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.KRISLAI
Keleivis apie ALDLD.
Ar jis žino, ką sako?

4^aktai sako ką kitą.
Kodėl jis taip daro?

Rašo R. Mizara

South Bostano Keleivis pa
minėjo tai. kad Justicijos de
partmentas ištraukė ALDLD 
ii LDS iš “subversyvių orga
nizacijų sąrašo.”

Gerai, kad socialdemokra
tų organas matė reikalo tą 
svarbų dalyką paminėti.

Bet negerai Keleivis pada
lė, kad jis dėjo savo komen
tarus, kurie yra neteisingi, 
Rurie yra jo paties sumislyti, 
Vl’ rie parašyti šake ant van
dens.

*
štai tų Keleivio komentarui 

pati esmė:
‘‘Vadinasi, b o 1 š e v i k ų 

ALDLD, ar “literaturka” 
( ? — M.) nėra revoliucinė 
organizacija, bet šiaip sau ge
neralinio prokuroro palaimin
ta... kuri Amerikos kapitalis
tinei santvarkai visiškai nėra 
pavojinga...

“Vadinasi, mūsų narsieji 
bolševikai, susimetę i tą orga- 
m'zaciją... Amerikos kapitaliz
mui yra visiškai nekenksmin- 
gj... •

“Vadinasi, A. Bimha_Jr. R. 
iMizara ir kiti ALDLD vadai 
'Jisiškai nėra jau tokie baisūs 
/Amerikos kapitalizmui, nes 
pats 1 justicijos departmentas 
jiems išduoda liudijimą, kad 
jie yra tik bedančiai rėksne- 
liai...

“Vadinasi, visas ALDLD 
jevoliucingumas tiktai vaidi
nosi ?..”

Matote, gerbiamas skaity
tojau, kokią išmintį Keleivio 
redaktorius parodė!

— *
Ką gi sako faktai? Jie sako 

tai:
ALDLD niekad nesiskelbė 

esanti revoliucinė organizaci
ja. Įkurta prieš 42 metus, 
ALDLD turėjo ir tebeturi 

’ tikslą: leisti savo nariams 
knygas, skleisti apšvietą gy
vu žodžiu — prakalbomis, re
feratais; rengti koncertus, 
spektaklius, kad per juos pa
keltų Amerikos lietuvių dar
bo žmonių kultūrinį lygį.

Per tą laiką ALDLD išleido 
63 skirtingais pavadinimais 
knygas; ji leidžia bertaininj 
žurnalą “Šviesą”. Ji atliko ir 
tebeatlieka milžiniškus ap- 
švietos srity darbus.

' •

Užėjus makartizmo bangai, 
lietuviškieji šnipai pradėjo 
skųsti Justicijos deaartmentui 
ALDLD ir LDS, skelbiant, 

tmk šios organizacijos jėga ir 
prievarta norinčios nuversti 

x Amerikos valdžią.
z Justicijos departmentas, 

• paklausęs lietuviškų melagių, 
Įdėjo šias organizacijas į 
“subversyvių sąrašą”. Tuo 
Justicijos depart’mento žy
giu apsidžiaugė “vaduotojų 
spauda”, apsidžiaugė visi pa
žangos priešai.

Bet abiejų suminėtųjų or- 
i ganizacijų vadovybės nenusi

gando. Jos pasiryžo prieš Jus
ticijos departmento neteisingą 
elgseną kovoti — kovoti, aiš
ku, per tmsmus. Jos šaukė, ra
gino visus savo narius ir visą 

^pažangiąją visuomenę taikom

A Kai ALDLD ir LDS jau bu- 
"■ 'v o Įteikusios savo

Amerikos rakieta iššauta 
i 1.000 mylių aukštį, kita 
pasiekė 109 myl. aukštumą
Washingtonas. — Ameri

ka skelbia, kad iššovė ra
kieta į bent virš 1,000 my
lių aukštį, didžiausią, kokį 
pasiekė koks nors žmo
gaus padaras. Ta rakieta 
iššauta iš baliono virš Pa- 
cifiko vandenyno. Kai ku
rie mokslininkai sako, kad 
ta laivyno rakieta gal pa
siekė daug aukščiau — gal 
net 4,000 mylių aukštumą.

Bet tai ne tokios rūšies 
rakieta, kuri galėtų iškel
ti dirbtiną žemės palydo
vą. Tokios rūšies rakietą 
dabar išdirba ir tobulina 
armija. Floridoje pravestas 
bandymas su tokia rakieta 
ir ji pasiekė 109 mylių aukš
tumą. Tai tokios rūšies ra
kieta š. m. pabaigoje, iškels 
“Avangardą”, dirbtiną že
mės palydovą. Jis bus ma
žesnis, negu tarybinis Sput- 
nikas ir lėks žymiai že
miau.

Pentagonas tuo tarpu 
skelbia, kad Amerikos lai
vynas Atlante turi atomi
nius povandeninius šovi
nius, kurie gali būti nau
dojami prieš submarinus.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad tie trys pra
nešimai padaryti supuo- 
lant su Eisenhowerio-Mac- 
millano pasitarimais, kad 
sudaryti labiau viltingą at
mosferą, lyg pasakant, kad 
mes ne ant tiek jau atsilie
kame nuo Tarybų Sąjun
gos.

Prez. Eisenhoweris ir se-

Nobelio pryzas 
italų medikui
Stockholmas. — Nobelio 

pryzas už mediciną įteik
tas italui prof. Bovet. Da
niel Bovet, nors francūzų 
kilmės, yra Italijos pilie
tis. Jis yra Romos farma- 
cologijos instituto vedėjas.

Pryzas jam įteiktas už 
vaistų prieš visokias aler
gijas atidengimą. Jis taipgi 
yra daug pasidarbavęs prie 
chirurgijos gerinimo.

Washingtonas. — Jorda
nas neoficialiai informavo 
Ameriką, kad karalius Hu- 
sseinas labai pageidautų 
būti pakviestu Amerikon.

bylą Aukščiausiam Teismui, 
Justicijos departmento galva, 
Mr. Brownell, Jr., nujausda
mas, kad Aukščiausias Teis
mas gali įsakyti jam ištraukti 
šias organizacijas iš “juodojo 
sąrašo”, pats pasiskubino jas 
iš ten ištraukti.

Tokie yra faktai, tokia yra 
tikrovė!

•

Viso to akiregyje, Keleivio 
redaktorius nupasakojo nei 
šį nei tą. Kyla klausimas: ko
dėl jis tai darė? Nejaugi jis 
tyčia bandė. klaidinti savo 
skaitytojus, /kurie jau užten
kamai yra suklaidinti ?!

kertorius Dulles tuo tarpu 
tariasi Baltajame name su 
britų premjeru Macmillanu 
ir jų užsienio reikalų minis
tru Lloydu. Šiandien, penk
tadienį, Eisenhoweris tar
sis su Belgijos Spaaku, ku
ris yra NATO generalinis 
sekretorius.

Pasaulio darbo 
unijų sąjunga 
baigė kongresą

Leipcigas. — šiame Rytų 
Vokietijos mieste pasibai
gė Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos suvažiavimas. 
Dalyvavo 806 delegatai iš 
80 kraštų, atstovaują 105 
milijonus unijų narių. Iš 
viso pasaulyje į unijas yfa 
suorganizuota 160 milijonų 
žmonių. ,

Šiame suvažiavime taipgi 
dalyvavo eilė delegacijų 
nuo unijų, kurios nepri
klauso prie WFTU, bet su 
federacija '' bendradarbiau
ja arba rengiasi jon įstoti, 
kaip tai Japonijos darbo 
unijos, Egipto Darbo Kon
federacija, Sudano unijos, 
Sirijos darbo unijų federa
cijos ir t. t.

Suvažiavime taipgi daly
vavo Jugoslavijos darbo li
nijų konfederacijos^ atsto
vai. Ta konfederacija tapo 
išstumta iš WFTU po to, 
kaip Jugoslavijos komunis
tai buvo išmesti iš Komin- 
formo. Jugoslavijos unijos 
dar nesugrįžo į WFTU, bet 
beveik tikra, kad grįš arti
moje ateityje.

Suvažiavime viešpatavo 
tvirta vienybė kaslink eko-, 
nominės kovos ir reikalo 
kuo labiau padėti anti-kO- 
lonialei pavergtųjų šalių 
kovai, ypatingai alžyrie
čiams. Bet taipgi buvo 
smarkių diskusijų, ypatin
gai Vengrijos klausimu.

Jokia Amerikos unija 
nepriklauso prie WFT.

Johanesburgąs. — Du a- 
merikiečiai negrai žurnalis
tai, Marshall Thompson ir 
Era Thompson, praleido 
naktį kalėjime. Rasistinė 
valdžia sako, kad nebuvo 
vietos, kur jie galėtų mie
goti, nes negrai negali Pie
tų Afrikoje apsistoti vieš
bučiuose. . .

Montecatini, Italija. — 
Čia mirė žinomas moteriš
kų madų ekspertas C. Dior, 
francūzas. Jis turėjo 52 
metus amžiaus. Mirė nuo 
širdies smūgio.

Londonas. — Darbo par
tija jau oficialiai atsakė Ta
ly bų Sąjungos Komunistų, 
partijai: ji nenori bendra
darbiauti su komunistais 
Artimųjų Rytų taikos la
bui.

Sirija pareikalaus 
baigi atidėliojimą

Jungtinės Tautos. — Si
rija informavo' kitas J. T. 
nares, kad ji nesutiks, kad 
Saudi-Arabijos. karalius 
Saudas tarpininkautų, o. J. 
Tautos tuo tarpu atidėtų 
tyrinėjimą. Sirijos vyriau
sias delegatas dar trečia- 
nį informavo visus, kad 
šios dienos, penktadienio, 
sesijoje, Sirija atnaujins 
reikalavimą, kad komisija 
tuojau būtų pasiųsta Siri- 
jos-Turkijos pasienin.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad Sirija nepa
sitiki Saudi-Arabijos nuo-

Brownell pasitraukė, 
—Rogers jo vietoje
Washingtonas. — Gene

ralinis prokuroras Herbert 
Brownell pasitraukė ir jo 
vietą perėmė William P. 
Rogers, ligšiolinis Brownell 
asistentas. Rogers turi tįk 
44 metus amžiaus ir yra 
jauniausias ’ Eisenhowerio 
administracijos' kabineto 
narys. Brownell savo atsi
statydinimo laiške prezi
dentui aiškino, kad jis nori 
grįžti į privatinę praktiką 
kaip advokatas. Jis dar
buosis Lord, Day and Lord 
teisių firmoje New Yorke. 
Eisenhoweris atsakė Brow- 
nelliui, kad jo atsistatydi
nimą priima su giliu gąi- 

Rokosovskis perėmė 
komandą pasienyje
Tiblisi. —Maršalas K. Ro

kosovskis perėmė tarybinių 
karinių jėgų komandą Už- 
kaukazyje, ’t^i yra, srityje, 
kuri rubežiuojasi su Turki
ja. Kaip žinia, Tarybų 
Sąjunga paskelbė, kad ji 
nestebės ramiai, jeigu 
Turkija užatakuotų savo 
kaimynę Siriją.

Maršalas Rokosovskis y- 
ra vienas žymiausių tary
binių karo vadų, labai pa
sižymėjęs praeitame kare 
kovoje prieš hitlerinius į- 
siveržėlius. PO karo jis 
kaip lenkų tautybės žmo
gus persikėlė Lenkijon,

Vėliausios žinios
Pasaulio naujienos

Damiaskas, — Sirija kal
tina, kad Amerikos orlai
viai^ priklausą šeštajam 
JAV lavynui ir pakilę nuo 
lėktuvnešio, beveik kasdien 
skraidinę ja virš Sirijos te
ritorijos. '

Philadelphia. — Prokuro
ras H. K, Wood jau sutin
ka, xkad poetas W. Lowen- 
fels ir Sh. Labovitz turi bū
ti išteisinti. Bet proktiroras 
apeliuoja ir reikalauja įka
linti septynis ; kitus Penn-

širdžiu tarpininkavimu.
Saudi-Arabijos reakcinė 
valdžia labiau palanki
Turkijai, negu Sirijai, nors 
oficialiai Saudi-Arabija tu
ri tam tikrą savitarpio pa
galbos paktą su Egiptu ir 
Sirija.

Tuo tarpu Londone kai
rus darbietis Konni Zillia- * 
cus sako, kad sekr. Dulles 
be abejo stengiasi paversti 
Siriją kita Guatemala — 
jis mano, kad Turkijos in
tervencijos arba tik spaudi
mo pagalba galima bus 
nuversti dabartinę neitra- 
listinę Sirijos valdžią.

lesčiu.
Brownell buvo vienas 

aktyviausių Eisenhowerio 
prezidentinės kampanijos 
rėmėjų. Anksčiau jis dar
bavosi už Dewey išrinkimą 
į prezidentus.. Kai jis ta
po paskirtas - generaliniu 
prokuroru, tai buvo su
prasta kaip Eisenhowerio 
atsilyginimas jam už duo
tą paramą.

Rogers, kuris dabar už
ima gen. prokuroro postą, 
yra artimas vice-preziden- 
to Nixono draugas. Iš to 
daroma išvada, kad tas. žy
miai padės Nixono nomi- 
navimui į prezidentus.

tapo tos šalies piliečiu ir 
buvo Lenkijos gynybos mi
nistru bei tos šalies kari
nių jėgų maršalu. Po Gu- 
mulkos stojimo prie Len
kijos vairo, Rokosovskis 
apleido Lenkiją ir grįžo Ta
rybų Sąjungon, vėl tapo 
tarybiniu maršalu. Jis turi 
60 metų amžiaus, yra 
TSRS gynybos vice-minis- 
tras.

Rokosovskio atvykimas 
Užkaukazin skaitomas kaip 
ir įspėjimu Turkijos val
džiai nesiimti provokaci
nių žingsnių.

)

sylvanijos komunistų va
dus, — David Davis, Irwin 
Katz, Joseph Kuzma ir ki
tus.

Washingtonas. — Sveika
tos pareigūnai sako, kad 
flu epidemija per ateinan
čias keturias ar šešias sa- t
vaites žymiai sustiprės. 
Sveikatos departmentas lie
pė vaistų kompanijoms su
stiprinti skiepų pajėgą — 
padaryti juos dukart stip
resniais.

Francūzija verčia vengrus 
pabėgėlius stoti užsienio
legiįonan., vykti į Alžyrą ’

Jungtinės Tautos. - • Al
žyro nacionalistų delegac’- 
ja, kuri randasi New Yor
ke, įteikė dokumentinius į- 
rodymus, kad franęūzai 
verčia vengriškus pabėgė
lius stoti į užsienio legijoną 
ir vykti kovoti prieš Alžy
ro nacionalistus partizanus.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento 

KELMĖ ŠIANDIEN
Kelmė. — Vienas labiau

siai karo metu nukentėju
sių Lietuvos miestų buvo 
Kelmė. Fašistiniai okupan
tai miestą buvo pavertę 
griuvėsių ir pelenų krūva. 
Ištisi gyvenamųjų namų 
kvartalai buvo sulyginti su 
žeme.

Paskutiniaisiais metais 
miestas nepažįstamai pasi
keitė. Beveik visiškai at
statyta pagrindinė gatvė— 
Pergalės gatvė. Nusitiesė 
daug naujų gatvių, apsta
tytų gražiais gyvenamai
siais namais.

Statybos darbai ypač 
plačiu mastu išsivystė šiais 
metais. Miesto centre bai
giamas įrengti 12 butų gy
venamasis namas, statomas 
dviejų aukštų buit.’nio /Ap
tarnavimo pastatas. Arti
miausiomis dienomis bus a- 
tiduoti naudoti dviaukščiai 
rajono universalinės par
duotuvės ir administracinis 
pastatai. Sparčiai statoma 
860 vietų vidurinė mokyk
la. Tai bus vienas gra
žiausių rajono centro pa
statų.

Nuosavuose namuose ne
seniai atšventė įkurtuves 
remonto statybos kontoros 
(šoferis Pinčius, vidurinės 
mokyklos dėstytojas Kače- 
nauskas, gydytojas Sur- 
ginevičius ir daugelis kitų 
darbo žmonių. Vien tik 
šiais metais individuali
nėms statyboms išskirta 
daugiau kaip 30 sklypų. 
Miesto gyventojams, sta
tantiems nuosavus namus, 
valstybė išdavė daugiau 
kaip 90 tūkstančių rublių il
galaikės paskolos.. Miesto 
pakraštyje yra Kelmės ta
rybinio ūkio centrinis sky
rius. Čia išaugo nauja gy
venvietė. Nuosavuose na
muose įsikūrė tarybinio ū- 
kio darbininkai V. Mace
lius, A. Jurevičius, S. Ge
dvilas, vyriausias zootech
nikas J. Kavaliauskas ir ki
ti.

Daugelio najakurių so
dybose pasodinti vaisme
džiai, gėlynai.

Kiekvienais metais Kel
mė vis daugiau tvarkosi ir 
gražėja.

Vienas dokumentas yra 
raštinis pareiškimas, kurį 
padarė jaunas vengras S. 
Szovinecz, angliakasys. Jis 
dalyvavo išstojimuose prieš 
valdžią praeitais metais 
Vengrijoje ir paskui pabė
go Austrijon. Stovyklon at
vyko francūzų agentai, ku
rie juos rekrutavo darban 
į kasyklas Francūzijoje, bet 
atvežus juos Francūzijon 
ant jų darytas spaudimas, 
kad jie stotų į legijoną. 
Tie, kurie atsisako stoti į 
legijoną, pastatomi prie 
labiausiai pavojingų ir sun
kių darbų kasyklose.

Szovinecz radosi su gru
pe, kurie liko kasyklose. 
Paskui jiems buVo pasiū
lyta dirbti “užjūryje”. Ma
nydami, kad gal gaus ge
resnes darbo sąlygas, jie 
sutiko. Apie trisdešimt jų 
išvežė į Marselį ir ten už
darė legijono ’ kareivinėse. 
Tik tada jie suprato, kad 
tai buvo apgaulė, kad “dar
bas užjūryje” reiškia —tar
navimas legijone. Kai jie 
protestavo, jie buvo su
imti ir kaip “komunistai” 
įmesti kalėjiman. Tada 
jiems sakyta, kad jiems 
duodama “paskutinė pro
ga” stoti legijonan. Netu
rėdami kitos išeities, jie su
tiko, bet Szovinecz prie 
pirmos progos perėjo pas 
alžyriečius nacionalistus.

Užsienio legijonas dabar 
vyriausiai susideda iš vo
kiečių. Didelė dalis jų yra 
buvę SS-nikai ir karo kri
minalistai.

Norm. Thomas 
apie N. Sobell j
New Yorkas. — Socialis

tų lyderis Norman Tho
mas paskelbė laišką laik
raštyje “Post” apie Sobell 
bylą. Thomas sako, kad jis 
sutinka su. tais amerikie
čiais, kurie pasirašo po pe
ticijomis, kurios reikalau
ja, kad Aukščiausias teis
mas persvarstytų Sobell 
bylą. Kaip žinia, Sobell nu
teistas kartu su Rosenber- 
gais. Jis dabar sėdi Alca
traz kalėjime.

7 k

Washingtonas. — Admi
rolas Beniett sakė kongre
siniam komitetui, jog Ame
rika neturi skųstis, kad So
vietai jos neinformavo a- 
pie Sputniką iš anksto. 
Jis sako, kad dar birželio 
mėnesį tarybinis žurnalas 
“Radio” smulkmeniškai ap
rašė Sputniką ir informavo 
visą pasaulį, kad jis siųs 
radijo signalus 20 ir 40 
megaciklių ruože, Jeigu A- 
merikos mokslininkai būtų 
paėmę tą straipsnį domėn, 
jie būtų galėję tuojau po 
Sputniko iššovimo jį sekti,
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Gavome Vilniaus “Tiesos” 
numer. už spalio 6-8-9 dd., 
kur rašoma apie spalio 4 d. 
paleistą į erdvę tarybinį sa
telitą arba, kaip Lietuvos 
spauda jį vadina, “dirbtinį 
Žemės palydovą.” Čia pa
duosime skaitytojui tai, kas 
“Tiesoje” buvo tuo klausi
mu rašyta.

RINKIMINĖ KAMPANIJA SILPNA
KAž KODĖL šiemet rinkiminė kampanija New Yor- 

ko mieste yra gan silpna.
Kaip žinia, bus renkama visa miesto administraci

ja ir miesto taryba.
Demokratų kandidatų sąrašą vadovauja dabartinis 

miesto majoras Wagneris, kuris siekiasi būti išrinktu 
dar vienam terminui.

Republikonai savo kandidatu į miesto majoro vietą 
išstatė Robert K. Christenberry.

Šiomis dienomis apsilankęs New Yorke prez. Ei- 
senhoweris užgyrė Christenberrį ir visus kitus republi- 
konų kandidatus; su jais prezidentas kartu nusitraukė 
ir “pikčių”.

Tačiau demokratai mano, kad jokie prezidento už- 
gyrimai republikonams. laimėjimo neduos. New Yorko 
miestas “tradiciniai” yra demokratų partijos vadovy
bėje, todėl Wagneris mano, kad jis ir kiti jo šalininkai- 
kandidatai bus lengvai išrinkti.

Gal dėl to demokratų šulai ir nesiryžta smarkiau 
darbuotis, garsintis, reklamuotis. O republikonai kandi
datai neturi tiek pajėgų, kad galėtų sudaryti didelį 
triukšmą rinkiminėje kampanijoje. Tiesa, repbublikonai 
turtingi, bet jie nesitiki laimėti. O kadangi nesitiki lai
mėti, tai per daug ir pinigų propagandai nenori švaistyti.

Beje, už Wagneri pasisakė ir New York Times.

skaičiavimai parode, kad 
del didžiulio palydovo grei
čio, savo buvimo pabaigoje 
jis sudegs, pasiekęs tankius 
atmosferos sluoksnius kele
to dešimčių k i 1 o m e»t r ų 
aukštyje.

Rusijoje dar 19 amžiaus 
pabaigoje įžymiojo moksli
ninko K. E. Ciolkovskio 
darbais buvo pirmų kartą 
moksliškai pagrįsta galimy
bė atlikti kosminius skridi
mus su raketų pagalba.

Sėkmingu pirmojo žmo
gaus sukurto Žemės palydo
vo paleidimu įnešamas la
bai stambus indėlis į pasau
linio mokslo ir kultūros lo
byną. Mokslinis eksperi
mentas, atliekamas .tokiame 
dideliame aukštyje, turi di
džiulę reikšmę kosminės 
erdvės savybėms pažinti ir 
Žemei, kaip mūsų Saulės 
sistemos planetai, ištirti.

Per Tarptautinius geofi-

kami raketos paleidimo vie
toje. Be to, aparatūra ty
rinėjamoje srityje būdavo" 
labai trumpą laiką, matuo
jamą keliomis sekundėmis. 
Tokios raketos, atsižvel
giant į bandymo su jomis 
sudėtingumą, buvo palei
džiamos palyginti retai ir 
tik keliose Žemes vietose. 
Todėl duomenis, gautus vie
name taške, reikėjo išplėsti 
dideliems nuotoliams, ir dėl 
to tie duomenys buvo mažai 
patikimi. Palydovo stebėji
mai iš esmės papildys ir pa
tikslins mūsų žinias apie 
šią sunkiai prieinamą sritį. 
Galima tvirtai pasakyti, 
kad sekančių palydovų gy
vavimo laikas bus žinomas 
žymiai geriau.

Daugelį skaitytojų domi
ną klausimas, kaip ir kada

palydovas buvo prie Ant
arktidos krantų. Po to jis 
nuskrido per Ramųjį van
denyną šiaurės rytų kryp
timi, perskrido Floridą ir 6 
valandą 36 minutės pasiekė 
Niujorko miesto rajoną. O 
po 16 minučių jis jau nu
skrido viršum Maskvos.

Skrisdamas toliau, paly
dovas nuskris viršum šių 
pagrindinių Žemės rutulio 
vietų (Maskvos laiku):

8 valandą 13 minučių pa
lydovas bus Čikagos rajone 
ir, nuskridęs viršum Kana
dos, Grenlandijos, Islandi
jos, 8 valandą 30 minučių 
pasieks Varšuvos rajoną. 
Po keturių minučių jis nu- galima pamatyti palydovą, 
skris viršum Ankaros, o 8 jį galima matyti gerais 
valandą 36 minutės bus Da-tiauk0 žiūronais ar papras-

TASS’O PRANEŠIMAS
Eilę metų Tarybų Sąjun

goje atliekami mokslinio ty
rimo ir bandomieji konst
ravimo darbai, siekiant su
kurti dirbtinius Žemės pa
lydovus.

Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, pirmieji palydo
vai buvo numatyti paleisti 
TSR Sąjungoje pagal Tarp
tautinių geofizikos metų 
mokslinių tyrimų progra
mą.

Mokslinio tyrimo institu
tų ir konstruktorių biuro zikos metus Tarybų Sąjun- 
didelio įtempimo darbo dė- ga numato paleisti dar ke- 
ka sideurtas pirmasis pa
saulyje dirbtinis Žemes pa
lydovas. 1957 metų spalio 
4 d. TSR Sąjungoje pirma? 
sis palydovas sėkmingai pa
leistas. Negalutiniais duo
menimis, raketa-nešėjas su
teikė palydovui būtiną orbi
tinį greitį — apie 8 tūks
tančių metrų per sekundę. 
Šiuo metu palydovas skrie
ja eliptinėmi.s trajektorijomis 
aplink Žemę, ir jo skridimą 
galima stebėti tekančios ir 

, n u s i 1 e i d ž iančios Saules 
j spinduliuose papra s Č i a u - 

Bet darbininkų laikraštis tai buvo priverstas pada- siais instrumentais (binok- 
ryti dėl finansų stokos.

Laikraščio leidėjai sako* nors dienraštį sumažinome, 
tačiau mums dar vis reikalinga didelė talka. Talka rei
kalinga tam, kad bėgyje sekamų 13-kos savaičių būtų 
sukeltas $100,000 fondas.

Laikraštis atsi-aukia į visus pažangiuosius žmo
nes, kad jie stotų talkon, kad duotų aukų po kiek kas 
išgali. Laikraštis turi būti grąžintas atgal į tokį, kokis 
ėjo prieš keletą dienų. Įkurtas specialus komitetas va
jui vesti už tai, kad fondas būtų sukeltas.

Nors “Daily Workeris” puslapiais sumažintas, ta
čiau jis yra pilnas svarbių žinių ir straipsnių. Aišku, 
viskas trumpiau pasakyta negu seniau, bet atsiliepiama 
į kiekvieną svarbesnį klausimą.

Mums rodosi, būtų visai Amerikai gėda, o darbo 
žmonėms didžiulis nuostolis, jei, sakysime, “Daily Wor
ker!” tektų sulaikyti dėl finansų stokos.

Dėl to ir mes, nors vedame savo vajų už naujus 
skaitytojus, raginame lietuvius darbo žmones paremti 
anglišką darbininkišką dienraštį “Daily Workęri”.

Aukas reikia siųsti sekamu adresu: P. O. Box 231, 
Cooper Station, New York City 3, N. Y. Čekius bei 
Money Orderius reikia rašyti Robert W. Dunn vardu.

“DAILY WORKERIS” SUMAŽINTAS
PASAKYSIME atvirai, liūdną įspūdį daro sumažin

tas “Daily Workeris”, pradėjęs išeidinėti tik keturių 
puslapių tabloidiniu formatu.

MOKYMAS TARYBŲ LIETUVOJE
ŠIEMET TARYBŲ LIETUVOS mokyklose yra kai 

kurių pakeitimų, patobulinimų. Savaitraštis “Literatūra 
ir menas,atidarant mokyklas, duoda tokį vaizdą apie 
tai, kas jose bus:

“Šiemet mūsų vidurinėse mokyklose mokysis apie 
414 tūkstančiui moksleivių. Jų tarpe 50,000 vaikų ateis 
į pirmą klasę. Skaitlinga armija! Naujaisiais, 1957-58 
mokslo metais atidaryta 16 naujų pradinių mokyklų, 
23 naujos vidurinės mokyklos. Iš viso šiemet rugsėjo 2 
dileną mūsų respublikoje atvers duris 2,480 pradinių, 
935 septynmečių, 431 vidurinių mokyklų, tame skaičiu
je 243 vidurinės mokyklos kaimo vietovėse. Senuosiuo
se Trakuose ir Švenčionėliuose atidaromi mokyklos-in- 
ternatai.

— Pagrindinis mūsų uždavinys šiuo metu — suar
tinti mokylą su gyvenimu, — pasakoja LTSR švietimo 
ministerijoje. — Šiemet įvedame naują dalyką: 5—7 kla
sės merginos mokysis namų ruošos — mezgimo, ’valgių 
gaminimo.

“Pasikeitė ir mokymo planai. Daugiau dėmesio šie
met bus skiriama estetiniam moksleivių auklėjimui.

— Anksčiau dainavimo pamokos būdavo tik 1—7 
klasėse. Šiemet tos pamokos jau įvedamos aštuntoje 
klasėje, o kitais metais ir devintoje. Artimoje ateityje 
muzikos bus mokomasi visose vidurinės mokyklos kla
sėse.

“Naujas, labai vertingas dalykas mokyklų prakti
koje— pamokos meno klausimais. Jų klausys 8—11 kla
sių mokiniai.

“Šiemet mokymo programoje numatytas pasaulinės 
literatūros kursas. Pertvarkyta ir lietuvių bei rusų li
teratūrų dėstymo programa, fizikos ir chemijos kursai. 
Mokymo programų pertvarkymas pareikalavo ir naujų 
vadovėlių. Paruošti nauji Lietuvos istorijos, Lietuvos

liais, žiūronais ir pan.). I
Pagal apskaičia v i m u s, 

kurie dabar patikslinami 
ties loginiais stebėjimais, 
palydovas judės iki 900 ki
lometrų aukštyje viršum 
Žemės paviršiaus; palydovo 
vieno pilno apsisukimo lai
kas bus 1 valanda 35 minu
tės, orbitos polinkio kampas 
į ekvatoriaus plokštumą ly
gus 65°. Viršum Maskvos 
miesto rajono 1957 metų 
spalio 5 d. palydovas praeis 
du kartus — 1 valandą 46 
minutes nakties ir 6 valan
dą 42 minutės ryto Maskvos 
laiku. Pranešimai apie spa
lio 4 d. TSR Sąjungoje pa
leisto pirmojo dirbtinio pa
lydovo tolesnį judėjimą bus 
perduodami reguliariai per 
radijo stotis.

Palydovas turi 58 centi
metrų diametro rutulio for
mą ir sveria 83.6 kilogra
mo. Jame įtaisyti du radi
jo siųstuvai, nuolat siun- 
čiantieji radijo signalus 
20.005 ir 40.002 megaher
cų dažnumu (atitinkamai 
bangos ilgumas apie 15 ir 
7^ metro). Radijo siųstu
vai yra tokie pajėgūs, kad 
radijo signalus gali priim
ti platūs radijo mėgėjų 
sluoksniai. Signalai yra 
maždaug 0.3 sekundės ilgu
mo telegrafo signalų pavi
dalo, su tokio pat ilgumo 
pauze. Vieno dažnumo sig
nalas siunčiamas kito daž
numo signalo pauzės metu.

Įvairiose Tarybų 'Sąjun
gos vietose esančios moksli
nės stotys stebi palydovą ir 
nustato jo trajektorijų ele
mentus. Kadangi išretintų 
viršutinių atmosferos 
sluoksniu tankumas tikrai 
nežinomas, šiuo metu nėra 
duomenų tiksliai nustatyti 
palydovo buvimo laiką ir jo 
patekimo į tankius atmosfe- 
feros sluoksnius vietą. Ap-

letą dirbtinių žemės paly
dovų. Šie vėlesnieji palydo
vai turės padidintą gabari
tą ir svorį, ir jais bus įvyk
dyta plati mokslinių tyrimų 
programa.

Dirbtiniai Žemės palydo
vai praskins kelią į tarp- 
planetines keliones, ir, ma
tyti, mūsų mokslininkams 
lemta būti liudininkais, 
kaip išvaduotas in sąmonin
gas naujos, socialistinės vi
suomenės žmonių darbas 
padaro realybe drąsiausias 
žmonijos svajones.
DĖL DIRBTINIO ŽEMĖS 
PALYDOVO JUDĖJIMO

Trečia para mokslinės 
stotys, astronomai ir radio- 
mėgėjai stebi dirbtinį Že
mės palydovą. Iki spalio 7 
d. 6 valandos ryto Maskvos 
laiku palydovas atliks 32 lydovo. 
pilnus apsisukimus aplink 
Žemę. Per tą laiką jis nu
skris maždaug 1,400 tūks
tančių kilometrų nuotolį.

Adresu “Maskva-Palydo- 
vas” kasdien gaunama vis 
daugiau pranešimų iš radi- 
omėgėjų ir astronomų. Pa
lydovo radiostebėjimai pa
rodė, kad jo radiostoties ga
lingumas užtikrina aiškų 
priėmimą 20 megahercų 
dažnumu bet kuriuo paros 
metu įprastiniais imtuvais. 
Jautrūs imtuvai seka paly
dovo signalus 30-40 minu
čių, palaikydami su juo ry
šį, kai jis būna nutolęs iki 
8-9 tūkstančių kilometrų.

Jau . dabar galima pa
reikšti, kad mokslinių sto
čių, astronomų ir radiomė- 
gėjų gauti duomenys turi 
didelės mokslinės . vertės. 
Palydovo judėjimo parame
trų matavimais galima tik
sliai apskaičiuoti pagrindi
nius jo orbitos elementus ir 
jo judėjimą daugeliui parų 
pirmyn. Per dvi paras at
liktų matavimų duomeni
mis, palydovo apsisukimo 
periodas praktiškai nepasi
keitė.

Nepalankus debesuotas 
eras Tarybų Sąjungos teri
torijoje, tuose rajonuose, 
kuriuose yra optinių stočių, 
žymiai apsunkina palydovo 
stebėjimą. Tačiau jau spa
lio 6 d. Užgorodo ir Lenin
grado optinėms stotims pa
vyko stebėti palydovą te
kančios saulės spinduliuose 
ir išmatuoti jo koordinatas. 
Dirbtinio žemės palydovo 
aparatūra veikia normaliai. 
Spalio 7 d. 6 valandą ryto

geografijos, trigonometrijos vadovėliai, ruošiamas fizi
kos vadovėlis. Šietnet mūsų mokyklos gaus 132 pava
dinimų vadovėlius bendru dviejų su pūše milijono tira
žu”.
* "V   — — ■' ' " •’ ——•——' * 'O*. lįįi'itilį 

masko rajone. Skrisdamas 
per Raudonąją jūrą, Indi
jos ir Ramųjį vandenynus, 
palydovas 9 valandą 48 mi
nutės vėl pasieks Jungtinių 
Amerikos Valstybių terito
riją, San Francisko rajone. 
Po to jis vėl skris per Ka
nados bei Grenlandijos teri
torijas ir 10 valandą 7 mi
nutės bus viršum Anglijos, 
Londono rajone.

Nuo dirbtinio palydovo 
paleidimo momento praėjo 
jau daugiau kaip pustrečios 
paros. Iki spalio 8 d. 6 va
landos Maskvos laiku paly
dovas padarė 46 pilnus ap
sisukimus aplink Žemę. Jo 
skridimą stebi daug moksli
nių stočių, astronomų ir ra
dijo mėgėjų.

Stebimas ne tik palydo
vas, bet ir raketa-nešėjas, 
su kurio "pagalba palydovas 
buvo išvestas į orbitą. Ra
keta-nešėjas šiuo metu taip 
pat sukasi aplink ■ Žemę 
maždaug tuose pačiuose 
aukščiuose, apie tūkstančio 
kilometrų atstumu nuo pa- 

Atstumas tarp jų 
ateityje keisis.

MOKSLININKO J. D. 
BULANŽĖS NUOMONĖ
Fizikos-matematikos moks

lų daktaras J. D. Bulanžė 
spalio 7 d. rašė:

Spalio 4 d. įvyko vienas 
iš įžymiausiųjų mūsų dienų 
įvykių. Didelio tarybinių 
mokslininkų kolektyvo at
kaklaus darbo dėka paleis
tas pirmasis pasaulyje dirb
tinis Žemės palydovas. Ry
šium su tuo skaitytojams 
kyla daug klausimų.- Pa
sistengsiu bent trumpai at
sakyti “Tiesos” skaityto
jams į klausimus, šiuo me
tu dominančius plačiausius 
visuomenės saluoksnius.

Visų dažniausiai pateikia
mas klausimas — kiek lai
ko “pragyvens” palydovas? 
Į šį klausimą dabar atsaky
ti labai 
tas, kad 
nios apie 
mosferos 
ribotos ": 
mažai žinome apie atmosfe
ros sudėtį ir jos tankumą 
dideliame aukštyje, ir kaip 
tik dėl to sunku tiksliai at
sakyti į šį klausimą. Paly
dovas gali išsilaikyti nuo 
kelių valandų iki kelių sa
vaičių. Kadangi palydovas 
iki šio straipsnio rašymo 
daugiau kaip 32 kartus ap
skriejo Žemę, tai jis neabe
jotinai “gyvuos” gana il
gai. -

Paskutiniu laiku viršuti
niai atmosferos 
buvo tyrinėjami specialio
mis raketomis, 
mis aparatūra, kuri gali 
nustatyti oro tankumą ir 
sudėtį dideliame aukštyje. 
Raketos buvo paleidžiamos 
beveik vertikaliai. Tokiu 
būdu stebėjimai buvo at lie-

čiausiais astronomi n i a i s 
prietaisais, o kai kada net 
ir paprasta akim. Kadangi 
pats palydovas neskleidžia 
šviesos, jį galima matyti tik 
tada, kai jis apšviestas Sau
lės spindulių, tai yra tems
tant arba auštant. Dieną 
jis matomas, kaip ir Mė
nulis. Jis, be abejo, negali 
būti matomas ir naktį. Pa
lydovas matomas ne vi
sur ir ne kiekvieną 
prietemą. Tam, kad jį pa
matytume, reikia, kad jo 
skriejimo takas per stebėji
mo rajoną sutaptų su ryto 
ar vakaro prietema. Duo
menys apie palydovo skridi
mo laiką bus skelbiami 
spaudoje ir pranešami per 
radiją.

Daug kas klausia, kokią 
praktinę reikšmę turi Že
mės palydovo paleidimas. 
Praktinė ir mokslinė paly
dovo paleidimo reikšmė tiek 
didžiulė, kad jos negalima 
pervertinti. Apie tai galima 
daug rašyti ar kalbėti. Ap
siribosiu keliais pavyz
džiais.

Pats palydovo paleidimo 
faktas liudija, kad tarppla
netinių laivų s k r i d i m ai 
tampa realia tikrove ir, ma
tyt, galės būti įgyvendinti 
palyginti netolimoje ateity
je. Bet tam reikia žinoti są
lygas, kuriomis vyks tie 
skridimai. Tarpplanetinių 
laivų kelyje bus daug “po
vandeninių akmenų.” Vie
nas iš jų yra galimybė su
sidurti su meteorais. Me
teorai t’arppl a n e t i n ė j e 
erdvėje skrieja milžiniškais 
kosminiais greičiais, sie
kiančiais iki 10 kilometrų 
per sekundę. Jų energija 
tiek didelė, kad jie gali leng
vai pramušti bet kokį plieno 
šarvą. Mes, žmonės esan
tieji žemes paviršiuje, nuo

kūnais ir mikrokūnais. Ši 
aparatūra leis. išmatuoti < 
energiją smulkiausių dale*-^ 
lyčių, netgi turinčių skers-, 
menį, mažesnį už vieną mi- 
kroną (viena tūkstantoji 
dalis milimetro).

Toliau galima nurodyti, 
kad, lygindami tikrąją pa
lydovo orbitą, kuria jis ke
liauja, su teoriškai apskai
čiuota, gausime naujus duo
menis apie Žemės vidinę 
sandarą. Galimas dalykas, 
kad bus galima patikslinti 
duomenis apie Žemės for
mą, tai yra, nustatyti dydį 
apibūdiriantį Žemės formos 
nukrypimus nuo rutulio 
formos, arba, kaip sako ge> 
odezininkai, Žemės susiplo- 
jimą. Tai turi didžiulę z 
reikšmę kartografijai. ‘ J

Galima tikėtis, kad paly
dovo stebėjimai duos tiek 
naujo, kad to šiuo metu net
gi sunku tikėtis ir laukti. 
Palydovo paleidimo moksli
nė reikšmė bus ypač aiški, 
kai bus sutvarkyti stebėji
mų rezultatai. Bet jau da
bar galima pasakyti, kad 
palydovo paleidimo faktas, 
jo išėjimas į Žemes orbitą 
liudija apie milžinišką 
mokslo ir technikos pažan-' 
gą, kurią pasiekė žmonija^ 
įgyvendindama seną w- 
mantikų svajonę apie skri
dimus į tarpplanetinę erd
vę.

Maskva, spalio 7 d.

Argentinoje 
mirė Petras

Austrą
Š. m. spalio 6 d. Buenos 

Aires, Argentinoje, mirė 
Petras Austrą.

Paliko žmoną Marijoną, 
sūnų Algimantą, dukterį. 
Heleną Feiferięnę ir jų šei
mas, taipgi seseris Barborą 
ir Anastaziją.

P. Austrą, gyvendamas 
Ansonia, Conn., tarpe 1914- 
1921 m., daug yra pasidar
bavęs Lietuvių Socialistų 
Sąjungos vietinėje kuopoje, 
LLD 17 kuopoje ir Šviesos 
(pašalpinėje) Draugijoje. 
Skaitė “Kovą” ir “Laisvę.”

Užėjus Palmerio laikams, 
Petras buvo areštuotas su 
kitais apylinkės draugais ir 
kalėjo Hartfordo kalėjime 
iki surinkome $5,000 užsta
to. Už kiek laiko jį paleido. 
Bet Ansonijoj darbo gauti 
jau negalėjo. ,

Kovo mėnesį išvyko į Lie-. 
tuvą. Bet ir ten neilgai ko- * 
jas šilo; buvo įskųstas ir tu
rėjo išvykt į Argentiną., 
Ten ir baigė savo vargingą 
kelionę.

Lai tau, Petrai, būna 
lengva Argentinos žemelė, o 
jo artimiesiems — širdin-

meteorų esame patikimai | gausia užuojauta!

sunku. Reikalas 
kol kas mūsų ži- 

aukštuosius at- 
sluoksnius labai 

r netikros. .Mes

sluoksniai

aprūpinto-

saugojami atmosferos. Me
teoras, pakliubęs į atmos
ferą, trindamasis į ją, 
ikaista ir beveik akimirka 
sudega, nepasiekęs Žemės 
paviršiaus. Dideliame gi 
aukštyje, kelis šimtus kilo
metrų nuo Žemės, atmosfe
ros, kaip mes ją paprastai 
suprantame, nėra, ir kos
minis laivas tampa bejėgis 
prieš meteorus. Tačiau 
visi šitie samprotavimai pa
grįsti tik teoriniais apskai
čiavimais arba pašalinių 
efektų stebėjimu, pavyz
džiui, sudegančių atmosfe
roje meteorų stebėjimu ir 
t. t. Mažai žinome taip pat 
apie tarpplanetinių meteo
ru kieki.

Palydovo stebėjimai iš es
mės papildys šias spragas 
mūsų .žiniose. Palydove 
įrengta speciali aparatūra, 
automatiškai registruojanti 
susidūrimus su kosminiais

i Sesuo Anastazija

Baltimore, Md.
Serga Laisvės skaitytojas 

ir rėmėjas A. Janavičius, 
gyv. po nr. 827 Hollins St. 
Jį kankina artritas. Nedir^ 
ba jau -2 mėnesiai. Nė gy-V 
dytojai neįstengia skausmd <; 
prašalinti.

V. Jekevičius, gyvenąs po 
nr. 1709x4lollins St., sun
kiai serga jau 4 mėnesiai. 
Buvo ligoninėje tūlą laiką, 
dabar, grįžęs namo, jaučia
si daug geriau.

Linkiu abiem draugam 
pilnai pasveikti.

P. Paserskis

Maskva. — Tarybų Są
junga išleido specialius me
dalius, kurie bus duoti^ 
tiems, kurie pasidarbavo 
prie Sputniko. -/I

2pqsl. Laisvę (Liberty) Penktąd., spalio (Oct.) 25, 1957



SKAITYTOJŲ BALSAI BINGHAMTON, N. Y.
AR TAIP YRA LIETU- 

tVOJ, KAIP PABĖGĖLIAI 
PASAKOJA?

Vienos pusės spauda ra
šo vienaip, kitos — kitaip. 
Progresyvė spauda labai 
simpatingai rašo — nei gi
ria, nei peikia, rašo atžymė
dami teoretinį obalsį: “Kas 
buvo nieks, tas bus viskuo!” 

Tas šiandien jau prakti
kuojama ne tik Lietuvoj, 
bet jau dideliam plote šios 
žemės kamuolio; tą pripa
žįsta net senas tradicijas 
atstovaujanti spauda; pri
pažįsta, kad sovietinėse ša
lyse mokslas ima viršų ant 
tų šalių, kurios stovėjo 

k s 1 e ant aukščiausio 
laipsnio pasauly.

Šiandien ta pati spauda, 
kuri atstovauja senas tradi
cijas, rašo, kad Sovietuose 
eina aukštus mokslus buvę 
bežemių, mažažemių, kume
čių vaikai. Seniau aukštes
nį mokslą galėjo pasiekti 
tik pasiturinčių ūkininkų, 
politikierių ir profesionalų 
(kurių taip mažai buvo Lie
tuvoj) vaikai. Mokslas ne
buvo liaudies švietimui, 
jos gyvenimo gerinimui, o 

išnaudojimui, krovimui-

si asmeniško ar klasinio 
turto. Turtu ir godumu 
apjakinti tą beturtę klasę 
nieku laikė.

Šiandien, prabėgus dau
giau kaip pusei šimto metų 
nuo to laiko, kai buvo pa
skelbti žodžiai, kas buvo 
nieks, tas bus viskuo, pil
dosi! Ir gal už desėtko ar 
dviejų desėtkų metų tai 
praktikuos visam pasauly. 
Buržuazija, kuri laikė se
nas, supuvusias tradicijas 
šventomis, susigrobusi ką 
galėjo, išbėgo Vokieti
jon, Italijon, Francūzijon, 
Kanadon, arba į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Bėg
dama žudė žmones masė
mis, plėšė jų turtą ir bėgo 
iš Lietuvos. .Kiti, ar tai ne
spėję pabėgti ar manydami, 
kad pasilikę Lietuvoj su pa
galba buržuazinių valstybių 
atgaus savo galią ant Lie
tuvos darbo žmonių, pasili
ko. Išbėgioję po pasaulį 
rėkia kaip patrakę, visaip 
niekindami tuos, kurie pasi
likę kuria naują gyvenimą, 
naują tvarką, pagal reika
lą. Buržuazinis elementas, 
pasilikęs Lietuvoj, neatsilie
ka nuo pabėgėlių. Kitaip

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
* Sparčiai rudenėjo. Rytais šalna jau 
baltino tvoras, šiurpino namų stogus, be 
gailesčio virino vėlyvąsias gėles ir lauko 
žolę, degino kojų padus. Saulė kildavo 
vis vėliau ir vėliau ir ilgai nešildė, kabo
dama viršum miško. Geltona, nelinksma. 
Tik pačiais vidurdieniais ji nutvieksda
vo laukus degančiu auksu, atidavinėjo 
žqmei paskutines savo šypsenas. Ir tada 
.žolė stiepė į viršų šalnos pakąstus laiš
kus, ore subimbdavo skraiduoliai vaba- 

ukai, ūždami suko pulkais varnėnai, 
ražienose sutviksdavo šilkinių voratink
lių draikanos. Bet neilgas buvo šitas 
rudeninis džiaugsmas. Nepasiekusi va
saros dienovidžio, vėl suko saulė į vaka
rus, nunirdavo atgal į šaltus debesis. Į- 
lomėse ir šlaituose pabusdavo prisnū
dęs vėjas, pakildavo įkalnin ir nešė 
laukais pageltusius lapus, šapalėlius vi
sokius. . . O paskui naktis, dar juodesnė 
už praėjusią, su aštresne šalna pary
čiui. Keitėsi orai, keitėsi laukai, keitėsi 
paukščiai ir gyvuliai.

Net mūsų Ona pasikeitė. Pasidarė 
rėksminga, kibli. Tik užtruksim kokį 
vakarą su Petru kamaroj, tuoj įpuola ir 
kaukia:
/ — Susėdot čia abu kaip vižlai, o mal
kų rytdienai vėl neprakapota! Kiaulės 
žviegia nešertos, Rozalija pylšoja ant vi
sa kaimo. . . Ar persiplėšiu aš viena?

Rėkia ji ir vis žiūri į Petrą. O paskui 
atneša susuktus kezulan Petro maškinius 
arba kelnes ir bloškia atžagaria ranka:

— Persimauk!
— Kas gi čia? — kraipo Petras galvą.
— Užlopiau! — dar pikčiau šaukia 

Ona. — Tik neprižiūrėk tavęs, tai ir 
vaikštai su šviečiančiu užpakaliu. Akių 
nebėra kur pasukt nuo tavo apsileidi
mų!

Petras nusišypso, persivelka ir vėl ei
na prie darbo. Kruta jie abu su Ona nuo 
ryto iki vakaro. Kloja linus, kasa bul
ves, kerta kopūstus, o šeštadienio va
kare abu skuba į vakaruškas, tik eina 
nl kartu, o pavieniui, ir kitą dieną 0- 
na vėl rėkia:

— Visas šokdinai, visoms savo puspa
džių nepagaili, o kai man, tai nė ton pu
sėn I

— Būčiau apsukęs ir tave, — šypsosi 
Petras. — Tiktai neprisikasu per viso
kius Maskoniokus.

— Labai man reikia tavo Maskonioko!
— žvairuoja Ona. — Kad tu neini, tai 
jis ir prilenda, ir nenusikratysi paskui 
kaip pikto pinigo!

— Turi, oi, turi tu pasivedimą tarp 
bernų, — vis šypsosi Petras. — Tik ir 
zuja aplink lyg katinai aplink lašinus!
4 Ona šoka aiškint, kad nieko pana? 
šatls, kad tiktai Maskoniokas neleidžia 
įhi praeit, o kai dėl kitų, tai.. .
A"------------- ~ ——........ ....... ■■■■*■■■'— (Bus daugiau)
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Buenos Aires, Argentinoje, mirus

PETRUI AUSTR AI
/

Šioje liūdesio valandoje reiškiu giliausią užuo
jautą jo žmonai, dukrai Helenai Feiferienei, ir 
sūnui Algimantui, o

Kartu liūdinti, mirusiojo sesuo ,

Anastazija Paukštienė
Miami, Fla.

negalėdami, tai per laiškus 
savo giminėms Amerikoj 
šmeižia Lietuvą ir jos žmo
nes tik už tai, kad jie ’ku
ria naują gyvenimą.

Eisim prie seniau atva
žiavusių lietuvių į Ameri
ką, prieš 50 bei 60 metų. 
Kurie tuomet atvažiavo, tai 
iš vienos ar kitos priežas
ties neturėjo progos atlan
kyt Lietuvą ir ten pasiliku
sius artimesnius bei toli
mesnius gimines; daugelis 
nei laiškais nesusirašinėjo, 
kai kurie netgi nemokėda
mi rašyti. Daugiausia tie 
nesusirašinėdavo su gimi
nėmis, pasilikusiais Lietu
voje, kurie tuojau apsivedė

— Ir kuo taip dabojiesi tu jiems?! — 
nutraukia ją Petras.

Ona vėl puola įrodinėti, kad čia gry
nas melas ir išmislai. Ir ilgai ji zirzia 
ant Petro, nepatenkinta ir net nelaimin
ga. O Petras tik šypsosi.

Zirzia ir šeimininkas. Apylinkėje vėl 
paėjo kalbos, kad prie vieškelio darb- 
ninkai pametė darbą, apskaldė ausis 
prižiūrėtojui, o kažkur Jonavoj bruzda 
staliai, taip pat nebenori dirbti, ir kad 
nauji lapeliai pasipylė prie melioraci
jos griovių.. .

— Tavo darbas, aš žinau!
— Tavo darbas? — įsipiria šeiminin

kas akimis į Petrą.
— Argi? gūžtelėje pečiais Petras.
— Tavo darbas, aš žinau!
— Kad žinai, tai ko klausi?
Šeimininkas piktai nusisuka, nusi- 

spiauna. Vakarais jis rūpestingai už
sklandė visas duris, paleidžia nuo gran
dinių šunis, o naktį keliasi net kelis kar
tus, užsidega žibintą ir eina su juo ap
link trobas, slampinėja po laukus, kaip 
koks vaiduoklis.

O čia artėjo Visų šventųjų diena — 
visų piemenų laukiamiaųsia diena. Mes 
su Stepuku jau tiek ir beveikėm, kad, 
užvertę galvas, žiūrėjome aukštyn, kur 
sunkūs debesys lyg dirvono plėšinys nu
gulė dangų: kada snigs? Nebejautėm 
nei šalčio, nei lietaus, kuris permerkda
vo mus iki paskutinio siūlo, užmiršda
mi ir alkį, nors darbais užsiėmę šeimi
ninkai vis rečiau beatmindavo paleisti 
mus pietų. Kada snigs, kada snigs? Ir 
tik galutinai sustyrę nuo šalčio, mes ver
tėm į krūvą pasausiusius bulvienojus, 
perdvokusias linmarkių lapines ir kū
rėm ugnį, šildėmės tirštuose dūmuose, 
kepėm užsilikusią dirvoje bulvę. O pas
kui vėl ir vėl galvas į viršų: nejaugi dar 
nesninga?! Ir štai dangus pasidengė 
nuo krašto iki krašto nematytai storais 
švininiais debesimis, nusileidusiais iki 
pat žemės. Vėjas pasisukiojo, pasisu
kiojo ir aprimo. Gūdu pasidarė aplinkui. 
Atrodė, kad ne tik mes, bet ir galvijai, 
ir net varnos pamiškėj sustingo laukda-. 
mos. Ir štai, štai. . . Aukštai, aukštai, 
tamsioje dangaus gilybėje, krustelėjo 
mažytis baltas taškelis. Pasisupo jis o- 
re, lyg apžiūrinėdamas nutūpimo vietą, 
ir ėmė tyliai leistis žemyn. Pirmoji 
snaigė! Pirmoji sulauktoji snaigė!!! 
Dusdami, lenkdami vienas kitą, skubė
jom mes su Stepuku paskui ją, sekėm,* 
kur ji nutūpė, pasiryžę atkišti jai ir 
savo kepures, ir rankas. O iš dangaus 
jau leidosi kita, o po jos tfečia, ketvirta. 
Ištisas spiečius baltutėlaičių snaigių! Jos 
tūpė mums ant drabužių, ant rankų, ant 
veido ir tirpo čia, švelniai kutendamos 
skruostus, iššaukdamos nesulaikomą 
juoką.

• f

ir turėdavo rūpintis. šeimy
nomis, o kad parašyti laiš
ką, fai nebuvo laiko, nes’ tu
rėjo rūpintis šeima, kad tu
rėtų ką valgyti, apsirėdyti 
ir pastogę. Laiškų rašyt gi
minėms nebuvo ant minčių, 
arba mažai kam buvo iki 
pabaigos antrojo pasaulinio 
karo, kuris seniau atvažia
vusius sudomiho Lietuvoje 
pasilikusiais giminė mis; 
sudomino ne tik lietuvius, 
bet ir kitus visus iš Euro
pos atvažiavusius žmones, 
ypatingai tų šalių, kuriose 
įvyko politiniai pasikeiti
mai.

Šalyse, kur sena, reakcinė 
tvarka tapo pašalinta ir 
įsteigta nauja, progresyvė, 
išsipildė pranašyste, “kas 
buvo nieks, tas bus viskuo !”

Pabėgėliai ir tas buržua
zinis elementas, kuris pasi
liko Lietuvoje, yra akli ir 
siaurapročiai; jie nemato 
ne to, kad nieko nėra am
žino, viskas tik tam tikram 
laikui atsako, kaip kad na
mas, pabudavotas šimtme-! 
čius atgal, šiandien jau su
puvęs, netinkamas gyveni
mui, nors savininkas, kuris 
daro pelną, bando tą namą, 
iš kurio geras pelnas plau-; 
kia į savinįnko.ųkišenių, tai
syti, pasišaukia tam tikrus1 
meistrus apžiūrėt. Meist
rai, apžiūrėję, .duoda pata
rimus, kad galima, į kurį 
šoną nukrypęs, duoti rams
čius, ir namas galės stovėti, 
bet užtikrinimo nėra, kad 
tie ramsčiai nesupus. | 
• Ramsčiai supuvo,- namas 
nuvirto, pasiliko tik kupeta 
griuvėsių. Savininkas pa
sikviečia daug meistrų ap
žiūrėti, ar negalima atbū
davote,. pridedant kiek nau
jos medžiagos, ’ naujo me
džio. Meistrai vieni sako,1 
kad galima, kiti—kad ne
galima. Savininkas šaukia, 
kad turime taisyti, nes na
mas r e i k a 1 i n gas. Įeina 
meistras Jonas ir šaukia: 
Vyrai, šie puvėsiai niekam 
netinka, juos išvežti į išma
tas! O kad namas reika
lingas, tai pastatysim nau
ją, kuris atsakys reikalui! 
Bet tas seniams, nors am
žiumi būtų jauni, nepatin
ka.

Taip yra ir su santvar
ka. Jei ji jau pasenus, ne
atsako gadynei, tada ją rei
kia pakeist nauja, pritai
kant ' gadynei.

Dzūko vaikas

LDS 6 KP. SUSIRINKI
MAS NEĮVYKS

Visi LDS 6-tos kuopos 
nariai gerai įsitėmykite, 
kad lapkričio (Nov.) 4-tą 
d. susirinkimas neįvyks iš 
priežasties, kad finansų se
kretorius L. Šimoliūnas, 
nors jau randasi namie, bet 
dar po stipria gydytojo 
priežiūra ir negali daly
vauti susirinkime. O kasos 
globėja, dirbusi finansų se
kretoriaus darbą, V. Vins- 
kūnienė, yra kur tai išva
žiavusi savais reikalais ir 
tai dienai negali sugrįžti. 
Prezidentė M. Kazlauskienė 
yra influenzos prislėgta ir 
yra po gydytojo priežiūra.

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos" žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisves Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisve į, Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond HUl 19, N. Y.

Tai matote, draugai, prie
žastis svarbi, dėl kurios šis 
susirinkimas negali įvykti.

Tad pasirūpinkime visi 
dalyvauti gruodžio (Dec.) 
2-rą dieną mitinge, nes bus 
renkamas kuopos komitetas 
1958 metams. Taigi susi
rinkimas bus labai svarbus.

' Sekr. O. Weitus

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO

Nepaprastas parengimas spaudos 
paramai. Kartu bus pasidžiaugimas 
mūsų organizacijų bylos laimėjimu 
ir pasijuokimas iš ilgaliežuvių skun
dikų pralaimėjimų.

ALDLD 22 kuopa užprašo visus j 
savo linksmą pokylį. Bus šokiai 
prie geros muzikos, gros Plcikio-

SEKMADIENI 
LA PKRIČIO n SUNDAY

NOVEMBER

Visi Traukime j Savo gražiąją Sueigą Bei Pokilį 
Prakilniam Apšvietos Tikslui — Tai Bus Metinis

ĮDOMUS NUMERIS ŠIO KONCERTO PROGRAMOJE BUS GARSUSIS

Worcesterio Aido Choras ir Jo solistai
Choro dirigentas kompozitorius Jonas Dirvelis apsirūpinęs pasirodymui

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ona Dirveliene
Sopranas

Jonas Dirvelis
Žymus Muzikas

Ištisa Koncerto Programa

LAISVES KONCERTAS
PRADŽIA 3:30 Vai. POPIET. Įžanga tiktai $1 50 Asmeniui

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Suzanna Kazokytė
Dramatiškas sopranas, pasižymė

jusi operų ir koncertų 
solistė, newyorkiete.

Augustinas Iešmantą
Baritonas, operų ir koncertų 

solistasž puikios karjeros 
dainininkas.

Ukrainą Šokikų Grupė
Lietuvių publikos mėgiami 

šokėjai, ir vėl bus mūsų 
koncerte.

Salduusko1 orkestrą. Seimininkė pa
gamins gerą vakarienę, kaina tik 
$1.00

Bus LDS salėje, 9305 St. Clair 
Ave., pradžia 6 vai. vakare. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
/ v (207-208)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PHILADELPHIA, PA. 
HELP WANTED MALE

METAL SPINNERS
rhoroughly experienced, all types 
)f metals. Good rate, steady 
Arork. Paid holidays & vacations.

Eve. interview.

Kosempel Mfg. Co.
5112 Germantown Ave. /

TE. 9-8080

(207-209)

Julius Krasnickas
Tenoras, iš Clevelando, kuris su 
grupe rusų dainininkų neseniai 

gastroliavo Europoje, 
žymus solistas.

Worcesterio Aido Choras
Vadovaujamas Jono Dirvelio

Operetiškai prirengtas, dalyvaus
< programoje. Tai bus pats 

įdomiausias šio koncerto 
» numeris.

Ona Dirveliene, sopranas, 
J. Sabaliauskas, tenoras

Dainuos ir duetus. Jiedu yra 
žvaigždės Worcesterio Aido Cho
ro. Didžiojo New Yorko ir apy

linkės lietuvių mylimi talentai.

Po Koncerto bus šokiai ir pasikalbėjimai su svečiais, atvykusiais iš toliau. 
Būkite koncerte pasimatyti su svečiais. »

Liberty restaurantas bus atdaras per ištisą dieną ir aptarnaus valgiais.



Camden, N. J. Mt

LLD 133 kuopos laikyta
me susirinkime buvo pakel
tas sumanymas, kad nors 
kiek paaukoti apgynimui 
sveturgimių. Visi draugai 
tam pritarė ir paskyrė iš 
kuopos iždo $5. Pasirodė, 
kad tokiam svarbiam reika
lui ta mūsų auka yra labai 
mažytė, tai draugai nusita
rė pridėt po kiek kas išgali, 
ir tuojau padarė $16.50. O 
mūsų vajininkui dar parin
kus nuo pašaliniu, susidarė 
$28.50.

Kaip jau buvo Laisvėj 
garsinta, kad čeki išrašyt 
M. Stakovui, o pasiųst 
Anne Jones, tai taip ir pa
dalyta.

Taipgi prisiunčiu aukoto
jų sąrašą ir prašau Įdėti ji 
i Laisvę.

Draugiškai,
William Patiem

LIETUVIU TARPE
PAMEČIAU KELNES

Elizabeth Gurley Flyuu- turi gerą 
siūlymų: takšnoti biržos akcijas

*

Teatruose

LLD 133 kuopa
Camden, N. J. $5.00 

Philadelphijos
biznierius ____ 5.00

A. Gailiūnas_____ 2.00
J. Vaitkus_______ •Ž'.OO
A. J. Pranaitis----- 2.00
William Patten 2.00 
F. Lasinskas____ 2.00
M. Kavaliūnas___ 2.00
A. Marmakas____ 2.00
A. Valančius_____ 1.00
C. Pakshas______ 1.00
U. Guzonienė____ 1.00
F. Reubis_______ 1.00
E. Liandanskienė .50

Viso $28.50

Hartforde spalio 
vaidinimo reikėjo persirengti. 
Atvažiavę vaidinti pe’rsiren- 
gėm už piano, bet vaidinime 
pianą pastūmė kiton vieton, 
tai turėjom ieškoti kitos vie
tos po vaidinimo persirengti.

Na, einam žemyn. Ten irgi 
\ isur žmonių pilna. Vienas 
draugaseina pro šalį. Pabėda- 
vojau jam, kad neturiu kur 
persirengti. Jis man sako: eik 
čia. Atidarė duris, nuvedė į 
Kambarį, uždegė lempą. Sa
lo rengkis čia, nieks tavęs ne- 
baderiuos. Ten yra stalas, kė
dės. Aš tuojau baksą ant sta
lo, kelnes numovęs, kišenes 
apgraibius (nes ten buvo lais- 
nės ir “valet’’ pasirodė, kad 
.tau viską išėmiau iš kišenių. 
Na ii- pradėjau dėti kitus dra
bužius i baksą. Sudėjęs užda
riau ir nešdinuosi “apstes”.

Sugrįžęs namo pradėjau iš
iminėti drabužius iš bakso. 
Tuojau pasigedau kelnių.

Man parūpo pažiūrėti, ar 
tikrai pinigai visi. Apskaičia
vus pasirodė, kad ne tik kel
nės liko ir kas kelnėse Hart
forde liko. O kelnėse buvo 
keturios dešimt dolerių. Hart
fordas už šimto suvirs mylių 
atstume, negi nubėgsi.

Parašysiu lai š k u t Į. 
kam ? Pažįstamų neturiu 
vieno. Greit mintis kilo, 
Laisvėje yra adresas tos
tainės, kurioje “Teismo kome
dija” suvaidinta. Tik pridė
jau : “paimti namo gaspado- 
riui” Pasiunčiu “special deli
very”.

Laukiu dieną 'kitą. Penkta
dienį gaunu “special delivery” 
laiškutį. Atidaręs randu “Mo
ney order 
dolerių.
k utį, kurį rašo J. 
155 Hungerford St.

Negalima praleisti 
sius spaudoje, kad
radęs keletą desėtkų dolerių 
nepasisavino. Juk jis galėjo vi
sai nerašyt, arba tik tiek pa- 

nerado nei kelnių

po

Bet 
nė 

kad 
sve-

East Sidėje šią' savaitę įvy
ko symposiurnas, kurį suren
gė Moterų balsuotojų draugi
ja. Buvo pakviesti demokratų, 
liberalų, republikonų ir Liau
dies teisių partijos kandida
tai. Tos p arti į os kandidatė 
yra komunistė Elizabeth Gur
ley Flynn.

Maišyta publika draugiškai 
ir su šiltais plojimais sutiko 
Flynn, kuri tapo perstatvta 
kaip Komunistų partijos 
cionalinio komiteto narė,
pati i pabrėžė, kad sėdėjo ka
lėjime po Smitho aktu, 
yra, kaip- politinė kalinė. Ji 
taipgi nurodė, kad visai nese
niai Aukščiausias teismas iš
teisino komunistus, kurie bu
vo teisti po lygiai tokiais kal
tinimais kaip ji. Iš principo 
imant, ji sakė, valdžia turėtų 
jos dabar atsiprašyti, kam ją 
neteisėtai 'kalino.

Elizabeth Gurley Flynn sa- 
l ė, kad ji turi gerą pasiūly
mą, kaip sukęlti daugiau pini- balsus...

na-
Ji

tai

gų miesto reikalams: reikėtų 
takšnoti visokias akcijas, bo
nus (stocks and bonds), ku
riuos turi turčiai. Tos akcijos 
uždirba pinigus savininkams, 
jomis spekuliuojama, jos da
ro apyvartą, ir bent takšnoti 
juos reikėtų, įsakė Elizabeth 
Gurley Flynn.

Publika jai plojo.
Beje, 24-as distriktas, iš 

kurio * kandidatuoja Elizabeth 
Gurieji Flynri, apima netur
tingas’ Eaist :SiJe -apylinkes, 
bet taipgi ir Waif Strytą. Tie
sa, Wall Streeto žmonės ne
gyvena ten pat — ta gatvė 
tai bankų ir raštinių centras 
ir gyventojų ten beveik nėra. 
“Bet jaučiu; kad turiu tam 
tikrą teisę kalbėti apie Wall 
Street, nes įeina į distriktą, 
kurį noriu atstovauti”, sake 
Flynn. Ji pridėjo su juoku, 
kad jei kai kurie Wall Stryto 
žmonės ir užsiregistravę tame 
distrikte, ji nesitiki gauti jų

New Yorko spaudoje

“My Man Godfrey”

David Niven, kuris gabus 
komikas, yra labai tinkamas 
savo rolėje lengvo pobūdžio 
filme “My Man Godfrey”. Jis 

aidina patarnautojo - butle- 
rio rolėje, o June Allyson vai
dina tą poniutę, kuri užmeta 
ūkį ant savo gan dailaus tar
no. .

Filmo turinys ne naujas — 
“My Man Godfrey” padary
tas Hollywoode jau keliose 
versijose deširptmečiai atgal, 
su kitais aktoriais, ir kai ku
rie jų buvo žymiai geresni, 
negu Niven ir Allyson. Vie
nok, tas lengvas filmas žiūri
si neblogai, nors jo negalima 
priskaityti prie vertingų ekra
no kūrinių.

Filmas rodomas Roxy teat
re, Manhattane. Kaip papras
tai, šis teatras turi ir sceninę 
programą — savo 
šokių ansamblio 
šokius, muzika, 
kus aktus, i

“Saulė irgi

merginų 
(“roxiečių”) 
kelis komiš-

Po miestą pasidairius
iKapines perpildytos

Mount Calvary katalikiškos 
kapinės New Yorke, Queens 
apskrityje, skaitomos didžiau
siomis kapinėmis pasaulyje. 
Jose palaidota net du miTjo
nai asmenų. Jos dabar jau 
perkrautos. Bendrai New 
Yorko katalikų ir žydų kapi
nės perkrautos, nes jos negali 
būti didinamos — tam tikras 
miesto Įstatymas sako, kad 
negalima steigti naujas kapi
nes miesto ribose.

Protestantų ir nesektanti- 
nės kapinės New Yorke dar 
turi vietos, sakoma, bent 20 
metų laidojimui.

Trys jaunuoliai sužalojo 
žmogų

Areštuoti trys brooklynie- 
uiai jaunuoliai Davė ir Fred 
Williams ir Hugh Howitt pri
sipažino, kad jie užpuolė 
Wesley Williams, sudaužė jį 
ir jo veidą smarkiai supjaus
tė, kad daktaras -turėjo žaiz
das susiūti. Sumuštasis Wil
liams nėra mušeikų William- 
sų giminė.

—i......          ui
BUSINESS OPPORTUNITIES

AUTO BODY & FENDER SHOP 
lor sale. Well equipped. 4 mėrt 
working steady, can do more. Well 
established. Tow truck included/ 
Priced right for immediate sale.' 
Owner has other interests. Good 
location in Brooklyn. Ask for Mr. 
Kulak.

DI. 5-0903 (6-8 P. M.) •
I (208-210)’

BEAUTY SALON
Doing excellent business, good loca
tion, Franklin Square, L. I. Selling 
due to ill health. Terrific for a 
couple. Split level shop, equipped 
with 5 most modern dryers, 3-beauty 
station, 1 wet booth. 2 year lease, 
3 year option at $135 per month l’,{j 
to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale. Call LO. 1-6798 
after 7 P. M j (207-213)

DELICATESSEN-GROCERY
Brooklyn. Stebėtina vieta arti sub
ways, teatrų, didžiausia perėjimų 
vieta. Pilnai įrengta. Alus, salads, 
cold cuts, namų gaminimo valgiai. 
Savaitinės jeigos $2,100 ir daugiau. 
Prieinama kaina. GE. 5-4214.

(207-212)

BRONX, CARPENTER SHOP, par- 
s’duoda su mašinerija, pilnai įreng
ta, lengvas išmokėjimas, žema ren- 
da. Gera proga pusamžiam vyrui. 
Perleidžiami visi kostumeriai. Savi
ninkas atsistatydina dėl nesveikatos 
ir senatvės. Šaukite: WY. 2-1378.

(207»209)

Waterbury, Conn, j
KUKLUS POBŪVIS

Waterburio apylinkėj jau 
per keletą metų nebuvo kur 
vasarą didesnėms grupėms 
susirinkti, nes nebuvo par
ko. Pagaliau susimylėjo 
kai kurie mūsų uolesni dar
buotojai, kad galima rasti 
pas pažįstamus, kurie “ant 
kontrų” gyvena, tinkamą 
vietą. Taip ir padarė. Pro- 
specto kalnelyje gyvena 
Stanislovaičiai, kuriuos už
klausus, jie sutiko, kad pas 
juos būtų surengtas pikni
kas.

Žinoma, taip rengiant, 
negalima per didelį rengti, 
bet kai atėjo rugsėjo 8-ta 
diena, kuri buvo paskirta 
piknikui, pribuvo apie 70 
žmonių iš visų Connecticut 
kraštų.' Gavom , visi senus 
pažįstamus vėl sutikti ir su 
jais pasikalbėti, pasisve
čiuoti. Valaitis pakvietė ne 
vieną iš publikos, kad pra
biltų vienu kitu žodžiu į su
sirinkusius. Visi išsiskirstė 
patenkinti pobūviu “ant 
kontrų.” Dar ir Laisvei pa
ramos pridavė $100. Lai
mė, kad oras buvo geras, ir 
ačiū geroms gaspadinėms, 
kad Visus pasotino gar
džiais valgiais.

Ten buvęs

už keturiasdešimt 
Randu trumpą laiš— 

Beržinis,

nepi.ra- 
žmogus,

Beržinis (nežinau, 
pirma rado, ar

gyve- 
drau-

zmo-

PAKOL JIE PASILAIKO
Sutaupykite .$200 Dabar! Pilnai
12C bass Italian, Piano Accordion.

Užregistruoti
$350. Dabar $150.88.

NORMANDIE MUSIC SHOP
26 Warburton Ave., Yonkers, N. Y.

Yonkers 3-2557

(208-210?

iiMATTHEWA.i;
BUYUS

■; (BUYAUSKAS) ;;

;; LAIDOTUVIŲ ;•
;; DIREKTORIUS ''
i; -oc—rwr.

:: 426 Lafayette St.::
•> Newark 5, N. J, ; •

MArket 2-5172< > «•

I

sakyt, kad 
nei pinigų.

Draugas 
ai' laiškutį
kelnes) skubiai nubėgo į paš
tą ir pasiuntė pinigus ir, vė
liau, kelnes.

.Toks'žmogus yra teisingas, 
doras, atjaučiantis žmogų jo 
nelaimėje. Tai • tikras žmo
gus, kovotojas už teisybę. Rei
kia suprast, kad jis skriaudų 
savo gyvenime niekam nėra 
€• aręs ir jis neapkenčia tų, ku
rie kitus skriaudžia, apgaudi
nėja ar niekina bei išnaudoja.

Gražu ir malonu, kad 
na tokie žmonės, kaip 
gas Beržinis.

Būtų gerai, kad visi
nes būtų teisingi. Bet taip nė- 
la. Tik apsidairykime, o pa
matysime, kad pasauly ran
dasi tokių žmonių, kurie klas
tingai meluoja prieš teisingus 
žmones, skundža juos netei
singai prisiekdami. Visokios 
kriminalystės, suktybės, ap
gavystės tai net knibžda.

Teisingi 1 žmonės kovoja 
prieš visokias nedorybes. At
eis laikas,kada ta kova bus 
laimėta, visa žmonija gaus tą, 
kas jai priklauso.

Linkiu J. Beržiniui ilgai gy
vent ir sveiku būti. Daug žmo
nių 
su,

Salisbury apie Rytų 
Europos socializmo 
kraštų bendrą veidą

“Times” k o respondentas 
Harrison Salisbury (kuris ke- 
ieri met. atgal buvo savo laik
raščio korespondentu1 Mask
voje) dabar grįžo iš kelionės 
po Rytų Europos liaudies de
mokratijas. Važinėdamas po 
tas šalis jis rašinėjo savo re
portažus, bet dabar, sugrį
žęs, straipsnių cikliuje bando 
padaryti bendras išvadas. .

Salisbury prieina tokių nuo
monių : _

Jis sako, kad socialistiniai 
Rytų Europos kraštai dabar 
yra žymiai skirtingi nuo viens 
kito. Keleri metai atgal sant
varkos ir atmosferos juose bu
vo labai vienokios, bet dabar 
nacionalinės kiekvieno krašto 
ypatybės pradeda iškilti pa
viršiun. Atmosfera beveik Vi
suose, sako jis, žymiai laisves
nė, gyvenimo lygis . aukštesnis.

Kaslink santykių su pir
muoju socialistiniu kraštu, 
kaslink ėmimo Tarybų Sąjun
gos kaip modelį sau, Salisbu
ry taip išrikiuoja socialistinius 
Rytų Europos kraštus:

Albanija panašiausia į Ta
rybų Sąjungą — joje būnant 
lankytojas jaučiasi, lyg būtų 
vienoje iš tarybinių respubli
kų. Bulgarija seka po jos. Če
koslovakijos ir Rytų Vokieti
jos santvarkos, taipgi Vengri
jos ir Rumunijos, stovi kaip ir 
vidurkelyje, o Jugoslavijos ir 
Lenkijos labiausiai skirtingos. 
Salisbury sako, kad vidujines

santvarkos ir atmosferos at
žvilgiu ne Jugoslavija stovi 
ekstreme tarp socialistinių 
kraštui, o Lenkija. Jugoslavl- 
j'o, panašiai kaip jai gretimo
se Liaudies respublikose Ko
munistų partija (Jugoslavijo
je ji vadinasi “lyga”) yra vie
nintelė veikianti ir beveik vis
kas jos rankos.e, tuo tarpu, 
kai Lenkijoje faktinai veikia 
bitės partijos (valstiečių ka
talikų ir 1.1.). Lenkijos parla
mente vyksta aštresni deba
tai ir Lenkijos spaudoje yra 
nepalyginamai i aštresnės kri
tikos prieš valdžią, žymiai 
daugiau nuojpohių skirtumo, 
nęgti Jugoslavijos.

žmonių sentimentu Jugo
slavija taipgi, ląbiau prb-rusi^ 
ka, Sako -j išdegu Lenkiją. ;

Salisbury sako kad komų- 
nizmas turi tvirčiausią pama
tą žmonių tąrpe Čekoslovaki
joje, kur beveik 40 procentų 
balsavo už . komunistus (jis 
neprimena, kad kartu su sO 
cialistais, sii kuriais paskui 
susilieta, buvo ne apie 40 pro
centų, o absoliute kairi dau
guma). ■

Keturi vaikučiai sudege ’ 
.-•■'.gaisre-

Newarkę gyvenančių Tay'- 
16rų ' Ičėturt vąlkūčiki' sudegė, 
kuomet gaisras kilo jų apart- 

vienamente. Abu tėvai ir 
dukra išsigelbėjo.

Jei Tamsta negali 
Laisvei naujo skaitytojo, - tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

gauti

PAGERBKIME 
VISUOMENES i 
VEIKĖJUS

VERĄ ir VAU
BUNKUS

turėtų imti pavyzdį iš ju- 
d rauge.

Kelnių pametėjas

KONCERTAI
Brooklyno kolegija duos vi

są eilę koncertų Walt Whit
man auditorijoje. Koncertus 
pildys .Knickerbocker Cham
ber Orkestras ir pianistas Eu
gene List. Koncertai prasidės 
spalio 26 d.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Jų vedybinio gyvenimo dvidešimt penkerių metų 
sukakties proga. Tuom reikalu šaunus pokilis 

įvyks sekmadienį

Spalio 27 October
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Bus puiki menine programa, gera muzika šokiams, 
kuogeriausia paruošti valgiai ir kitokie 

įvairumai bei įdomumą!.1

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. ’ Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 1 vai. dieną Prašome nesivelinti
Maloniai kviečiame visus atsilankHi —

teka”
RKO teatrai dabar rodo fil

mą “Saulė irgi teka” (“The 
Sun iĄIso Rises”) pagal He
mingway to paties pavadini
mo knygą. Pats Hemingway 
buvęs kaip ir patarėju prie 
filmavimo. Vyriausiose rolėse 
T yrone Power, j Ava Gardner, 
Errol Flynn, Mel Ferrer ir 
Eddie Albert.

Feirer be abejo gabiausias 
šių aktorių, gal vienintelis jų, 
kurio" kariera filmuose pri
klauso ne tiek nuo išvaizdos, 
kiek nuo sugebėjimo vaidinti. 
Bet ir Tyrone Power bei kiti 
šiame filme stengiasi įsigy
venti į savo roles.

“Pal Joey” su Sinatra
Keliolika metų atgal Sinat

ra buvo pagarsėjęs kaip ro
mantiškas dainininkas. Dabar 
jis retai dainuoja, o vietoje to 
pasidarė gan žy’mus filmų ak
torius, nors ir filmuose dai
nuoja karts nuo'karto.

Taip ir šiame filme — ke
lios.,jo populiarės dainos (tarp 
jįj j“I Didn’t Know What 
Time it Was”) sudaro filmo 
nugarkaulį, bet prie jų yra 
nemenkas priedas: 'dvi žymios 
ckrąno, gražuolės, Kim Novak 
ir Rita Hayworth.

Sūnus sudegė, Tėvai 
pavojingai apdegė

Hunter N. Y. — 14 metų 
John Hadosky sudegė gaisrui 
kilus jų apartmen'te. Abu tė
vai pavojingai apdeginti ran
dasi ligoninėje.

visai ramiai. Valdžia 
kad

Puertorikiečių p r ieaugh’s 
New Yorke yra du kartu di
desnis negu baltųjų tarpe ir 
ant 30 procentų'didesnis negu 
tarp negrų.

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6V2 rūmo, 1 ta maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLBY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drrte. 
Tel. HA 6-4700. (203-3±S)

20 metų kalėjimo už namo 
savininko užmušima

John Sewell gavo 20 metų 
iki viso gyvenimo 
užmušimą namo 
Ch. Williams. Tai 
rendos ginčiuose. !

bausmę už 
savininko 

atsitikę dėl

Vėžio ligų fondo vajus
28

National Cahcer 
tion Brooklyno 
skelbė, kad spalio 28 d. 
pradėtas vajus sukėlimui 
kiamos sumos.' ' *

Founda- 
skyrius pa

bus 
rei-

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE PARK, N. J.

LLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
vai. vakaro, spalio 25 d., pas J. La
kūnus, 316 3rd St. Kviečiame vi
sus dalyvauti, turime svarbių rei
kalų, taipgi Centro valdybos rin
kimus. Kom.

8

ROCHESTER, N. Y.

Moterų ir Vyrų LLD kuopos reri- 
gia pažąionį Laisvės vajaus naudai, 
kuris įvyks lapkričio 2 d., 575 
Joseph Ave., Gedimino salėje, pra
džia 6:30 v. v. Bus skani vaka
rienė, karštų ir šaltų gėrimų. K vi e; 
čiame visus dalyvauti, paremti šį 
svarbų darbą. Pelnas eis spaudos 
naudai. Nepamirškite lapkričio 2 d. 
L. B. (208-210)

New Yorkas. — Jungti
nės Tautos, ketvirtadienį 
paminėjo savo įsteigimo 
12 metų sukaktį.

REAL ESTATE
OZONE PARK SEKCIJA, 2 šeimų 
mūrinis namas, 2 karam mūrinis ga
radžius. 3^2 ir 3 rūmai, aluminiai 
screens, ištisai; Hollywood mau
dynės, daug ekstra įrengimų. Cen
trinė vieta. Pusiau ištaisytas skle- 

jpas. Tuojau užimtinas. Šv. Silvestro 
j ir Šv. Fortunato parapijos arti.

Budapeštas. — Praeitų 
metų sukilimo metinės pra
ėjo 
buvo įspėjusi visus, 
bet kokios demonstracijos
ir išstojimai bus sutikti 
griežtomis priemonėmis. 
Tie, kurie norėjo kaip nors 
tas sukaktuves minėti, tą 
padarė boikotuodami te- 1 Taipgi arti mokyklų. Kainos aukštis
atrus, kavines ar kitokias 
pasilinksminimo vietas.

$18,000. 107-88 79th St., Ozone
Park, Queens, ašukite: VI. 8-0971.

(207-209)

Upholstery & Drapery Shop, estab
lished 8 years, plenty work, catch
ing to a fine cliantele. Excellent 
income to capable party. Located 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales. All 
customers turned pver with the 
business. A chance of a life-time. 
Call MA. 7-0444 Or BA. 4-3327.

(205-211)

GAS STATION
Išsiduoda ant lyso. Proga mecha

nikui. 74-24 101st Avė., Ozone Park 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Li
ga verčia parduoti. Kaina prieina
ma šaukite: MI. 1-1851 arba VI. 
5- 9549. (205-211)

DEKORAVIMO KRAUTUVE 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. Kettu- 
rios reguliarės sirfgers, (1) Blind-x 
shotch, (1) overlock, (4) dideli str 
lai, Ofiso įrengimai Daro gc 
biznį. Puikiausios įeigos. Da 
$1,000. Renda $100 į menesį. Ly 
sas iki 1960. CA. 6-8624.

(205-211)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT AS

12 šeimų hamas anglim apšildo
mas, vienas gali dirbti kitur. 2’j 
rūmo, $30 j menesį, elektra ir ge- 
sas nemokamai. Kreipkifės 1814 E. 
191 h St., Brooklyn. Važiuokite 
Brighton Beach traukiniu, išlipkite 
Kings Highway stotyj. (20S-209)

FLOOR SCRAPERS

Patyrusių, nuolatinis darbas, aukš
čiausia mokestis. Stokite į darbą 
7 A. M.

A.A.A. Floor Scraping, Inc. 
2570 Amsterdam Ave. (prie 188th St.)

Arba šaukite WA. 3-0300 f
.1 (208-214)

MECHANIKAS r
I

Patyręs prie užsieninių karų.
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės Port Washington.
BEACON SERVICE STATION

Telefonas PO. 7-1122
(208-210)

AUTO MECHANIKAS
Patyręs, įdėjimui perbudavotų in- 
žinų ir
Turi kalbėli šiek-tiek
Causeway Service Station,
Menich Blvd, Jamaica, 
Arba šaukite: LA 8-028

Automatic . transmissions, 
kalbėli šiek-tiek angliškai. 

128-01 
N. Y
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RANDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA RŪMAI

Pąsirendavoja 4 gražūs dideli rū
mai, garu apšildomi, moderniniai 
įrengti, prieš parką. Pageidaujama 
rendauriinkų be vaikų. Kreipkitės: 
Joseph Mačiuta, 792 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. (208-210)

8 ŠEIMŲ NAMAS BROOKLYNE

Ground floor, 5 rūmai tušti, 5 rūmų 
apartmentas ant 3-čių lubų tuojau 
užimamas.

145 Guernsey St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 3-8291

(208-209)

STATEN ISLAND, N. Y., Mariners 
Harbor, naujas 2 šeimų namas, lo
tas 50x100. Jūsų pirkinys puikiau
sias kiek randama, tikrai pakils 
greitoje ateityje. Puiki vieta, per
sitikrinkite patys. Pilna kaina 
$11,500. Rudolph Dalesandro, 3018 
Richmond Terrace. GI. 2-2195, Ma
riners Harbor. (208-210)

TRUCKS

MACK 1950 Model E. H., 16 jardų 
dydžio, packer garbage body. A-l 
stovyje, privatus savininkas, par
duodamas pigiai, persitikrinkite pa
tys. Galima pamatyti Big 10 Service 
Station, 78-15 31st Ave., Jackson 
Heights, L. I. HA. 6-9100.

(208-214)

8)(2

PLUMBER, 1-MOS KLASES

Dėl Jobbing, su chauffeur laisniiis, 
gera mokestis. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai. Everest 
Plumbing, 238 E. 169th St., Bronx«

Šaukite: CY. 8-9020

Fly Finisher—Rubbers 
Jaansen Piano Co.

237 E. 23rd St., N. Y. C.
ŠAUKITE MU. 4-4827

(206-208)

PIANO 1DIRBTUVEI REIKIA

CCabinet Maker

(205-211)
HELP WANTED—FEMALE?

Operatorė. Patyrusi. Prie firan- 
kų ir krėslų uždengimų. Alga. 
Nauja krautuvė. Nuolatinis darbas. 
Geros darbo sąlygos. Kalbanti tys- 
kį angliškai. HOBBY DECORA
TORS, Lynbrook 3-9984. 7 iki 10 
vai. vak. ,(208-210)

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 25, 19^7^




