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METAI 47-tt

KRISLAI
^Eugenijus Oneginas”

• New Yorke.
Petrą Austrą.
/. Bunku bankete, t

Rašo R. Mizara

Praėjusi pirmadieni atsidarė 
New York o Metropolitan ope
ros 73-čiasis sezonas.

Operos sezono atidarymas 
įdomus buvo tuo, kad buvo 
pastatyta Čaikovskio opera 
‘’Eugenijus Oneginas” — pa
statyta anglu kalba.

Kaip ir visuomet atidarant 
operos sezoną, teatro salė bu
vo sausakimšai užimta publi
kos.

H Kai kurie smalsuoliai, turį 
laisvo laiko žmonės, jau 7 vai 
ryto stovėjo eilėje, kad 7 v. 
vakaro galėtu įeiti i teatrą ir 
ten, stovint, stebėti operą.

Kas metai operos manadže- 
rius Rudolf Bing, operos sezo 
no atidarymo proga, para’’ 
šindavo tuos, kurie stovi eilė
je, karšta kava, bet šiemet 
Mr,. Bing užfundino jiems po 
drinksą rusiškos vodkos!

*
Dėl paties veikalo ir jo pa

statymo yra visokių nuomo
nių. Tačiau dauguma ^kritikų, 
pripažįsta, kad opera labai 
graži, Čaikovskio muzika ža
vinti, pastatymas pavykęs.
< Iš viso “Eugenijus- Onegi
nas” Metropolitan operos bū
vį statytas septynius kartus 
— paskiausiai 1921 metais, 
šiemet, atrodo, ši opera bus 
suvaidinta dažniau.

Deja, tikietai brangūs, to
dėl eiliniam darbininkui ne
bus lengva pasidžiaugti Čai
kovskio kūryba.

Spalio 6 d. Argentinos sos
tinėje mirė mūsų laikraščio 
(Laisvės) bendrovės akcinin
kas Petras Austrą.

Austres gyveninio kelias 
buvo sunkus, bet velionis juo 
ėjo nebodamas nieko.

Gyvendam a s Amerikoje 
(Ansonia mieste, Conn.) Pet- 

pas Austrą buvo veiklus pa
žangiajame darbininkų judė
jime.

Kai 1920 m. ant mūsų ša
lies užgriuvo reakcijos banga, 
žinoma Palmerio reidų vardu, 
P. Austrą buvo vienas jos au
kų: jis buvo kalintas, perse
kiotas.

Išėjęs iš kalėjimo, negalė
damas gauti darbo, Petras su j 
šeima išvyko Lietuvon. Būda
mas “nenuorama”, jis ir ten 
veikė, kiek^galėjo, ir už tai 
buvo patekęs į kalėjimą.

Auštrų šeima išvyko Ar
gentinon laimės ieškoti. Bue
nos Aires mieste apsigyveno, 
kur Petras ir mirė.
* Aną dieną jo dukra, H. Fei- 
Jt-rienė, man sakė:

z —Tėvas labai didžiavosi 
tuo, kad buvo Laisvės dien
raščio akcininku; jis labai 
gerbė laisviečius...

Laisviečių vardu tariu: ra
miai ilsėkis, drauge Petrai, 
palei La Platos žiotis, o liku
siems tavo artimiesiems —• 
nuoširdi užuojauta!

•
Atvykęs į V. ir V. Bunkams 

pagerbti banketą, kanadiečių 
“Liaudies Balso” administra
torius K. Kilikevičius sumez
gė nemaža pažinčių su new- 
yorkiečiais; gavo keletą savo 

laikraščiui prenumeratų, taip
gi gavo ir aukų. Be to, pasa

kė gražią kalbą apie jubilija-

Bomba Izraelio parlamente 
i sužeidė Ben-Gurioną, kelis 
i kitus vyriausybės asmenis

Egiptas paminėjo Suezo 
įvykius kaip laimėjimą 
prieš agresorių planus

Jeruzalė. — Granata Iz- 
: raelio parlamente tapo mes- 
i ta iš publikos galerijų į sa- 
Į lę, taikant į stalą, prie ku
rio sėdėjo valdžios nariai. 

‘ Granatos skeveldros leng- 
( vai sužeidė premjerą Ben- 
! Gurioną, užsienio reikalų 
i ministrę G. Meir ir religi- 
Į nių reikalų ministrą M. 
i Šapiro.

Kadangi tai įvyko už
puolimo prieš Egiptą meti
nių dieną, parlamento na
riai ir publika manė, kad 
tai arabo nacionalisto pra
vestas pasikėsinimas. Bet 
pasirodė, kad granatą me- 

| tė išraelietis-žydas M. Du- 
ek, jaunas vyras, kuris ži
nomas kaip religinis fanati
kas ir nevisai normalus

Teheranas. — Irano poli
cija suėmė 70 nacionalistų, 
buvusio premjero Mosade- 
go pasekėjų. Tie nacionlis- 
tai nori, kad Iranas laikųsi 
labiau neutralistinės politi
kos, panašesnės į Egipto, 
nesidėtų į provakarietiškus 
blokus.

Turkų policija 
užpuolė žmones

Istanbulas. — Gazians- 
tep mieste įvyko denions- 
tracija. Apie 8,000 žmonių 
dalyvavo joje. Jie protesta
vo teigdami, kad valdančio
ji Demokratų partija su- 
klastavo ' rinkimų rezulta
tus ir nesuskaitė visų bal
sų, kurie buvo paduoti už 
Liaudies Republikonų par
tiją. Ši partija, kuri bent 
kiek liberališkesnė, negu 
valdančioji, nelaimėjo dau
gumos, bet padidino savo 
balsus. ’’

Policija . puolė demons
trantus, naudodama lazdas 
ir ašarines dujas. Gazians- 
tep .yra industrinis centras 
netoli Sirijos sienos.

Maskva. — TSRS prezi
dentas pasveikino Turkijos 
prezidentą Bajarą Turkijos 
respublikos paskelbimo me
tiniu proga.

tus, jų darbus, atliktus Kana
doje.

šiame bankete buvo nema
ža žmonių, pirmą kartą ko
jas įkėlusią į Kultūrinį Lietu
vių Centrą.

Kalbuosi s u p. Matuliu1, 
kriaučių kontraktorium ir 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
klubo pirmininku.

— Esu tautininkas, — sa
ko jis, — bet noriu sueiti ir 
apsikeisti žodžiu ir su . kitų 
srovių žmonėmis. Ar tai ne
gražu ?!

žinoma, gera ir gražu!
•_

Na, o sekamą šeštadienį 
būkite Kultūriniame Centre, 
kur įvyks labai įdomios pra
kalbos !

I žmogus. Jis sakė, kad turi 
ką nors 'prieš valdžią dėl 
jos imigracinės politikos. 
Duekas tapo vietoje suim
tas. Policija jį apsaugojo 
nuo žmonių, kurie jį buvo 
pradėję mušti.

Sunkiausiai sužeistas yra 
ministras Šapiro, prie kurio 
granata sprogo. Jis randasi 
ligoninėje. Kiti kabineto 
nariai sužeisti lengviau.

Tito nevyks į 
Maskvą; sergąs
Belgradas. — žinių agen

tūra Tanjug praneša, kad 
pats Tito negalės vykti 
Maskvon, kad dalyvauti 
Spalio revoliucijos metinių 
minėjime. Tanjug sako, kad 
prez. Tito sergd, kad jį kan
kina reumatiniai skausmai 
ir jis negalės keliauti per 
ateinančius kelis mėnesius. 
Tas reikštų, kad jis negalė
tų keliauti ir į Azijos kelis 
kraštus, kaip jis planavo.

Jugoslaviją Spalio minė
jime atstovaus Maskvoje 
koks nors Jugoslavijos ka
bineto narys.

Kai kurie užsienio ko
respondentai sako, kad Ti
to liga yra dalinai “politi
ne”, — kad jis pakeitė sa
vo nuomonę apie vykimą 
Maskvon po to, kaip Žuko
vas, kuris neseniai lankėsi 
Jugoslavijoje, tapo pašalin
tas iš apgynos ministro pos
to.

Lenkijos prekybiniai 
ekspertai Amerikoje

New Yorkas. — Ameri
kon atvyko Lenkijos vidaus 
prekybos vice-ministras 
Kuninas ir keli kiti pre
kybos ekspertai. Jie nori su
sipažinti su maisto pramo
ne ir prekyba Amerikoje, 
ypatingai su taip vadina
mais “super-marketais”, ir 
tuo tikslu apsilankys eilėje 
Amerikos miestų.

Seoulas. — Amerikietis 
kareivis Railey> tapo kari
nio Amerikos teismo nu
teistas už korėjiečio vaiko 
nušovimą. Bet bausmė jam 
duota labai švelni: jis bus 
negarbingai atleistas iš ar
mijos ir* nuteistas 9 mėn. 
kalėjimo, kurio žymesnę 
dalį jis jau atsėdėjo lauk
damas teismo.

Damaskas. — Tarybų Są
junga padės Sirijai nutęsti 
310 mylių ilgumo geležinke
lio liniją tarp Aleppo ir 
Kvamišlijos, pastatyti eilę 
tiltų, gerinti metalo pramo
nę ir t. t. \

Tarybiniai ekspertai 
taipgi padės Sirijai sudary
ti pirmą to krašto geologi
nį žemėlapį.

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei’ naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958

Punktai
Pittsburgh© Vajininkai .... .......................... 1,300
Philadelphifjos Vajininkai....................................... 1,232
New Jersey Vajininkai.....................   1,044
Waterburi© Vajininkai................. . . .. .............920
Hartfordo Vajininkai ..............................................600
Bre.oklyno Vajininkai ..  584
L. Pruseika, Chicogo, III..................................... • • • 480
A. žemaitis, Baltimore, Md........................................ 443
So. Bostono Vajininkai..............................................440
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................................. 420

P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 362
Worcesterio Vajininkai ...... 340
LLD Moterų klubas

Binghamton, N. Y................ 268
Norwoodo Vajininkai .............. 216
V. Kvetkas, Cambridge, Mass. 200
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. 196
S. Penkauskas—J. Blažonis

Lawrence-Lowell, Mass. 120

t Pittsburghas dar tvirtai laikosi .pirmoje vietoje. J. 
Mažeika prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Philadelphiečiai irgi gražiai pasidarbavo. Wm. Patten 
ir P. Walant prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
New Jersey vajininkams pasidarbavo — J. Bimba, An
tanas ir Senas Jonas; Waterburiui M. Strižauskienė ir 
M. Svinkūnienė; Baltjmorei P. Paserskis; So. Bostonui 
H. Thomas; V. Kvetkus, Cambridge, Mass;.

< (T$sa 4-tam pusi.)

Maršalas Žukovas 
gaus fam tinkamą 
postą: Chruščiov

Maskva. — Chruščiovas 
pareiškė, kad maršalas Žu
kovas, kuris šiomis dieno
mis tapo atleistas iš gyny
bos ministro pareigų, gaus 
tarnybą pagal savo patyri
mą ir sugebėjimą. Jis sakė, 
kad kol kas dar nenutarta, 
koks tas postas bus, ,

Chruščiovas savo pareiš
kimą padarė Turkijos am
basados baliuje, kur buvo 
švenčiama Turkijos tautinė 
šventė: Baliuje apsilankė ne 
tik Chruščiovas, bet ir Mi
ko janas ir Bulganinas. Tas 
skaitoma ženklu, kad Tary
bų Sąjunga siekia draugiš
kų santykių su Turkija, 
nors smerkia jos agresin
gus žingsnius prieš Siriją. 
Chruščiovas sakė, kad jam 
atrodo, jog padėtis Arti
muose Rytuose pagerėjo ir

Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
nepripažįsta Čiango valdžios

Deli. — čia dabar vyksta 
Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus suvažiavimas. At
stovaujama Liaudies Kini
ja, bet čianginės delegaci
jos nėra. Mat, R. K. cent
ras pasiuntė kvietimą ir 
čianginiam R. Kryžiui, bet 
kvietimą adresavo “Taiva
nio Raudonajam Kryžiui”, 
o čiangininkai teigia, kad 
jie atstovauja visą Kiniją. 
Tad — jie neatvyko.

Amerikos delegacija, ku
riai vadovauja gen. Greun- 
teris, reikalauja, kad čian-

L. Tilwick, Easton, Pa., ............ 120
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 120
J. Paikus, New Haven, Conn. 120
S. Puidokas, Rumford, Me. 114
Great Neck Vajininkai ............... 80
A. Valinčius, Pittston, Pa........  40
Norwoodo Vajininkai ................... 36

karo pavojus sumažėjo.
Apie Žukovą Chruščiovas 

dar pridėjo, kad jis jį kaip 
tik tą dieną matė ir su juo- 
mi kalbėjosi.

Chruščiovas, Bulganinas 
ir Mikojanąs sakė užsienio 
žurnalistams, kurie buvo 
Turkijos ambasadoje, kad 
jie nesupranta, kodėl toks 
triukšmas keliamas užsie
nyje dėl Žukovo pašalini
mo, kodėl yra tiek speku
liavimo ir spėliojimo. Jie 
nurodė, kad visai neseniai 
kaip tik toks įvykis atsiti
ko Amerikoje — pasitraukė 
gynybos sekretorius Wilso- 
nas, ir niekas nekėlė tokio 
lermo.

Chruščiovas patarė žur
nalistams' “ramiai miegoti 
ir nesirūpinti”.

— 
gininkams būtų pasiųstas 
kitas “mandagesnis” kvie
timas. Bet Liaudies Kini
jos delegacija sako, kad to
kiu atsitikimu ji pasi
trauktų iš suvažiavimo.

Suvažiavimą pasveikino 
Indijos premjeras Nehru. 
Jis sakė, kad R. Kryžius tu
rėtų tapti efektingesne jė
ga už taiką. Neužtenka, sa
kė Nehrų, padėti kenčian
tiems, kuomet karas atei
na, sakė jis — kodėl neko
voti už tai, kad karo visai 
nebūtų?

Kairas. — Egiptas pami
nėjo praeitų metų Suezo į- 
vykus kaip savo laimėjimą. 
Prez. Nasseris padarė pa
reiškimą, kuris tapo rekor- 
duotas ir perduotas per E- 
gipto radiją. Nasseris sakė, 
kad imperialistinės jėgos 
užpuolė Egiptą ir buvo įsi- 
veržusios jo teritorijom 
bet Egiptas sugebėjo atsi-

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Sputniko signalai yra 
rekorduojaini Vilniuje

Vilnius,Tarybų Sąjun
goje paleistas pirmasis pa
saulyje dirbtinis Žemės pa
lydovas sukėlė didelį Lietu
vos darbo žmonių susido
mėjimą. Kaip jau buvo pra
nešta spaudoje dirbtiniam 
Žemės palydovui stebėti 
ruošėsi- ir Vilniaus radijo 
klubo nariai.

Spaudos. korespondentai 
kreipėsi į vieną geriausių 
respublikos radijo mėgėjų, 
Vilniaus universiteto fizi
kos ir matematikos IV kur
so studentą V. Dūko su 
prašymu papasakoti apie 
dirbtinio Žemės palydovo 
radijo mėgėjų stebėjimus.

— Vilniaus radijo klubo 
darbuotojai įtemptai ruo
šėsi šiam didžiuliam įvy
kiui. Iš Maskvos klubas 
dirbtiniam Žemės palydovui 
stebėti gavo naują aparatū
rą, jos tarpe trumpųjų ban
gų radijo priimtuvą ir mag
netofoną “Dniepr 9”.

Pirmasis dirbtinio Žemės 
palydovo radijo signalus 
Vilniuje priėmė vyr. inži
nierius A. Abalevičius. Tai 
įvyko spalio 4 dienos ryte 
9 vai. 59 min. Palydovo sig
nalai buvo girdimi iki 10 
vai. 5 min. Jie 1 yra pana
šūs į telegrafo signalus ir 
trunka 0.3 sek. su tokio pat 
ilgumo pertraukomis.

Antrą kartą dirbtinio Že
mės palydovo siunčiamus 
radijo signalus pavyko už
fiksuoti spalio 6 dieną 00 
vai. 10 min. jau man pa
čiam kartu su Pedagoginio 
instituto studentu A. Alchi- 
mavičiumi. Mes girdėjome 
juos labai aiškiai, tik paly
ginti trumpai — vos 4 mi
nutes.

Kiti dirbtinio Žemės pa
lydomo siunčiami signalai, 
kurie girdimi mūsų respub
likoje maždaug kas pusant
ros valandos, užregistruoti 
magentofono juostelėje yra 
žymiai ilgesni ir trunka 
daugiau, kaip 10 minučių. 
Nuo dirbtinio Žemės paly
dovo paleidimo dienos radi
jo klubo darbuotojai jo sig
nalus užregistravo jau dau
gybę kartų. Palydovb stebė
jimas tęsiamas.

laikyti prieš jungtines bri
tų, francūzų ir izraeliečių 
jėgas, o paskui tos imperia
listinės jėgos turėjo pasi
traukti Jungtinių Tautų 
pareikalavimu.

Nasseris sakė, kad Egip
tas nejaučia keršto arba 
pagiežos prieš savo užpuo
likus, bet ir dabar, kaip vi
suomet praeityje, budi savo 
nepriklausomybės sargybo
je ir atmes kiekvieną agre
sorių. c

Suezo karo metinės pa
minėtos ir Sirijoje.

Izraelyje, Nazarete, ku
rio gyventojų daugumą su
daro arabai, įvyko anti-ka- 
rinė demonstracija. De
monstracijos dalyvių dau
gumą sudarė arabai, bet 
buvo ir žydų-izraeliečių iš 
aplinkinių kolektyvinių 
kaimų. Demonstraciją su
rengė komunistai. Policija 
įsakė demonstrantams išsi
sklaidyti ir paskui juos puo
lė lazdomis. Keli asmenys 
tapo suimti. 

♦
Erlaiideris vėl 
sudarė valdžią
Stockholmas. — Socialde

mokratas T. Erlander vėl 
sudarė Švedijos kabinetą. Į 
jį įeina tiktai socialdemo
kratai. Socialdemokratų- 
agrarų koalicija suiro Šve
dijoje praeitą savaitę, ka
dangi agrarai atsisakė su
tikti su socialistų planu pa
kelti pensijas. Buvo bandy
ta sudaryti “nacionalinį ka
binetą” iš visų partijų. Bet 
socialdemokratai atsisakė į 
jį įeiti. Karalius Gustovas 
tada įgaliavo agrarų lyde
rius sudaryti koaliciją su 
kitomis ne-socialistinėmis 
partijomis, t&i yra, su libe
ralais ir konservatoriais. 
Bet pasirodė, kad tokia ko
alicija nesugebės valdyti.

Tad nutarta leisti social
demokratams vieniems su- . 
daryti kabinetą. Manoma, 
kad jis laikysis neilgai, nes 
vieni socialdemokratai dau
gumos neturi. Už juos turi 
balsuoti bent tam tikras 
skaičius liberališkesnių de
putatų iš kitų partijų, bet 
klausimas, ar jie balsuos su 
jais visais klausimais.

Washingtonas. — Nauja
sis karinės aviacijos bomb- 
nešis WS-110 galės skristi 
2,000 mylių per valandą 
greičiu.

Deli. — Indija paskelbė 
amnestiją visiems Naga 
genties sukilėliams, kurie 
kalėjime. Jų yra apie 300. 
Naga genties sukilėliai ko
vojo už atsimetimą nuo In
dijos. i
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KODĖL TAIP DAROMA?
KANDIDATĖ į New Yorko miesto tarybą, Eliza

beth Gurley Flynn, buvo užkviesta pasakyti kalbą New 
i Yorko Kolegijos (City College) studentams. Kvietėjai iš 
i tikrųjų buvo tie studentai, kurie yra susidomėję mark- 
įsizmu.
, Elizabeth Gurley Flynn apsiėmė studentams kalbą 
pasakyti. Bet štai Kolegijos prezidentas Dr. G. Galla
gher pareiškia, kad jis neįleisiąs kalbėtojai daryti pra
nešimą.

Kodėl gi taip?
Kolegijos prezidentas aiškina, jog esą dėl to, kad 

pirmiau taipgi nebuvo leista komunistams kalbėtojams 
sakyti kalbas Kolegijos salėse, todėl ir jis tai draudžiąs.

Mums rodosi, tai yra ne tik klaida, tai yra pažeidi
mas Kolegijos studentų teisių. Jie, kaip studentai, nori 
susipažinti su visokių žmonių pažiūromis, jie nori “iš 
pirmųjų rankų” gauti žinias apie komunistus, apie jų 
-veiklą. Argi mūsų šalies švietėjai (jei taip galima juos 
pavadint) nėra sakę, kad amerikiniai studentai turį 
susipažinti su marksizmu? Jeigu taip, tai čia ir yra proga 
studentams išgirsti žymią marksistę, pasakojant, ką ji 
mano, kaip ji žiūri į šių dienų padėtį Amerikoje.

Deja, Kolegijos prezidentas uždraudė jai to padary
ti. Amerikos Civilinių Laisivų Sąjunga reikalauja, kad 
•Dr. Gallagher atšauktų savo pirmesni sprendimą šiuo 
^klausimu, kad jis leistų kandidatei į miesto tarybą pa
sakyti tai, ką ji turi pasakyti jauniems žmonėms, besi- 
•siekiantiems mokslo.

POŽEMIO KARALIAUS MIRTIS
DIENOS ŠVIESOJE pora maskuotų vyrų įėjo į kir

pyklą, nušovė Albertą Anastasią, sėdėjusį krėsle, ir išėjo. 
Jyykį matė ąpie desėtkas žmonių.

m,' ii* mūsų gudrioji policija nebežino, kas tai pa- 
įįarė, kodėl taip padarė!
« ‘ New Yorke užmušėiysčių įvyksta daug ir daug jų 
nėra išaiškintos. Dažniausiai užmušėjai atlieka “savo pa
reigas” naktimis. Na. o gengsterio Alberto Anastasios 
užmušėjai, tarytum parodai, atliko savo žmogžudiškų 
misiją, dienos šviesoje, didžiulio hotelio kirpykloje, re
gint kitiems!

Kas gi tasai, kurį kirpykloje užmušė? Jis, sakoma, 
yra pats ar per kitus užmušęs apie 60 žmonių, savo prie
šų. Jis yra buvęs galvažudžių organizacijos (Murder, 
Ine.) vadovas — organizacijos, kuri “pakepė” daug žmo
nių. Kai kurie tos organizacijos nariai vėliau buvo su
čiupti ir teisti; kai kurie jų atsidūrė elektros krėslan 
Sing Sing kalėjime, bet Albertas Anastasia vis išsisu
ko. Daug kartų jis buvo sučiuptas, teistas, bet nekad 
teismas negalėjo surasti priežasties (kaltinimo), dėl ku
rios jis būtų pasiųstas į elektros krėslą arba visam am
žiui kalėjimam

Užmuštasis Anastasia atvyko į Ameriką (iš .Italijos) 
biednas , kai kurį laiką dirbo jis New Yorko uoste laiva- 
kroviu, ten susipažino su “didesniais smegenimis”, na, ir 
pradėjo “kitaip dirbti”.

Spauda rašo, kad Albertas Anastasia buvo bagotas: 
gurėjo $75,000.00 vertės palociuką New Jersey valstijoje, 
kur ir gyveno; ture jo tarnus, turėjo net sargus, kurie 
jį saugojo jo visokiose išvykose.

Na, ir jis'jautėsi, jog galėsiąs sau ramiai gyventi, 
kol mirs natūralia mirtimi. Bet taip nebuvo. Atsirado 
drąsuolių ir jį nugalabino.

Alberto Anastasios gyvenimas ir mirtis -r- dramų 
rašytojams gera medžiaga. Bet mūsų akimis, jo gyveni
mas, darbai ir mirtis — gėda Amerikai! Gėda mūsų ša

kiai!
A. Anastasia negalėjo siautėti taip, kaip siautėjo, jei 

nebūtų turėjęs užtarėjų policijoje ir valdinėse įstaigose.
Ą. Anastasia užmuštas, palaidotas, jo nėra, bet yra 

šimtai, jei ne tūkstančiai kitų tokių, kaip jis, kurie gy- 
vfena ne iš naudingo visuomenei darbo, o iš gengsterizmo!

Gėda, gėda!

GALI BŪTI PRASTAI
KOMERCINĖ spauda rašo, jog kai kurie valdžios 

organai ir Kongreso nariai planuoja aštrius įstatytmus, 
nukreiptus prieš darbo unijas.

Tie įstatymų projektai kalba apie apsaugojimą unL 
jistų eilinių narių, tačiau toji “apsauga” gali suvaržyti 
darbo unijas taip, kad jos neturės jokio balso.

Iš kitos pusės pavojus unijizmui kyla ir iš to fakto, 
kad AFL-CIO Vykd. Taryba suspendavo tymsterių uniją.

Jeigu suspendavimas bus “privestas prie galo”, jei 
tyjpsterių unija sekamame suvažiavime bus išbraukta iš 
ĄFL’CIO, tai gali įvykti organizuotuose darbininkuose 
didelis skilimas; gali pasireikšti tokių aštrių (tarp pačių 
upijistų darbininkų) kovų, kokių Amerika nėra, mačiusi.

Darbo unijų vadovai turėtų saugotis eiti į kraštuti
numus. Jie privalo budėti ir dėl to, kad Kongresas ne
galėtu t praleisti žiaurių,anti-unijinių įstatymų.

NAUJA ERA ŽMONIJOS 
ISTORIJOJE

Minint Spalio revoliucijos 40-nietinę sukaktį

Kur galva, ten ir razumas
(Feljetonas)

Prieš keturiasdešimt me
tų pasaulį sukrėtė prane
šimas, kad Rusijos darbi
ninkai ir valstiečiai, vado
vaujami bolševikų partijos 
su V. I. Leninu priešakyje, 
nuvertė kapitalistii ir dva
rininkų viešpatavimą, paė
mė politinę valdžią į savo 
rankas. Revoliucinio krei
serio “Auroros” patrankų 
griausmas 1917 metų lap
kričio 7 d. (spalio 25 d.) 
paskelbė, kad prasidėjo 
nauja era žmonijos istori
joje, imperializmo žlugimo 
era. Prasidėjo ta tikroji 
žmonių visuomenės istori
ja, kurią genialiai numatė 
Marksas, Engelsas, Leni
nas.

Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija gimė ir nu
galėjo, kaip galingas, rūs
tus darbo žmonių protestas 
prieš imperialistinį karą, 
atvedusį Rusiją prie katas
trofos slenksčio, prieš iš
naudotojų klasių — kapi
talistų ir dvarininkų vieš
patavimą, prieš nacionali
nę priespaudą. Rusijos re
voliucinė darbininkų klasė, 
kareiviai,* jūreiviai, darbo 
valstiečiai sukilo prieš ka
pitalistų bei dvarininkų, 
priespaudą ir smurtą. 
Liaudis stojo į lemiamą 
mūšį už naujos, teisingos 
visuomeninės santvarkos — 
Tarybų socialistinės san
tvarkos įkūrimą. Per visą 

'pasaulį nuskambėjo pirmie- 
j ji Spalio dekretai: Dekre
tas apie taiką — karstas 
raginimas kovoti prieš im
perialistinį karą, užtikrinti 
darbo žmonių brolybę* De
kretas apie žemę, Visos Ru
sijos Tarybų suvažiavimo 
nutarimas dėl darbininku 
ir valstiečių vyriausybės 
sudarymo.

Revoliucijos vyko ir pra
eityje, jų liepsna nušvietė 
visas istorijos 'persilaužimo 
epochas. Bet praeities re
voliucijos apsiribodavo tuo, 
kad valdžia pereidavo nuo 
vienos išnaudotojų klasės 
kitai, pasikeisdavo tiktai 
išnaudojimo forma, o iš
naudojimas likdavo. Vieš
pataujančios išnąudot o j ų 
klasės žiauriai numalšinda
vo darbo žmonių mėgini
mus išsivaduoti iš išnaudo
jimo priespaudos, užlieda
mos miestų ir kaimų gatves 
darbininkų ir vals t i e č i ų 
krauju. Ęuvo sušaudyta 
Paryžiaus Komuna, pirmą 
kartą istorijoje iškėlusi 
proletariato diktatūros vė
liavą ir gyvavusi septynias
dešimt dvi dienas, buvo pa
skandinta darb i n i n k ų ir 
valstiečių kraujuje pirmoji 
Rusijos 1905 metų revoliu
cija.

Spalio revoliucija, didin
giausia savo mastu, giliau
sia savo uždaviniais ir tiks
lais, įgyvendino per amžius 
susikaupusius darbo žmo
nių lūkesčius, pranešė, kad 
pasibaigė žmogaus išnaudo
jimas kito žmogaus, pasi
baigė bet kokia socialinė ir 
nacionaline priespauda, ne 
tik paskelbė, bet ir įgyven
dino didžiąsias socializmo, 
taikos, tautų lygiateisišku
mo ir draugystės idėjas.

Būdama ištikima mark
sizmo - leninizmo mokymui, 
nesutaikinama bet kurioms 
revizionizmo, oportunizmo, 
dogmatizmo ir sektantišku
mo atmainoms darbininkų 
judėjime, Komunistų parti
ją parengė Rusijos darbi
ninkų klasę ir valstietiją 
ryžtingai kovai už naują, 
socialistinį gyvenimą, pa

tinių Respublikų Sąjungos 
Europoje ir Azijoje, pakilo, 
sustiprėjo, auga ir vystosi 
ir kitos socialistinės valsty
bės. Socializmo stat y b o s 
keliu, savo išmėgintos kla
siniuose mūšiuose Komu
nistų partijos vadovauja
ma, žengia didžioji Kinijos 
liaudis. Socializmo keliu 
tvirtai žengia šalys, amži
nai nusimetusios kapitaliz
mo jungą: Albanija, Bulga
rija, Čekoslovakija, Jugo
slavija, Korėjos Liaudies 
Respublika, Lenkija, Mon
golijos Liaudies Respubli
ka, Rumunija, Vengrija, 
Vietnamo Demok ratinė 
Respublika, Vokyti jos De
mokratinė Respublika. Da
bar socializmas išaugo ir 
tapo nenugalima pasauline 
sistęma, sėkmingai lenkty
niauja su senąja, savo am
žių atgyvenusia kapitaliz
mo sistema.

Šimtai milijonų žmonių 
Azijoje ir Afrikoje, Spalio 
idėjų paveikti, nusimetė 
kolonializmo pančius. Vis 
labiau įsiliepsnoja koloniji
nių ir pusiau kolonijinių 
šalių tautų hacionalinė-iš- 
sivadavimo kova.

Didžioji Spalio socialisti
nė revoBucija iki pagrindų 
sugriovė reakcinę legendą, 
kad, esą, liaudies masės ne
sugebančios valdyti valsty
bės. Keturiasdešimt Tary
bų valstybės gyvavimo me
tų įrodė, kad darbo žmonių 
masės ne tik sugeba su
griauti senąją, supuvusią 
visuomenės santvarką, bet 
ir sukurti naują, socialisti
nę valstybės ir visuomenės 
sistemą, per trumpą istori
nį laikotarpį įveikti techni
nį-ekonominį atsilikimą ir 
sukurti labai išvystytą eko
nomiką, įtvirtinti ir išvys
tyti aukščiausiąją demo
kratijos formą — socialis
tinę d e m o k r atiją, įvesti 
anksčiau neregėtus įvairių 
nacijų draugystės ir broly- 
b ė s santykius, pažadinti 
milijonus žmonių sąmonin
gai istorinei kūrybai.

Kaip tik todėl Spalio re
voliucija savo pobūdžiu ir 
tikslais yra tikrai liaudinė 
ir didžiausia iš visų revo
liucijų, kokias tik žino žmo
nijos istorija.

“...Mes turime teisę di
džiuotis ir mes didžiuoja
mės tuo, — rašė V. I. Leni
nas, —-- kad mums teko 
laimė pradėti tarybinės 
valstybės statybą, tuo pra
dėti naują pasaulinės isto
rijos epochą, naujos klasės 
viešpatavimo epochą, kla
ses, engiamos visose kapi
talistinėse šalyse ir einan
čios visur į naują gyveni
mą, į pergalę prieš buržu
aziją, į proletariato dikta
tūrą, į žmonijos išvadavi
mą iš kapitalo jungo, iš 
imperialistinių karų.”

Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos ketu
riasdešimtosios metinės 
bus šviesi visų Tarybų Są? 
jungos tautų, visų .socialis
tinių šalių, visos tarptauti
nės darbininkų klasės, viso 
„pasaulio darbo žmonių 
šventė.

(Mąrksjzino-leninizmo institutas)

ruošė revoliucinės kovos 
strategiją ir taktiką, nar
siai vadovavo tai kovai ir 
užtikrino socialistinės revo
liucijos pergalę bei socialis
tinės visuomenės sukūrimą 
mūsų šalyje. Visos kitos 
partijos — eserų, menševi
kų, buržuazinių nacionalis
tų, kurios pridengdavo sa
vo išdavikiškumą ir tarna
vimą imperializmui frazė
mis apie demokratiją, su
bankrutavo.

Prieš gimusią jaunąją 
Tarybų respubliką pakilo į 
kovą visos iškaršusio seno
jo pasaulio jėgos — vidaus 
ir užsienio valstybiii impe
rialistinės vyriausybės. Tai 
buvo negirdėto užmojo im
perialistų “kryžiaus žygis” 
prieš socialistinę revoliuci
ją.. Viskas buvo paleista į 
darbą: ° 14 valstybių” gin
kluota intervencija, mėgini
mai pasmaugti badu ir blo
kada, grasinimai ir neiš
vengiamos pražūties prana
šavimai, šimtabalsis melas 
ir juodas šmeižtas. Sąjun
gininkai ir priešai pirma
jame pasauliniame kare — 
Vokietijos, Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos, Japoni
jos ir kiti imperialistai — 
visi susivienijo, siekdami 
vieno — pasmaugti jauną
ją socialistinę darbininkų 
ir valstiečių valstybę “dar 
lopšyje,” kol ji nesustiprė
jo, neatsistojo tvirtai ant 
kojų. Jaunajai Tarybų 
respublikai, didvyriškai ko
vojusiai prieš tarptautinio 
imperializmo jėgas, karštai 
pritarė, teikė politinę ir 
moralinę paramą visų šalių 
darbininkų klasė, darbo 
valstietija, pažangioji inte
ligentija.

Visos pasaulinės reakci
jos pastangos sustabdyti 
dėsningą istorijos eigą su
žlugo. Keturiasdešimtosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos metinės yra nepanei
giamas nusimetusių išnau
dotojų jungą tautų nenuga
limumo įrodymas, didi 
marksizmo - leninizmo idė
jų pergalė. Įvykdžiusi so
cialistinę revoliuciją, apgy
nusi revoliucijos iškovoji
mus neregėtai sunkioje ko
voje, didvyriškoji Rusijos 
darbininkų klasė tapo nau
jo gyvenimo pradininku, o 
Tarybų Stanga — pirmą
ja pasaulyje socialistine ša
limi, nutiesusia kitoms tau
toms kelią į socializmą.

Dar 1917 metų Spalio iš
vakarėse Leninas pranaša
vo, kad socialistinė revoliu
cija, kapitalistų ir dvari
ninkų valdžios nuvertimas 
atvers kelią gamybinėms 
jėgoms neregėtai sparčiai 
vystyti. Taip ir pyko. Nors 
imperialistinės valsty b ė s 
stengėsi intervencija api
plėšti mūsų šalį ir nublokš
ti ją toli atgal, jau iki 1941 
metų, sparčių industriali
zavimo tempų jr žemės ūkio 
kolektyvizavimo tempų dė- 
ka< Tarybų Sąjunga pavir
to galinga, socialistine vals
tybe, įrodydama neginčija* 
mą socialistinės santvarkos 
pranašumą. Galinga tecb^ 
nika apsiginklavusių, TSRS 
tautų neišardoma draugys
tė, ;jų liepsningas tarybinis 
patr5otizmas įgalino sočia* 
lizmo šalį suvaidinti lemia
mą vaidmenį triuškinant 
fašizmą. •

Kaip vukiškojo fąšizmp ir 
japoniškojo mdita r iz m ° 
■p r a l ąimęjimo/ antrajame 
■pasaulinėms kare padarė 
pys, greta ..tarybų ^ocialis-

Jeruzalė. — Izraelio par
lamentas perrinko 'Ben-Zvi 
šalies prezidentu. Jis turi 
73 metus amžiaus ir fakti- 
naį nęlošia jokios rolės ša
lies valdyme,. Jis yra social
demokratas. Komunistai 
ir kraštutiniai, dešinieji sur 
silaikė nuo balsavimo už jį.

Kaip nekalbėkim, bet bol
ševikų paleistas žemės paly
dovas, ar kaip rusai jį ten va
dina, sputnikas, nejuokis su
krėtė visą pasaulį, o jau mū
sų Dėdės Šamo žemėj tūli 
valstybininkai ir radijo ko- 
mentątoriai jau baigia išeiti ir 
iš paskutinio proto. O tasai 
bolševikų sutvertas “aitva
ras” sau sputnikuoja aplinkui 
mūsų žemelę, pypsėdamas ir 
gana! Dar nebūtų taip pikta, 
kad jisai pasakytų, ką jisai 
pypsi.

Man gi besiklausant tūlų 
valstybianinkų kalbų ir radi
jo komentatorių komentarų, 
prisimena net mano vaikystės 
dienos, kada aš ganiau buo
žės Palepušio bandą Nemuno 
pakrantėse. Nu, ganiau tai 
ganiau, kas jąu čia'tokio! Juk 
kas nors turėjo ganyti, nes ki
taip buožės gyvuliai būt1 turė
ję badu stipti. Tai koks jau 
čia skirtumas, ar aš ar kitas 
koks skurdžiaus vaikas bei 
našlaitis turėjo tai ! daryti. 
Tad aš ir buvau vienas iš tų 
“laimingųjų”, kuris turėjau 
tą “laimę” ganyti minėtu buo
žės gyvulius Nemuno pakran
tėse.

Bet kada aš gindavau ban
dą į panemunę, tai tankiai už 
pagelbininką nusiviliodavau ir 
kudlių, kuriam vardas buvo 
duotas Murza. Murza buvo 
geras, ištikimas mano drau
gas, nes 'abu mitome tais pa
čiais kriaukšliais, ir jis man 
padėdavo susitvarkyti su ma
no nepaklusniais pavaldiniais. 
Jei tik šėmoji nepaklausė ma
no riksmo, tai aš tik šuktęl- 
davau, “Murza!” ir parody
davau pirštu, o jis jau žinojo, 
ką reikia daryti: bematant, 
jis šėmąją ir sutvarko, žino
ma, aš už tai jam turėdavau 
atsilyginti kriaukšliu. Beje, 
dar tenka priminti, kad buo
žė Pelepušis turėjo vieną <?ge- 
rą” ypatybę: Jis buvp be dan
tų, tai visus kriaukšlius pa
vesdavo man ir Murzai. .

Murza buvo geras, protin
gas sutvėrimas, apart vieno 
blogumų,’kurį jis turėjo neiš 
savo noro: jis buvo laban kul- 
lotas. Na, o yra gerai žipoma, 
kad pas kudlotą šunį gera 
vieta veistis blusoms — jis jų 
ii turėjo gal daugiau, negu 
kiti jo |giminės broliai. Būdo- 
vo, ypač prieš lietų, kad jau 
ims jį blusos kandžioti, tai jis 
ne tik voliojasi, trinasi, bet 
net balsu, ima jauksėti; o kai 
kada, netekęs kantrybės, net- 
puldavo Nemunan, k»d tik 
atsiginti blusas.

Gal jūs, gerbiamas skaity
tojau, paklausit: “O’ką gi čia 
bendro turi bolševikų sputni
kas su Murzos blusomis?” 
Taip, bendro gal ir neturi jo
kio, bet panašumas tas pats. 
Murza jauksėdavo, kad jam 
skaudėdavo blusų kandžioji
mas, o mūsų tūli valstybinin
kai ir radijo komentatoriai 
nemažiau ‘jauksi visokių ne
sąmonių apie tą sputniką iš 
didelės baimės, persigandi- 
ino, kad ne amerikonai, o bol
ševikai pirmieji tai padarė.
O tik įsivaizduokite, kas ga
lės atsitikti su 'tais mūsų “di
deliais” vyrąis, jeį bolševikai 
paleis, — o jie paleis, nėr 
abejonės, ir antrą sputniką. Ir 
daleiskim, kad antrasis sput
nikas nutupia ant mėnulio ir 
ima pypsėti, kad tenai .randa
si didelės aukso kasyklos ir 
neišsemiami ąliejąus šaltiniai! 
Tik pagalvokite, kas tada at
sitiks su tais mūsų “dideliais” 
valstybininkais ir radijo ko
mentatoriais? Jeigu jau da
bar mūsų “didelės ’galvos” 
šaukia, kad reikia tyrinėti 
mūsų mokslininkus, tai ant
ram sputnikui nutūpus ant 
mėnulio, jie pradės'šaukti, 
kad visus mokslininkus rei
kia iškarti. Tai matot, gerbia
mieji, koks panašumas, ir aš 
neabejoju, kad antram spu.t- 
rūkui pakilus į dąųsąs, tie vi
si valstybininkai ir radijo k°- 
meRtatorįai, puls į vandenį
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“atsivėdinti” tą savo didelį, 
įkarštį, kaip tas Murza pul-' 
davo apsiginti nuo blusų.

Vienok būtų klaida primes
ti visiems tąjį įkarštį ir bai
mę. Pąifiikime kad ir mūsų 
brolius pranciškonus iš Bruk- 
lyno. Jie visai neišsigando, 
neparodė nė jokios baįmės 
dėlei bolševikų paleisto sput- 
niko; jie savo viemiesiems su 
“šaltu protu, rimtumu” pra
nešė, žinoma, iš savo ilgo pa
tyrimo, kad bolševikai palei
do oran “burbulą”, tai ir vis
kas!

Matot, gerbiamieji, kur 
galva, ten ir protas, o kmi‘‘ 
protas, tai ir išmintis. Broli J 
pranciškonai tokį apznaiminĮI 
mą padarė ne iš piršto išlaki 
žę: juk jie su- visokiais savo 
kolegom, jau per du tūkstan
čius metų leidžia burbulus į 
dangaus dausas. Tik skirtu
mas, kad jų leidžiamų burbu
lų dar nieks nėra matęs, pa
stebėjęs, nei girdėjęs pypsint. 
Paleidžia lyg davatkėlė “pik
tą dvasią”, tai viskas. Bet jie 
leido, leidžia įr dar ketina il
gai leisti. Tai man rodos, būt 
“geru” daiktu ir visiems ki
tiems paimti tą “pavyzdį” ir 
bereikalingai nesisieloti dėl 
kokio ten bolševikų paleisto 
sputniko, arba kaip broliai! 
pranciškonai sako, “burbulo”.

Viso labo jūsų “burbulus”
I.

Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopos narių atidai

Kuopos svarbus, visuotinas 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, lapkričio 15 d., LDS Klu
bo svetainėje, 9305 St. Claire 
Ave. Pradžia 7:30 valandą J’ 
vakare.

Susirinkimas bus svarbųjį 
keliais atžvilgiais, todėl ptf 
valome dalyvauti visi nari4 
Bus balsavimai į LLD Centri 
linį Komitetą sekantiems me
tams, o Lietuvių Literature1 
Draugijos gerovė priklausys 
nuo mūsų išrinktų atsakom in- v. 
gų draugų ir draugių į svarbų 
komitetą. To visuotinio susi
rinkimo proga, LLD 190 kuo
pos valdyba nutarė atlaikyti 
kartu ir priešmetinį susirinki
mą, kuriame galėsime išsi
rinkti ir savo kuopos valdybą 
sekantiems metams ir prisi- 
i engti prie ateinančių metų 
darbuotės' apšvietos labui. O 
susirinkimui pasibaigus, kuo
pos valdyba, kaip ir papras
tai priešmetiniuose susirinki
muose, patieks skanias vaišes 
susirinkimo dalyviams. Todėl 
būkime visi a

PraMgas Kartokas sveiksta f’ 
po operacijos

Draugas V. Karsokas buvo 
labai pavojingai susirgęs ir, 
nuvežus į Polyclinic ligonbutį, 
po nuodugnaus ištyrimo, dak
tarai surado, kad jam būtinai 
reikalinga operacija. Nors 
operacija ir buvo gana pavo
jinga, bet draugas Karsokas 
tuojau po jos pradėjo sveikti, 
ir yra viltis, kad neužilgo vėl 
draugą turėsime su savim, ko 
visi jo draugai ir draugės 
jam linki. Draugų Karsokų 
namų; adresas yra: 448 E. 
<46th St., Cleveland, Ohio.

J.N.Sų

Saigonas. — Gaisrui pra
sidėjus čia įvyko panika 
ir 49 asmenys tapo užmušti 
ir apie 100 sužeista. Tai į- 
vyko, kai minios žmonių 
bandė vįepu metu pereiti 
per du siaurus tiltus. Vieni1 
kitus mindžiojo skubinda
miesi.

Sfoękbolmas. — Švedijęs 
valdžios Krizė labįaij 
komplikuota, negu buvp 
numatyta. Klausimas, ar, 
vieni socialdemokratai su/* 
gebės sudaryti valdžią.



So. Boston. Mass
JT z apskrities suvažiavimo

Spalio 20 dieną suvažiavi- 
rmą atidarė organizatorius J. 
Šimaitis. Mandatų komisija 
pranešė: delegatų randasi 20. 
Pirmininku išrinktas J. Šimai
tis. Delegatai buvo gerame 
upe, nes visi žinojo, kad mūsų 

. garbinga organizacija iš
traukta iš subversyvio sąrašo.

Iš kuopti delegatų raportų 
pasirodė, kur tik buvo veikta, 
tai ir buvo geros pasekmės. 
Parengimai buvo sėkmingi.

Padaryta gerų tarimų. Nu
tarta surengti per apskritį tris 
piknikus ateinantį sezoną, 
k Bostono Moterų Klubas su
rangė gerus pietus. Visi dele
gatai ir svečiai gerai pavalgė. 

^Pietūs buvo rengti “Liaudies 
’’Luisui”. Buvo pasakyta gerų 
kalbų. Parinkta aukų dėlei 
“L. Balso”.

ragina visas kuopas ir visus 
narius pradėti smarkiau veik
ti, kad užgydyti 1 tas visas 
žaizdas, kurios buvo padary
tos mūsų priešų su neteisin
gais skundais. Taipgi raginum 
visus dalyvauti Laisvės vajuje 
gavimui naujų skaitytojų, at
naujinti prenumeratas, užra
šyti Laisvę savo giminėms Lie
tuvoje, nes Lietuvoj žmonės 
myli skaityti mūsų laikraštį, 
nori sužinoti kaip mes 
Ajmerikoje,

čia veikiame. Jie mūsų 
pasiilgę

Rezoliucijų komisija:
M. Kazlauskas 

J. Skliutas

čia, 
gyvename, ką

Worcester Mląss.
Jau dveji metai be

LUTO VALANČIAUSKO
Mirė Spalio 22, 1955.

Jau dveji metai, kai staigiai mirtis išskyrė 
jį iš gyvųjų eilių. Prisimena ir pasigenda jo 
žmona ir idėjos draugai. Laikas bėga nesusto
damas, kaip upėj vanduo, baigiasi vasara šilta, 
o jos grožį ir gyvybę sunaikins žiemos šalčiai 
ankstyvi, bet tavo gyvenimo kilnūs troškimai 
lieka visuomet gyvi.

Barbora Valančiauskieme, žmona

Camden, N, J
Norėčiau pasidalint su Lais

vės skąitytojaįs naujienomis 
iš mūsų krašto, bet, deja, ge
rų naujienų taip kaip ir nėra, 
o blogų nesinori rašyt. Bet ką 
bedarysi, reikia 'rašyt tokias, 
kokios randasi.

Mačiau A. Bimbos Kris
luose, kad pas juos influenzos 
epidemija mažėja; taigi 
disi gera naujiena, bet 
pegaliipe tuomi pasigirt, 
dangi apie mumis minėta
demija siaučia pačiu smarku
mu. Daugiausiai sergą vaiku
čiai, bet ir suaugusius ne vi
sus aplenkia. Daug aš žinau 
motinų, kurios bęligindamos 
sąvo vaikučius ir pačios suser
ga ta pačia liga.

Palaidotas tapo šv. Marijos 
kapinėse. Jos priklauso tai 
pačiai bažnyčiai, kurioje jis 
klebonavo per daugelį metų. Sekmadienį, lapkr. 3 d., Aldo Cob

ras rengia kultūrinį pobūvį, su mų- 
zikale programa ir vaišėmis. Dą-

J. Skliutas

reikalais
Septintos apskrities dele

gatai, suvažiavę spalio 20 d., 
318 'Broadway, So. Boston, 
Mass., vienbalsiai priima šią 
rezoliuciją:

Kadangi buvo sužinota, kad 
generalinis prokuroras Brow
nell ištraukė A.L.D.L.D., mū- 

apšvietos organizaciją, iš 
subversyvio sąrašo, nes buvo 
neteisingai priešų įskųsta, 
urges dabar džiaugiamės, kad 
mūsų; kova laimėta. Mes atga
vome savo teises; bet džiaugs
mo neužtenka, nes per tą lai
kotarpį mūsų organizacija 
daug nukentėjo, daug mūsų 
gerų narių dėl baimės pasi
traukė iš veikimo, apleido ko
mitetų vietas, pradėjo nelan
kyti susirinkimų. Kiti pasi
traukė visai iš organizacijos.

Todėl šitas suvažiavimas

'mes
VISŲ

Cicero, III.
C. Stanevičiene namie

Malonu buvo išgirsti Connie 
Stanevičienės balsą, kada ji 
telefonu pašaukė “Vilnies” 
raštinę ir pranešė, 1 kad jau 
veik savaitė kaip randasi sa
vo namuose. Jai buvo padary
ta rimta operacija, kuri buvo 
pasekminga.

Dabar ji po operacijos jau 
sveiksta, tačiau turi vykti li
goninėn tolimesniam gydy
muisi. Gal būt dar prisieis 
pergyventi dar vieną operaci
ją. O gal apsieis ir be jos.

Mes labai apgailestaujame, 
kad ta maloni draugė vra 
kankinama nesveikatos. Lin
kime, kad ji greitai pagytų ir 
apsieitų be kitos operacijos.

Lauksime tos dienos kada 
ir vėl išgirsime jos švelnų bal- 

seniau, 
mus ne

są dainose, kaip is 
kada su d. Dočkiene 
kartą palinksmino.

Stanevičienės namui
yra C. Stanevich,
Clarence, Berwyn, III.

—Rep..

adresas
23443 So.

BROCKTON, MASS
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė rengia koncertą, 
kuris įvyks lapkričio 24. Pro
gramą pildys Worcesterio Ai
do choras ir jo garsusis due
tas vodovybėje J. Dirvelio. 
Taipgi bus ir mūsų trijo vado
vybėje Alb. JPotsiaus. Tai bus 
sekmadienį, 2-trą valandą po 
pietų. Bus labai gerai visiems 
ir iš toliau dalyvauti, ir anks
ti namo sugrįžti.

Prašome sekti garsinimus 
ir skaitlingai dalyvauti.

Atžymėjimui “Liaudies 
Balso” 25 metų sukakties, 
L.L.D. 6 kp sveikina su auka 
$10, o Moterų Apšvictos Kliu
bas su $5.

Moterų Apšvietus Kliubas 
turėjo arbatėlės parę po mi
tingo. Tarp kitko pasveikino 
Liet. Kultūros Namą su $5 ir 
paaukojo labai svarbiam tiks
lui $25.

Pelną nuo pikniko pridavė 
K. čereškienė $42. Arbatėlės 
parėj e besišnekučiuodamos, 
beveik visos draugės paauko
jo po dolerinę ir po daugiau

JUOZAS BALTUŠIS

/ PARDUOTOS VASAROS
f i (Tąsa)

— Moč, tu matai?
— Kur čia nebematysi!
Bet tėvas nenusileido ir vėl paklausė:
— Ne, moč, aš tavęs klausiu, sakyk: 

tu matai ar nematai?
Ir tik po to, kai motina dar kartą pa

tvirtino, kad ji tikrai mato, tėvas aprimo 
ir pasakė:
- — Dabar tu matai, kad buvo mūsų tro

boj vienas duondavys, o nuo šiol jau du 
duondaviai. A moč?

Motina linksmai pritarė tėvui, linkte
lėdama galva.

— Jeigu jau šitaip, — tęsė tėvas, — 
tai ko mums ton Brazil j on? Ar savo kau

liais krokodjlių penėt? Ne, kas nori, tegu 
važiuoja, o mes dabar du duondaviai. Ir 
tu, moč, manęs nebekalbink Brazilijon, 
Supranti?

— Ir ačiū dievui. . .
— Aš tai rokuoju šitaip, — nenurimo 

tėvas, — jeigu Tekonis teisingai užmo
kės, kas mano uždirbta, o žaloji dar ver
šį atves, tai gal vieną vaikų ir į mokslus, 
ą, moč? Įšventinsim, ir tegu laiko mišias, 
terėžia pamokslus. Prie altoriaus, taigi 
ne prie gaspadoriaus kiaulių: nei užlyja, 
nei vejas užpučia! Ar nori kunigu, tė
vuk?

— Nenoriu, — atsakė šis, patempda
mas lūpą.

— Nenori?! — net išsižiojęs tėvas. — 
® kas tavęs, varlės, klausia, nori tu ar 
tenori? Pasakysiu, ir eisi!

Bet Levukas nepasidavė.
— Labai čia man reikia kunigu. . . — 

pukšėjo apyverksnis. — Tegu Marė eina 
į kunigus, kad nori!

Aš negalėjau suprasti šitokio Levuko 
nenoro kunigaut. Tėvas šypsodamasis 
paiškino, kad advente kalėdojo pas mus 
Klebonas Liauška ir dalino vaikams mė
tinius saldainius. Marei davė tris, o Le
vukui tiktai du. Nuo to karto Levukas 
ląiko vi$us kunigus . pačiais neteisingiau
siais žmonėmis pasaulyje, o Marei iki 
šiol negali dovanoti trečiojo saldainio.

— Na, tai daktaru, — pasiūlė tėvas.— 
Ąr nori būti daktaru?

Motina žvelgia į mus visus ir šypsosi

ROMANAS
savo giedria šypsena:

— Beprasimanai tu, tėvai!
O iš priemenės smagiai atsiliepia za-

— Mmū-ū-ū!
Ir nuo šito jos mykimo, nuo tėvo juo

kų taip gera ir jauku prirūkusioj mūsų 
trobelėj, jog, rodos, ganytum dar vasarą 
ir net dvi, kad tiktai paskui vėl susirink- 
tumėm visi krūvoj ir būtumėm visi kar
tu. Visą žiemą kartu!

O mokykloje manęs laukė mokytoja 
Daubaitė, iš anksto ištiesusi ranką svei
kintis. Pasodino arčiau savojo staliuko 
ir pastovėjo šalia manęs:

— Atsilikai truputį, pasivyti kitus rei
kia.

— Aš pasivysiu! — pažadėjau links
mai.

Bet mokytoja kažkodėl nelabai apsi
džiaugė. Nusisuko į langą, ilgai žiūrėjo, 
į sniegu užneštą kiemą, tylėjo. Ir visi 
vaikai tylėjo, kas nudelbęs akis į sąsiu
vinį, kas žiūrėdamas į mokytojos nu
garą prie lango. Ji brūkštelėjo ranka 
plaukus, atsisuko, šyptelėjo:

— Ko dar trūksta mūsų mokykloje?
— Petro neparvežė, — atsiliepė Jur

gis nuo durų.
— O tu, Jurgiuk, dar neganei?
— Manęs nepirko. . . —•" bumbtelėjo šis 

nepatenkintas.
Vaikai prunkštelėjo juokais. Visi ži

nojo, kad Jurgis baisiai norėjo išeiti “į 
žmones”, bet visi gaspadoriai lyg su
sitarę kartojo: mažas, mažas, mažas. . . 
Ir Jurgis liko dar vieniems metams na
mie, kai Petras gapė net antrąją vasarą.

—Na, niekis, — paguodė jį mokytoja: 
—Ateis ir tavo eilė, išvažiuosi. Neduos 
ir tau mokytis! — staiga užbaigė ji kar
čiai.

Ir lyg susigriebusi skubiai paragino 
visus: :

— Pradėsim, vaikai!
Po pamokų Jurgis prisęlino artyn, 

pažiūrėjo kreivomis, paklausė:
— Dabar pradėsi muštis?!
— O tu labai ųori?
— Pats tu labai ųori!
— Tai einam pas mus, — pašaukiau 

aš jį.
»■ '•!»« T " M"............ i ' -T-S! ----- ---- ------------- -- ............ ,, . ■ I. ~

3 pu«l. Laisvė (Liberty) Ketvirt., spalio (Oct.) 31, 1957
(Bus daugiau)

gir
ines 
ka- 

epi-

geram tikslui. Turime $125
Dabar mes, So. Bostono, 

Worcesterio Komiteto , nariai 
turime susieiti ir užbaigti dar
bą. Skaitome mūsų kvotą iš
pildyta.

Taigi serga maži ir dideli, 
jauni ir seni, kaip moterys, 
taip vyrai.

Liuosybės choro valdyba 
spalio 26 d. suruošė vakarą, 
užprašė visus choristus ir 
tuos, kurie padėjo darbuotis. 
Besilinksminant, . choro pirmi
ninkas W. Yųodeikis paskel
bė, kad užbaigiamas choro 
gyvavimas.

Geo. Shimaitis

, Cairo, N. Y. — Dramblys, 
kuris buvo pasprukęs iš 
treniravimo farmos ir per 
dvi savaites slapstėsi Cats
kill kalvų miškuose, paga
liau sugautas. Buvo bijota, 
kad šalčiai pakenks tam 
jaunam drambl. “Siamui” 
bet jis. sveikas kaip ridikas. 
Per tas dvi savaites tūks
tančiai žmonių maloniai 
prisidėjo prie dramblo “me
džiojimo”.

Kairas. — Egipto spauda 
pažymėjo metines nuo to 
laiko, kai britų, francūzų 
ir izraeliečių imperialisti
nės jėgos įsiveržė Egipto 
teritorijon, užkariavo Sina
jaus pusiasalį; prisiartino 
prie Suezo ii* ' bombardavo 
taikingus Egipto miestus ir 
kaimus.

Dar neseniai palaidojome 
J. Gužonį, Gloucester, N. J., 
kuris numirė besirengdamas 
važiuoti pasivažinėti automo
biliam. 1

Spalio 2 3i palaidojome 
Gloucesterio patį graborių, 
Walter McCann, kuris dar 
buvo tik 55 metų, gyveno 851 
Monmouth St. Beeio’amas Ša
ligatviu sukrito ir numirė. 
2,200 asmenų lankėsi jo pa- 
grabe.

Spalio 11 dieną palaidojom 
Philadęlphįjos lietuvių nepri- 
gųlmingos parapijos kleboną 
kunigą Žitą (Žitkus), kurį ra
do po nakties lovoj negyvą. 
Amžiaus jis buvo 62 metų.

Rochester, N. Y

PAŽMONYS

ir
Kainais. — Zągzafaro< ka

lėjime Egipte pakarti du 
Izraelio šnipai, egiptiečiai.

Finansinė parąma Laisvei 
visada reikalinga .

Lapkr. 2 Nov
Gedemino salėje
575 Joseph Ave.

Pradžia 6:30 vai. vakare

Turėsime skanių valgių, šiltų
šaltų gėrimų. Pasikalbėsime Lais
vės vajaus reikalais. Tad kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, nes -pelnas eis spaudai.

Rengia Moterų ir Vyrų 
LLD Kuopos

KAS. ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
atsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na .. . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
iž visas 4 knygas! (Kurie siųsite į Lietuvą, atsiųskite mums 
adresą.)

• \

SAUI.ES RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai piane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — žiaurios tikrovės vaizdų knyga,' kurioje 
tikrojo, nuogoje gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
muose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi. 449 
$4.00. 1

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga)
mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, 
vargu, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 pusi., 
kieti viršeliai,, kaina tik $3.00;

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ar 3 
knygų, tai už 1 tik $2.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus ap
mokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERI?, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

širdies ru- 
psl., kaina

sako: tik

Lawrence-Methuen, Mass
Apvaikščiojimas senelių ir seniukių

65 metų ir dar senesnio amžiaus

Įvyks Sekmladienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 1 valandą dieną

MAPLE PARKE
Kviečiame visus ir vįsąs dalyvauti. Senelės, 

sepukai ir jų ištisos šeįrpos čia linksmai praleis 
laiką.

Komisija

i

Spalio 15 d. palaidojom 
Anna Petkus (Petkutę), 44 
metų. Gyveno 1622 Fillmore 
St., Camden, N. J. Visada bū
davo sveika ir linksmą, su 
daktarais neturėdavo jokių 
reikalų, tik ąntsyk susirgo ir 
numirė, pasikamavus apie dė
siantį dienų. Paliko dideliąm 
liūdesy savo seną motinėlę, 
2 seseris ir vieną brolį. Reiš
kiu jiems didžiausią užuojau
tą!

programoje duos ką tai nayjo. Pna- 
džia 4 vai. dieną. Kviečliune daly
vauti. AiUo Chorąs. (»4)

;ipAt
HELP WANTED MAU: ?

Camdenietis

CUTTERS į
I

Steady work fpr mani experienced
on ladies' beachwear. A

QUKW KNITT1NO MILLS -
2701 N. Broad St., Sth

(212-2J.5)

Laimėjimo ir Džiaugsmo

VAKARIENE
! i ’

Rengia LDS Trečioji Apskritis
LDS New Jersey Kuopų Naudai

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 2 November
Rusų Svetainėje

408 Court St., Elizabethport, N. J,
Pradžia 7-tą Vai. Vakare

Šioje vakarienėje pasidžiaugsime, pąsidalinąimę 
mintimis, kad mūsų LDS nuimta nuo subversy- 
vių sąrašo. Kviečiami LDS nariai ir pritarėjai 
skaitlingai dalyvauti.

Kviečia LDS Apskrities Komitetą^
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Sekmadienį m /PW Sunday

Lapkr. J / Nov

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ IŠKILMĖ

Laisvės Koncertas
. Visi apšvietą branginantieji turį rūpįptb, kad 
šis koncertas pavyktų, kąd jame būtų dąųg pub
likos, kad prisipildytų didžioji

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N._ If

Programoje Dalyvaus;
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildfpd Sįteąąlęr, yrą 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui.
SUZANNA KAZOKYTE, drąiųątįąkąs sopias, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

i\

t

a

1

k
i

PRADŽIA 
3:30 P. M.

A 4

AUGUSTINĄS IEŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UiKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUP£, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs sąvo profesijoje, ypąč ąą 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yrą sukėlęs daug pvacijų, bys ir šįUonrkartu.

ONA DIRVELĘNP, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję Wpo ^Reti^tai, ir
gi dalyvauja programoje.

Bus dar ekstra numerių ąpapt ąukščiau suminėtų, 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti šį 
taip įspūdingą koncertą.

ĮŽANGA 
$1.50

• v
/ "i ...

A

SAUI.ES


LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
. $10.00 
... 10.00 
.. 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
.... 5.00 
... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 

5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 3.00 
.... 3.00 
.... 3.00 
.... 3.00 
... 3.00 
... 2.00 
... 2.00 
.... 2.00 
,... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
. .. 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00 
... 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00

V. Rudaitis, Chicago, Ill.......................
Mrs. Motejūnienė, Glen Rock, N. J. r. •
J. Strelčiūnas, Cuddy, Pa.......................
H. Cwon, Baltimore, Md.......................
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich..........
K. Krukonis, Marlboro, Mass. .........
K. Kilikevičius, Toronto, Canada .. ■ ■ 
Mano geras pažįstamas Kazys.............
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J............
Elz. Grubienė, Brooklyn, N. Y............
B. Marcinionis, Waterbury, Conn.
A. Gerbut, Hartford, Conn...................
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa........
M. Maurus, Philadelphia, Pa. • •.........
P. Šeduikis, Chicago, Ill........................
J. Augutis, Paterson, N. J......................
Geo. Miškeliūnas, Newark, N. J...........
F. Bašinskas, Philadelphia, Pa..............
P. Griciūnas, Philadelphia, Pa...............
Charles Starisky, Oak Hill, W. Va. .’.
N. Astrauskienė, Detroit, Mich............
P. Gumbulevich, Ansonia, Conn............
Žemaitis, Paterson, N. J........................
Brooklyno Onutė............ • ....................
A. Gudaitis, Toms River, N. J...............
F. Kutulis, Waterbury, Conn.................
A. Zutaut, Thomaston, Conn.................
V. Mineikis, So. Boston, Mass..............
A. Račkauskas, Waterbury, Conn. ..
M. P., Iselin, N. J.............‘.....................
T. Bačianskas, Philadelphia, Pa............
Po$l: Joe Yacob, Lethbridge, Canada; K. Vasiliaus

kas, Philadelphia, Pa.; M. Kessel, Kearny, N. J.; D. Mar
gis, Nashua, N. H.; Anna Zurnis, Brooklyn, N. Y.

Jau pirmas vajaus mėnesi s užsibaigė, įžengtam į 2-rą 
mėnesį. Yra daugelis miestų, kurie dar nepasirodė va
jaus lentelėje, kodėl taip ilgai laukti? Svarbu pakalbin
ti ir tfuos, kurie dar nėra nariais. Prietelių Klubo. Taipgi 
patys skaitytojai pagelbėkite savo miesto vajininkams. 
Jie nevisuomet gali nuvykti į namus, prisiųskite patys 
už prenumeratą, punktai bus skiriami jūsų miesto vaji
ninkams. Nepamirškite, kad ir už aukas (vajaus pabai
goje) vajininkai gaus punktų.

Ačiuojame už dovanas dienrašiui ir vajininkams už 
pasidarbavimą.

Laisves Administracija

—»—nmra.—m-----------
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BUSINESS OPPORTUNITIES

LIETUVIU TARPE
Svečias iš Kanados

“Liaudies Balso’’ adminis
tratorius Kostas Kilikevičius, 
atvykęs į savo draugų Bunkų 
sidabrines vestuves, 
“Laisvėje” ir kitose 
r.-io Centro įstaigose

Malonu buvo su d.
čiu pasikalbėti, mintimis pa
sidalinti. Jis sakė, kad Kana
dos lietuvių delegacija, 
lankiusi Lietuvą, dabar 
kindama apie 
nių gyvenimą,

lankosi
Kultfiri-

torontie-

Gaila, kad 
vo pareigų “

ap- • M ais- 
žmo-Lietuvos 

daro gerą įspu-

dėl svarbių sa- 
Liaudies Balse” 

jis negalėjo čia iįgiau pabu
voti ip plačiau su neyyorkie- 
čiais lietuviais susipažinti.

Pasižymėkite šeštadienio 
vakara

šio šeštadienio vakarą visi 
traukime į Liberty Auditori
ją, kur įvyks iškilminga suei
ga. Tai bus Lietuvių Litera
tūros Draugijos laimėjimo mi
nėjimas. 1

Bus puiki programa, taipgi 
bus užkandžių ir kitokių vai
šių, Bus svečių ir iš toliau. 
Niekas -nepraleiskite progos.
LDS kuopoms — konferencija 

lapkričio 10 dieną
Visos LDS-Trečioje apskri

tyje gyvuojančios kuopos tu
rėtų atsiųsti savo delegatus į 
apskrities konferenciją, kuri 
Įvyks sekmadienį, lapkričio 
10, Elizabeth, N. J.

Kuopoms laiškai yra 
si ų sti su inf orm aci j a,
konferencija šaukiama lapkr. 
17 d., bet kadangi tą dieną 
Įvyksta “Laisvės” 
tai konferencija 
lapkričio 10 d.

pa- 
kad

koncertas 
atkelta , ;

Rep.

=3OE=30l O

Flynn kalbėjo per radiją, bet jai 
uždrausta kalbėti studentams; del 
to protestavo ACLU, kitos grupes

Elizabeth Gurley Flynn, 
komunistė ir Liaudies teisių 
partijos kandidatė į miesto 
tarybą antradienio vakare 
kalbėjo per radiją į New Yor
ko žmones. Ji kalbėjo trum
pai per stotį WMGM I5 mi
nučių prieš 11 valandą — ge
resnio laiko stotis jau nedavė. 
Ją perstatė Benjamin Davis, 
negras ko/munistas ir buvęs 
miesto tarybos narys.

Flynn kampanija smarkiai 
eina pirmyn. Ji kalba įvai
riuose mitinguose, 
nai sutinka įvairių 
Taip, pavyzdžiui, ji 
1; etvi rta d i e n į, tu rėj o 
New Yorko miesto 
(City College) studentų mi
tinge. Ją pakvietė pačių stu
dentų organizacija, Marksis
tinis diskusijų klubas. Bet ko
legijos prezidentas 1 Dr. Gal
lagher uždraudė studentams 
rengti jai mitingą. Gallaghe- 
ris teisina savo draudimą 
aiškinimu, kad šių metų kovo 
mėnesį visos miesto kolegijos 
nutarė neleisti rengti prakal
bų arba paskaitų asmenims,

Ji kalba
nors daž- 

kliūčių. 
šiandien, 

kalbėti 
kolegijos

kurie tapo nuteisti po Smitho 
aktu. Tuomet reikalas lietė 
“Daily Worker” redaktorių 
John Gates. Kaip Elizabeth 
Gurley Flynn, taip ir jis buvo 
kalinamas kaip komunistas 
po Smitho aktu (minties kont
rolės įstatymu).

Prieš 'Gallagherio nutari
mą jau iškilo nemažai protes
tų. Protestavo ne vien pati 
Flynn ir jos partija, o ir Ame
rikos Civilinių laisvių sąjun
gos New Yorko skyrius. Ta 
organizacija (American Civil 
Liberties Union) yra liberališ
ka ir jos tikslas yra ginti visų 
pakraipų žmonių civilines tei
ses.

Šiandien Flynn, betgi, ne
liks be darbo — ji kalba šian
dien siuvėjų distrikte mitingo 
po atviru dangumi 8th Avė. ir 
38 gatvės kampe pietų per
traukos metu. Ten irgi su ja 
kalbės Davis, šiandien vakare 
ji bus pagerbta bankete Ra*- 
paport salėje, 91 Second Awe. 
Bankete kalbės Eslanda Robe
son, Anita Block, T. '.McMa
nus ir Annette T. Rubinstein.

Kardinolas Spellmanas jau rems 
įstatymą prieš diskriminaciją

LAIMĖJIMU PASIDŽIAUGSIMI
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija laimėjo bylą. Tąja 

proga rengiame puikia pramogą, pasidžiaugimui tuo laimėjimu.

u

Dr. A. Petriką Kristina Stanislovaitienė Dr. J. Stanislovaitis

O

Ši svarbi sueiga įvyk s šeštadienio vakarą

Lapkričio 2 November
Prasidės 7-tą vai. vakare. Prašome nesivėlinti, nes norime laiku pradėti.

LIBERTY AUDITORIUM
110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

Teatruose
da-

Tai “Cabiria”, kuri re- 
Frederico Fellini ir ku- 
vyriausioje rolėje vai- 
Giulietta Masina, jo

D
Ištisa Vakaro Programa:

'' AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER
Dr. Jonas Stanislovaitis, ALDLD pirmininkė Kristina Stanislovaitiene, abu 

iš Waterbury, Conn.; Dr. Antanas Petriką, vietinis; advokatas Isidor .
Needleman, kuris vede ir laimėjo bylą, ir Antanas Bimba, Šviesos redakto

rius,—visi jie taipgi dalyvaus programoje. 1
BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ IR KITŲ VAIŠIŲ IR ĮĖJIMAS NEMOKAMAI!
Kviečiame visuomenę atsilankyti, išgirst* gražią programą ir pasiklausyti 

svarbių ir linksmų naujienų.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija

Qi

Valymo Ir Taisymo Krautuvė.

Pleasant Ave., N. Y. C. Geia vieL. 
įsteigta 25 m. Savininkas parduoda 
i iš priežasties nesveikavimo. Puiki .
■ proga. Kaina prieinama. \

IX. 4-0472.
(212-218)

Kampinė nuosavybė, su komerci- 
nais ir šapos rendauninkais; auto 
agentūra. Vietos tinkamos ofisams 
išnuomoti. Gyva biznio sekcija. 
100x128x136. Turite matyt, kad 
įvertint. New Hyde Park, L. I. 
City King apylinkėj. FL. 4-6955.

(212-216)

Italijos “Cabiria”

Naujas Italijos filmas 
bar rodomas Fine Arts kino- 
teatre. 
žisavo 
riame 
dina 
žmona.

Tai ta pati režisieriaus-ak- 
torės kombinacija, kuri mums 
davė puikųjį filmą “La Stra- 
da” (“Gatvė”). * “Cabiria” 
vaizduoja vienos Romos pros
titutės gyvenimą. Ji savo šir
dies gilumoje tauri, padori, 
turinti kilnius siekius, bet gy
venimo žiaurumu parblokšta 
ir Įmesta Į prostitucijos pur
vyną. Masina kaip žinia, yra 
skaitoma viena gabiausių ak
torių ne tik Italijoje, bet fil
muose bendrai. Ji “tragi-ko- 
mikė”, vaidinimo stiliuje kiek 
panaši Į Čapliną.

“Cabiria” Įdomus filmas, 
nors kai kurie kritikai sako, 
kad šiame Masina vaidina 
bent kiek perdedančiai.

Westchester, 
Ilalų-Amerik.
2 m. Puikus 
savaitę, renda
išsibaigs. Kaina prieinama, 
ma porai. DO. 3-4100.

N. V. Dobbs Ferry, 
delikalcssen. įsteigta 
bizriis, jeigos $1,000 į 
$90. 2l£ m. iki lease 

Tinka-

(212-216), /

BROOKLYN. Luncheonette, SA- 
da Fountain. Dabar daro $500*. į 
savaitę. 6 dienos (uždaras šešt,L , 
Renda $70. 4 kamb. apt. tuoj u-'vJ' 
mamas. Puiki proga porai. Kaina 
prieinama greitam pardavimui. 
1771 Lindon Blvd., E. N. Y. CL. 
7-9737. (212-216)

Jewelery-Watch repair. Avenue 
U, Brooklyn. Ėst. 35 years, live 
locality, $16,000 volume. A bargain 
at $4,500 including stock. Immedi
ate sale. Must leave state on doc
tors orders. Good opportunity for 
a good watch repair man. DE. 9- 
8427. (210-214)

New 
opera 
re savo 
“Evgeni

York o Metropolitan 
šį pirmadienį atida- 
sezoną su Čaikovskio 
Oniegin”.

Vyriausias katalikui dvasiš
kis New Yorke (ir Amerikoje 
bendrai), kardinolas Spellma- 
nas pasisakė už Brown-Isaacs- 
Sharkey įstatomo planą prieš 
diskriminaciją butų nuomavi
me. Tokiu būdu visos trys žy
mios New Yorko tikybos — 
katalikai, žydai ir protestan
tai, remia tą planą.

Per ilgoką laiką kardinolas 
Spellmanas tolėjo. Jis aiški
no; būk katalikų bažnyčia ne
įpratusi remti kokius nors 
planuojamus'įstatymus arba 
juos smerkti,, pamiršdamas, 
kad jo bažnyčia labai dažnai 
energingai į ir pė k sninga į dar
buojasi už ar prieš įstatymus 
tokiose srityse ' kaip tikybos 
dėstymo mokyklose, gimdymo 
kontrolės, ' filmų cenzūros...

Vienaip ar kitaip, dabar

Spellmanas jau pasakė, kad 
ir Romos katalikų bažnyčia 
stoja už tai, kad savininkai 
neturį i teisės diskriminuoti, 
tai yra, neturi teisės nenuo
moti buto negrui, puertorikie- 
čiui arba kitam mažuminės 
rasės arba kilmės nariui.

Tokiu būdu prieš Brown- 
Isaacs-Sharkey įstatymą da
bar stoja veik vienos savinin
kų organizacijos---- ,už stoja
visos religinės grupės, masi
nės negrų organizacijos, dau
guma žydų organizacijų, uni
jos, liberalinės grupės, ir bent 
oficialiai ir demokratai bei rc- 
publikonai, nors praktikoje 
tos dvi partijos nedaug ką 
daro, kad tas įstatymas pra
eitų (tikrumoje, nieko neda
ro, jei darytų, įstatymą .jau 
turėtume. Juk tiktai nuo tų 
a b i e j ųp arti j ų tas priklauso).

vaiky motiną
Vaistininkas George Paster

nack už $100 padarė aborci- 
ją 29 metų Mrs. Manya Men
del), kuri po kiek laiko mirė. 
Vaistininkas dabar areštuo
tas ir kaltinamas trijų vaiku
čių motinos nužudyme.

Detektyvas užsimušė auto 
nelaimėje

Nassau pavieto detektyvas 
John Daly užsimušė, ’ kai jo 
\airuojamas automobilis, ant 
šlapio kelio paslydęs, atsimu
šė į šviesos stulpą.

Nėra šilumos, nemokės 
rendos, pareiškė teisėjui 

rendauninkai
Brighton Beach 72 šeimų 

apartmento rendauninkai pa
traukė teisman namo savinin
ką, kam jis neduoda jiems ši
lumos. Jeigu ir toliau nebus 
šilumos, tai visi to namo ren
dauninkai atsisakys mokėti 
renda, kitaip sakant, jie pa
skelbs savininkui streiką.

Ponas kompanijos pirmininkas 
ir neturtingieji studentai...

Nekuris laikas atgal prezi
dentas Eisenhoweris paskyrė 
poną Dereux C. Josephs pir
mininku specialaus preziden
tinio komiteto, kuris turėjo, 
nagrinėti, kaip Amerikos jau
nimas gali būti geriausiai 
mokslinamas universitetuose 
ir kolegijose.

Josephs yra New Yorko 
Life Insurance kompanijos 
prezidentas, didelis turčius. 
Ir jis priėjo kaip tik jo rūšies 
žmonių išvadų, štai ką jis siū
lo: '

Mokslas universitetuose ir 
kolegijose turi kainuoti bran
giau. Reikia duoti mažiau sti
pendijų (scholarships). Ki
taip sakant — austas moks
las turi būti1 prieinamas ' tik 
turtingesniems.

“Daily Warker”, komen
tuodamas apie šį Josephso

pareiškimą, teisingai štai ką 
nurodo: iš vienos pusės ko
mercinė spauda aimanuoja, 
kad Tarybų Sąjunga mus pra
lenkia moksle, bet iš kitos pu
sės nori čia mokslą susiaurin
ti, padaryti jį sunkiau priei
namu masių vaikams. Ir juk 
gerai žinoma, kad TSRS taip 
greitai pažengė pirmyn moks
lo srityje kaip tik dėl to, kad 
ten mokslas laisvas visiems, 
lengvai prieinamas.

Konferencija žydų žurnalo 
reikalu

t Anglų kalboje leidžiamo 
progresyvio žurnalo “Jewish 
Current’’ redaktoriai šaukia 
konferenciją lapkričio 9 d., 
Fift Avė. viešbutyje.

Elizabeth, N. J.
lapkričio

8 vai. vakare,

bus svarbių

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

PRANEŠIMAS
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks pir

madienio vakare, lapkr. 4 d., L. T. 
Namo kambariuose. Nariai prašo
mi dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime apsvarstyti, 
kaip tai Laisvės vajų, ir aipe su
ruošimą draugiško vakaro. Taipgi 
išgirsite raportą iš 7-tos Apskr. 
konferencijos. G. Shimaitis, Fin. 
Rašt. (210-213)

L.D.P. Kliubo susirinkimas 
įvyks penktadienį, 
(Nov.) 1 d., 
408 Court St. Visi nariai da
lyvaukite, nes

j kliubo reikalų aptarimui.
Po kliubo susirinkimo turė

sime A.L.D.L.D. 54 kuopos 
susirinkimą, kuris taipgi bus 
svarbus, turėsimo balsuoti už 
kandidatus į A.L.D.L.D. Cent
ro komitetą. Taigi visi nariai 
ateikite į susirnkimą.

(211—212)

Elect

CLEMENT J. ZIEGLER

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OC**tMT*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 24H72
• • .’‘-i

FOR MAGISTRATE

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 leasę, 
2 year option at $135 per month IY2 
to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale. Call LO. 1-6798< 
after 7 P. M (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)

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6Y2 rūmo, 1L maudynės, sci
ence virtuvė, Hollywood maudynės, 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLBY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drhire. 
Tel. HA 6-4700. (203-212)
•—■ —■ -..... ....

Brooklyn. 18th Avė. gyva apy
linkė. 2 šeimų namas, įskaitant 
krautuvę, 1 apt., tuojau užimama. 
Vamzdžiai misinginiai, aliejus, vis
kas A-l. Ideališka vieta Delikatos- 
sen bizniui. Kaina prieinama. Ben- 
sonhurst. Skambinkite Broker’iui. 
BE. 2-6371. (209-218)

HELP WANTED-MALE

KRIAUŠIUS

Patyręs ant viso darbo. Visokio 
stiliaus kostiumai ir paltai. Nuola
tinis darbas. Gera alga.

J. FRANKS
40-16 150th St., Flushing

MECHANIC. Prie popierinių dė
žių mašinos, New Jersey. Automa
tiškas greitumas, Stokes ir Smith, 
aukšta produkcija. Vyniotojai. 
Pradžiai $125 į savaitę. Dienomis 
ar vakarais skambinkite DA. 8-0800.4 
Mr. Fineli. Kalbanti angliškai.

(212-213)

REAL ESTATE t
1 šeimos namas pardavimui. Clas- 

son Pt., Bronx. 6^ kambarių, 2 
vonios, garadžius 1 auto. $780 įei- 
gos per metus. Privatus savinirikas, 
parduoda su nuostoliu. $15,500. C. 
Maltempo, 541 Beach Ave., Bronx, 
N. Y. Tivoli 2-8427. (210-216)

Mūrinis namas, split level. Kai
na $37,000. Nužeminta iki $27,50. 
7 kambariai, 2 auto garadžius. Iš
taisytas skiepas. 2 m. senumo. 4% 
G. I. mortgičius. Sieniniai divonai. 
Gražus daržas, aptaisyti langai ir 
durys. Privatiška gatvė. Arti krau
tuvių, mokyklų, bažnyčių ir L. L 
R. R Bargenas. SU. 1-1189.

(210-216)

Paieškojimai
Paieškau brolio, Lubo Prano 

(Stasio), gyveno Brooklyne. Taip
gi paieškau sesers Lubaitės Kris
tinos (Stasio), gyveno Greenpoint. 
Po vyru pavarde Pr. Kaunickis. 
Rašykite: Aleksas Lubas, Pagėgių 
rajonas, Stoniškių Apyl., Berslinin- 
kų kaimas, Lithuania, USSR.

(09-213)

Paieškau savo brolio Stanley 
Smalskis, seniau gyveno 909 Victory 
St., Waukegan, Ill. Prašau jo atsi
šaukite sekamu adresu: Ona Yuo- 
dzlnkinienė (Smalskytė), Prancū
zų g-vė, 37-2, Kaunas, Lithuania, 
USSR. (212-213)

On the REPUBLICAN ticket

Flushing. No. B'way. 1 blokas iki 
transp., arti mokyklų ir bažnyčių. 
Gerai užlaikomas namas (colonial 
kampinis, 140x107; 11 kamb.} 2^^ 
vonios, tinkamas profesionalui, mo- 
tinai-dukteriai; 3 aukšt. apt., 3 ka
ram garadžius, 26 x 30. Geras pir
kinys, $35,000. IN. 3-3588. (209-215)

TUES., NOV. 5TH

PARDAVIMAI
Parsid uodą skalbiamoji 

mašina — washing machine. 
Pilnai gerose sąlygose, kaip 
nauja. Kaina labai žema, nes 
noriu greit parduoti, šaukite: 
TW. 7-9211.

FLUSHING (45-23 164th St.). 
Tarpe Sanford Ave. ir 46th Ave. 
3 šeimų, visi apt. tušti; 5-4-4, at
skiras namas, pertaisytas kaip nau
jas. Tuoj užimami apartmentai. 
Arti visko. Sav. HA. 4-2206. IL. 
7-4508. GE. 2-6522. (212-215)

(211—215)

QUEENS VILLAGE. Krautuvė, 
6600 pėdų. 6 apartmentai. Mažų 
išdirbysčių apylinkė. Turite pama
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221$ -

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirt

i




