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METAI 47-ti

.KRISLAI
Zykovas ir Wilsonas. 
įsitikime šeštadieni! 
-ode! nenori ? 
Socialistai be 

socializmo.
Kova su korupcija.

Rašo A. Bimba

Vieni juokai.’

Pasitraukė arba buvo paša
lintas iš apsigynimo pareigų 
mūsų Mr. Wilsonas. Spauda 
pranešė keliomis eilutėmis ir 
baigtas kriukis.

Bet iš tokių pat pareigų pa
sitraukė arba tapo atstatytas 
Markovas. Vaje, koks lermas! 
Visa komercinė spauda kas- 
<Pen užkimšta. Al ašaroja ra
dijas ir televizija! Tartum 
svieto pabaiga būtų prasidė- 
j u si.

Kodėl mums daugiau rūpi 
Sovietu reikalai, negu savo’

Kodėl garsiau garbinami 
Sovietų vadai, negu savo?

Įdomūs klausimai.

Tiktai jau, susimildami, vi
si geros valios susipratę žmo
nės atsiminkite ’šeštadienio 
j arengįmą, kuris Įvyks Kultū
riniame Centre. Svečiais ir 
kalbėtojais turėsime tris, žy
mius asmenis: naujos knygos 
‘■Gydymo istorija” autorius 
'.aktams Joną StanislovaitĮ ir 

Antaną Petriką, ir advokatą 
Needlemana.

Be to, parengimą atidarys
Aido Choras, o po programos 
rengėjai žada visus gerai pa
vaišinti.

Nereikia būtinai būti Lite
ratūros Draugijos nariais, kad 
pasidžiaugti jos laimėjimu Ir 
dalyvauti jos šiame parengi
me. Visi kviečiami!

Sirija griežtai reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos paskir
ty komisiją ištyrimui jos ne
susipratimo su Turkija. Rei
kalavimas geras, nes jis pil
nai atitinka taikos reikalui.
v Kodėl “vakarietiškos” vals
tybės tam Sirijos prašymui 
priešinasi ?

Daug sveikiau karo pavo
jaus išvengti, negu gelbėti 
taiką tada, kada jau ginklai 
kalba.

Jeigu prieš metus laiko 
Jungtinės Tautos būtų laiku 
išgirdusios Egipto balsą, tai 
britams ir francūzams būtų 
nebuvę kaip pradėti ginkluo
tą agresiją.

Viskas rodo, kad Švedijoje 
vėl broliai socialistai sėdės 

karališkoje valdžioje.
Nieko prieš tai.
Visa bėda tame, kad socia

listai nieko bendro seniai ne
beturi su socializmu. Kam jie 
tą vardą dar tebenešioja?

Kalbėkime apie tą pačią 
Švediją. Jau nebe šiandien jos 
valdžią vairuoja socialistai

Ką jau bekalbėti apie so
cializmą, kuomet jie dar ne
pajėgė apsidirbti su karaliu
mi ir monarchija! Jie gali sė
dėti valdžioje tik su karaliaus 
Gustavo palaiminimu ir tik 
jam ranką pabučiavę!

Jį . Netenka stebėtis, kad kai 
kuriose darbo unijose apsi

Eisenhoweris sako:
Krizės nebus,— 
neviskas tvarkoje

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris savo pasku
tinėje spaudos konferenci- 

• joje pareiškė, kad jis yra 
i įsitikinęs, jog ekonominės 
i krizės nebus. Bet, iš antros 
i pusės, sako jis, reikia pri- 
' pažinti, kad geibieji laikai 
j “kaip ir imasi pertrauką” 
Į— kitaip sakant, neviskas 
į tvarkoje, darosi sunkiau, 
i Eisenhoweris sako, kad yra 
dviejų rūšių žymių šalies 
ekonomijoje dabar: geros 
žymės ir blogos žymės. Vie
ni simptomai rodo, lyg mes 
artėtame prie krizės, bet 
yra kaip tik kitokių žymių, 
kurios rodo, kad “gerieji 
laikai” dar labiau pagerės 
— po tam tikros pertrau
kos.

Kaip ten nebūtų, valdžia 
ir jos ekonominiai eksper
tai atidžiai stebi visus sim
ptomus. Ką jie daro, kad

Georgijos gubernatorius 
grasina civiliniu karu,— 

neprikiš integracijos
Washingtonas. — Žurna

las “Look”. atspausdino 
straipsnį, kuris, perduoda 
Georgijos gub. Griffino 
nuomonę apie rasinę integ
raciją. Straipsnis taipgi per
duoda gubernatoriaus pa
dėjėjo Harris pasisakymus. 
Harris yra taip vadinamų 
“Baltųjų Piliečių tarybų” 
galva Georgijoje.
• Gub. Griffin ir Harris sa
ko, kad negali būti kalbos 
apie rasinę integraciją Ge
orgijos mokyklose. Jeigu 
federelinė Valdžia bandytų 
pravesti integraciją, ji tu
rėtų pastatyti karines 
sargybas prie kiekvienos 
mokyklos Georgijoje. “Bū
tų civilinis karas prieš jan
kius”, sako jie.

Harris sako, kad kai ku
riose Georgijos pietinės da
lies apskrityse, kuy negrai 
sudaro daugumą, “baltieji 
vis vien su jais apsidirbs— 
naktį pavažinės po jų gy
venamas vietoves ir pamo
kins juos. . .”

Tuo tarpu prezidentas

reiškia korupcijos. Kai kurios 
unijos savo turtus skaito šim
tais milijonų. Prie jų šliejasi 
visokios piktosios savanaudiš
kos dvasios.

Ar tai reiškia, kad visas 
unijinis judėjimas yra suge
dęs, nebepataisomas? Nieko 
panašaus!

•
Tas tik reiškia, kad unijose, 

visose unijose, turi būti nuo
lat vedama aštriausia kova 
prieš biurokratizmą, prieš an
tidemokratinius r e iškinius. 
Tas tik reiškia, kad unijų ei
liniai nariai neprivalo miego
ti!

pastoti krizei kelią, Eisen
howeris nesakė. Jis pridėjo, 
kad jis pats ne ekonominis 
ekspertas, todėl negali 
smulkmeniškai pasisakyti. 
Po konferencijos vienas 
laikraštininkas privatiniai 
sakė:

“Prezidentas sako, kad 
jis nėra ekonominis eksper
tas. Kai prisieina kalbėti 
apie mokslo ar socialinių^ 
dalykus, jis sako, kad nė
ra mokslo arba socialinių 
dalykų ekspertas. Kai pri
sieina kalbėti apie teisę ir 
įstatymus, jis pabrėžia, kad 
jis ne advokatas. Kai prisi
eina kalbėti apie pasauli
niu^. santykius, jis sako, kad 
jis ne diplomatijos eksper
tas. Atrodo, kad Ike pa
grindiniai nežino jokios sri
ties, apart vienos — milita- 
rinės. Reikėtų pripažinti, 
kad jis labai neekspertiš- 
kas preizdentas. . .”

Eisenhoweris savo spaudos 
konferencijoje Washingto
ne paskelbė, kad greitu lai
ku gal teks, ištraukti fede- 
ralinę armiją iš Little Rock, 
nes ten dalykai laipsniškai 
nųrmalėja, sakė jis.

Jau oficialiai 
paskelbta: Ike 
vyks į Paryžių

• Washingtonas. — Apie 
savaitę atgal buvo neoficia- 
liškai duota žinoti, kad pre
zidentas Eisenhoweris vyks 
į Paryžių lapkričio mėne
sio viduryje, kad ten daly
vauti NATO pasitarimuose. 
Trečiadienio spaudos kon
ferencijoje Ike oficialiai pa
tvirtino tą teigimą: jis tik
rai vyks Paryžiun. Jau tik
ra, kad tai nebus paprasti 
NATO pasitarimai, o visų 
15 NATO narių šalių vy
riausių galvų pasitarimai. 
Atvyks visų šalių galvos 
ir įvyks kaip ir Vakarų 
aukštosios komandos kon
ferencija.

Prezidentas taipgi sakė, 
kad jam norėtųsi užsukti ir 
Britanijon. Prezidentas, pa
skutiniu kartu buvo Euro
poje 1955 metų vasarą, 
kuomet dalyvavo ’ Ženevos 
konferencijoje.

Mintis sušaukti Paryžiu
je ne tik NATO atstovų, bet 
valdžios galvų konferenci
ją, gimė Eisenhowerio ir 
Macmillano pasitarimuo
se Washįngtone. Tam pri
tarė ir NATO sekretorius 
Spaakas, belgas, kuris tuo 
metu radosi Washingtone.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Darbščioji šeimyna
Plungė. — “Žibintų” kol

ūkyje gyvena darbšti An- 
driuškų šeimyna, kuri lai
koma pagarboje visų.

Praėjusių metų pavasarį, 
kai kolūkis nupirko Lietu
vos juodmargių veislės tely
čių, naujai pradėjęs dirbti 
pirmininku Alfonsas But
kus pasikvietė Vincą An- 
driušką ir pasakė:

— Gerus gyvulius norime 
atiduoti į geras rankas. Te
gul ima jas tavo duktė Da
nutė.

Vincas su žmona dirba 
prie gyvulių nuo pat kolū
kio įsikūrimo. Dabar dar 
vienas jo šeimos narys pra
dėjo dirbti fermoje, ir tai 
jį džiugino.

Vos prasidėjo pavasario 
sėja, Vincas prisistatė j raš
tinę.

— Jeigu norime gauti 
pieno, reikia sėti mišinių 
žaliam pašarui, — tvirtai 
pasakė pirmininkui.

Butkus mielai jam prita
rė. Žaliam - ^pašarui buvo 
pasėta ne tik mišinių, bet ir 
lubino, kukurūzų — dau
giau kaip 40 hektarų. Bir
želio antroje pusėje karvės 
jau pradėjo gauti žalios ma
sės. Iš pradžių dirbo vienas 
tėvas. Bet senam sunku su
spėti.

— Imkis tu, Stasy, vežti 
žalią masę karvėms, — pa
siūlė sūnui. — Vis savas 
žmogus, labiau rūpinsies.

Į fermą atėjo ketvirtas 
Andriuškos šeimos narys. O 
po kelių savaičių melžėja 
pradėjo dirbti ir Stasio An
driuškos žmona Aldona.

Dabar Andriūškų šeimy
na yra pavyzdingiausia kol
ūkyje, tarnauja visiems pa
vyzdžiu.

N. Chruščiovas priėmė 
jugošlavų partizanus

Maskva. — Chruščiovas 
priėmė viešinčių Tarybų 
Sąjungoje Tarybinio karo 
veteranų komiteto kvietimu 
Jugoslavijos Liaudies išsi
vadavimo karo kovotojų są
jungos delegaciją. Delegaci
ją sudaro Jugoslavijos liau
dies didvyris gen. pulk. Ja- 
ničius, Kidrič, Jovanovi- 
čius, Brkovičius, Čiauševs- 
kis, Milenkovičius, Mejato- 
vičius.

Omane dar kovojama
Beirutas.. — Kaip prane

ša laikraštis “Aš-Šark’’^ ži
niomis, gautomis iš Mana- 
mos (Bachreinas), sukilu
sios Omano gentys eilėje ša
lies rajonų, perėjo į puoli
mą. Mūšiuose, pažymi laik
raštis, viena anglų dalis bu
vo visiškai sunaikinta. Su
kilėliai susprogdino didelius 
ginkluotės » < ir šaudmenų 
sandėlius.

Laikraštis nurodo, kad 
sukilėliai paėmė į nelaisvę 
daug anglų kareivių.

Pasmerktame bute 
................................ ■ ■ ■ II i ■    K

Gyvi sudegė penki
Brooklyno žmonės

New Yorkas. — Penki 
vienos šeimos nariai, puer- 
torikiečiai, gyvi sudegė 
Williamsburge. Jie gyveno 
lūšnynų bute, kuris jau se
nokai buvo pasmerktas — 
miesto inspektoriai buvo 
paskelbę, kad jis pavojin
gas gyvenimui. Ten nebu
vo elektros z šviesos — ap
šviesta žvakėmis. Nebuvo 
šilumos, apart kerosininio 
pečiuko, tokios rūšies, kuri 
jau sukėlė daugybę panašių 
gaisrų. Bet savininkas ne
taisė, vis nuomavo tą ir pa
našius butus, o neturtingo
ji šeima neturėjo galimybės 
susirasti kitą.

Gaisras kilo 107 Ellery 
gatvės name. Kuomet ugnis 
užsiliepsnojo, ji taip greitai 
apėmė butą, kad Michael 
Guitierez, 26 metų amžiaus 
vyras, jo žmona Augustine 
ir trys maži vaikai sudegė 

Alžyro nacionalistai pr a š ė 
Jungtinių Tautų veikti, kati 
karas ten būtų sustabdytas
Tunisas. — Tunisijos sos

tinėje, čia, per penkias die- 
nas tęsėsi Alžyro naciona- • 
listinių organizzacijų vado
vų konferencija. Joje daly
vavo devyni vyriausieji na
cionalistinių organizacijų 
vadai, atstovaują visas ai-

Ridd e] her gėris 
nusiskubinęs į 
postą Belgrade
Wasringtonas. — Ameri

kos ambasadorius James 
W. Riddelbergeris, kuris 
leido atostogas Amerikoje, 
nusiskubino į savo postą 
Belgrade. Jam buvo įsakyta 
nusiskubinti Jugoslavijon 
ir bandyti .sužinoti smulk- 
meniškiau, ant kiek tikrai 
suartėjo Jugoslavija ir Ta
rybų Sąjunga. Riddelberge
ris iki visai neseniai stengė
si įtikinti Dullesą, kad dar 
vis verta padėti ekonomi
niai ir kariniai Jugoslavijai, 
nes nebus tikro suartėji
mo tarp Jugoslavijos ir Ta
rybų Sąjungos.

Bet paskutiniai įvykiai, 
ypatingai Jugoslavijos 
žingsnis pripažįstant Rytų 
Vokietiją, įtikino Dullesą, 
kad iš1 Jugoslavijos “negali
ma nieko gero laukti”. Ri
ddelbergeris buvo pakvies
tas į Valstybės departmen- 
tą, kad jis išreikštų savo 
nuomonę. Jis* atsakęs, kad 
šiuo momentu nežinąs, kaip 
dalykai stovi. Dulles jam 
patarė pertraukti atosto
gas ir nuvykti Jugoslavijon 
ir bandyti pasikalbėjimuo
se su pačiu Titu ir kitais 
Jugoslavijos vadais sužino
ti, kaip dalykai stovi.

gyvi. Gaisras tapo užgesin
tas po trumpo laiko, bet 
gaisrininkai rado penkis la
vonus, baisiai apdegintus.

Namo savininkas S. Ho
rowitz, kuris pats gyvena 
patogiame name Bei Har- 
borre, sako, kad jis 
bandęs paklausyti mies
to įsakymo ir reikala
vo iš Guittierezo šeimynos 
išsikraustyti, bet jie to ne
padarė, nes negalėjo rasti 
kitą butą žema nuoma.

Paskutinių kelerių metų 
tarpe New Yorke įvyko 
daug tokių gaisrų,'kuriuose 
gyvi sudega žmonės — ir 
daugumoje atsitikimų tai 
puertorikiečiai. Priežastis 
tame, kad šie nauji imi
grantai gyvena blogiausiuo
se. butuose, vidutiniai imant 
dar blogesnėse sąlygose, ne
gu Harlemo negrų biednuo- 
menė.

žyriečių grupes, kurios su 
ginklu rankoje kovoja prieš 
francūzus. Francūzija ban
dė paveikti Tunisiją, kad ji 
neprileistų tokios konfe
rencijos, bet prez. Bourgui- 
ba ne tik atsisakė klausyti 
fraųcūzų, bet po konferen
cijos pats kartu su visu ka
binetu priėmė alžyriečius 
nacionalistus ir su jais ta
rėsi.

Kreiptasi į J. Tautas
Alžyro nacionalistai ofi

cialiai atsikreipė į Jungti
nes . Tautas, raginant jas, 
kad jos imtųsi rasti būdą’ 
sustabdyti karą Alžyre. 
Nacionalistai sako, kad jie 
pasirengę vesti derybas su 
francūzais, bet tik viena są
lyga: kad francūzai iš 
anksto pripažintų Alžyro 

i nepriklausomybę.
Alžyriečių nacionalistų 

atsikreipimas į Jungtines 
Tautas parašytas pilno pa
sitikėjimo tonu. Naciona
listai kalba ne apie partiza
ninius junginius, bet apie 
“Alžyro armiją”. Gerai in
formuoti šaltiniai sako, 
kad taip ir yra — alžyrie
čiai jau turi didelius kari
nius junginius, kurie yra 
uniformuoti ir kontroliuoja 
didelius krašto plotus. Vei
kia ir partizanai, bet pa
grindiniai alžyriečiai jau 
veda kovą tikros armijos 
būdu.

Ta armija dabar turi a- 
pie 100,000 karių, kurie yra 
ginkluoti m6derniškais 
ginklais. /Yra* dar šimtai 
tūkstančių ginkluotų alžy
riečių, kurie veikia kaip 
partizanai.

Nuomones priešingos *
Tuo tarpu, kai alžyriečiai

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Yorkas. — NBC ko
respondentas praneša iš 
Maskvos, kad jau beveik 
tikra, jog Žukovas bus pa
smerktas kaip statęs armi
ją virš partijos, kliudęs 
partinei darbuotei karinėse 
pajėgose.

Tokyo. — Prokuroras Gi- 
rardo byloje pareikalavo 
jam 5 metų kalėjimo. Gi-/4 
rardas tai tas amerikiety 
kareivis, kuris nušovė ja
ponę moterį. Jį teisia civili
nis teismas.

Kairas. —Egipto teismas 
nuteisė nuo 3 iki 7 metų 
bausmėmis 13 komunistų. 
Paskelbus bausmes, nuteis
tieji šaukė: “Tegyvuoja 
Tarybų Sąjunga! Tegyvuo
ja socialistinis Eigiptas!”

Jungtines Tautos. — Si
rija patiekė rezoliuciją, kad 
būtų sudaryta septynių ša
lių atstovų komisija, kuri 
\yktų į Artimuosius Rytus 
ir tyrinėtų Turkijos-Sirijos 
santykius. Vakarai patie
kė rezoliuciją, kurioje ra
gina konflikto sprendimą 
perduoti ’ Hammarskjoldui, 
kad jis savo nuožiūra im
tųsi žingsnių.

Maskva. — Kaip tarybi
niai mokslininkai numatė, 
po trijų savaičių erdvėje 
Sputniko radijo baterijos 
išsivartojo ir jis dabar be
balsis — jau nesignaluoja.^ 
Bet jis skrieja tokiu pat 
greitumu jam nustatyta 
orbita, ir jis yra stebimas.

Damaskas. — Sirija ąp- 
dovanojo medaliais tris ta
rybinius pareigūnus, kurie 
padėjo išdirbti Sirijos-Ta- 
rybų Sąjungos ekonominį 
paktą.

Roma. — Skilimas vysto
si dešiniųjų socialdemokra
tų partijoje. Sar agatas 
griežtai smerkia Nentiį, o 
Matteoti sako, kad reikėtų 
susilieti su kairiaisiais so
cialistais.

Jerušale. — Ben Gurio- 
nas ir užsienio reikalų mi
nistrė G. Mgir jau apleido 
ligoninę. Socialinių reikalų 
ministras Šapiro dar ligo
ninėje sunkioje padėtyje. 
Juos tris ir kelis kitus mi
nistrus sužeidė parlamente 
mesta granata. Policija dar 
tyrinėja pasikėsintoją M. 
Dueką. Policija sako, kad 
nėra pamato manyti, kad 
jis priklauso kokiai nors 
politinei grupei.

nacionalistai reikalauja pil
nos nepriklausomybės, 
Francūzija oficialiai nepri
pažįsta nei autonomijos Al- 
žyrui — ji dar vis laikosi 
seno nusistatymo, kad Al
žyras net ne kolonija, o ’’ne
daloma Francūzijos dalis”. 
Tą teigimą Francūzija mo
tyvuoja faktu, kad Alžyre 
gyvena apie milijonas fran- 
cūzų. Bet ten gyvena apie 
devyni milijonai arabų— al
žyriečių.
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joje jūroje sukilo prieš intervenciją. Tarybines kariuo
menės pusėje kovėsi internacionaliniai batalionai, ku
riems priklausė kinai, vengrai, lenkai, jugoslavai, suo
miai ir kiti užsienio revoliucionieriai.

. Didžiosios Spalio/ socialistinės revoliucijos įtakoje 
1918 njetų sausio mėnesį kilo darbininką revoliucija Suo
mijoje, 1918 m, lapkričio mėnesį revoliucija Vokieti
joje, 19119 m. kovo mėnesį buvo paskelbta Tarybų respub
lika Bavarijoje. Visi šie revoliuciniai veiksmai suteikė 
rimtą paramą jaunajai Tarybų respublikai Rusijoje. . . '

Tarybinės liaudies pergalė prieš iuterventus ir bąlt- 
gvardiečius pilietiniame kare buvo ypatingai stambus 
pasaulinio imperializmo karinis ir politinis pralaimėji-

MININT SPALIO REVOLIUCIJOS 
. 40-METINES

MŪSŲ LAIKRAŠTIS permažas, kad galėtume pla
čiau nukviesti Spalio socialistinės revoliucijos etapus, nu
eitus per 40 metų. Tačiau gerai žinome, kad skaitytojas 
nori susipažinti bent su svarbesniais įvykiais ir pasieki
mais, kuriuos Tarybų Sąjunga atliko.

, Vakar dienos Laisvėje mes įdėjome straipsnį “Nauja 
era žmonijos istorijoje”, o šiandien ir sekamuose laikraš
čio numeriuose paduosime ištraukų iš Marksizmo-leni
nizmo instituto tezių, kuriuose suglaustai nušviečiami 
svarbesnieji faktai, žinotini kiekvienam galvojančam 
žmogui. •_

1917 metų Spalio 25 d. (lapkričio 7 d.) Petrogrado 
darbininkai ir kareiviai nuvertė buržuazinę Laikinąją 
vyriausybę. Antrasis Visos Rusijos Tarybų suvažiavi
mas, atstovavęs proletarų avangardui ir revoliucingiau- 
siai valstietijos daliai, paskelbė, kad visa valstybinė val
džia perėjo į Tarybų rankas, ir sudarė Darbininkų-Vals
tiečių Vyriausybę priešakyje su V. L Leninu. Suvažiavi
mas priėmė istorinius dekretus apie taiką ir apie žemę. 
Dekretas apie taiką atvėrė kelią į revoliucinį išstojimą 
iš karo, padėjo nepajudinamus Tarybų valstybės taikios 
užsienio politikos pagrindus. Dekretu apie žemę buvo iš
reikšti ilgaamžiai milijonų valstiečių lūkesčiai, kad bus 
panaikinta dvarininkų žemėvalda. Suvažiavimo nutari
mais apie Darbininkų-Valstiečių Vyriausybės sudarymą 
buvo padėti naujosios, Tarybų valstybės pagrindai.

Petrograde prasidėjusi Spalio socialistinė revoliuci
ja per kelias savaites iš esmės nugalėjo visoje šalyje. 
Tarybų valdžios triumfo eitynės neginčijamai rodė tik
rai liaudinį revoliucijos pobūdį. Petys į petį su. rusų dar
bininkais ir valstiečiais joje aktyviai dalyvavo visų Ru
sijos tautų ir nacijų darbo žmonės. . .

•

Spalio socialistinė revoliucija išgelbėjo mūsų šalį 
nuo grėsmės, kad ją pasidalys ir pavergs užsienio impe
rialistiniai grobuonys, padarė galą šalies ekonominei 
priklausomybei nuo užsienio kapitalo, nacionalizavo vi
sas įmones, priklausiusias užsienio imperialistams, anu
liavo vergovines paskolas, nustoio mokėjusi pelnus užsie
nio kapitalistams, lobusiems Rusijos darbininkų ir val
stiečių sąskaita. , ■

Socialistinės revoliucijos pergalė Rusijoje padarė 
milžinišką įkvepiančią įtaką kitų šalių darbo žmonių 
masėms. Visose pasaulio dalyse kilo galinga revoliucinių 
ir nacionalinių-išsivadavimo judėjimų banga.

Tačiau tuo metu komunistų partijos Vakaruose dar 
tiktai kūrėsi, jos dar negalėjo vesti paskui save darbi
ninkų klasės daugumos, užmegzti tvirtos darbininkų 
klasės sąjungos su valstietiia ir užtikrinti proletarinės 
revoliucijos pergalės savo šalyse. Rusijos Tarybų. Res-. 
publika tuomet liko vienintelė socializmo šalis, pateko į' 
priešišką kapitalistinį apsupimą. . . .

Ginkluotos kovos prieš Tarybų respubliką organiza
torius ir įkvėpėjas buvo tarptautinis imperializmas, Pir
mosios pasaulyje darbininkų ir valstiečių respublikos 
milžiniškas revoliucinis poveikis sukėlė visų šalių, impe
rialistų baimę ir įtūžimą. Socialistinės revoliucijos par- 
galę jie laikė grėsme savo parazitiškam gyvenimui, savo 
pelnams ir kapitalams, visoms savo privilegijoms. Siek
dami pasmaugti jaunąją Tarybų respubliką, imperialistai, 
vadovaujami Anglijos, JAV, Francūzijos valdančiųjų 
sluoksnių, organizavo karinius žygius prieš* mūsų šalį. 
Iš visų pusių — iš šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų į jos 
teritoriją ėmė briautis įnterventų ir bąltgvardiečių gau
jos. Tarybų Rusiją apsupo frontų ugnies žiedas.

Šiomis sunkiomis sąlygomis Komunistų partija ir 
Tarybų vyriausybė pašaukė liaudį kariauti teisingo, re
voliucinio, tėvynės karo prieš užsienio interyentųs ir vi
daus kontrrevoliuciją. Atsiliepdami į partijos raginimą, 
šimtai tūkstančių darbininkų ir valstiečių stojo savano
riais į Raudonąją Armiją. Įtempdami visas jėgas, badau
jantieji darbininkai aprūpindavo armiją ginklais ir šaud
menimis, o valstiečiai — maisto produktais. Partija ir 
komjaunimas nusiuntė į frontą beveik pusę savo narių. 
Darbininkai ir valstiečiai iškėlė iš savo tarpo talentingus 
karo vadus, legendarinius, išgarsėjusius visiems laikams 
didvyrius. Daugiau kaip trejus metus Tarybų respubli
kai teko atremti įnirtingą imperialistinių grobuonių ir 
vidaus kontrrevoliucijos jungtinių jėgų ginkluotą spau
dimą....

Visi imperialistų mėginimai likviduoti “rusų prasi
veržimą” ir pasmaugti jaunąją respubliką susidūrė su 
ryžtingu užsienio šalių darbininkų klasės pasipriešini
mu. Užsienio karinės intervencijos ir pilietinio karo me
tais kapitalistinėse šalyse kilo judėjimas tarybinei liau
džiai remti, buvo steigiami veikimo komitetai, kurių šū
kis buvo “Šalin rankas nuo Rusijos!” įnterventų kariu o- 
menėje vis garsiau skambėjo reikalavimai grąžinti karei
vius į tėvynę, dažnėjo atvejai, kai buvo atsisakomą ka
riauti prieš Tarybų Rusiją. Francūzų Jūrininkai Juodo-

, Statyti socializmą tokioje ekonomiškai atsilikusioje 
valstietiškoje šalyje, kokia buvo Rusija, įnirtingo nu
verstųjų išnaudotojų klasių pasipriešinimo sąlygomis, 
esant plėšikiškam kapitalistiniam apsupimui, siekusiam 
nuversti Tarybų valdžią ir šiuo tikslu skleidusiam sabo
tažą, kenkimą, organizavusiam kontrrevoliucinius są
mokslus ir buožių maištus, buvo neįtikimai sunku.

Kai dabar kalbama apie “palikimą”, kuris teko tary
binei santvarkai iš carinės Rusijos, tai dažnai turimas 
galvoje tas labai neaukštas ekonomonio išsivystymo ly
gis, kurį Rusija pasiekė 1913 metais, tai yra pirmojo pa
saulinio karo išvakarėse. Bet iš tikrųjų Tarybų valstybė 
negavo net ir to elgetiško “palikimo”. Jį sunaikino ar
ba išplėšė Vokietijos, JAV, Anglijos, Francūzijos, Japo
nijos ir kitų valstybių imperialistai, kurie įtraukė Ru
siją į pirmąjį pasaulinį karą, o. po socialistinės revolių-. 
cijos pergalės primetė jaunajai Tarybų respublikai pilie
tinį karą, nusiuntė į jos teritoriją savo intervencines ar
mijas. Interventai plėšė ir draskė į gabalus Tarybų res
publikos teritoriją. Su “Rusijos išgelbėjimo” vėliava in
terventai ir baltgvardiečiai vogė, grobė, pardavinėjo jos 
turtus. Jie nuskurdino mūsų; šalį, Jie svajojo apie Rusi
jos suskaldymą ir jos dalių pavertimą savo kolonijomis.

Ir nors imperialistai ir kariškai ir morališkai-poli- 
tiškai pralaimėjo atvirame plėšikiškame kare prieš pir
mąją pasaulyje socialistinę darbo žmonių valstybę, jiems 
pavyko padaryti mūsų šalies liaudies ūkiui tokią didelę 
žalą, kuri nubloškė jos ir be to. atsilikusią ekonomiką de- 

| šimtmečiams atgal. 1920 metais mūsų šalies stambioji 
pramonė gamino beveik 7 kartus mažiau produkcijos, ne
gu 1913 metais; ketaus išlydymas sudarė 2.7 proc., med-. 
vilninių audinių — 4 proc. Plieno išlydymas tuo metu 
smuko iki 200 tūkstančių tonų per metus, Dabar tokį 
kiekį plieno Tarybų Sąjunga išlydo mažiau kaip per 
dvi dienas......

Tarybinė liaudis galėjo pasitikėti tik savimi, savo 
jėgomis ir lėšomis, kad per trumpą laiką įveiktų nere
gėtus ūkinio nusmukimo ir išsekimo sunkumus, neturtą, 
badą ir praskintų kelią į socializmą.

Socializmo statybą sunkinu dar ir tai, kad tuo. metu 
darbininkų klasė dar neturėjo reikalingų specialistų kad
rų, o žymi dalis senųjų specialistų buvo priešiškai nusi
statę Tarybų valdžios atžvilgių.

Waterbury, Conn.Cleveland. Ohio
Atėjus pranešimams, kad' Spalio 19 dieną mirė Jo- 

mūsų, didžiosios nącionales! nas Žemantauskas, kilęs iš 
draugijos —- LDS ir LDD Lietuvos nuo Virbalio. Į 

Įtapo nuimtos nuo subversy- Ameriką atvyko 1891 m., į 
vio listo, tuoj pas vietines Wąterbury, Conn. Buvo 
minėtų draugijų kuopas vedęs ir užaugino 3 dukte- 
pasineiškė ūpo pakilimas, ris ir vieną sūnų, kuris yra 
Visai natūralu, kad Į su 
Brownelio pranešimu atsi
darė visi keliai veikimui 
minėtų draugijų nariams,
nes tie beprasmiai ant jų 
puolimai joms pridarė ne
mažai žalos taip, kad ne
žiūrint. pastangų, ims ne
mažai laiko ir energijos tą 
visą atstatyti, atbudavoti.

Ryšium su tuo, greitu lai
ku įvyks visa eilė pasitari
mų bei kuopų susirinkimų,, 
kuriuose reikės nutiesti 
planus sėkmingam to viso 
atsiekimui.

Spalio 26 d. įvyko LDS 
4-tos Apskr. komiteto pasi
tarimas.

Lapkričio 6. d. įvyks • LDS 
55 kuopos susirinkimas.

Lapkričio 15 duL.LD 190 
kuopos susirinkimas, ku
riame . bus • pravesti Centro: 
Komiteto balsavimai, rinkL 
mas kuopos valdybos 1958 
metams, o po susirinkimo, 
vyks vaišės. Mūsų seniau
sioji LLD 22 kuopa irgi tu
rės panašų susirinkimą.; 
tik neteko, sužinoti dienos. 
Svarbu, kad, minėtuose su
sirinkimuose kuo., daugiau
sia narių dalyvautų. Prie 
progos turiu • pranešti ir 
apie porą žymių, pramogų;

Lapkričio. 9 d įvyks LDS 
55, kuopos,, o lapkričio 23. d« 
Lietuvių Darbininkų Par 
šalpinės, Draugijos. A b i 
bus LDS. klubo svetainėj, i.r 
abi paruoš vakarienes, tik 
po $1.00 asmeniui., ' i

J. Žebrys

Himalajų sniego žmogus— 
ar tai tikrove, ar pasaka?

dantistas. Jaunas būdamas, 
Jonas buvo darbštus ; sako
mą, daug prisidėjo prie or
ganizavimo, dviejų, parapi
jų, kurių viena gerai gy
vuoja —r tai šv. Juozapo 
parapija, antra, Delionio, 
neilgai gyvavo. J. Žeman
tauskas prisidėjo prie suor
ganizavimo 103 klubo, tai 
yra Waterburio Lietuvių 
Piliečių Klubas, SLA 11-tos 
kuopos, Waterburio lietu
vių “Šviesos” draugijos, 
kuri, plieš dvejus metus 
likvidavosi, o nariai pasi
dalino turėtais pinigais. Jo
nas priklausė visose vieti
nėse draugijose ir yra diiv 
bęs valdybose, ypatingai 
SLA 11 kuopoj ilgus metus 
dirbo finansų sekretorium.

Žemantauskas taipgi yra 
buvęs apie 4 metus SLA 
centro sekretorius. Per 
daug metų užrašinėjo tau
tiškus laikraščius, buvo 
agentas tautininkų spau
dos. per daugelį metų dir
bo. Kažemėko banke, kuris. 
seniau,, tarp? lietuvių buvo, 
populiarus. Buvo ten agen
tūra, pardavinėjo laivakor
tes., Užėjus nedarbui ir 
bankas užsidarė ir- žęman- 
tauskas pasiliko be darbo. 
Vėliau gavę miesto darbą 
— teUmabųfcyje, UŽ vertėją,. 
Išdirbo ten keletą meti}.1 
Vėliau gyveno taip,, kaip 
daugelis^ ’aut pensijoj

Palaidotas. Waterburio 
lietuvių he bažny
tinių apeigų. Vilkaviškis

Jau keletą dešimtmečių 
mokslininkus domina “snie
go žmogaus” problema. Pa
staruoju metu tiek mūsų ša
lyje, tiek užsienyje susido
mėjimas šiuo klausimu dar 
labiau padidėjo. “Švyturio” 
Maskvos kores.pon d e n tas 
kreipėsi į įžymų tarybinį 
mokslininką Maskvos vals
tybinio universiteto Antro
pologijos instituto ir muzie
jaus antropogenezės labora
torijos vedėją, biolo g i j o s 
mokslų kandidatą M. F. 
Nesturchą ir paprašė pasi
sakyti klausimu, ar tikrai 
egzistuoja “sniego žmogus” 
—ši paslaptinga panašį į 
žmogų būtybė, kuri gyve
nanti Himalajų kalnyno olų 
ir sniego zonoje.

— Prieš atsakydamas, — 
pasakė M. F. Nesturchas,— 
norčiau šiek tiek nušviesti 
klausimo istoriją.

“Sniego žmogaus” prob
lema atsirado maždaug 
prieš šimtą metų. Tuomet 
Anglijos pulkininkas Eve
restas atrado Himalajų kal
nyne aukščiausiąjį pasauly
je kalną, kuris buvo pava
dintas jo vardu. Jis ir at
vežė pirmas žinias apie tai, 
kad vietos gyventojai — ti
betiečiai, nepaliečiąi ir in
dai neva tai susitikę su 
“sniego žmonėmis,” kurie, 
pasak jų, gyvena Himalajų 
aukštumose.

Per šimtą metų apie dvi
dešimt mokslinių ekspedici
jų tyrinėjo “sniego žmo
gaus” klausimą.

Pirmas žinias apie paslap
tingas “sniego žmogaus” 
pėdas 1898-ais metais pra
nešė Wedelis. Pasakoda
mas apie 1889 metais įvy
kusią ekspediciją, jis pa
reiškė, kad 5,180 metrų 
aukštyje, netoli Tibeto sie
nos, radęs sniege keletą la
bai plačių kojų pėdų. Pa
slaptinga būtybė ėjo kalny
no viršūnių link. Tibetie
čiai tvirtino, kad šios pėdos 
priklausė gauruotam lauki
niam žmogui.

1921 metais Hovardo ir 
Biurio ekspedicija, laipo- 
dama Lchakpa-la kalnu, 6,- 
700 metrų aukštyje rado to
kias pat. pėdas. 1922 metais 
Rongbuko vienuolyno lama 
papasakojo Himalajų tyri
nėtojui Briusui, jog Rong
buko slėnio aukštojoje daly
je gyvena penki “sniego 
žmonės.”

Ypatingai įdomių žinių 
suteikė Nepalo gyventojai 
-—šerpai. Jie gyvena Eve
resto. kalno aukštumose ir 
dažnai dalyvauja Himalajų 
ekspedicijose kaip nešėjai ir 
palydovai. Jie tvirtiną, kad 
daug sykių matė “sniego 
žmonių” pėdas, o kartais ir 
susitikdavę su jais.

1925. metais “sniego žmo
gų” pirmą kartą pamatė 
europietis Tombocis. Neto
li* Kobrų? viršūnės, 4,699 
metrų. aukštyje, jis 200- 
300 metrų nuotolyje pama
tė būtybę, kurią trukdė ge
rai įžiūrėti sniego blizgėji
mas. Būtybė buvo panaši į 
žmogų, ėjo, stačiai ir ret
karčiais sustodavo, ieškoda
ma maisto. Iš tolo ji atrodė 
tamsi. Rūbų nesimatė. Po 
trumpo laiko ji dingo. 
Tombocis rado šioš būtybės 
pėdas kurios labai panašios 
į žmogaus, tačiau platesnės 
(apie. 23. cm). Aiškiai ma
tėsi penki pirštai. Tarp pė
dų buyo 30-45 cm atstumas, 
ir jos neabejotinai priklau
sėdyikojei būtybei.

1935 metais keliautojas 
Ką.uibąkąą Himalajų ryti
nėje dąlyje. 4,9QQ metrų 
aukštyje pamatė pėdas. J as 

palikusi būtybė leidosi la
bai stačiu šlaitu. Pėdos bu
vo neaiškios. Du iš ketu
rių Kąulbako palydovų bu
vo tos nuomonės, kad tai 
“sniego^ žmogaus” pėdos. 
Vienas jų tvirtino, prieš ke
letą metų toje pačioje vie
toje matęs tokį žmogų su 
balta oda, bet apžėlusį il
gais plaukais.

Vėliau panašios pėdos bu
vo rastos ir į vakarus nuo 
Everesto. Blumenas. jas už
tiko Gango aukštupy, Šip- 
tonas Barg-Gango ledyne, o 
1937 ir 1938 metais šipto- 
no, Tilmano ir Hanto eks
pedicijos jas rado 800 ki
lometrų į vakarus nuo Gan
go aukštupio. Ekspedicijų 
palydovai buvo tos nuomo
nės, kad šios pėdos priklau
sė žemesnio ūgio “sniego 
žmogui.”

1951 metais Everesto 
ekspedicijos bendradarbis 
Marėjus 5,500 metrų aukš
tyje rado dvi pėdų linijas 
ir nufotografavo jas. Moks
lininkas apie tris kilomet
rus sekė pėdomis, kurios ve
dė ledynu, ir stebėjosi, kaip 
paslaptinga būtybė, paliku
si šias pėdas, vykusiai rin
kosi kelią, apeidama nely
gias vietas. Pėdos turėjo 30 
cm ilgio ir 25 cm pločio. 
Aiškiai matėsi pirštų nuo
spaudos.

1952 metais Šveicarijos 
ekspedicija vėl rado Everes
te paslaptingų pėdų. Jos 
buvo siauresnės. Gerai ma
tėsi trijų nagų nuospaudos. 
Tačiau didžiajame piršte 
nago nesimatė. Sprendžiant 
iš pėdų, jas palikusi būty
bė galėjo sverti maždaug 
80-100 kilogramų. Mano
ma, kad tai buvo dar ne
ištirta meškos rūšis.

Speciali anglų ekspedici
ja 1954 metais Himalajuo
se ieškojo “sniego žmo
gaus.” Ekspedicijoje daly
vavo, keli biologai. Jie ke
letą kartų užtiko sniege pa
slaptingos būtybės pėdas. 
Kada jos būdavo šviežios, 
mokslininkai mėgindavo Su
sekti “sniego žmogų.” Nors 
tai jiems ir nepasisekė, ta
čiau pavyko surinkti naujų 
įrodymų, kad nežinomas 
kalnų viršūnių gyventojas 
egzistuoja.

Vietinių gyventojų paro
dymai apie “sniego žmogų” 
prieštaringi ir kartais fan
tastiški.

1949 metais didelė šerpų. 
grupė matė '“ietį” (taip jie 
vadina “sniego žmogų”) So- 
lakchumbu rajone ties 
Tchianbočo vienuolynu. Jis 
pasirodė prie krųmų nedi
deliame nuotolyje nuo ste
bėtojų. Jo ūgis buvo toks 
pat, kaip šerpo, kakta aukš
ta ir viršuje siaurą, kūną, 
išskyrus veidą, dengė rudi 
plaukai. “Tėti” pasirodė la
bai trumpam ir judėjo ant 
dviejų kojų. Šio vienuolyno 
vyriausiojo lamos padėjėjas 
tvirtina, taip pat matęs 
“ietį” prie vienuolyno sie
nų. šis atėjęs žiemą, išlin
dęs- iš krūmų ir judėjo tai 
stačiais^ tai keturiomis. Jo 
ūgis siekė mąždaug pusanG 
ro metro, kūną, dengė pilki 
plaukai. “lėti” sustojo, pa
sikasė, pasiėmė sniego ir 
ėmė žaisti. Pasigirdo urz
gimas. Vienuoliai išsigan
do, pakėlė triukšmą ir “ie
tį” pabėgo.

Šerpą.i tvirtai tikį “sniego 
žmogaus” buvimu. Jis min
tas šaknjmįs, žole, uogomis, 
vabzdžiais ir smulkiais, žvė- ■ 
rįniis, o. kartais medžiojus, 
ir nuo bandos >a,tsilikusias I 
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avis. Šerpai yra tos nuomo
nės, kad “sniego žmogus”Į 
puola vienišus keleivius. Jie? 
mano, kad “sniego žmonių” 
buvo nužudyti žmonės, ku-4 
rių lavonai buvo rasti su 
sužalota viena veido puse 
(buvo nudraskyta oda). 
Reikia tačiau pripažinti, 
kad tokias žaizdas galėjo 
padalyti ir meškos bei 
stambios beždžionės.

Buvo daroma daug hipo
tezių, kas gi paliko paslap
tingas pėdas? Vieni mano, 
kad jas paliko vilkai, kiti 
kalba apie beždžiones, meš
kas, Indijos . . . dervišius ir 
net apie nusikaltėlius, kurie 
slapstosi nuo įstatymo . . z 
Kiti mokslininkai yra tos 
nuomonės, kad tik dalis ma
tytų pėdų paliktos “snieg^Ą 
žmogaus.”

Žinomas tarybinis moksli
ninkas TSRS Mokslų aka
demijos narys-koresponden- 
tas, S. V. Obručevas, spe
cialiai susipažinęs su dau
geliu Himalajų ekspedicijų 
ataskaitų, apibendrinęs, kad 
vadinamasis “sniego žmo
gus” yra paauglio arba net 
suaugusio žmogaus aukščio, 
visą jo kūną, išskyrus vei
dą, dengia rudi arba pilki 
plaukai, “Sniego žmogus” 
gyvena kalnuose, miškų ię; 
amžino sniego zonos riboje. 
Jo pėdos yra panašios tiek 
į žmogaus, tiek ir į bezdžio^i 
nės pėdas. “Sniego žmo
gaus” pėdos panašios ir į 
neandertaliečio pėdas, su
rastas 1952 metais Italijo
je, tačiau jos dar primity
vesnės.

Obručevas prieina išvadą, 
kad Himalajuose, matyti, 
gyvena būtybė, panašesnė į 
žmogų, negu gorila ar šim
panzė, tačiau primityviš- 
kesnė už akmens amžiaus 
žmones. Obručevas taip pat 
yra . tos nuomonės, kaij 
“sniego žmogus,” jeigu jis 
iš viso egzistuoja, galėjo 
prasiskverbti taip pat ir į 
tarybinės Vidurinės Azijos 
kalnų rajonus, pavyzdžiui, į 
Pamiro sritį. Tai iš dalies 
patvirtina ir pamiriečių pa
sakojimai apie susitikimus 
su gauruotu laukiniu žmo
gumi — “galubavianiu.”

Tačiau ne visi mokslinin
kai sutinka su šia nuomone. 
Pavyzdžiui, įžymusis Kini
jos archeologas ir antropo
logas Pei Ven-čžunas skep
tiškai žiūri į “sniego žmo
gaus” buvimą.

Šiuo metu esamų žinių 
per maža daryti kategoriš- * 
kos išvados.

Keista, kad iki šiol neras
ta jokių daiktinių įrodymų, 
kurie patvirtintų “sniego" 
žmogaus” buvimą. Tiesa, 
1954 metų ekspedicija Hi
malajų vienuolynuose rado 
dviejų “sniego žmonių” 
skalpus. Tačiau šie skalpai 
yra labai seni ir jų auten
tiškumas nėra įrodytas.

Šių metų pavasarį užsie
nyje buvo pakeltas didelis 
triukšmas, ryšium su “snie
go žmogaus” ieškojimu. Bu
vo siūloma stambi pinigų 
suma už neginčytinus “Hi
malajų pitekantropo” buvi-f 
mo įrodymus. Po šio triukš-Ž 
mo į Nepalą atvyko kelios L 
amerikiečių eksped i c i n ė s 
grupes, kurios pradėjo ieš
koti “sniego žmogaus.”

Mano giliausiu įsitikini
mu yra, tik vienas patiki
mas ir tuo pačiu metu pa
prastas būdas išaiškinti 
“sniego, žmogaus” paslaptį. 
Reikia . panaudoti malųnr 
sparnį ir tris specialius šu* 
nis, iš 'anksto įpratintus 
ieškoti meškos, beždžionės 
ir žmogaus. Iš malūnspar
nio galima bus surasti šviev 
žias “sniego žmogaus” pė- ■

(Tąsa 3-oiam puslap.)



NEW HAVEN, CONN.
* Nuotrupos iš LLD 

konferencijos 
r

Pračjusj metą dėl kokių tai 
sumetimų neįvyko LLD 3-čios 
Apskrities metinė konferenci
ja, bet šiemet atsibuvo spalio 
20 d. Lietuvių svetainėje. De
legatų ir svečių, kaip visados, 
buvo graži grupelė, visi ėmė 
dalyvumą diskusijose apie or
ganizacijos reikalus, žinoma, 
pas visus ir ūpas buvo labiau 
pakilęs dėl to, kad Literatū
ros draugija laimėjo didelį 
mūšį už teisę gyvuoti ir švies
ti narius. Dabar liuosos ran
kos paliko pasiekti nepriklau
sančius žmones šiai organiza
cijai, kad jie dėtųsi ir naudo
tųsi išleistomis knygomis, žur
nalu “Šviesa”.

joVe vienas jautėmės sma
giau nusiteikę, kad skundėjai 
nelaimėjo, tiesa ėmė viršų, 
patsai ' Teisingumo skyriaus 
viršyla paskelbė, jog 'nuima
ma primesta nešvari draugi
jai dėmė “subversyviškumas”. 
Dėlei šio įvykio manoma, jog 
tie, gurie buvo pasitraukę iš 
draugijos, vėl sugrįš ir dar
buosis su visais nariais kartu, 
rors, tiesa, tokių buvo men
ka dalelė. Bet bus daug malo
niau matyti visus juos sugrį
žusius. Garbė tiem, kurie lai
kėsi draugijoje iki kova buvo 
laimėta, tad organizacija nors 

: buvo pažeista, bet ji buvo ne- 
sųkįupdytą, nepakriko, dar
bavosi ir skleidė apšvietą.

Iš netyčių iškilo klausimas, 
ar verta laikyti apskrities 
konferencijas, nes pati apskri
tis vis vien nieko nei prakal
bų, diskusijų, piknikų ir kito
kių parengimų per keliolika 
metų neparengia. Kurios kuo
pos išgali, tos ir be Konferen
cijų, veikia. Gerokai padisku- 
suota ir palikta tradicijinė 
užduotis palaikyti iki visiškai 
senystė nariuose privers to
kius sambūrius nutraukti.

Lakiausius kuopų darbuotę, 
joasū’odė, tik dvi kuopos šiek 

ek veikia, tai yra New Da
no ir Hartfordo, visoms ki- 

>ms yra kliūčių. Tačiau Hart
fordo Moterų Klubas — kaip 
draugės nupiešė jų darbuotę 
---net gražu buvo klausytis, 
liengia pokylius, aukoja ge
riem tikslam, sergančias na
res apdovanoja, kad sukelt 
jom ūpą, idant greičiau su- 
sveiktų. Ir dar gerokai tuvi 
ižde pinigų. Klubietės, ’matyt, 
turi išsidirbusios gerą takti
ką, jos žmonėse turi puikią 
užuojautą, joms dėl to ir se
kąsi.

Pas waterburiecius esama 
noro veikti, bet ten susidėję 
tokios aplinkybės, kad jų 
Jtuopos nariai neturi kur susi
rinkti, negauna svetainės nei 
parengimams. Kiek nujaučia
ma, dar už šiuos metus iš na- 
rių ne visų išrinktos duokles. 
Kažin kodėl delsiama, kodėl 
nepasimokiejusieji neaplan
komi? Daugiau permalą rei
kalą, turėtų nors keletas pa
sitarę išrinkti duokles, kad 
nei vienas narys neliktų už 
draugijos sienų, kitaip juk 
bus sarmata, kad apleisite na
rius.

BridgeportieČiai nusiskun
dė, kad netekta vieno veik
laus nario ir dėl to vieno kuo
pa neteko gyvumo — menkai 
veikėjų, nėr veiklos. New Bri- 
tfeino narių kiekis toks pat, 
<įa jau seniai veiklos nsudaro. 
/Šiaip organizacijos reika- 

z'zląis tarimų nepadaryta, tik 
pasidrąsinta, k a d 1 kuopos 
veiktų pagal išgalę. Palikta 
Apskrities senoji valdyba, 
pridedant vieną naują narį 
j d, Kiškiūno vietą.

Newhaveniečiai prisivilio
davo laikytį konferencijas 

• pas juos, bet šį kartą jie nusi
leido — bus sekamais metais 
įlartforde. New Haveno drau- 

. gės dalyviams paruošė šven
tikus pietus, tad varde daly
vių didelis dėkui joms.

. Pasivaišinus, tuojau draugė 
' įjaliūnienė ištiesė ant stalo is 
Lietuvos nuo sesers aplaiky- 
tąs dovanas — rodo, dvi stal

3 pust Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 1, 1957

tieses, ypatingai viena labai 
navatnai išausta, ir abrūsas. 
Ji labai linksma, aplaikius 
tokias gražias dovanas nuo 
sesers iš'Lietuvos. Kiek pir
miau ji daugeliui yra. rodžius 
iš Lietuvos giminių nuotrau
kas, jos labai gražios, visi ten 
puikiai pasipuošę. 1 Jei kada 
kur nors įvyktų moterų rank
darbių parodėlė veikiausiai d. 
šaliūnienė neiškęstų tos gra
žios staltiesės neišstačius.

Rinktasis V. V.
• s- •

LLD apskritis turėjo kon
ferenciją, tai buvo proga 
pasikalbėti su tūlais drau
gais apie šių dienų reika
lus. Pasijuokta ir iš mela
gių, kurie buvo jskundę 
LLD valdžiai.

- ” •
Važiuoju su reikalu į 

miesčiuką Oxford. Grįžda
mas namo, sustoju ties res
toranu ir užeinu užkąsti. 
Sėdžiu ir klausau kažkas 
kalba lietuviškai: du vyru
kai, matyt, dipukai, sako: 
Tie prakeiktieji nuėmė pa
niekinimą nuo lietuviškų 
draugijų, kurios buvo pa
skelbtos nepagei dau j a m o - 
mis. Bet draugijų jiedu 
neįvardijo.

Atrodo, kai kas turi dan
tų gėlimą! 

•
Baimė dėl nedarbo čia vis 

auga. Kai kurie darbinin
kai buvo paleisti iš darbų 
jau prieš keletą mėnesių, 
bet apie grąžinimą į dar
bus nieko nesigirdi. Jau
nam žmogui gal ir nebūtų 
tiek bėdos, kai paleidžia, 
bet senesniems — tikra bė
da.

•
Ir mūsų miestą palietė li

gos, gripas ar influenza. 
Bloga, kad sunku prisi
šaukti gydytoją nakties me
tu. Kas čia bus, kai gydy
tojai atsisako pas ligonius į 
namus (nakties metu) at
vykti? JSK

Hartford, Conn.
Spalio 10 d. mirė Juozapas 

Plitnykas, 62 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 47 'metus, 
daugiausia Hartforde. Bet 
anksčiau gyveno kai kurį lai
ką Pennsylvanijoje ir, rodosi, 
Newarke. Liko ‘liūdesy žmo
na, sūnus, posūnis, podukra ir 
8 anūkai. Palaidotas katali
kiškose kapinėse spal. 12 d.

Plitnykas iš Lietuvos kilęs 
nuo Kapčiamiesčio, Paviesny- 
kų kaimo. Buvo gero būdo 
žmogus. Priklausė Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystei, 
bet vėliau išsibraukė.

J kapus palydėjo nemaža 
žmonių. Palydovai buvo pa
kviesti užkandžių Liet. Namo 
bendrovės salėje.

Lai jam būva lengva ilsėtis 
Dėdės Šamo žemėje.

A. K.

Praėjus gražiam parengi
mui spalio 6 d., kai mus gra
žiai palinksmino Aido Choras 
su “Teismo komedija” ir dai
nomis (po lošimo), ilgai pasi
liks mūsų atminty tos gražios 
melodijos. Didelis kreditas 
M. Stensler ir choristams už 
pasišventimą. Ačiū I

Praeitose mūsų choro pa
mokose Mrs. Latvėnienė atėjo 
pirmą syk po sunkios ligos, 
nors dar silpnutė. Buvo links
ma jus matyt, Onyte. Laimin
gai sudrūtėti ir vėl dainuoti 
su mumis!

Pianistė Mrs. Griffin rezig
nuoja (priežastis—tikisi dau
giau šeimos). Labai gaila jos 
netekti, nes sunku gaut akom- 
pąnistes. Buvo labai maloni 
moteris ir sugabi pianistė. Ge
riausios jai kloties auklėti šei
myną !

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija šiemet apvaikščioja 
45 m. nuo susiorganizavimo. 
Per tuos ilgus metus netik 
mokėjo didelę pašalpą (8 
d oi į savaitę už 50 c. mėnesio 
mokestį), bet kilus kokiam 
reikalui, niekada neatsisakė 
paremti pinigiškai reikalin
gus paramos.

Dabar Draugija rengia gra
žu banketą paminėjimui tos 
sukakties. Jis bus lapkričio 9 
d. subatos vakare, 157 Hun
gerford St. Pradžia 7 :30 v. v.

Po skanios vakarienės bus 
šokiai, grojant New Haven, 
Conn., orkestrui, iki 12 vai. 
Taigi visus kviečiame padėti 
mums sėkmingai apvaikščioti 
tą sukaktį. Būkite laiku, nes 
7 :30 valgysime.

Mūsų gerai žinoma kliubie- 
tė Mrs. Kiškiūnas jau tūlas 
laikas randasi ligoninėj, var
ginama sunkios ligos. Girdėti, 
kad eina geryn. Linkime grei
to pasveikimo, o A. Kiškiūnui 
ištvermės prižiūrėt ligonę.

V. K.

Philadelphia, Pa.
DIDELĖ NAUJIENA

Per ilgą laiką nebuvo 
Laisvėje rašoma jokių nau
jienų iš Philaclelphijos. Gal 
dėl to, kad naujienos vis 
mažiukės, neįdomios. Ta
čiau dabar jau ir didelė 
naujiena; Mūsų LLD 10 
kuopos veikėjai, sujungto
mis jėgomis su šeštosios 
apskrities talkininkais, su
manė pastatyti scenoje pui
kų veikalą operetę “Katriu
tės gintarai.” Ši stebėtinai 
graži ir įdomi operetė pir
miausia buvo suvaidinta 
scenoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. O vėliau, neper-,! 
seniai, šią operetę suvaidi-. 
no New Yorko žymiausieji 
m-eno talentai Kultūrinia
me centre.

Tad tie patys iš New 
Yorko aukštai prasilavinę < 
meno srityje artistai at
vyks ir į Philadelphiją lap
kričio (Nov.) 23 d., Pušų 
klubo svetainėje, 1150 N.. 
4th St., 7:30 vai. vakare.! 
Čia suvaidins mums tokį 
veikalą, kokio phįladelphie- 
čiai nebuvo matę savo gy
venime. Ir įžanga pigi, tik 
$1.50. Sakoma, kad tą ope
retę vaidins apie 30 artistų. 
Reikės net 7-nių automobi
liu atvežti visus, iš New 
Yorko į Philadelphiją. Su 
artistais drauge atvyks ir 
A. Bimba. Ir pertraukoj 
trumpai pakalbės svarbiais 
reikalais apie šiuolaiki
nius pasaulyje įvykius, ku
rie kasdieną jaudina mūsų 
širdis ir ardo nervus.

Girdėjau žmones kalbant: 
kai kurie iš jų nesupranta, 
kame skirtumas tarp pa
prasto teatro vaidinimo ir 
operetės. Gerbiamieji, štai 
kame skirtumas: Papras
tame veikale aktoriai visą 
veikalą daugiausia kalba, 
tik žodžiais, retai kada už
dainuoja dainelę; o operos 
ir operetės vaidinamos be
veik ištisai tik dainomis. 
Seniau teko girdėti nusi
skundimų, kad kai kam''te
atrai esą nuobodūs, mono
toniški, nes kai kurių akto
rių kalbų nenugirsta.

Tad, gerbiamieji, ši ope
retė ir suruošta pastatyti 
scenoje, kad sukelti visiems 
gerą ūpą, kurio žiūrovai ir 
klausovai nepamirš, k o 1 
bus gyvi.

Rengimo komisija

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, lapkr. 3 d., Aido Cho-, 
ras rengia kugūrinį pobūvį, sų mų- 
zikale programa ir vaišėmis. Dą- 
lyvaus menininkai, muzikas Juozas 
Aleksaitis, iš Essex, Conn., jisai 
programoje duos ką tai naujo. Pra
džia 4 vai. dieną. Kviečiame daly
vauti. Aido Choras. (313-214)

HIMALAJŲ SNIEGO 
ŽMOGUS

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
das, po to išlaipinti žmones 
ir šunis, paleisti šunis pėdo
mis ir sekti jomis. Pėdomis 
seka tik tas šuo, kuris yra 
įpratintas ieškoti atitinka
mos būtybės. Šis šuo ir at
ves ekspediciją prie paslap
tingosios būtybės landynės.

Į tvirtinimus, kad “snie
go žmogus” gyvena Nepale 
ir į šiuo metu suruoštas 
JAV ekspedicijas tenka žiū
rėti su tam tikru atsargu
mu. Galimas daiktas, kad 
šis triukšmas turi kitų tiks
lų, pavyzdžiui, nuslėpti ti
krąjį ekspedicijos į Liau
dies Kiniją pasienį 'tikslą; 
kaip kartą jau buvo Turki
joje, kai JAV ekspedicijos 
mėgino “ieškoti” netoli ta
rybinio pasienio . . . Nojaus j 
laivo liekanų.

(Iš “švyturio”) .

Philadelphia, Pa.

A

Loyal
Friend

• True
Public Servant

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia pradėjo svar
styti, ar nevertėtų prekiau
ti su Liaudies Kinja.

Elect

HERBERT R. CAIN ,
On the 

REPUBLICAN
Ticket

TUES. NOV. 5TII
For Clerk of the 

Quarter Session Court.

Protect Inheritance and continue 

pleasant REPUBLICAN 

efficiency by electing

JOSEPH PATRICK 
GORHAM,' Esq.

o» the REPUBLICAN ticket 
Nov.' 5th, for the 

f * ■ f
Office of Register of Wills.

Vote For

LEWIS IANNARELLI

MAGISTRATE

On the Straight

REPUBLICAN TICKET
TUES. NOV. 5TH

Re-Elect

SAMUEL CLARK, JR.

For 
« I

MAGISTRATE

Tlie People’s Friend

VOTE REPUBLICAN

NOV. 5TH

Crack Down on Crime

Elect

EMIL F. GOLDHABER
For

DISTRICT ATTORNEY
' On the i

REPUBLICAN TICKET
NOV. 5TH

'I1"!" ...... 1 ■"> 1 U''

Vote for
FOSTER A, DUNJLAP

CITY CONTROLLER

on the
REPUBLICAN TICKET

TUES. NfOV. 5TH

.................   IllMWIlMBffl ..... ..

Elect

CLEMENT J. ZIEGLER
FOR MAGISTRATE

On the REPUBLICAN ticket

TJJES,, NOV.
I

... .... ......... . Į" I II. -I. ji !y

Re-Elect

VICTOR H. BLANC

HONEST VIGOROUS EFFICIENT

VICTOR H. BLANC has served
. . . the City of Philadelphia as COUNCILMAN AT LARGE
, . . the people of Philadelphia as

CHAIRMAN OF THE MARCH OF DIMES
. . . his State as CHAIRMAN OF THE

COUNTY BOARD OF ASSISTANCE
. . . his Country as a LIEUTENANT COLONEL

IN THE AIR FORCE
. . . and is best qualified to continue to serve Philadelphia

as
DISTRICT ATTORNEY

* Vote the Straight Democratic Ticket * 
(This Space Donated by Friends of Victor H. Blanc)

Yucaipa, Calif. ,
Petronėlė Stashis sumanė ' 

surengti savo vyro broliui! 
Kazimierui Stašiui 6 5- 
ąsias gimimo metines spa
lio 19. Greitai sužinojo ge
ros širdies šeimininkės ir 
prie rengimo prisidėjo.: R. 
Janušauskienė, Mary Radę 
ir P. Mork-evičienė ir pada
rė Kazimierui iškilmes.

Jubiliatas gavo daug pa
sveikinimų-—telegramą nuo | 
B. Simonavičių iš Provi
dence, R. L, ir iš kitur. 
Taipgi dalyvavo seniausias1 
Yucaipos lietuvių gyvento
jas Kazys ir Ona Shirvins- 
kai. Labai geros širdies 
žmonės.

Čia gyvena prof. Nikū- 
nas, kuris buvo paskirtas 
prezidento F. D. Roosevel- 
to prižiūrėtoju Los Ange
les muziejaus. Man atro
do, dabar Nikūnas yrapen- 
sionierius ir baigia statyti 
lietuvišką muziejų savo na
muose. Jis dar labai gra
žiai pagroja lietuviškas 
polkas koncertina.

Labai gaila, kad John 
Radę turėjo pasiduoti dide
lei operacijai. Visi jo drau
gai linkime jam kuo grei
čiausiai pasveikti ir sugrįž
ti į namus.

Koresponden tas

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą I 
doleriuką Laisvės paramai. |

Laimėjimo ir Džiaugsmo

VAKARIENE
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, pasidalinsime 
mintimis, kad mūsų LDS nuimta nuo subversy- 
vių sąrašo. Kviečiami LDS nariai ir pritarėjai 
skaitlingai dalyvauti.

Kviečia LDS Apskrities Komitetas

Elect

WILLIAM CIBOTTI

FOR MAGISTRATE

Oji the Straight

DEMOCRATIC TICKET
TUES. NOV. 5TH

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

Dobilų arba maišytų žolynų. Medus 
yra daug sveikiau valgyti ntegu 
baltas cukrus. <

Medus ir citrino sultys, arb.a Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūralaus medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 82, N. Franklin, Conn.

Rochester, N. Y.

PAŽM.ONYS

Lapkr. 2 INov.
Gedemino salėje
575 Joseph Ave.

Pradžia 6:30 vai. vakare
Turėsime skanių valgių, šiltų ir 
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

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

CUTTERS
Steady work for mani experienced 

on ladies' beachwear.
QUEEN KNITTING MILLS

2701 N. Broad St., 5th fl., Phila.
(212-215)

Ar tamsta turi Jono Kas- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

BEER-WINE-LIQUOR-LICENSES

NOTICE is hereby given that license 4A- 
|Q699 has been Issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- • 
sumption at 133-04 101 Ave., Richmond Hill. 
HERMAN DIETZ.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
9836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 34-02 31 ave., Long Island City. 
ANTON HUEGLER.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcohgllc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 138-46 87 ave., Jamaica. JOHN 
B. HUCHLĖR.

NOTICE Is hereby given that license 4A- 
1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 194-07 Linden blvL, St. Albani. 
HENRY KOCH.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10560 has been Issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 123-13 Jamaica Ave., Richmond 
Hill. JOHN NIEBUHR.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10298 has been issued to the undersigned 
to sell Beer at retail under the Alcoholic, 
Beverage Control Law for off premisą con
sumption at 246-01 Franck Lewis Blvd., Rose
dale. ANTHONY MARINO. C

NOTICE is h.ereby given that license 4GB- '
354 has been issued to the underlined 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premiie con. 
sumption at 245-55 Beach 20 st., Far Rock
away. FOOD FAIR STORES, QUEENS, Inc.

BRW

NOTICE is hereby given that licensg. 4GB-
355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 21-15 Broadway, Long Island 
City. FOOD FAIR StORES, QUEENS, Inc.

RBW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
356 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 153-55 Cross Island Parkway, 
Whitestone. FOOD FAIR STORES, QUEENS, 
Inc. ’ BRW,

NOTICE is hereby given that license 4GB-
357 has been issued to the undersgined 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 220-46 Hillside ave., Bellerose. 
FOOD FAIR STORES, QUEENS, Inc. BRW

i/NOIlCE is hereby given that license, 4G6-
358 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at reta.il under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con. 
sumption at 72-15 Kissena blvd., Flushing. 
FOOD FAIR STORES, QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
359 has been issued to the undersgined 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 100-20 Queens blvd., Forest Hills. 
FOOD FAIR STORES, QUEENS. Inc. BRW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 195-25 69th ave., Fresh Meadows, 
Flushing. FOOD FAIR STORES, QUEENS, Inc.

RBW

NOTICE Is hereby given that license 4GB-
360 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under the AlcohoHc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption ,at 214-14 73rd ave.,'Bayside. POOD 
FAIR STORES, QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 187-06 Horace Harding blvd-. 
Flushing. FOOD FAIR STORES. QUEENS, Inc.

, RBW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
363 has been issued to the undersigned 
fo sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 85-10 Northern blvd., Jackson 
Heights: FOOD FAIR STORES, QUEENS. Inc.

RRW

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 134-06 Jamaica ave., Richmond 
Hill. LOUIS FERRERA and PAUL FERRERA 
dba Ferrera Bros.

NOTICE is hereby given that license 4Ą- 
9413 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 79-70 78 ave., Glendale. HAN
NAH WESSELL.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
5136 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 43-02 28 ave., Long Island City. 
JOHN MULLER

Notice is hereby given that license 4A- 
10982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the AlcohoHc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 245-13 Francis Lewis blvd., 
Rosedale. EMIL WILLIAM RIEDEL.

Notice is hereby given that license number 
C-711 has been issued to the undersigned, 
to sell Beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 37-15/17 tlth street, Long Island 
City, CLEMENT AMOIA i ALICE AMOlA 
as Executrix of the Estate of Joseph Amoja 
dba Amoia Brothers. BRW

NOTICE is hereby given that license 4Ą- 
4313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the AlcohoHc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 139-37 Jamaica ave., Jamaica, 
CHARLES LUNSMANN.

Notice is hereby given that license number 
4RL-8889 has been issued to the undersigned 

sell beer, wine and liauor at retell in . a, 
restaurant under the Alcoholic Beverage, 
Control Law at 159-01 Hillside ave., Jamaica, 
for on premise consumption. STACY'S RES
TAURANT & BAR, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that license 4Ą- 
8977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und-ar the AlcohoHc 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 79-16/18 Elliot ave., Elmhurst. 
GUSTAVE MARGULIS and WILLIAM KAZIN.

NOTICE Is hereby given that license 4RL- 
1435 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retell In 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on promise consumption at 
93-15 Jamaica ave., Woodhaven. WOOD
HAVEN PALACE, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4A-II0I9 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off promts*. con
sumption at 209-19 91 ave., Queens Village. 
WILLIAM BOSCH

reta.il


CHICAGOS ŽINIOS
Buvo pasekminga LDS 2-ros 

Apskrities konferencija

Spalio 20 dieną, Mildos pa
talpose įvyko LDS 2-ros ap
skrities konferencija. Delega
tu, įskaitant apskr. komiteto 
narius, sprendžiamu balsu bu- 
\o 61. Pas visus dalyvius bu
vo gana puiki nuotaika ir pa
siryžimas daugiau dirbti LDS
augimui. Ypatingai gerą ūpą 
kėlė LDS Centro sekretoriaus 
Jono Siurbos dalyvavimas.

Konferenciją atidarė Ap
skrities pirm. G. Montvilas. 
Jis pirmiausia pakvietė Cent
ro sekr. Joną Siurbą tarti žo
dį kitą, čia pasipylė gausus 
delną plojimas. Siurba kalbė
jo trumpai. Jis sveikino dele
gatus ir pasižadėjo pateikti 
pilnesnį veiklos raportą, kuo
met tas klausimas bus priei
tas dientvarkėje.

tu. *
‘Kalbėjo ir 
, ypatingai

daugiau delega- 
atvykušlu iš ki

tą — tolimesniu kolonijų.
Iš Apskrities komiteto iš

duoto raporto pasirodo, kad 
komitetas gana daug darbų 
per pastaruosius metus nudir
bo. Bet kad neįrašyta užten

kamai naujų nariui, aišku, čia 
atsakingos 'kuopos.

Beje, Julius Neumannas, 
LDS 7-tos Apskrities sekreto
rius, kuris buvo išrinktas ir 
konferencijos pirmininku, nu
rodė, kad nežiūrint sunkių są
lygų, kurios trukdė naujų na
rių įrašymui, ir dėl kurių ne
mažai apleido mūsų LDS, tai 
yra, dėl primesto subversy- 
vumo, kas tikrai dirbo, tas tu
rėjo ir pasekmes.

Po plačių diskusijų ir cent- 
io sekretoriaus raporto, pasi
sakyta, kad sekančiais metais 
daugiau dirbti, kad atgavus 
ne tik prarastą narių skaičių, 
bet jį gerokai pralenkti.

Kas svarbu, tai šį kartą be 
jokio pasipriešinimo senasis 
komitetas buvo išrinktas dirb
ti kitiems metams.

Reikia tikėtis, kad LDS 
tvirtėjimas ir augimas bus 
įgyvendintas. Priimta veikimo 
rezoliucija bus įvykdyta 100 
procentų. Tad stokime į dar
bą visi ir užgydykime tas 
žaizdas, kurios LDS buvo pa
darytos.

Ilgos ateities LDS!
— Dalyvė

NewYorki^/Z^ferZliiliii
BUSINESS OPPORTUNITIES

Valymo ir
Pleasant Ave., 
įsteigta 25 m. 
iš priežasties
proga. Kaina prieinama.

LE. 4-0472.

Taisymo Krautuvė. Ą
N. Y. C. Gera vieta, 
Savininkas parduodai 
nesveikavimo. Puiki!

Lawrence. Mass.
Seno amžiaus žmonėms 

pagerbti pramoga jau arti. 
Ji bus lapkričio 10 d. (sek
madienį), 1 vai. popiet., 
Maple Parke. Toks paren
gimas bus pirmas Lawren- 
caus lietuvių istorijoje.

Rengimo komisija dar
buojasi energingai. J o n 
įeina: M. Milvidienė, Al 
Gross, F. Zula ir S. Pen- 
kauskas. Tikietus galite 
gauti pas F. Zulą, M. Mil- 
vidienę, E. Kralikauskienę, 
T. Tartonį, Al Gross, J. Ko- 
dį, S. Šlekį, R. Chuladą. 
Našvės draugai taipgi dar-
buojasi: V. Vilkauskas, J. 
Egeris, M. Žiedelis; Haver- 
hillyje — A. Kazlauskas, 
Lowellyje R. Chulada.

Pas viršminėtus draugus 
galite įsigyti tikietus. 
Draugai tiki-etų platintojai, 
malonėkite pranešti komi-|
sijai kiek išplatinote, kad gė savo 
g a 1 ė t u me prisirengti su 
maist u.

draugės: Ignas Chulada, R. 
Chuladienė, B. Chulada, A. 
Chuladienė, J. šleivis, J. 
Šleivienė, V. Kralikauskas, 
P. Aleksoms, D. Bulauka, 
P. Lipsevičius, J.,Milvidas, 
A. Večkys, P. Milius, J. 
Rudis, A. Kavaliauskas, K. 
Ląuskas, M. Lauskienė, A. 
Butėnas, A. Remeika, J. 
Baraiša, V. Rumševičius, 
S. Malecka, K. Kižulis, M. 
Dvareckienė, J. Zinkie»ė, 
M. Petizukęvičienė, A. Kar- 
pavičienė.

O mes galėsime jiems pa
linkėti ilgiausio gyvenimo 
ir geriausios sveikatos!

Yra užkviestas Bostono 
vyrų choras, po vadovyste 
S. Pauros. Bus ir kitokių 
pamarginimų.

Draugai Milvidai suren- 
duktelei Malinai

gimtadienio parę. Tai įvy
ko spalio 20 d. Maple Par
ke. Svečių buvo apie 60. 
Milvidaitė gavo gražių do
vanų nuo giminių ir drau
gai. Pirmininkavo S. Pen-

Lapkričio 10 d., paminė
tu laiku, už garbės stalo sė- 
d ė s sekami draugai i r

Spalio sukaktis 
bus paminėta ir 
mūsų didmiestv

Didžiosios Spalio revoliuci
jos 40 metų sukaktis bus pa
minėta ir New Yorke: Ameri- 
kos-Sovietų draugingumo na
cionalinė taryba ruošiasi mi
tingui, kuris įvyks lapkričio 
10 dieną.'Tai bus trys dienos 
po sukakties datos, bet tai 
bus sekmadienis — kuomet 
(’augiau žmonių gali dteili į 
piitingą.

Taipgi bus paminėta kita 
sukaktis — 24 motai nuo san
tykių užmezgimo, 
r. u o to laiko, 
administracija 
iybų valdžią. 
Amerikoje dar
pažįstamas senas 
valdžios ambasadorius.

tai yra, 
kai Roosevolto 
pripažino t ta

lki 
vis buvo pri- 

Kerenskio

Mitingas įvyks Carnegie sa
lėje. Bus sekami žymūs kal
bėtojai : dailininkas Rockwell 
Kent, žymus negrų istorikas 
profesorius W.E.B. DuBois, 
rašytojas Albert tK.ahn ir žy
mioji žurnalistė - rašytoja 
Anna Louise Strong, kuri il
gus metus gyveno Tarybų Są
jungoje. Taipgi pakviestas 
kalbėti Tarybų Sąjungos am
basados kultūros reikalų ata
šė.

Jėjimas bus tik vienas dole
ris.

Kalbėjo ir patikauskas.
Milvidaitė, 
svečiams.
visuomet padeda dirbti mū
sų parengimuose, nereikia 
jos daug prašyti. Linkiu jai 
sulaukti daug laimingų 
gimtadienių!

M. Milvidaitė

Prasidėjo Laisvės vajus 
gavimui naujų skaitytojų 
ir atnaujinimui senų pre
numeratų. Malonėkite-! at
sinaujinti savo prenumera
tas, taipgi užrašykite Lais
vę savo giminėms bei pa
žįstamiems Lietuvoje. Tegu 
jie ten pasiskaito apie tai, . 
kas darosi pas mus.

S. Penkauskas

g LAIMĖJIMU PASIDŽIAUGSIMI 
D Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija laimėjo bylą. Tąja 

proga rengiame puikią pramogą, pasidžiaug'imui tuo laimėjimu.

Ši svarbi sueiga įvyks šeštadienio vakarą

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

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

Ištisa Vakaro Programa:
AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS MILDRED STENSLER •f

Dr. Jonas Stanislovaitis, ALDLD pirmininkė Kristina Stanislovaitiene, abu 
iš Waterbury, Conn.; Dr. Antanas Petriką, vietinis; advokatas Isidior

Needteman, kuris vedė ir laimėjo bylą, ir Antanas Bimba, Šviesos redakto
rius—visi jie taipgi dalyvaus programoje.

D
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

Įvairiu tautiniu grupip moterų 
meno ir kitokiu kūrinių paroda

Moterų Nacionalinis institu
tas (Women’s National Insti
tute) skelbia, kad rengia di
delę tarptautinę moterų meno 
kūrinių, rankdarbių ir kitokių 
atsiek imu parodą. Paroda Į- 
! yks 71 Regiment Armory pa
talpose, Park Ave. ir 34th St. 
Atsidarys lapkričio mėnesio 
4 dieną ir užsidarys 10. Paro
da atdara per tą laiką kas
dien nuo vidudienio iki J I va
landos vakaro.

Parodoje dalyvauja seka
mos tautinės grupės Ameriko
je: armėnai kinai, danai, es- 

filipinai. čekai, slovakai, 
graikai, vengrai, 

japonai, latviai, 
norYe

s' ve d ai,
jugoslavai.

kurios . New 
didesnės negu

tai, 
vokiečiai, 
airiai, italai, 
lietuviai, meksikiečiai,
p,'ai, įlenkai, rumunai, 
ukrainiečiai ir

Trijų grupių, 
Yorke žymiai 
visos kitos minimos, tame są
raše nesimato: negrų, žydų ir 
puertorikiečių. Gali būti nuo
monių, kad negrai nesudaro 
tautinės grupės, o tik rasinę

sąryšyje
pro-

bus

(nors jie be abejo turi savitą 
meną), bet klausimo negali 
būti apie puertorikiečius ir 
žydus.

Beje, čekų ir slovakų grupės 
vadinasi “Free Czekoslovaki- 
an”, lyg pabrėžiant savo prie
šingumą santvarkai, kuri val
do jų seną tėvynę. Apart tos 
vienos grupės, kitos, atrodo, 
nepabrėžia politinio nusista
tymo.

Kiekvieną dieną
su paroda įvyks skirtinga 
grama.

Pirmadienį, lapkr. 4, 
iškilmingas atidarymas;

Antradienį, lapkr. 5, įvyks 
tautinių drabužių konkursas 
])• vaišės dviem tūkstančiams 
prieglaudų vaikų našlaičių.

Trečiadienį, lapkr. 6 įvyks 
įdomios paskaitos.

Ketvirtadienį, 1 a p k r. 7 
įvyks vaišės prieglaudų sene
liams — 250 jų. i

Ir taip panašiai sekamomis 
dienomis. ' Įėjimas į parodą 
95 centai suaugusiems, 35 
vaikams.

Studento laikraštis sako, kad 
Elizabeth Gurley Flynn turėtu 
gauti teisę kalbėti kolegijoje

Kaip jau buvo pranešta va-Į yra: 
kar, New Yorko miesto kole
gijos (City College) studentų 
marksistinis diskusijų klubas 
pakvietė komunistų vadovę 
Elizabeth Gurley Flynn kal
bėti mitinge, bet kolegijos 
prezidentas Gallagheris už
draudė jai kalbėti. Jis teigia, 
kad leistų kalbėti šiaip komu
nistui, bet negali leisti kalbė
ti žmogui, kuris sėdėjo kalė
jime nuteistas po Smitho ak
tu (minties kontrolės Įstaty
mu) .

Beje, beveik visi žymiausie
ji Amarikos darbininkui vadai 
liomunistai buvo įkalinti po 
luo aktu per paskutinius ke- 
ieris metus...

mitingą Haffos l 
jėgij išmetimui

Atrodo kad New Yorko ve
žikai, priklausantieji prie ve- 
žikų-tymsterių unijos, rimtai 
planuoja, tęsti kovą prieš ko-! 
ruptuotą unijos prezidentą 
Hoffą ii- jo asistentus šiame 
mieste. Bent dauguma tyms- 
terių lokalų čia yra nusistatę 
prieš Hoffą, o ir tuose loką- 
luose, kurių vadai remia Hof
fa, be abejo yra daug eilinių 
narių, kurie galvoja kitaip.

New Yorke yra apie 125,- 
600 vežikų. Tas apima pieno 
išvežiotojus, sanitaciįos de- 
partmento sunkvežimių; vai
ruotojus, alaus bravorų veži
kus ir įvairių sandėlių, trans
porto kompanijų bei kitokių 
įmonių vežikus — trokdraive- 
rius. Tai galinga unija, bet 
gan palaida ir jos vadovybėje 
yra visokiausių elementų.

Nuo praeitų metų New 
Y o r k o tymsterių tarybos 
priešakyje stovi J o h n P. 
O’Rourke, ■ Hoffos žmogus, 
asmuo, kuris linkęs pro pirš
tus žiūrėti į visokius suktin- 
gus elementus, jeigu pats nė
ra tiesioginiai vienas jų. Bet 
daugumos lokalų priešakyje 
stovi kitokie žmonės, kas pa
sirodė unijos 
Miami mieste,
dauguma balsavo prieš 
nors nacionaliu mastu 
laimėjo.

Sausio mėnesį New

(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. L 
City King apylinkėj. FL. 4-6955.

(212-216)

Westchester, 
Italų-Amerik.
2 m. Puikus 
savaitę, rcnda 
išsibaigs.

N. Y. Dobbs Ferry, 
delikatessen. įsteigta 
bizhis, įeigos $1,000 į 
$90. m. iki lease 

Kaina prieinama. Tinka
ma porai. DO. 3-4100.

(212-21(4

BROOKLYN. ( Luncheonette,,/So
da Fountain. Dabar daro $500/ 
savaitę. 6 dienos (uždaras šeš, J 
Rcnda $70. 4 kamb. apt. tuoj uži
mamas. Puiki proga porai. Kaina 
prieinama greitam pardavimui. 
1771 Linden 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)

iš spaudos 
studentų or- 
Observation

Gurley 
studentų 

preziden-

Dabar išėjo 
miesto kolegijos 
gan as “The
Post”. Tai visų' studentų laik
raštis ir jo neredaguoja kai- 
i iečiai. Bet tas laikraštis ve
damajame straipsnyje pilnai 
paremia Elizabeth 
Flynn teisę kalbėti 
mitinge ir smerkia 
tą Gallagherį.

Tuo tarpu Flynn rinkimi
nio komiteto žmonės pareiš
kė, kad jeigu Flynn negali 
kalbėti universitete, leidimas 
turėtų būti duodamas kam ki
tam. Komitetas siūlė pasiųsti 
M. Gordoną, “Daily Warker” 
redakcijos narį.

Antradienio vakare 
kalbėjo per radijo

Flynn 
stoti 

WMGM. Jį sakė, kad jos pro
gramos vyriausieji punktai

i

‘ 1. Daugiau viešų butų ne
brangiomis nuomomis bied- 
nuomenei — bent 25,000 tuo
jau, be atidėliojimo.

2. Daugiau mokyklų, geres
nių pastatų mokykloms.

3. Daugiau moderiniškų li
goninių. .

4. Klubų ir sporto1 bei žai
dimų salių biednuomenės vai
kams, kad jiem nereikėtų val
kiotis gatvėse neturint ką’ da
ryti.

5. Papiginti transportaci- 
ją, kurios kaina dabar per- 
brangi eiliniams žmonėms.

6. Sulaikyti kainų kėlimą, 
įvesti miestinę kainų kontrolę.

Žmona rado nusišovusį vyrą
Mrs. J. Pawlowski rado 

apartmento skiepe nusišovusį 
savo vyrą Stanley, kuris pas
taruoju laiku sirginėjo ir bu
vo po daktaro priežiūra.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkričio 5 d., 7:30 v. v. 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duok 
lės nemokėtos, malonėkite užsimo
kėti, kad nesusispenduotumėt. Val
dyba. (213-214)

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. 
Rast. (210-213)

METINIS 
SAMBŪRIS UŽ TA IL \ 

fvyks Sekmadienį

Lapričio 10 November
Pradžia 8-tą Valandą Vakaru

CARNEGIE HALL
Tai bus apvaikščiojimas

40-metines Sukakties Sov. Sąjungos Gyvavimo
24 metų nuo įsteigimo diplomatinių santykių

Kalbėtojai: Įžanga $1.00<
Rockwell Kent, W. E. B. Du Bels, Albert E. Kahn, Kultūrinė 

a.ttacbf Miss Anna Louise Stijo,ng iš U.S.S.R. ambasados.
Muzikalė Programa

RENGIA NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET
FRIENDSHIP

114 East 32nd St. MU. 3-2080 New York City 16

i

suvažiavime
Floridoje — 

Hoffą, 
Hoffa

Yorko 
vežikai rinks naują tarybą, 
švaresnės jėgos unijoje ren
giasi savo balsų persvara su
mušti O’Rourke tuose rinki
muose. Toms jėgoms vado
vauja vice-prezidentas 
mas L. Mickey. Planuojama 
artimoje ateityje sušaukti di
delį vežikų unijos narių mi
tingą, kad mobilizuoti jėgas 
prieš Hoffos žmones. Jau vie
nas faktas, kad toks mitingas 
galį būti šaukiamas, rodo, 
kad Hoffos žmonės silpni — 
praeityje jie sugebėjo jėga ir 
bauginimais neprileisti tokios 
akcijos — tymsteriy 
mat, dalykai daromi 
ku “kietu” būdu...

Jlickey sako, kad 
la, jog dauguma pienininkų, 
alaus išvežiotojų ir sanitaci- 
jos darbininkų su juom.

BEAUTY SALON
Doing excellent business, good loca
tion, Franklin Square, L. I. Selling 
due to 
couple, 
with 5 
station,
3 year option at $135 per month 1& 
to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right 
immediate sale. Call 1.0. 1-6798
after 7 P. M (207-213)

ill health. Terrific for a 
Split level shop, equipped 

most modern dryers, 3-beau^y 
1 wet booth. 2 year lea^e,

Brooklyn. 18th Avė. gyva apy
linkė. 2 šeimų namas, įskaitant 
krautuvę, 1 apt., tuojau užimama. 
Vamzdžiai misinginiai, aliejus, vis
kas A-l. Ideališka vieta Delikatcs- 
scn bizniui. Kaina prieinama. Ben- 
sonhurst. Skambinkite Brokcr’iui. 
BE. 2-637L (209-218)

HELP WANTEP-MALE

MECHANIC. Prie popierinių dė- 
I žiu mašinos, New Jersey. Automa- 

1 h °". 1 iškas greitumas, Stokes ir Smith,
aukšta produkcija. VyniotojaL 
Pradžiai $125 į savaitę. Dienomis 
ar vakarais skambinkite DA. 8-08ML 
Mr. Fineli. Kalbanti angliškai. <

(212-213)

REAL ESTATE

unijoje, 
savotiš-

jau tik-

Paieškojimai
Paieškau brolio, Lubo Prano 

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

(09-213)

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

PARDAVIMAI
Parsid uodą skalbiamoji 

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

(211—215)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•w**ac*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 245172

1 šeimos namas pardavimui. Clas- 
son Pt., Bronx. 6V2 kambarių, 2 
vonios, garadžius 1 auto. $780 jei- 
gos per metus. Privatus savininkas, 
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)

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 
Arti visko. Sav. HA. 4-2206. — 
7-4508. GE. 2-6522. (212-215)

i apartmentai. L.4
IA. 4-2206. IL.(

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

HOLLIS 5-0801
(212-221)

BROOKLYN. 4th Avė., 75-3 šei
mų namas, mūrinis, tuoj užimami 
5 modernizuoti kambariai. Mažai 
rankpinigių reikia. Kaina $13,000. 
Be Brokerių. Paprastom dienom 
ST. 9-7973.

(213-214)

“Princesa” pakliuvo 
kalėjiman < \

Pamela M. Gorman, 16 m-ek 
tų amžiaus, kurią 1 kaimynai 
vadina “princesa”, dabar ka
lėjime už bandymą apiplėšti 
ir už sumušimą taksiko vai
ruotojo. Ji su savo sandrauga 
R. Williams primušė ir peiliu 
sužalojo taksiko vairuotoją.

lords
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd.
Massapequa Park, L. I. 

PY. 8-3370
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders. ’

4 puti. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 1, 1957 ')




