apjuostum, 
Jūras lašiniais apvožtum, 
O jei sūrius suštatytum— 
Nuo viršaus žvaigždes raškytum”!.. 
Ir užtraukė dar Tamošius 
Scenoj,, linksmas, atsilošęs: 
“Nors gėrybėm šiom nesninga, 
Bet kas metai jos vis pinga. 
O pas jus dramblys gipsinis 
Brangus, būtų jis auksinis”... 
Salė ūžė, salė plojo, 
Net ant rankų jį nešiojo.
O po to ir premijavo, 
Kad teisybę padainavo.

VINGIO PARKAS
Nukeliauk į Vingio parką— 
Pamatysi didžią arką. 
'Čia žmonių gal milijonas,
Šventiški visi, malonūs, 
Išsipustę, pasipuošę, 
Švęsti šventę pasiruošę. 
Vingio parkas subangavo, 
Kai prie arkos uždainavo 
Apie laimę ir draugystę, 
Apie Lietuvos jaunystę, 
Apie šviesų mūs rytojų, 
Į kurį šalis žygiuoja.
O kai šokt vejoj pradėjo,— 
Rodos, žemė sumirgėjo.
Buvo linksma, poros sukos, 
Šoko, trypė Tamošiukas.
Ką patyrė, ką regėjo— 
Viską jis dainon sudėjo.

P. Masčius

Atėjo ruduo
Atėjo ruduo,
Sušalo vanduo;

Gėlelės ir medžiai nuvyto;
Jų lapai nugelto, nukrito;
Paliko tik šakos ir stiebai.

O vėjas žiaurus
Nešioja, lapus

Ir veidą tau nuolat galanda, 
Į kūną per drapanas lenda,—< 
Ir saugotis reikia jo labai!

Paukštelių gražių
Nebėra ir ją,

Tiktai dar žvirbliukas vis tupi, 
Mat, lėkti kitur jam nerūpi, 
Bet liūdnas, pašiurpęs ir jisai.

Bet čia' gi matai,
Sezonas tiktai,—

Pavasario laikui atėjus
Ir orui šiltam prasidėjus,
Vėl gėlės žaliuos, žydes gražiai.

Bet štai kur bėda
Ir tvarkai gėda,

Kad vargšas negali darbo gauti, 
Kad šeimai jo reikia badauti, 
Ir kad šaltį kenčia jo vaikai.

Jonas Juška

60.00
56.00

ultragarsas
Harrison - Kearny, N. J 
Brockton, Mass................
New Haven, Conn...........
Baltimore, Md..................
Cambridge, Mass.............
Easton, Pa. ..................
Cliffside Park, N. J. ... 
Newark, N. J..................
So. Boston, Mass......... . .
Plymouth, Pa................. .
Mexico, Me.......................
Cleveland, Ohio ...........
Norwood, Mass................
Shenandoah, Pa.
Auburn, Me............. .........
Binghamton, N. Y...........
Worcester, Mass........... ..
Nashua, N. H..................
Hudson, Mass. . . . .........

35.00 
29.00 
17.00 
11.00 
10.00 
9.00 
7.00 
7.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 

_ RumfdjĮ^^^ ..
Gražiai gą^aplė ^pr^riutųeratų į Lietuvą. Pavieniai, 

kurie užrašys naują pfrdn'umeVatą savo pažįstamiems ar 
giminėms, tai jų miesto vajininkai gaus kreditą. Vajaus 
užbaigoje viršminėtų miestų vajininkai gaus pūnktų už 
pažymėtas sumas.

Dėkingi vajininkams už pasidarbavimą, ir tiems, 
kurie taip nuoširdžiai remia savo laikraštį.

Laisvės Administracija

augalų

Joaną Jaskelevičiūtę- 
Navasinskienę prisiminus

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
pavalgydino ir po kelių va
landų pasikalbėjimo su juo, 
ji paprašė, kad pastarasis 
daugiau pas ją nesilankytų. 
Prie tokios išvados ji priė
jo po to, kai išgirdo, kad 
jos giminaitis buvo aktyvus 
antiliaudinių grupių Lietu
voje dalyvis, kai ji sužinojo, 
jog vokiškosios okupacijos 
metu jos giminaitis prisidė
jo prie lietuvių tautos en
gimo ir grobimo, jis buvo 
vokiečių žandaru Vilniuje.

Kai tik pasibaigė antra
sis pasaulinis karas ir vėl 
buvo atkurta Tarybų val
džia Lietuvoje, Joana visą 
laiką kalbėjo, kad ji nori 
pamatyti išsivadavusią T. 
Lietuvos liaudį, kad ji nori 
pasikalbėti su savo kaimo 
ir apylinkės gyventojais. 
Jai labai patiko Tarybų 
valdžios pastangos perkelti 
nederlingų Dzūkijos vieto
vių gyventojus į Klaipėdos 
kraštą, kitus į Suvalkiją. 
Jai patiko ir tai, kad Dzū
kijos Jaukuose pasirodė 
šimtai traktorių ir kitų že
mės ūkio mašinų, atėjusių į 
pagalbą ir jos gimtojo kai
mo gyventojams. Ypatin
gai ji džiaugėsi, kad jos 
pažįstamų šeimų vaikai iš
ėjo mokslus ir dirbo liau
dies labui savo gimtajame 
krašte.

1959 metais Joana, būda
ma jau ligonis ir gulėdama 
ligoninėje, sužinojo, jog 
pirmoji Amerikos lietuvių 
darbininkų grupė vyksta į 
savo senąją tėvynę susipa
žinti su jos gyvenimu, pa
simatyti su savo giminėmis. 
Dideliu jai liūdesiu buvo 
negalėjimas įsijungti į šią 
grupę. Tačiau ji tikėjosi 
pasveikti ir į Tarybų Lie
tuvą nuvykti, sekančiais, 
tai yra 1960 m. minint ta
rybų valdžios dvidešimties 
metų sukaktį.

^Nuvykusi aš kiek galė
dama prisidėsiu prie savo 
gimtojo kaimo ir apylinkės 
mokyklų, klubų, skaityklų, 
kapinių ir kitų visuomeni
nio pobūdžio įstaigų pagra
žinimo,” sakė ji.

Tam tikslui ji buvo išsky- r’ 
rusi ir dalį savo rankomis 
uždirbtų santaupų.

Nuvykusi į Lietuvą ji 
tikėjosi pasikonsultuoti su 
gydytojais, patikrinti savo 
sveikatą. Tačiau 1959 me
tų rudenį, lapkričio 14 die
ną, mirtis neleido jai reali
zuoti jos svajonės, bent se
natvėje pamatyti savo gim
tąjį kraštą ir pasidžiaugti 
nauju, darbo žmonių sukur
tu gyvenimu.

Joanos asmenyje pažan
gieji JAV lietuviai ir apla
mai darbo žmonės neteko 
doros darbininkės, sąmo
ningos darbininkų klasės 
narės, jautrios skriaudžia
mųjų reikalų gynėjos.

Minėdami Joanos mirties 
metines pažangieji JAV 
lietuviai reiškia gilią už
uojautą jos vyrui Vitui Na- 4. 
vasinskui.

Gerbdamas savo žmonos 
atminimą ir vykdydamas 
paskutinius jos pageidavi
mus aplankyti Randamonių 
kaimą ir prisidėti; prie šio 
kaimo ir apylinkės visuo
meninio pobūdžio įstaigų,— 
kapinių, mokyklų, klubų, 
skaityklų, ligoninių, — pa
gražinimo ir tobulinimo,— 
Vitas Navasinskas ateinan
čiais metais ruošiasi vykti 
i Tarybų Lietuvą ir Dzūki
ją. Ten nuvykęs jis savo 
akimis įsitikins, jog jo ir jo 
žmonos dovana dzūkų kraš
tui pasitarnavo darbo žmo
nių reikalams.

Nuvykęs į Tarybų Lietu
vą ir Dzūkiją, Vitas Nava
sinskas ras nauj^ gyveni
mą, apie kurį jis ir jo žmo
na Joana svajojo. 4

Nuvykęs į Tarybų Lietu
vą Vitas Navasinskas susi
lauks didžiausio nuoširdų-J 
mo ir padėkos iš dzūkų ir 
visos lietuvių tautos, kurios 

i kovą prieš išnaudotojus jis 
ir jo žmona visą laiką rė-

• mė savo kukliomis' darbi-
• ninkiškomis santaupomis.

Dzūkijos sūnus, ■ 
Amerikos lietuvių t 
darbininkų turistinės 
grupės dalyvis.

York
m. rugp. 26 d.

New
1960

Apie žmogaus augimų 
ir jo mažėjimą

Derlių didina

Efektyvų būdą 
derliui padidinti surado Vi
sasąjunginio augalininkys
tės instituto moksliniai dar
buotojai. Jie pasikvietė į 
talką fiziką, būtent — ult
ra garsą. Prieš sėją grūdus 
paveikus ultragarsu, page
rėja jų daigumas. Augalas 
vystosi sparčiau, ritmiš- 
kiau. Pavyzdžiui, ultragar
su paveiktų linų derlius bu
vo du kartus didesnis, o 
bulvių — pusantro karto. 
Įdomu, kad ultragarso pa
veikti pomidorai užmezga 
žymiai daugiau vaisių, ku
rie prinoksta dešimt—dvy
lika dienų greičiau.

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

Hartford, Conu.
Petras Gi raiti s, mūsų ge

ros veikėjos Onos Giraitie- 
Daugiausia vaikų gimsta’nes vyras, sunkiai susirgo.

1 pėdos ir 8 colių ilgio. Už Randasi St. Frances Hospi- 
dvidešimties metų jų dau- x-x °------ -------XjL1 J
guma jau būna tris kartus 
ilgesni, negu jie gimė, tai 
apie 5 pėdų ir 8 colių aukš
čio.

Bet žmogus vis dar auga. 
Kai kurie sustoja augę su
laukę 25 metų amžiaus, o 
kai kurie auga net iki 40 
metų amžiaus. Supranta
ma, po 20 metų auga labai 
pamažu.

Po 40 metų amžiaus žmo
gus jau ne auga, o trau
kiasi, tai yra, darosi že
mesnis. Tada su kiekviene- 
riais 10 metų jo kūnas su
mažėja viena dešimtąja da
limi colio.

Kodėl po 40-ties metų 
žmonės eina mažyn? Todėl, 
kad jų sąnariuose, o ypa
tingai nugarkaulyje kremz
lės traukiasi, tai ir žmo
gaus kūnas trumpėja.

Vaikai vasarą du kartu 
greičiau auga, kaip žiemą. 
Kiekvienas žmogus ryte yra 
aukštesnis, negu jis būna 
vakare. Naktį jo kremzlės 
pasilsi, atsileidžia ir žmo
gaus kūnas pasidaro ilges
nis. Per dieną jos pavargs
ta ir žmogus sumažėja.

4 p. ~ Laisvė (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 25, 1960

tai. Smagu pranešti, kad 
jo sveikata eina geryn ir 
aplankyti jį jau galima. 
Linkiu jam pasveikti.

Laisvės choras padarė 
gerą tarimą pasveikinti 
“Laisvės” 50 metų sukaktį 
su 100 dol. ir Urugvajaus 
“Darbą” su dešimt dol. II-, 
giausių metų abiem laikraš
čiams ir Laisvės chorui.

H. Svečias sveikina Jubi
liatę “Laisvę” su $50, taip
gi Petras ir Ona Giraičiai 
su $5, viso $165.

Laisvės choras važiuoja į 
Worcesterį, Mass., lapkr. 27 
d. Busas išeis 12 v. dieną 
nuo 157 Hungerford St. 
Hartfordiečiai, kurie mylit 
išgirst gerą koncertą, pra
šomi važiuot su mumis kar
tu, už prieinamą kainą.

Liet. Moterų klubo pa
rengimas pavyko gerai. Di
delis ačiū šioms draugėms 
už dovanas visokiu maistu: 
O. Išilkienei, A. Latvėnienei, 
A. Dagilienei, L. Butkevi
čienei, L. Žemaitienei, M. 
Lukštienei, E. Teisler,. M. 
Raulinaitienei, V. V a S i- 
liauskienei, V. Kazlau ir S. 
Yurkiūnui (iš New Bri- 
tain). V.K.



Los Angeles, Cal.
PARENGIMAI, 

., SUSIRINKIMAI 
IR STREIKAI

Lapkričio 6 d. įvyko lie
tuvių moterų “Grandmas 
Klubo” sambūris su pietu
mis “Mildos” naudai, kaip 
pirmininkė Adelė Zix pa
reiškė. Paprastai, šio klu
bo parengimus publika aps
čiai lankydavo, tačiau šį 
kartą nedaug susirinko,, gal 
dėl lietaus, kurio prieš pat 
įvykį kiek iškrito. O gal, 
kad buvo rengiamas tik sa
vaite prieš įvyksiant filmų 
iš Lietuvos rodymui. Pie
tumis publika buvo paten
kinta.

Lapkričio 13 įvyko LLD 
145 kuopos pietūs ir naujų 
filmų iš Lietuvos rodymas. 
Publikos atsilankė daugiau 
negu paprastai, bet daug 
mažiau kaip prieš metus 

*13i ko rodant pirmą kartą. 
Tada neturint patyrimo, 
įvyko daug netikslumų, ko, 
matyti, publika nepamiršo. 
Be to, pirmą kartą filmai 
buvo naujenybė, o dabar su 
jais jau pradedama apsi
prasti. Tačiau šį kartą pa
veikslai išėjo nuostabiai ge
rai, nors balsas buvo neper- 
aiškus. Rodyta sekanti fil
mai: “Tarybų LieRiva,” 

• “Nemuno žiotys,” “Yra ša
lis,” “Viename kolūkyje” ir 
“Neringa.” Paveikslai iš 
pat pradžios užkariavo žiū
rovų smalsumą ir simpati
jas. Kėlė pasige r ė j i m o 
jausmus taip žymūs meno 
šedevrai, ir gilų įspūdį pub
likoj padarė, matant į trum
pą laiką sukurtą tokį kil- 
tingą meno židinį. Pavaiz
davo buvusius smiltynus ir 

^pelkes, kur dabar žaliuoja 
jauni miškai, parkai ir bu
joja javai, kur traktoriai ir 
kombainai dūzgi&ls‘iW stie
piasi į padanges statybos 
kranai ir industrijos kami- 

. nai, kur buvęs kumetis ima 
vadovavimo vairą ir kar
vių melžėja, bekonų šėrė
ją dalyavuja socialistinės 
šalies kūryboj.

Tarpais M. Pūkis aiškino 
paveikslų reikšmę. Publika 
viskuo buvo pasitenkinus.

Prie šio kultūrinio sam
būrio surengimo triūsu pri
sidėjo: M. Pūkis, J. ir M. 

( Demenčiai, G. Bern o t a s , 
Agnes Grigaitienė, kuri au
kojo ir svarą kavos, ir S. 
F. Smith. O. Bernotienė 
gėlėmis padabino stalus. 
Visoms ir visiems kuo pri- 
sidėjusiems prie šito žygio 
LLD 145 kuopa taria nuo- 

. širdų ačiū.

Kita pramoga — “Lais
vės” jubiliejaus atžymėji- 
mui — įvyks apie vidurį 
sausio mėnesio.

SUSIRINKIMAI
Gruodžio 11 d., 11 vai. 

ryto, įvyks LDS 35 ir LLD 
145 kuopų priešmetiniai 
susirinkimai, paprastoj vie
toj 1359 W. 24th St. Bus 
renkamos valdybos ir kitų 
svarbių visuomenę ir kuo
pas liečiančių reikalų, — 
svarbu kiekvienam atsilan
kyti.

LOS ANGELES 
MIESTAS—PĖSČIAS
Lapkričio 16 d. sustrei

kavo Metropolitan Trans
portation Authority mecha
nikai, kas suparal y ž i a v o 
bUsų ir gatvekarių kursa- 
vintą. Po poros dienų pa- 

‘ siūlytas naujas kontraktas, 
bet didžiuma balsų unijos 
atmestas. Radosi ir streik
laužių, — tai priemiesčių 
privačių savininkų busai. 
Publika laikosi bešališkai.

Šakalių Žemaitis

ROCHESTER, N. Y
Rochesterio lietuvių 

taradaika
Mūsų taradaika yra smar

kesnė už visų lietuvių kolo
nijų taradaikas. Virš metai 
laiko po karčiamas ir klu
bus lakstydama pradėjo 
garsintis, kad ji važiuos į 

ir pagaliau
gavo leidimą važiuoti su 
trečia lietuvių turistų gru
pe. Pirm išvažiuojant į 

Lietuvą. Na,

Lietuvą, pasikvietė savo vi- Į f .. T* ’
sus kamarotus pas save į J1. raat® ^barhneje Lie- 
svečius ir gerai Pavaisino k daLrtinįe
ant galo pasakė, kad ji, kai r ’. . , . J

Sekančio

sugrįš iš Lietuvos, parveš 
visas naujausias žinias ir 
pasakys visą teisybę apie 
Lietuvą ir kaip Lietuvos 
žmonės gyveną.
nedėldienio rytą pasikeliu 
n klausaus lietuviško radi- 
jušo. Ten irgi garsina, kad 
mūsų “garbinga” ponia 
Zlotkiepė išvažiuoja į Lie
tuvą ir parveš visas teisin
gas žinias apie mūsų brolių 
ir seselių gyvenimą Lietu
voje.

Na, dabar mes visi ir 
laukėme akis išpūtę, kada 
mūsų “garbinga ponia” su
grįš iš Lietuvos.

Bet vieną dieną pasklista 
“žinios” tarp Rochesterio 
lietuvių, kad mūsų ponią 
Zlotkienę Maskvoje uždarė 
į kalabuškę ir neįleis į Lie
tuvą. Kalbų buvo visokių. 
Vieni sakė, kad ponia vežė
si daug šimtinių prisikišus 
į kišenes; o kiti sakė, kad 
daug prieškomunis t i n ė s 
propagandos vežėsi. Bet 
mums dipukams buvo ne
svarbu, už ką ponią Zlot
kienę uždarė į kalabuškę; 
bet mums svarbu buvo, kad 
mūsų teisybė buvo. Nes mes 
pirma išvažiuojant poniai 
Zlotkienei sakėme, kad jos 
į Lietuvą neįleis. Bet mūšų 
neilgas buvo džiaugsmas. 
Už keletos dienų ponia 
Zlotkienė prisiuntė savo vy
rui Zlotkui gromatą jau iš 
Lietuvos. Gromatoje yra 
aprašyta, kad kelionė buvo 
sėkminga iki Maskvai, 
Maskvoje pernakvojo vie
ną naktį ir išvažiavo į Vil
nių. Bet svarbiausiu jos 
nusistebėjimu buvo, kad 
Maskvoje ne tik niekas ki
šenių nekratė, bet ir į ba
gažą nepasižiūrėjo.

Vilniuje išbuvus keturias 
dienas, ji išvažiavo pas sa
vo gimines ir pažįstamus. 
Ponas Žlotkus pirmiausiai 
atnešė savo moters laišką 
mums dipukams pasiskai
tyt. Žinoma, tas mums ne
labai patiko; bet ką pada
rysi, kad mūsų pranašavi
mai neišsipildė. Dabar 
mums nieko daugiau nebe
liko, kaip tik laukt, kolei 
ponia Zlotkienė sugrįš ir 
papasakos geresnių įvykių.

Na, pagaliau, už mėnesio 
laiko ir sugrįžo iš didžios 
kelionės ponia Zlotkienė. 
Sugrįžusi Zlotkienė pir
miausia nubėgo pas pran
ciškonų organo “Darbinin
ko” reporterį (atsiprašau, 
mes jį vadiname peckeliu) 
poną Čipinskį, na, ir pripa
sakojo visokių pletkų. Po
nas Čipinskis griebėsi tuoj 
plunksnos ir prakaitavo čie- 
lą savaitę, kolei pripeckojo 
per tris numerius pranciš
konų organo “Darbininko”. 
Aš nekartosiu to, kas. pran
ciškonų organe “Darbinin
ke” buvo pripeckota,' nes 
Rochesterio visi lietuviai 
jau žino. Bet noriu paaiš
kint, kas per vienas yra 
tas “Darbininko” peckelis 
ponas Čipinskis.

Mes, dipukai, kai tik pra
dėjome atvažiuot į Roches- 
terį, tai ponas Čipinskis 

mums prisistatė kaipo di
delis žinovas. Bet vėliau 
sužinojome iš vietinių lie^ 
tuvių, kad ponas Čipinskis 
niekas nėra daugiau, kaip 
melagis ir pletkininkas. To
dėl mes jį tokiu ir paliksi
me.

Bet poniai Zlotkienei vie
no Čipinskio neužteko. Ji 
atbėgo į dipukų susirinki
mą ir geruoju įsiprašė, kad 
jai lestumėm papasakot,

Lietuvoje viskas purvina, 
viskas prasmirdę; arkliai, 
karvės, kiaulės ir visi kiti 
gyvuliai guli vandenyje, 
nes neturi kur sausos vie
tos atsistot. O žmo n ė s 
vaikščioja apiplyšę ir pur
vini, nes neturi vandens 
nei drapanom išsiskalbt, 
nei patiems nuspraust. Mes 
besiklausydami ponios Zlot- 
kien.es plepalų, net už pilvų 
susiėmę pradėjome juoktis. 
Nuostabu, kad Rochesterio 
lietuvių kolonijoj atsiranda 
tokių, kaip ponia Zlotkie-* 
nė ir ponas Čipinskis.

Taradaika buvo, taradai- 
ir pasiliks.

Viena iš dipukų
k a

bu

Lawrence, Mass.
Operete “Išeivis”

Lapkričio 6 d. čionai 
vo suvaidinta operetė “Išei
vis”. Ją suvaidino Aido cho
ras iš Worcesterio, vado
vystėje savo gabaus moky
tojo Jono Dirvelio. Visi la
bai gerai vaidino. Pianu 
skambino Helen Smith (Ja
nulytė). Pasibaigus vaidi
nimui, mokytojas Dirvelis 
visus aktorius perstatė pub
likai. Publika karštai’ jiems 
padėkojo delnų plojimu.

Operetė labai patiko. 
Kiekvienas prisiminė savo 
iškeliavimą iš Lietuvos į 
Ameriką, jaunystę, su sa
vaisiais atsiskyrimą. Dau
gelis braukė ašaras...

Po vaidinimo lošėjai ir 
taip daugelis svečių nuvy
kome į Maple Parką, kur 
lošėjams buvo paruošta už
kandžiai. Pavalgę, jie tuoj 
uždainavo. Jų išlavintais 
balsais susidomėjo net kita
taučiai, kurių parke buvo 
ir stebėjosi išsilavinimu.

Šis suvaidinimas operetės 
ilgai pas mus pasiliks at
mintyje. Didelis dėkui lošė
jams, jų mokytojui ir pub
likai už atsilankymą.

Lapkričio 13 d. draugas 
Jonas paminėjo savo gimta
dienį. Jis jau įžengė į 73 
metus amžiaus. Linkiu su
laukti dar daug gimtadie
nių.

Užbaigęs Maple Parke 
darbą mano aplankyti New 
Yorke savo pusseserę. Sa
kė, kad važiuos sausio mė
nesį, tai galės dalyvauti ir 
“Laisvės” šėrininku suva
žiavime. Geras sumanymas.

Mirė Lietuvių tautiškos 
parapijos, nepriklausomos 
nuo Romos, kunigas Albi
nas E. Bakūnas. Lawrence 
išbuvo 22 metus. Jis pir
miau buvo Romos katalikų 
kunigu, bet nuoRomos atsi
sakė ir kunigavo nepri-^ 
klausomoms bažnyčioms.

Jis savo kunigiškas par
eigas atlikdavo, o į politiką 
nesikišo. Lietuvos priešai jį 
kvietė į neva “Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą”. 
Kunigas jiems atsakė, kad 
dabartinėje Lietuvoje jis 
nebuvo ir nežino kaip Lie
tuvos žmonės nusistatę lin
kui esamos santvarkos ir 
valdžios. Jo toks nusistaty-

Tn£SA' nepatiko ‘keleiviniams 
ir smetoniniams.

Parapijiečiai susila ūkė 
naujo kunigo, tai Juliaus 
Kaspariūno. Jis-gimęs Lie
tuvoje, seminarijoje mokėsi 
Vokietijoje, o į Jungtines 
Valstijas atvykęs dar mo
kėsi Chicagoje, vėliau kuni
gavo Wilkes-Barre, Pa.

Buvau nuėjęs į bedarbių 
užsiregistravimo raštinę. 
Žmonių tiek daug niekados 
pirmiau nemačiau. Išeina, 
kad nedarbas mūsų šalyje 
padidėjo, nepaisant kalbų 
apie jo “mažėjimą”.

S* Penkauskas

Yucaipa, Calif.
Lapkričio 16 d. Jonui ir 

Barbutei Morkevi č i a m s 
draugai surengė 50-tų metų 
vedybines sukaktuves Ame
rican Legion svetainėj. Jo
nas, atrodo, dar gali su
laukti ir deimantinio jubi
liejaus, o Barbutės sveika
ta pakirsta.

Pokyly dalyvavo beveik 
visi Yucaipos lietuviai, dar 
ir iš Los Angeles atvažiavo 
trys mašinos draugų. Mat, 
Morkevičiai moka sugyvent 
gražiai su visais. Jonas ir 
Barbutė progresyviai žmo
nės, visą gyvenimą skaitė 
darbininkų spaudą, pri
klausė prie pažangių orga
nizacijų ir gerokai pasidar
bavo dėl jų. Dar ir dabar 
Jonas moka gražiai pakal
bėti apie darbininkų spau
dų, jis ir man įkalbėjo už- 
sirašyt laikraštį “Laisvę”

Morkevičiai gerokai pa
važinėjo po šią šalį. Iš Lie
tuvos atvažiavo į Chicagą, 
ten abu ir apsivedė, ilgokai 
pagyvenę Chicago j, išvažia
vo į Rochester, N. Y. Ten 
irgi dirbo sunkiai visokius 
darbus, daugiausia siuvyk
lose. Mat, Jonas iš Lietuvos 
atvažiavo siuvėjas. Vėliau 
prie Rochesterio įsigijo ūkį. 
Barbutė viena vedė ūkį ir 
sunkiai dirbo, o Jonas dirbo 
siuvykloj. Pagaliau Barbu
tei sveikata išsisėmė, ant 
senatvės atvažiavo į Cali- 
forniją Oaklandan. Vėliau, 
dėl geresnio klimato, persi
kėlė į Yucaipą. Iš čia jau 
žada niekur nebevažiuot, 
tad linkime jiems geriau - 

sveikatos ir pasiseki-sios
mo.

M. Mack

Cleveland, Ohio
Clevelando Liet. Moterų 

klubas turėjo susirinkimą. 
Atsilankė gražus būrelis 
narių ir svečių. Klubo pir
mininkė A. Palton pakvie
tė nares atsistojimu pa
gerbti mirusią klubo užra
šų raštininkę Malviną 
Plaush. Laikinai velionės 
pareigas apsiėmė eiti A. 
Mack.

Parengimo komisija pra
nešė, kad ruošiasi prie žais
lų vakaro. Stasei, O. Bag- 
don ir B. Mukulūnas įteikė 
tam tikslui gražių dovanė
lių.

Pranešta, kad O. Micel 
jau grįžo iš ligoninės. Iš
rinkta komisija atlankyti 
V. Kuzmickienę. Nutarta 
pasiųsti korteles su linkėji
mais sergančioms drau
gėms, kurios negali daly
vauti. Pranešta, kad O. 
Bombulienė sveikatos pa
taisyti išvyko į saulėtą .Flo
ridą. Nutarta pasiųsti do
vanėlę sunkiai sergančiai 
narei Nelei Ginienei į Yu- 
caipą, Calif.

įstojo į klubą Kaziūnė 
Karsok.

Nutarta turėti metines 
vaišes ir apsikeist dovanė-

Philadelphia, Pa
PARENGIMAS
SU DAINOMIS

šių metų paskutinis pa
rengimas, koncertas Su dai
nomis, įvyks šeštadienį, 
gruodžio 10-tą sevtainėje 
1150 North 4 St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. J šį pa
rengimą yra užkviesta ir 
pasižadėjo dalyvauti Aido 
choro moterų kvartetas, 
Elena Brazauskienė ir ki
ti. Mes esame pasiilgę gra
žių dainų.

Na, ir šiame parengime 
turėsime progą pasiklausy
ti tų dainų, kurias mūsų 
broliai ir sesės dainuoja 
Lietuvoje. Tik prisiminki
me liepos mėnesio parengi
mą, kuriame dainavo Aido 
Choras ir kokį įspūdį 
susirinkusi publika gavo! 
Šis parengimas bus vienas 
iš tų žavėjaneių. Prisimin
kime ir tą, kad šiame pa
rengime prisiminsime ir 
mūsų “Laisvės” auksinį ju
biliejų. “Laisvės” skaity
tojai pasižymėkite dieną ir 
pasakykite savo kaimy
nams, kviesdami ir juos 
dalyvauti.

Philadelphijos ir apylin
kės lietuviai kiekviena šeš
tadienį pasiklauso lietuvių 
radijų. Juos veda du atski
ri žmonės ir tuo pačiu lai
ku. Vienas pasibaigia, ki
tas prasideda. Paskutinis 
yra bendruomenės. Pasku
tinio pranešėjo lietuvių kal
ba aiškesnė, bet dainos, 
kaip vieno., taip ir kito, 
daugumoje plokštelės. Daž
nai būna kalbų, ypatingai 
jų buvo prieš prezidenti
nius rinkimus.

Philadelphijoje 37-ios li
goninės peų savaitę laiko 
veltui tyrinėjo cukraligę. 
Vietos spauda ragino gy
ventojus patikrinti savo 
kraują, ar neturi šios įky
rios ligos simptomų. Sa
koma, kad šioje šalyje yra 
vienas milijonas ir pusė 
žmonių, šia liga sergančių, 
ir vienas ir pusė milijono 
nežino, kad jie turi cukri
nę ligą. Vėliau teks patir
ti, kiek vietos gyventojų pa
tikrino savo sveikatą.

1959 metais Pennsylvani- 
jos valstijoje du milijonai 
piliečių lankėsi vals t i j o s 
parkuose. New Yorko vals
tija su savo parkais ir jų 
lankymu pralenkia visas 
šios šalies valstijas. Kali
fornijos ir Pennsylvanijos 
valstijos yra lygiomis par
kais ir jų lankymu. Penn
sylvanijos valstijai lėšuoja 
kiekvienas lankytojas 16 
centų. Tokį apskaičiavimą 
paduoda parkų valdyba.

Didžiosios valgyklos turi 
įsitaisę didelius ir moder
niškus šaldytuvus šaltako- 
šei laikyti. Vienoje iš tų 
vienam darbininkui įėjus į 
vidų staigiai durys užsida
rė. Šaltis nepakenčiamas. 
Durų iš vidaus negali ati- į 
daryti, mirtis žiūri ir nėra 
išsigelbėjimo. Nelaiminga
sis su šaltakošės kenais mu
šė duris, ir nors antrameĮ 
aukšte girdėjosi bildesys, I 

lėmis, taip, kaip būdavo da
roma praeityje.

E. Apašeigienė paminėjo 
savo gimtadienį ir pavaiši- ( 
no nares su karšta arbata.!

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks gruodžio 8 d. Vi
sos narės kviečiamos atsi
lankyti, nes bus valdybos 
rinkimas ir turėsime kito-! 
kių svarbių reikalų. Prašo
me ir naujų narių gauti. 

A. R. 5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt, lapkr. (Nov.) 25, 1960

bet niekas nekreipė į tai 
dėmesio. Tik valandai pra
ėjus vienas iš darbininkų 
eidamas pro šalį išgirdo ir 
duris atidarė. Jau pusėti
nai sušalęs žmogus nuvež
tas į ligoninę. Sakoma, pa- 
gys.

Na, prisimena ir man pa
našus atsitikimas. Dirbant 
vienoje iš didžiųjų valgyk
lų ir įėjus į šaldytuvą šal- 
takošės paimti, netikėtai 
durys užsidarė. Išėjimo ki
to nebuvo. Durys iš vidaus 
neatidaromos. Paėmęs keną 
ėmiau duris mušti, balsu 
šauktis, ir tik praėjus ke
lioms minutėms pasitaikė 
inžinierius patikrinti šal
dytuvo šaltį, ir taip mane 
išgelbėjo.

Tik trumpas laikotarpis, 
kai važiuotės kaina buvo 
pakelta. Bet ir vėl sako
ma, kad ir vėl bus keliama. 
Važiuotės bosai sako, kad 
jeigu jie pakels uždarbį 6,- 
000 darbi ninku, tai bus 
priversti fėrą kelti. Jie tą 
sakė pirmiau, kada pakėlė 
nuo 20 iki 22 centų.

Pilietis

Washingtonas. — Food 
& Drug administracija už
draudė prie valgomų daly
kų vartoti “Red No. 1” da
žus, nes jie pavojingi svei
katai.

re,

FILMAI IŠ LIETUVOS
WORCESTER, MASS. — Gruodžio 2d., 7:30 vaka- 

Lie tuvių Salėje, 29 Endicott Street.
LEWISTON, ME. •— Gruodžio 3 d., 7-tą valandą

vakare, Lietuvių Švento Baltramiejaus Salėje, 387 Lis
bon Street.

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

CLIFFSIDE PARK, N.“ J. —Gruodžio (Dec.) 11-tą, 
3-čią vai. pa pietų. Svetainė: 235 Cliff Street.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Pai;k‘, N. Y.

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.

Lietuvių Meno Sąjungos 2-osios Apskrities

METINIS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lakričio 27 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuviu 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 šjuo 
koncertu mes apvaikščiojamo bei pagerbiame sėkmingai 
pravestą meninę veiklą 1960 metais.

Rengėjai

Perkūnija vandenyje
Įvairių uolienų bei mine

ralinių žaliavų smulkinimas 
iki šiol atliekamas įvairių 
tipų trupintuvuose bei ma
lūnuose, kurie yra masy
vūs, sunkūs ir sudėtingi. Be 
to, smulkinimo metu šie 
įrenginiai sunaudoja daug 
energijos. Naujas perspek
tyvas patogiam ir ekono
miškam uolienų ir mineralų 
trupinimui atveria Tarybų 
Sąjungoje išrastas smulki
nimo būdas aukšto dažnu
mo srovėmis.

Norimą sutrupinti uolie
ną įdedama į trupintuvą — 
tuščią metalinį indą. Ant 
uolienos uždedamas išlenk
tas iš varinio vamzdelio 
elektrodas. Įjungus srovę, ši 
nevienodai įkaitina įvairias 
akmens vietas, pastarosios 
nevienodai plečiasi, ir todėl 
asmuo bematant suskyla.

Tačiau norint dar labiau 
su smulkinti, tenka naudotis 
kitu būdu. Uoliena įdedama 
į indą su vandeniu. Įjungus 
srovę, tarp elektrodų šoka 
galinga kibirkštis. Iškro
vos pasekmėje vandenyje 
susidaro smarki smūginė 
banga, kuri suardo tarp 
elektrodų esantį daiktą. To
kia povandeninė parkūnija 
sutrupina medžiagą iki no
rimo smulkumo.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
I nos, kurie jos dar neskaito.

Rengimo Komisija

M

kien.es


So. Boston, Mass.
Sėkmingas banketas

Lapkričio 6 ei. rengtasis 
“Laisvės” finansinei para
mai banketas geriau pavy
ko negu buvo tikėtasi. Tą 
dieną vyko daug parengi
me] Bostone ir apylinkėj, 
kurie atitraukė dalį mums 
prielankios publikos; taipgi 
keli mūsiškiai lankėsi New 
Yorke rengtame “Laisvės” 
koncerte. Tačiau ir pas 
mus geras būrys “L.” patri- 
jotii atėjo pietauti. O jau 
pietūs tai tikrai labai gar
džiai buvo pagaminti. “Rū
koriams 
parūpinimo ir padavimo 
maisto dirbo šie asmenys:

Cliffside, N. J.
Tėvai neturėtii duoti sa

vo vaikams, ko tik jie už
simano. Štai spalio 20 die
ną žuvo trys jaunuoliai ir 
dar užmušė ketvirta žmo
gų.

Tėvas, turėdamas tik sū
nų ir d u k r a 
juos, nupirko

metu amžiaus.€

metų

didelis ačiū. Prie \ew Yorko

Ceikienė (ji nupirko ir la-

tą), B. Čiuberkienė, V. Mi
neikienė, M. Laurienė ir 
keletas kitų po biskį padir-

, mylėdamas
sūnui auto-

New Jer- 
jaun Lioliams 
draudžiamaiki 21 

parduoti .svaiginančius gė
rimus, tai jaunuolis pasiė
mė tris kitus ir važiavo į 

valstiją, kur 
leidžiama svaigalus parduo
ti 18-kamečiams.

ĮVAIRIOS žinios
Vokiečiu studentai 

už hitierizma c*
B on na. — Virš tūkstan

tis vakaru vokiečiu studen
tų buvo klausinėjami apie 
hitierizma. Buvo pareiški
mų: “Hitleris pakėlė vokie
čius iš istorinio dumblo”... 
“Hitleris žinojo, ką jis da
ro dėl vokiečiu”... “Hitleriz- 
nias buvo neišvengiamas” 
ir tt.

Studentus klausinėjo po 
to, kada buvo parodyta fil
mai “Trečiasis Reichas” ir 
“Mein Kampf”. “M e i n 
Kampf” knygą parašė Flit-

Apie Jungi. Tautas j Aido d,oro m€tinis' i .-

Jungtiniii Tautui sekretorių 
ir Jungtines Valstijas už 
išstojimus prieš Kongo tei
sėtą Lumumbos’ vyriausybę.

S. Brucan, Rumunijos de
legatas, tarp kitko, sakė: 
“Aišku, kaip diena, kad Lu
mumbos vyriausybė būtii 
sutvarkius šalies reikalus, 
bet jos pastangoms paken
kė JAV politika”.

JAV ir Jungtinių Tautų 
sekretoriaus politiką teisi
no Mr. Wadsworth ir Fili-

pinų delegatas F. Marcos.
New Yorkas. — Ir vėl 

buvo karštų debatų Kongo 
respublikos reikalais. Ganos 
respublikos delegatas sakė, 
kad jo šalis nesiskaitys su 
Mobuto ir kitų tokių reika
lavimais, kad ji ištrauktų 
savo armijos dalinius iš 
Kongo, nes Mobuto nėra 
liaudies pakviestas į val
džią.

V. Zorinas, TSRS delega
cijos pirmininkas, kritikavo

link Clarkstown. Kelyje 
susidūrė su kitu automobi- 
liumi. Nelaimėje trys jau
nuoliai užmušti, ketvirtas 
sužeistas taip, kad pasiliks

Baigiant valgyti, S. Rai- Paralyžiuotas visam am- 
žilu, ir dar vienas žmogus 
užmuštas iš to automobilio, 
su kuriuo jie susidūrė.

Brazilija ir Kinija 
keičiasi turistais

nard, paaiškinęs banketo 
tikslą, pakvietė J. Skliutą 
programai vadovauti. J. S. 
perskaitė iš Ozone Parko 
nuo P. Buknio gautą laiš
ką, kuriame atsiprašo dėl 
nepribuvimo ats t o v o iš 
“Laisvės” štabo. Po trum
pos kalbos jis iškvietė Miką 
Kazlauską tarti žodį kitą.

Kazlauskas ilgokai kalbė
jo apie progresyviniai nu
sistačiusių žmonių pirmyn- 
žangą. Pirmininkui užklau
sus, ar daug yra tokių, ku
rie “L.” skaitė nuo pat jos 
pirmo numerio, apie trylika 
asmenų pakėlė po dešinę. 
Užtai jų čia daug yra, nes 
“Laisvė” buvo Bostone 
įkurta.

Jonas Žekonis pareiškė 
savo mintį, kodėl jis per il
gus metus skaito tą darbi-

Lapkričio 20 dieną du 
jaunuoliai žuvo netoli Cliff- 
sides ir Hobokeno. Berniu
kas buvo 17 metų, o mer-

žiavo Į auto ir juos vietoje 
užmušė.

Jis sirgo per 10 
er visą amžių gy- 
Clizabeth. N. J., o

Spalio 2 d. mirė Antanas 
Pavidis. 
metu, 
v e n o
dvejus pastaruosius metus 
— pas savo seserį Stasiu
kaitienę, Fairview, N. J. 
Vasarą gyvendavo Green
wood Lake. Ten ir susir
go.

Jis buvo nuvežtas į New- 
arko ligoninę, kur spalio 2 
d. ir mirė. Buvo pašarvo-

Rio de Janeiro. — Tarpe 
Brazilijos ir Kinijos yra di
delis turistų judėjimas. Bė
gyje penkių mėnesių į Kini
ja buvo nuvykę 120 žymių 
žmonių, kaip tai Komunis
tų partijos sekretorius Luis 
Carlos Prestes, EricoVeris- 
simo — žymus rašytojas, 
Candido Portinari — piešė
jas, Lido Lunardi—indust- 
rialistų sąjungos preziden
tas, devyni kongresmanai, 
šeši rašytojai, keli teisėjai, 
fabrikantai ir unijų vadai.

Kinijoje dauguma jų ma
tėsi su šalies vadais. Jie 
grįžta pasitenkinę. Į Brazi
liją ne mažiau atsilanko ki
niečių.

Po miestą pasidairius
Su pabaiga 1960 metų 

bus uždaryta Montgomery 
Ward krautuvė, kuri ran
dasi Jamaica. Ji buvo ati
daryta 1931 metais ir darė 
labai didelį biznį. Dabar 
kompanijos viršininkai sa
ko, kad jiems jau nebeapsi-

Steponaitis ir Poškaitis
Lapkričio 13 d. mačiausi 

su Juozu Steponavičių. Jį 
radau besikalbant su buvu
sia šeimininke.

Pokalbį pradėjome asme
niniais klausimais. Be to, 
Juozas prisiminė ir apie 
Praną černevičių, aną die
ną palaidotą. Juozas sakė, 
kad jie buvo artimi drau. 
gai. Pranas nepamiršdavo 
aplankyti. Juozas apgailes
tavo gero žmogaus ir užsi
ėmimo kolegos.

Juozas guodės, kad daros 
labai ilgu keturių sienų pa
saulyje. Vasara praėjo, o 
saulės atvirame ore nei vie
no karto nematė. Tik per 
kambario langą.

Artėjant švenčių sezonui, 
būtų draugiška ir gražu, 
kad sveikieji pagalvotum 
apie ligonius. Jie labai ilgi- 

i si išlaukinio pasaulio ir
Dr. T. Huebener, Apšvie- laukia lankytojų ir laiškų, 

tos tarybos direktorius kitų Jūsų sveikinimai juos labai 
kalbų mokslų, paskelbė, kad nudžiugins ir paskaidrins 
New Yorke 163,258 moki- jiems nutaiką.
niai ir studentai mokosi ki- ■ 
tu kalbu. ■ \ 

Ispanų kalbos

turi 
mies-

Minima kompanija 
krautuvių daugelyje 
tų. New Yorko apylinkėje 
jų yra Long Island City, 
Rockwille Centre, Hemp
stead, Wantagh, Hunting
ton ir Bay Shore miestuose.

Newyerkieciai šiemet pa
sidžiaugiame ilgu, gražiu 
rudeniu. Štai jau Padėkų 
diena praėjo, o saulėtuose 
daržų kampeliuose tebežy
di rožės ir kiti rudeniniai 
krūmai ir žolynai.

koncertas
Aido koncertas įvyks 

sekmadienį, gruodžio 4 d., 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Brooklyne. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Pereitą penktadienį cho
ro mokytoja Mildred Stens- 
ler patiekė pilną programos 
tekstą. Koncertas bus vie
nas iš gražiausių: labai 
judrus, operetinis, suside
dantis iš daug gražių dai
nų — ištraukų iš operečių, 
kurių dalį atliks viešnios 
solistės Amelia Jeskevičiū- 
tė ir Suzanna Kazokaitė, 
taipgi Aido solistai, grupės 
ir visas Aido choras.

Ukrainų choras pildys 
dalį programos. Šis choras 
labai gražiai dai n u o j a, 
svarbu jį girdėti.

Aido choras kviečia visus 
dalyvauti gražiame koncer
te: gražiai, kultūriškai pra
leisite popietę, paremsite 
Aido chorą, kad jis galėtų, 
gyvuoti, augti ir linksmin
ti progresą mylinčią publi-

Oras dar gražus, nešal
tas, todėl nepatingėkite ir 
kolonijų draugai atvykti 
pas Aidą. Me§, choriečiai, 
lauksime jūsų ir džiaugsi
mės jus sutikę mūsų meti
nėje šventėje—koncerte.

Korespondentas

Kas kaip gina 
demokratines teises
Jau senokai matėmės de

mokratinių ir sveturgimių' 
teisių gynimo reikalais. Dė
ka gausiai išstojusių su pa
rama, mes ir vėl ateinam į 
spaudą, kad pranešti ir ki
tiems, kas kaip remia šį 
darbą. Tenka pabrėžti, kad 
tūli jau atėjo nebesu pirma 
parama šiais metais. Va

ninkiską laikrašti, ir pasi-1 Us Elizabeth j 
žadėjo niekuomet su juo ne-1 zįnsko šermeninšje 
s.sknti... Baigdamas kalbą; iu jfci sesuo visug 
pasakė: As su žmona au- - - - . . ,• . . i.
kojame $50 “L.” 50 gyvavi-1 
n.o sukakties proga.”

Buvo iškviesti kalbėti 
laikraščio valininkai: Au
gustas Dambrauskas, Hele
na Thomas (Tamašauskie
nė) ir Juozas Butkus. Vaji- 
ninkai visus “Laisvės” skai
tytojus bei norinčius laik
raštį užsiprenumeruoti ar 
į Lietuvą užsakyti, kviečia 
vesti visą biznį per juos, 
nes kitaip mūsų kolonija ne
gaus kredito.

Pagyręs gaspadines ir 
padėkojęs joms už atliktą 
gerą darbą, J.S. pakvietė 
jas ką nors pasakyti. Iš jų 
daugiausia išsireiškė B. 
Čiuberkienė. Ji kvietė rem
ti laikraščius, stoti į Lietu
vių Literatūros Draugiją, 
o labiausia prie Klubo pri
sirašyti ir lankyti Klubo 
rengiamas pramogas (Kas 
šeštadienio vakarą yra 
Klube rengiamos whist pa
res) .

Trumpai išsireiškė A. 
Kandraška, pasakydamas, 
kad jis su “Laisve” susipa
žino pirmais metais (1927) 
į Vakarų Kanadą iš fašisti
nės Lietuvos atbėgęs. Taip
gi sakė, kad “L.” per visą 
savo gyvavimo laiką išlai
kė teisingą liniją.

Meninę programos 
atliko Julia Rainard 
Niaura. Jie sudainavo 
lėtą dainelių patys ir 
tais, kurie prie jų norėjo 
prisidėti. Niaura pasakė 
keletą publiką juokinančių 
postnų.

Vajaus pradžiai padaryti 
šią sueigą surengė 
org. komisija: nuo 
J. Skliutas, Čeikienė, 
nis; nuo 62 kp. 
kus, žekonienė, Kandraš
ka; nuo LLD 2 kp. Rai
nard, Kazlauskienė, Damb
rauskas. A. K—a

dalį 
su 

kę
su

Klubo 
Žeko-

HAITI RESPUBLIKOJE
ĮVEDĖ KARO STOVĮ
Port-au-Prince. — Pre

zidentas F. Duvaliers pa
skelbė karo stovį. Jis palei-

^uo visas studentų organi-. kalbos šiemet mokosi

Greta Juozo lovos, randa- 
! si kitas ligonis, Stasys Poš- 

mokosi kaitis. Jis irgi ilgisi pasima- 
79,580, francūzų — 60,793, o tymų.
kitų.kalbų po mažiau. Rusų j Atsisveikinant, Juozas 

be- prašė perduoti jo linkėji- 
Ijzacijas, nes jie streikavo iri veik! tris kartus tiek, kaip mūs visiems Laisvės darbi-

ir atitinkamai pavaišino.
Antanas Pavidis buvo! 

muzikantas,* priklausė prie 
Lietuvių Namo Bendrovės. 
Jis turėjo savą orkestrą, 
grodavo “Laisvės” parenj 
gimuose, samdydavo unijis- 
tus muzikantus, mylėjo 
skaityti “Laisvę,” paauko-j 
davo spaudai ir progresy
vioms reikalams.

Palaidotas Linden, N. J., 
kapinėse greta jo tėvo iij 
motinos.

Ilsėkis, Antanai, ramiai!

Sekmadienį, gruodžio 11 
d., 3 vai. popiet, 235 Cliff 
St., Cliffsidėje, bus rodo
mi filmai iš Lietuvos. Ro
dys Jonas Grybas. Filmai 
naujai pagaminti. Matysi
me Lietuvos žmonių gyveni
mą, jų atsiekimus, naujus 
fabrikus ir miestus, girdė
sime jaunimo dainas. Vi
sus ir visas kviečiame atsi
lankyti. įžangos nebus. Vi
si ir visos būsite pasitehki- 
nę.

Šiemet Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai ga
vo net dvi labai g eras 
knygas. Apie religiją para
šytą buvusio kunigo Ra
gausko, o R. Mizaros — jo 
atsiminimai. Už taip mažą 
duoklę, tik $2 metams, na
riai gavo dvi knygas ir dar 
gauna žurnalą “Šviesą.” 
Visi nariai pasitenkinę.

Maskva. —Atvyko Jung
tinės Arabų Respublikos 
fieldmaršalas A. H. Ame- 
ras. Jis buvo draugiškai su
tiktas. šis maršalas 1956 m. 
buvo Maskvoje ir pirko 
Egiptui ginklų, kada pasta
rąjį puolė Anglija, Francū- 
zija ir Izraelis.

i kėlė politinius reikalavi
mus. Haiti sala yra Karibė- 

į jos jūroje, netoli Kubos. 
Šalis užima 10,714 ketv. 
mylių plotą ir turi 3,500,000 
gyventojų.'

IR SARAWAKO ŽMONĖS 
TROKŠTA LAISVĖS
Kučingas, Sarawakas. — 

Ii šios anglų kolonijos gy
ventojai sujudo kovon už 
tautinę laisvę. Sarawakas 
yra šiaurinėje Borneo salos 
dalyje. Ter.tcri'a .užima 
47,500 ketv. mylių plotą. 
Ten yra apie l,0C(),000 gy
ventojų, kurių 30 procentų 
sudaro kiniečiai.

Bonna. — JAV finansų 
sekretorius R. Andersonas 
išvyko nepasitenkinęs, nes 
Vakarų Vokietija nesutiko 
duoti $650,000,000 užlaiky
mui Amerikos armijos.

Guatemala. — Preziden
tas Miguel Ydigoras Fuen
tes įsakė armijos dalinius 
lavinti karui prieš partiza
nus. Jis sako, kad tūkstan
čiai partizanų jau veikia 
prieš jo valdžią.

Paryžius. — Francūzijai 
nepatinka, kad Tarybų Są
junga suteiks ginklų Maro
ko valstybei.

Bagdadas. — Jordano ka
ralystė ir Irako respublika 
pasirašė sutartį prekybos ir 
transporto reikalais.

Roma. — Sukako 79-tas 
gimtadienis popiežiui Jonui 
XXIII.

Belgradas. — Tito 
mnkai nepasitenkinę, 
Maskvoje socialistinių šalių 
vadai laikė konferenciją.

pereitais metaib.

1964 M. PARODA Ir 
NAUJI NESMAGUMAI
Paryžiuje' posėdžiavo In

ternational Bureąu of Ex
positions nariai, kurie kiša
si į tarptautinių parodų 
svarkymą. Komiteto nariai 
išstojo prieš New Yorko
1964 metų parodos ruošė
jus. Sako, kad New York 
Worlds Fair komitetas su
laužė tarptautinių parodų 
taisykles. ,

Viena, New Yorko komi
tetas nutarė laikyti parodą 
po šešis mėnesius 1964 ir
1965 metais, o pagal tarp
tautines taisykles gali nu
tarti tik dėl vienerių metų, 
o paskui tik pratęsti.

Antra, New Yorko paro
dos tvarkytojai nutarė im
ti rendą nuo kitų šalių, ku
rios parodoje turės savo 
paviljonus, o pagal tarptau
tines taisykles kitoms vals
tybėms, tai yra, jų paviljo
nams vieta turį būti suteik
ta veltui.

Trečia, tarptautinis ko
mitetas sako, kad New 
Yorkas ruoniškai pasisavi
no parodą, nes Seattle 
miestas jau prieš 10 metų 
buvo užsiregistravęs turėti 
tarptautinę parodą 1962 
metais.

Port-au-Prince. — Haiti 
vyriausybė išvarė katalikų 
arkivyskupą F. Poirier. 
Kaltina, būk jis aukavęs ko
munistams stu d e n t a m s 
$7,000.

šali- 
kad

Hanoveris. —-Vakarų Vo
kietijoje social-demokratai 
nesusitaiko atominių ginklų 
reikale. E:. Ollenhaueris sto
ja prieš juos, o kiti nesutin
ka.
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nmkams ir kitiems laisvie- 
čiams.

Jų buvimo vieta: 144 So. 
Oxford St., Brooklyn, N.Y. 
GG traukinio Fulton stotis.

Jonas, Jr.

MIRĖ
Antradienį, lapkričio 22 

d. mirė Konstantas Gailiū- 
nas, 87 metų amžiaus. Vė
lesniu laiku gyveno 214-16 
64th Rd., Bayside, L. Į. 
Anksčiau ilgus metus gy
veno B rooklyn'e. Bus palai
dotas penktadienį, lapkr. 25 
d. iš Harden Funeral Home, 
209 Northern Blvd. Paliko 
liūdinčius dukrą Anną 
sūnų John.

jie:
Kolektyvas, T.........$33:00
Grupė, R.................. ‘ 25.00

Connecticut lietuviai
per Valley ......... 15.00

P. Butkevičia, Saint
Petersburg, Fla. .. 10.00 

M. Tuleikienė,
Shenandoah, Pa. . 10.00 

Jankė, Stamford ... 5.00 
Jonas, Jr.............. . . 5.00
Juozas Senasis ....... 5.00
K. Milenkevičia .... 5.00 
LLD 1.5 kp............. 5.00.
S. Sasna .................. 5.0(^
J. K.......................... 2,00
Brooklynietis ......... 2.00
Ch. Balčiūnas............. 2.00
K. Dzevečka ........... 2.00
Phil Kunz ............... 2.00
George .................. 2.00
J. Rušinskas ........... 2.00
K. Petrikienė ......... 2.00
S. A. Titanis ........... 2.00
A. Bimba ................  1.00
W. Baltrušaitis .... 1.00 
V. Yanauskas ......... 1.00

E. Kasmočienė___ 1.00
i. ir K. Levanai....... 1.00
V. Šibeika ............... 1.00
A. Supirštis ............. 1.00
Dėkojam visiems už to

kią gausią paramą. Ją šiltai 
įvertinsime ir ateityje. 
Lauksime, kad ir kiti pri
sidėtu.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jones, 345 Lin-i 
den St., Brooklyn 27, N. Y.

KomitetasH

ir

Washingtonas. — Kon
gresinis tyrinėjimo komi
tetas kaltina JAV ginkluo
tų jėgų vadus, kad jie eik
voja pinigus. Sako, jog nuo 
1951 iki 1960 metų karinin
kai be reikalo išleido $1,- 
500,000000 gaminimui ne
tinkamų ginklų, o ypatin
gai “M-48” tankų.

Mirė J. Vaitėkūnas
Pradžioje lapkričio ban

ditas užpuolė plėšti Jono 
Vaitekūno valgomųjų daik
tų krautuvę, 78 Wyckoff 
Ave., Ridgewoode. Kada 
Vaitekūnas nepasiskubino 
greitai prieiti prie registe
rs ir atiduoti pinigus, tai 
plėšikas paleido šūvį. Vai
tekūnas buvo sunkiai su
žeistas ir vėliau išvežtas į 
ligoninę, kurioje jis jau 
mirė.

Nuo pradžios 1960 ' metų 
New Yorke automobilių ne
laimėse užmušta 509 žmo
nės, jų tarpe 351 einanti 
skersai gatves. Per tą pat 
laiką buvo 48,229 sužeisti, 
jų tarpe 13,373 einanti sker
sai gatves.

New Yorkas. —Komerci
nės spaudos dienraščiai už- 
gyrė pasiuntimą JAV karo 
laivyno patruliavimui j Ka- 
ribėjos jūrą. “N. Y. Timese” 
H. W. Baldwin rašo: “Ka- 
ribėjos jūroje reikia patru
liuoti prieš komunistinę 
Kubą, taip, kaip Formozos 
Sąsiauryje prieš komunisti
nę Kiniją”.

Lapkričio 25 dieną, 1959 metais, mirė

STEFANIJA CEDRONIENe
Šią taip labai liūdną vienerių metų sukaktį miniu 

suj dideliu skausmu šerdyje ir mintyje, netekęs 
brangios žmonos, kuri savo maloniu būdu ir širdin
gumu

Lai
Mano
nimas

buvo man brangiausias gyvenimo prietelius. 
būna Tau, mano brangioji, amžina ramybė, 
širdyje ir mintyje Tu esi puikiausias prisimi- 
amžinai.

JUOZAS CEDRONAS
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

šių metų lapkričio 28 dieną sukanka 10 metų, 
kai mirė manų mylimas vyras

Charles Peters (Petraitis)

Lai būna jam rami amžinybė. 
Visuomet giliai jo liūdžiu.

ANNA PETERS, žmona

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. 
Mitingai—Parengimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieni, gruo
džio 5 d., 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 ■ Vine 
St., Montelloj. Prašome visus kuo
pos narius dalyvauti. G. Shimaitis

LDS 67 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadieni, gruo
džio 8 d., 7:30 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus rinkimas valdybos 
1961 metams. G. Shimaitis

“Laisvės" skaitytojų ir spaudos 
mylėtojų draugiškas vakaras įvyks 
šeštadienį, gruodžio 10 d., Tautiško 
Namo kambariuose, pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus gerų valgių ir 
gėrimų. Susieisime, pasikalbėsime 
ir atžymėsime “Laisvės" 50 *metų 
jubiliejų. Draugiškai ir naudingai 
praleisime vakarą. Rengėjai

Montello Vyrų Dailės Grupė ren
gia Kalėdų Partę. įvyks šeštadiehi, 
gruodžio 17 d., pradžia 7.30 vai. 
vakare, Liet. Taut. Namo apatinėje 
salėje. Dovana 25c. Bus muzika, 
dainų programa, namie gamintų 
valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atsilankyti linksmai laiką pra
leisti. Rengimo Komisija

OZONE PARK, N, N. Y.
Lietuvių Kooperaty Spaudos Ben

drovės direktorių susirinkimas įvyks 
pirmadienį, lapkričio 28 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūriniame centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Valdyba *




