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KRISLAI
Balsuokite!
Apie V. Krėvę.
Jk|.,mėgiamas Lietuvoje.
“’4 he Atlantic Monthly”.

Rašo R. Mizara

Lapkričio 5 dieną bus dau
gelyje Amerikos miestu savi
valdybių rinkimai.

Pavyzdžiui, New York o 
mieste bus renkamas mesto 
majoras, jo padėjėjai ii- mies
to taryba.

Kitur bus renkami valstiji-į 
n;ai pareigūnai.

Ne vienas New Yorko pi-1 
lietis klausia: uz ką čia bal
suoti? Ir sako: rinkiminės! 
kampanijos metu visi kandi
datai — aniuolai, bet po rin
kimu, žiūrėk, jie jatr su ra-

Mums atrodo, kad šių rin
kimų proga New Yorke dau
guma žmonių pasisakys už 
demokratus, kurių priešakyje 
stovi majoras Wagneris.

Viename Manhattano dls-! 
trikte i miesto tarybą kandi
datuoja žymioji amerikietė 
Elizabeth Gurley Flynn. Už 
ja turėtų balsuoti kiekvienas, 
kuriam iš tikrųjų rūpi miesto 
žmonių gerovė!

Pagaliau: balsuosite vie
naip ar kitaip — balsuokite! 
Naudokite savo pilietinę tei- 

'Mę, kuri yra brangi. -

š. m. spalio mėn. 17 d. Vil
niaus “Tiesoje” J. Lankutis 
pateikė ilgą straipsnį apie 
Vincą Krėvę - Mickevičių. Tą 
dieną sukako 75 metai, kai V. 
Krėvė gimė.

Nežiūrint to, kad V. Krėvė 
karo metu pasitraukė “į Va
karus” ir, atvykęs į Philadel
phia, likęs bedarbiu, mirė, 
Lietuvos žmonės jo raštus la
bai Įvertina, skaito. Vis nauji 
V. Krėvės raštų, leidimai da
romi Lietuvoje.

•
Apie rašytojo pasitraukimą 

“į Vakarus”, J. Lankutis ra- 
,>šo :

“Likęs hitlerininkų okupuo
toje Lietuvoje, jis pasidavė 
okupantų bei lietuvių buržua
zinių nacionalistų apgaulei ir 
bauginimams, šios klaidos su
žlugdytas, V. Krėvė pasitrau
kė į kapitalistinius Vakarus ir 
visam laikui prarado entuzi
azmą. Būdamas JAV, jis 
skaudžiai pergyveno savo ati
trūkimą nuo gimtosios žemės, 
r iro savo liaudies, troško grįž
ti į ją. 1954 m. liepos 7 d. V. 
Krėvė mirė”.

*
Lietuvoje gyvena rašytojo 

sesuo — Varėnos rajone, Dzū
kijoje, kur V. Krėvė gimė.

Prieš kurį laiką varėniškiai 
unan buvo prisiuntę nuotrau- 

,* 'ką grupės moksleivių, kurių 
tarpe buvo ir rašytojo sesuo, 
pasakojusi jiems apie savo 

• brolį.
V. Krėvė buvo lietuviško 

žodžio meistras ir tokiuo jis 
mūsų tautoje pasiliks.

♦ •
šiomis dienomis sukako 100 

metų, kad pradėjo išeidinėti 
žurnalas “The Atlantic 
Monthly.’’ Tai didelis įvykis 
amerikiniame žurnalizme!

“The Atlantic Monthly” 
įkūrė tokie žymūs amerikie- 

gčiai, kaip Emersonas, Long- 
fellow, Holmes, Lowell ir kiti, 

, taip sakant, nemirštamieji 
amerikiečiai. Įkūrė ketveriais

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhowerjs tarėsi 
su Saugumo taryba. Daly
vavo, apart prezidento, vi- 
ce-prezidentas Nixonas, ka
bineto nariai ir aukštieji 
ginkluotų pajėgų koman-% 
dieniai. Neskelbiama, apie 
ką tartasi.

Washingtonas. — Lenki
jos ekonomistų delegacija, 
vadovaujama prof. T. Li- 
čovskio, pradėjo derybas su 
Valstybės department!!. 
Lenkija norėtų $300,000,000 
ekonominės pagalbos.

Kairas. — Arabų lyga 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje žadama ginti 
Siriją, jeigu ji būtų užpulta. 
Už rezoliuciją balsavo net 
Irako ir Jordano delegatai. 
Sakoma, kad Irako ir Jor
dano valdžios pritaria Tur- 
kijos-Amerikos užsimoji
mams prieš Siriją, bet dėl 
akių turi remti Siriją, nes 
tose šalyse žmonių senti
mentas. toks stiprus už Si
riją, kad kitaip tos valdžios 
būtų žmonių nuverstos.

Nobelio pryzas 
įteiktas dviem 
Amerik. kinam

Stockholmas. — Nobelio 
pryzas fizikoje įteiktas 
dviems Kinijoje gimusiems 
mokslininkams, kurie dabar 
gyvena ir darbuojasi Ame
rikoje. Jie yra Columbia 
universiteto prof. Tsung 
Dao-lee ir Princetono uni
versiteto prof. Chen Ning- 
jang. Abu mokslininkai 
bendradarbiaudami išdirbo 
svarbią mokslinę teoriją, 
turinčią ryšį su medžiagos- 
jėgos santykiais.

Nobelio pryzas chemijoje 
įteiktas britų mokslininkui 
prof. A. Todd.

Buenos Aires. — An du 
kalnuose Vakarų Argenti
noje įvyko žemės drebėji
mas. La Rioja srityje nu
kentėjo keli kaimai. Gyven
tojai, betgi, išsigelbėjo, nes 
jie po pirmų drebėjimo žy
mių apleido savo namus.

metais prieš Civilinį karą.
žurnalo redaktoriais yra 

buvę, be kitų, James Russell 
Lowell, James Thomas Fields, 
William. Dean Howells, Tho
mas Bailey Aldrich. Dabarti
nis “The Atlantic Monthly” 
redaktorius yra Ėdward 
Weeks, redaguojąs žurnalą 
nuo 1938 metų.

' • 1
“The Atlantic Monthly*’ 

šiandien yra konservatyvus 
žurnalas. Ne visuomet jis ir 
seniau “pataikydavo į tašką”. 
Pavyzdžiui, jis kadaise smar
kiai puolė patį žymiausią 
amerikinį poetą, Walt Whit- 
maną!..

Minėtas žurnalas išeidinėja 
Bostone, kur jis ir buvo prieš 
šimtą metų įkurtas.

Little Rock miesto taryba įsakė suimti 
negrę organizacijos N.A.A.C.P. vadovus
Little Rock. — Vietinė 

miesto taryba įsakė polici
jai suimti atsakingus N°grų 
Nacionalinio Susivienijimo 
už Pažangą (NAACP) pa
reigūnus. Kad suduotų 
smūgį šiai žymiausiai negrų 
organizacijai, miesto tary
ba sugalvojo sekamą prie
kabį: įsakyta visoms miesto 
organizacijoms pristatyti 
savo narių sąrašus, taipgi 
sąrašus visų savo pareigū
nų ir aukotojų. Kadangi 
NAACP rasistų valdomose 
pietinėse valstijose dabar 
veda sunkią kovą prieš se
gregaciją, jos pietiniai sky-

Ei senhoweriene 
priėmė dovanai 
$1,800 kailius
Washingtonas. — Kuo

met demokratai stovėjo 
prie valdžios vairo, repub- 
likonai juos nuolat, tarp 
kitko, atakavo už tam tik
rą “korupciją — buvo sako
ma, kad valdžios pareigū
nai ir Jų žmonos priima vi
sokias brangias dovanas, ir 
faktinai tos dovanos yra 
kaip ir netiesioginiai kyšiai, 
už kuriuos dovanotojai ti
kisi tam tikrų lockų.

Dabar vis dažniau tokie 
kaltinimai keliami ir prieš 
republikonus. Štai dabar 
sostinėje visi šnibžda apie 
brangius kailinius, kuriuos 
Eisenhowerienei padovano
jo Maine valstijos kailinin
kai fabrikantai. Jai dovano
tas $1,800 vertės bebro kai
lių paltas. Neseniai buvo 
paskelbta, kad kuomet Sau
di-Arabi jos karalius Sau
das lankėsi Amerikoje, jis 
padovanojo $3,000 vertės 
automobilį Valstybės de
partment protokolo de
partment galvos Victor 
Purse žmonai.

Kalbama apie daugiau 
tokių atsitikimų.

Britanijos karalius 
mirė nuo perdidelio 

rūkymo, plaučių vėžio
Londonas. — Gydytojas 

Dr. Lenox sako, kad Brita
nijos karalius Jurgis, ku
ris mirė 1952 metais, turė
jo plaučių vėžį. Jam buvo 
padarytos kelios opcracijos, 
bet nepasisekė išgelbėti jo 
gyvastį. Karalius gavo 
plaučių vėžį, sako daktaras 
Lenox, nes jis labai daug 
rūkė — kartais daugiau, ne
gu du pakelius cigaretų per 
dieną.

Ankara. — 17 parlamen- 
tan išrinktų Demokratų 
partijos deputatų negalės 
užimti savo vietas, nes rin
kiminės tarybos priėjo iš
vados, kad jie išrinkti ap
gaulingu būdu — balsai 
skaityti neteisingai.

Įsakyta negrų organizacijai, kad 
ji pristatytų savo narių sąrašą

riai nenori tokių sąrašų, 
nes rasistai gali imtis žing
snių prieš pavienius narius. 
Taipgi nenorima patiekti 
aukotojų sąrašus. Tarp au
kotojų yra ne tik negrų, 
bet ir balltųjų, kurių dalis 
nenori, kad tas būtų viešai 
žinoma.

Tad nors NAACP veikia 
legaliai daugumoje pietinių 
vietovių, pristatyti tokius 
sąrašus nenorima. Little 
Rocke vietinis NAACP sky
rius atsisakė tokius sąrašus 
pristatyti. Arkanso NAA
CP pirmininkė Mrs. L. C. 
Bates, kuri dabar randasi 
New Yorke, kur ji atvyko 
pasakyti kelias prakalbas, 
telegrafavo, kad planuoja 
šio’mis dienomis sugrįžti. 
Ji tada, kaip manoma, bus

Alžyro nacionalistai P ar y ži u j e 
pravedė pasikėsinimą.,—atentatą 
prieš kolonialistų vadą Bouržo
Paryžius. — Alžyriečiai 

nacionalistai pačiame Pa
ryžiuje pravedė pasikėsini
mą prieš Bouržo, francūzą 
reakcininką, kuris yra vie
nas kolonialistų vadų. Jis 
smarkiai darbuojasi, kad 
Francūzija tęstų savo aršią 
kolonialistinę politiką Alžy
re, kad nedarytų jokių nu
sileidimų Alžyro žmonėms. 
Jis atvirai ragina, kad 
francūzai sušaudytų kiek
vieną nelaisvėn paimtą al
žyrietį kareivį arba parti
zaną (jis juos vadina “ban-

Kardelis vadovaus Jugoslavijos 
delegacijai Spalio sukaktuvėse
Belgradas. — Nors pats 

Tito nevyksta Maskvon, 
kad dalyvauti Spalio revo
liucijos minėjimo iškilmėse, 
svarbi valstybiniai-partinė 
delegacija vyksta Maskvon. 
Jos pryšakyje stovės E. 
Kardelij, vice-premjeras ir 
žymiausias Jugoslavijos ko
munistų teoretikas, taipgi 
ivce-premjeras ir vidaus 
reikalų ministras Rankovič, 
Komunistų lygos C. K. na
rys Vlahovič, kuris tvarko 
santykius su kitų šalių ko
munistinėmis ir socialisti
nėmis partijomis, Makedo-

Jeruzialė. — Paliaubų ko
misija pasmerkė Izraelį už 
Jordano orlaivio pašovimą. 
JordanieČių lėktuvą pašovė 
Izraelio jet-orlaivis.

Paryžius. — Radikal-so- 
cialistas F. Gaillard dar vis 
bando sudaryti valdžią. Jis 
turi tik 37 metus amžiaus, 
ir jeigu sudarytų vMdžią, 
būtų jauniausias premje
ras Francūzijos istorijoje. 

tuojau suimta ir išsivystys 
teisminė kova.

Keli kiti NAACP parei
gūnai, kurie šiuo metu ran
dasi Little Rocke, privalėjo 
būti suareštuoti policijos 
penktadienį. Laikraščiui 
einant spaudon dar nebuvo 
pranešta, ką policija jau 
suėmė.

Rasistai neliečiami
Little Rock miesto tary

ba tokiu būdu smogė negrų 
organizzacijai, kuri lega
liais būdais kovoja už integ
raciją, bet neliečia rasisti
nių organizacijų, kurios 
kiršino prie riaušių ir viso
kiais kitokiais būdais lau
žė įstatymus. Kadangi 
jiems nėra ko bijotis, tai 
rasistinės grupės, įskaitant 

ditais”).
Pasikėsinimas prieš jį 

pravestas Paryžiaus bulva
ruose, jam važiuojant auto
mobiliu. Į automobilį šauta 
iš automato, sudaužant au
tomobilio langus, bet Boužo 
išliko gyvas — jam pasise
kė pulti ant automobilio 
grindų ir apsisaugoti.

Pasikėsinimas, betgi, iš
šaukė baimę pas kolonialis- 
tus-reakcininkus. Jie dabar 
žino, kad jiems nesaugu 
ne tik Alžyre, bet ir pačioje 
Francūzijoje.

nijos. respublikos preziden- 
tas Kolisevskis ir U. Dani- 
lovič.

Apart tos valstybiniai- 
partinės delegacijos iš Ju
goslavijos Maskvon taipgi 
vyksta profesinių sąjungų 
(darbo unijų) delegacija. Ši 
žymiai skaitlingesnė, suside
danti iš dešimčių unijų at
stovų. Jai vadovaus Jugo
slavijos profesinių sąjun
gų federacijos galva Džu- 
ro Salaz. Taipgi vyksta 
kelios kultūros darbuotojų 
ir meno pasaulio grupės.

Beirutas.— Libane gauta 
dnia, kad Sirijos-Turkijos 
pasienyje prie Asibino pra
sidėjo tiesioginės derybos 
tarp turkų ir sirijiečių.

Stodkholmas. — Tagė Er- 
landeris, neseniai atsistatęs 
kaip koalicinės valdžios gal
va, dabar iš naujo prisaik
dintas kaip premjeras. Jo 
kabinetą dabar sudaro tik 
socialistai.

Gyvenimas 
Lietuvoje

JAUNUOLIAI GRĮŽTA
Vilnius. — Pūškuodamas 

pamažu artinasi traukinys 
į Vilniaus stotį. Jame skam
ba jaunatviškos dainos apie 
plėšinines žemes. Tai Dar
bo rezervų valdybos mo
kyklų uniformomis apsiren
gę žvalūs jaunuoliai grįžta 
iš plėšininių žemių.

6 šimtai respublikos me- 
chanizavimo mokyklų auk
lėtinių, talkininkavusių Ka
zachstano kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose, sugrįžo.

Praeitą pavasarį nema
žas skaičius jaunuolių sava
noriai išvyko dirbti plėšini- 
nėse žemėse. Dabar jie vi
si grįžta.

BILIŪNO RAŠTAI
Vilnius. — Tyrinėjant P. 

Višinskio literatūrinį pali
kimą, Vilniaus universiteto 
rankraščių skyriuje aptik
tos dvi nedidelio formato J. 
Biliūno užrašų knygelės. 
Pirmoje knygelėje J. Biliū
no ranka parašytas straip
snis “Mūsų artimesnis sie
kis” ir kito pradėto rašyti 
straipsnio “Ypatiški ir vi
suomeniški dalykai kores
pondencijose” keliolika ei
lučių. Tie dalykai nebuvo 
žinomi ir skelbti.

Antroje J. Biliūno užrašų 
knygoje yra surašyti gra
žia, kaligrafiška rašytojo 
rašyena devyni jo eilė
raščiai ir vienas apsaky
mas. Iš šių kūrinių du ei
lėraščiai “Kad aš mokė
čiau” ir “Gyveno Petriukas, 
gražus vaikinas”, o taip pat 
apsakymas “Vėjo malūnas” 
ir iki šiol visai nebuvo žino
mi; jie neįėjo į J. Biliūno 
raštu rinkinius ir nebuvo 
minimi moksliniuose dar
buose apie J. Biliūną, šie J. 
Biliūno kūriniai, parašyti 
1901 m. pirmoje pusėje, žy
miai papildo ir taip jau 
gausų J. Biliūno literatūri
nį palikimą. Apsakymas 
“Vėjo malūnas”, nors ir y- 
ra vienas iš ankstyvesnių 
rašytojo kūrinių, tačiau iš 
to meto apsakymų “Betė
vio”, “Kunigo” ir kt. išsis
kiria didesniu meniškumu, 
temos šviežumu. Jame ra
šytojas gvildcna opius so
cialinius klausimus. Eilė
raštyje “Kad aš mokėčiau” 
atsiskleidžia J. Biliūno sie
kimas dirbti dėl savo krašto 
geresnės ateities. Jame ryš
kūs autobiografiniai moty
vai. “Gyveno Petriukas” — 
tai stambesnio pobūdžio ei
liuotas epinis kūrinys, lyg 
poemėlė, kuriame vaizduo
jama, kaip socialiniai san
tykiai kapitalistinėje visuo
menėje sugriauna jaunų 
žmonių gyvenimą, šis kū
rinys — tai vienintelis tokio 
pobūdžio kūrinys visoje J. 
Biliūno kūryboje.

taip vadinamas Baltųjų pi
liečių tarybas, patiekė savo 
narių sąrašus.

Little Rock miesto žing
snis iššaukė didelį pasipik
tinimą negruose. NAACP 
nacionaliniai vadovai sako, 
kad prieš šį žingsnį bus ko
vota teisminiu keliu, einant 
iki pat Aukščiausio teismo. 
NAACP vyriausias advoka
tas T. Marshall sako, kad 
nacionalinis NAACP viso
kiais būdais padės savo sky
riui Arkanse.

NAACP, kaip žinia, yra 
masinė negrų organizacija. 
Jos priešakyje stovi libera
liniai nusiteikę žmonės.

TS spauda apie 
partijos-k aro ’ 
jėgų santykius
Maskva. — Tarybų Są

jungos spauda tęsia kam
paniją už politinio susipra
timo ir lavinimo svarbą ka
rinėse pajėgose, taipgi 
prieš karininkus, kurie per
daug pasipučia, atsitolina 
nuo partijos ir masių. “So- 
viestkij Flot” duoda pavyz
dį, kaip vieno karinio laivo 
kapitonas, tūlas Šepotkovs- 
kis, pasidarė arogantiškas, 
iš; aukšto žiūrėjo į žemes
nius karininkus ir jūreivius 
ir kliudė politinei darbuo
tei laivyne.

“Krasnaja Zviezda” sa
ko, kad politinis auklėjimas 
karinėse pajėgose turi bū
ti sustiprintas. Aukštieji 
karininkai, sako “Krasna
ja Zviezda”, turi atsiminti, 
kad tarybinė armija yra 
stipri ne vien ginklais, bet 
ir savo, politiniu įsitikinimu 
ir artimumu masėms, darbo 
žmonėms.

Žukovo reikalas
New Yorkas. — Beveik 

visi šaltiniai sutinka, kad 
kampanija tarybiniuose ka
riniuose leidiniuose už aiš
kesnį politinį auklėjimą ri- 
šasi su Žukovo atleidimu iš 
gynybos ministro posto. 
Italijos komunistų partijos 
organo “Unitą” korespon
dentas praneša iš Maskvos, 
kad Žukovas yra kaltina
mas kaip tik tame — politi
nei darbuotei armijoje kliu- 
dime ir menkinime. Jugo
slavijos šaltiniai sako, kad 
Žukovas jau pašalintas iš 
partijos prezidiumo ir kad 
jis gaus grypai karinį pos
tą kur nors provincijoje. 
NBC korespondentas. Mas
kvoje D. Shorr praneša per 
radiją iš ten, kad Kremliu
je dar vyksta visokie pasi
tarimai. Jis matęs prie 
Kremliaus daug aukštų ka
rininkų automobilių, iš ko 
daro išvadą, kad sušaukta 
karinė vadovybė pasitari
mams. \

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni. 

■
-



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 1», N. Y.

President CLEMENT BREADY; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $600 
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

TSRS 2-jo PASAULINIO KARO METU
Minint Spalio revoliucijos keturiasdešimtąsias— 

ištraukos iš Marksizmo-leninizmo instituto tezių.
... Lenininę Komunistų partijos generalinę liniją — 

paversti atsilikusią, agrarinę Rusiją galinga industrine 
valstybe, socializmo tvirtove, aktyviai ir visapusiškai pa
rėmė liaudis, o dvarininkiškos-kapitalistinės nuosavybės 
likvidavimas, pagrindinių ūkio šakų sutelkimas valstybės 
rankose įgalino mobilizuoti socialistiniam šalies pertvar
kymui tokius didelius rezervus, kurie neprieinami kapi
talistinėms šalims.

Komunistų partija sužadino ir nukreipė į vieningą 
tikslą galingą kuriamąją darbo žmonių energiją. Tarybi
niai žmonės sąmoningai ryžosi aukotis, rimtai apriboti 
savo materialinius ir kultūrinius poreikus, žinodami, 
kad jie neturi kitokios galimybės per trumpą laiką pa
versti savo tėvynę primaeilės socialistinės industrijos ir 
stambaus mechanizuoto socialistinio žemės ūkio šalimi. 
Vilkinti industrializavimą buvo negalima.' Susidariusi 
padėtis neleido atidėlioti. Arba tarybiniai darbininkai ir 
valstiečiai turėjo išspręsti industrializavimo uždavinį 
trumpiausiu laiku, arba Tarybų valstybę, kuri buvo ap
suptos tvirtovės padėtyje, būtii nušlavusi ruošta nauja 
imperialistinių agresorių intervencija.

Pirmųjų penkmečių metais visa mūsų šalis — nuo 
krašto iki krašto — buvo apimta socialistinės industrijos 
milžinų statybos ir naujos technikos įsisavinimo patoso. 
Per trumpa laiką buvo sukurti tūkstančiai įmonių, išti
sos pramonės šakos, kurių nežinojo ikirevoliucinė Rusi
ja. Išaugo nauji miestai ir pramonės centrai. Nauji ge
ležinkeliai nusidriekė daug tūkstančių kilometrų; sužibo 
naujai pastatytų elektrinių žiburiai; tarybinių žmonių 
pastatytos šachtos ir rūdynai, aukštkrosnės ir marte
nai pradėjo duoti anglį ir rūdą, ketų ir plieną.

Sėkmingas pirmųjų penkmečių planų įgyvendinimas 
pavertė Tarybų šalį iš agrarinės industrine: socialistinė 
pramonė dabar galėjo gaminti šiuolaikinius visų rūšių į- 
rengimus, duoti šaliai pirmaeilę techniką, aprūpinti Ta
rybinę Armiją visų rūšių naujausiais ginklais. Pirmasis 
pasaulyje planingo socialistinio milžiniškos šalies ekono
mikos ir kultūros pertvarkymo bandymas puikiai pasi
teisino. Buržuazijos šaipymąsi iš “bolševikų ekonominio 
.mito”, jos viltis, kad socialistinis industrializavimas su
žlugsiąs, pakeitė augančios TSRS galybės baimė. ..

•

Antrąjį pasaulinį karą sukėlė vokiškasis fašizmas, 
bet jis buvo tik nuožmiausias ir plėšikiškiausias būrys 
pasaulinio imperializmo, kuriam kaip visuomeninei sis
temai ištisai tenka atsakomybė už dešimčių milijonų žmo
nių žuvimą kare, už nesuskaičiuojamas šimtų milijonų 
darbo žmonių kančias, jų ašaras ir kraują, už milžiniš
kų, daugelio kartų darbu sukurtų materialinių ir kultū
rinių vertybų sugriovimą. Imperalistai, nepaisydami sa
vo tautų nacionalinių interesų, išeikvojo daug milijardų 
dolerių, kad padėtų Vokietijos monopolistams išauginti 
hitlerizmą, apginkluoti fašistines gaujas. . .

Net tada, kai paaiškėjo, kad hitlerinės gaujos yra 
mirtina grėsmė visų tautų laisvei ir nepriklausomybei, 
nes dar prieš užpuldama Tarybų Sąjungą, hitlerinė Vo
kietija pavergė 11 Europos šalių, jų tarpe Francūziją, 
kurios armija savo laiku buvo laikoma stipriausia Euro
poje, kai visiško sutriuškinimo grėsmė iškilo Anglijai, 

/ net tada imperialistai nenustojo vilčių pataisysią savo 
reikalus užpultos Tarybų Sąjungos sąskaita.’

Imperialistai tikėjosi, kad naikinajamame kare jų vo
kiškieji konkurentai bus susilpninti, Tarybų Sąjunga 
bus sunaikinta arba visai nusilpninta, ir jie padiktuos 
taikos sąlygas ir nugalėtojui, ir nugalėtajam. Bet tikro
vėje išėjo kitaip. . . • ,

Antrasis pasaulinis karas buvo sunkiausias ir žiau
riausias iŠ visų karų, kuriuos kada nors pergyveno mūsų 
tėvynė. Ypač rūstūs išmėginimai teko tarybinei liaudžiai 
karo,pradžioje, kai iki dantų ginkluota, turinti dvejų me
tų karo patyrimą, besiremianti beveik visos Europos e- 
konomika, hitlerinė armija drauge su savo sąjunginin
kais netikėtai užpuolė mūsų šalį ir, pasinaudodama laiki
nais pranašumais, privertė mūsų kariuomenę -vesti sun
kius atsitraukimo mūšius. Priešo armijos prasiveržė į gy
vybiškai svarbius šalies centrus. Ties mūsų tėvyne paki
bo mirtinas pavojus. Tačiau sunkūs išmėginimai nepa
laužė tarybinių ginkluotųjų pajėgų kovos dvasios, nepa
judino mūsų liaudies tvirtumo ir jos beribio tikėjimo sa
vo teisingo reikalo pergale. Liaudies pastangomis, Leni
no partijos vadovaujama, šalis buvo paversta vieninga; 
karo stovykla. Priešo užnugaryje išsiplėtė galingas par
tizaninis tarybinių patriotų judėjimas.

Jau pirmuose įnirtinguose mūšiuose tarybinė kariuo
menė sužlugdė hitlerininkų “žaibiško” karo planą ir pa
darė fašistinėms armijoms sunkių nuostolių. Hitlerinės 
kariuomenės sutriuškinimas prie Maskvos 1941 metų 
gruodžio mėnesį buvo pirmas stambus fašistinių armijų 
pralaimėjimas antrajame pasauliniame kare. Po metų 
didžiųjų Stalingrado kautynių ugnyje žmonija išvydo 
brėkštančią pergalės prieš fašizmą aušrą. Visų šalių, ku

lusi pavergimo grėsmė, tąutos su didžia viltimi žiūrėjo į 
didvyrišką tarybinės liaudies ir jos ginkluotųjų pajėgų 
kovą. Jos laikė Tarybų Sąjungą lemiama jėga, galinčia 
sustabdyti ir sutriuškinti fašistines gaujas, išvaduoti 
žmoniją nuo rudojo maro ir išgelbėti pasaulio civiliza
ciją. . .

’ ","’r

Sutriuškinusi fašistinius agresorius, apgynusi savo 
laisvę ir nepriklausomybę, tarybinė liaudis gavo galimy
bę atnaujinti komunistinę statybą. Vokiškieji okupantai 
padarė neapskaičiuojamą žalą TSRS ūkiui?

Buvo sugriauta 1,710 miestų, dąugiąu kaip 70,000 
kaimų ir sodžių, išsprogdinta ar sudeginta apie 32 tūksr 
tančius pramonės įmonių, išvestos .iš rikiuotės metalur
gijos gamyklos, kuriose prieš karą buvo išlydoma apie 
60 proc. plieno, kasyklos, duodavusios daugiau kaip 60 
proc. anglies šalyje.

Milžiniškus nuostolius patyrė žemės ūkis. Grobikai 
nusiaubė ir išplėšė 98 tūkstančius kolūkių, 1,876 tarybi
nius ūkius ir 2,890 MTS. Bendri materialiniai nuostoliai, 
kuriuos padarė vien tiesioginis turto sunaikinimas, su-
darė didžiulę sumą — 679 bilijonus rublių. Bet visų sun
kiausia auka tėvynės kare — tai milijonų tarybinių žmo
nių netekimas.

Patyrusi tokius didelius nuostolius, kokius patyrė 
tarybinė visuomenė, bet kuri, net stambiausia buržuazi
nė valstybei būtų nublokšta toli atgal ir neišvengiamai 
patektų į vergovę kitoms imperialistinėms valstybėms. 
Imperializmo politikai ir ideologai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Vakarų Europos šalyse "tikėjosi, kad taip 
atsitiks ir Tarybų Sąjungai. Bet jų apskaičiavimai su-' 
žlugo.

Nepaisant visų imperialistinės reakcijos pinklių, jos 
mėginimų nublokšti atgal mūsų socialistinę valstybę jos 
ekonominiame vystymesi, TSRS darbo žmonės įtvirtino 
naujos visuomeninės santvarkos pergalę, užtikrino jos 
tolesnį stiprėjimą ir vystymąsi, sudarė sąlygas sėkmin
gai žengti į komunizmą. . .

AIDLD REIKALAI
Brotokolas 6 Aapskrities 

.konferencijos

ALDLD šeštosios apskrities- 
konferencija įvyko spalio 20 
dieną, 1957 m., Working-:1 
men’s svetainėje, Baltimore,; 
Md. i Apskrities pirmininkas: 
A. žemaitis, atidaręs konfe
renciją, perskaitė dienotvar-. 
kio svarbiuosius svarstytinus 
organizacijos reikalus ir pa
prašė delegatus, kad !išsirink
tų pirmininką tvarkyti konfe-h 
rencijai. Tačiau delegatų pa
prašytas, A. žemaitis apsiėmė, 
pirmininkauti konferencijai. 
ri aip pat apsiėmė užrašinėti; 
konferencijos nutarimus ap
skrities sekretorius J. Kaz
lauskas.

Pirmininkas pakvietė P. 
Baranauską ir J. Stanį sutvar-( 
kyti mandatus. Po peržiūrėji
mo mandatų, komisija rapor
tavo, kad konferencijoje da
lyvauja 8 delegatai nuo ke
turių kuopų, atstovaujanti 72' 
narius. Kai kurių kuopų dele
gatai negalėjo atvykti į kon
ferenciją dėl įvairių priešas-; 
čių. Tačiau visi veikiamojo', 
komiteto nariai pribuvo, iš-' 
skiriant vieną J. Bekampį, ku-; 
ris negalėjo atvykti iš prie
žasties susižeidimo. Laike 
tvarkymo mandatų, pirminin
kas ir delegatai trumpai pa
kalbėjo organizacijos reika-' 
lais. '

Nutarta suteikti lygias tei
ses veikiamajam komitetui 
sprendžiamu o s e reikaluose

Praėjusių metų konferenci
jos protokolas skaitytas ir. 
priimtas. Veikiamasis komite-
tas savo raporte išsireiškė,l( 
kad jis pagal išgalę veikė 
energingai. Praėjusią vasarą' 
veikiamojo .komiteto įgaliotai 
komisijai sujungtomis jėgomis' 
su 10-ta kuopa, pavyko suor-;1 
ganizuoti pasėkmingą išvay 
ziavimą didžiuliu busu iš Phi- 
ladelphijos į baltimoriečių su
ruoštą pikniką spaudos nau-: 
dai Baltimore, Md. Nuo išva
žiavimo liko pelno $20, kuris, 
pasidalinta pusiau su 10-ta 
kuopa.

Antras apskrities Iv. komi
teto buvo suruoštas draugiš
kas išvykimas į Avalon, N. J.,; 
pas draugus Bekampius paba- 
liavoti. ši išvyka buvo geriau-! 
šia ir pasėkmingiaūsa, kuri 
davė daug naudos palaiky-; 
mui pažangiosios spaudos. ;

Iš kuopų raportų paaiškė
jo, kad pirmutinę • vietą 
ma 10-ta kuopa — daugumu, 
narių, medžiagiškai ir veiklu-, 
niu. Antroji — 25-ta kuopa,

rias buvo pavergę hitlerininkai arba kurioms buvo iški

LITERATURA-MENAS
Dainos apie spu įnikę — žemės palydovę

SVEIKAS, ŽEMĖS SŪNAU!
Jau greitai švis. Jau žvaigždes blėsta. 
Nemiega žmonės, laukdami kažko, 
Bandydami virš miesto
Akim kažką padangėj suieškot.
Perdangų štai žvaigždė raudona Ritasi 
Tai ji sukliudė dar šiek tiek nusnaust. 
Būk sveikas, mūsų rankų padarytas, 
Padangėn pirmą kartą išvarytas, 
Senutei žemei primestas, sūnau! 
Mes davėm tau milijoninį greitį— 
Daug kartų visą žemę apibėgt, 
Visiems pranešt, visas šalis apeiti.

Ir niekad, ir niekad * 
Nežiūrėjo į dangų tiek daug žmonių! 
Ir niekad, ir niekad 
Žmonės visuos kontinentuos 
Taip ryškiai nejuto, 
Kad virš mūsų galvų, 
Kur beeitum, visur 
Driekias tas pats dangus, 
Mėlynas, švarus dangus. 
Ir jame mes iškirtom 
Pirmąjį langą visaton.
Ir niekad, ir niekad 
Man taip nesinorėjo giedoti

turinjti dar pusėtinai daug 
narių ir veikli. Trečią vietą 
užima 133-čia kp. 30-ta kuo
pa, nors mažytė, bet turi pprą, 
gerų veikėjų, o Gibbstown, N. 
J., kuopelė ilgokai snaudė, 
bet vėliau pasirodė, kad jau 
atbudo ir ruošiasi prie veik
los. Raportai priimti. (

Skaitytas laiškas su pasvei
kinimu .konferencijos nuo 
centro- sekretoriaus. Visi daly
viai išreiškė didelį ačiū sekr.

sveikinimus.
Skaitytas 133-čios kuopos 

raštiškas įnešimas, kad su
stabdyti žurnalą “šviesą”. Po 
apkalbėjimų, nutarta žurnalą 
Šviesą ir toliau leisti. Tik 
daugelis delegatų pageidavo, 
kad ateityje žurnale būtų ma 
žiau talpinama eilėraščių, o, 
daugiau rąstų iš Markso-Le-; 
nino teorįjos, ir kad nors .kar-, 
tą “šviesoje patalpintų da
bartinės Lietuvos žemėlapį. .

Nutarta .pasiųsti didelės .pa
dėkos laišką draugams. Be
kampiams už suteiktą jųi na
muose vietą draugiškam po-: 
kyliui ir paviešėti pas Juos 
svečiams.

Nutarta paskirti iš apskrL 
ties iždo $10 į LLD knygų 
leidimo fondą ir kitą $10 po
litiniai persekiojamųjų sve- 
turgimių fondam

Nutarta atsišaukti į likvi
duotas kuopas, kad jos ir vėl 
iš naujo persiorganizuotų ir 
pradėtų veikti. Nes teisingu
mo de.partmentas jau nubrau-į 
kė tuos neva neištikimybės 
purvus nuo mūsų organizaci
jos, kurią priešai buvo ap
skundė U’ nešvariai apjuodi
nę.

Perrinkta visa apskrities 
valdyba .sekamiems metams. 

.•■Pirmįninkas — A. žemaitis, 
užrašų sekret. —■ J. Kazlaus
kas, fin. sekretorė — E. Mu- 
lokiūtė, iždininkas — A. Lip- 
Čius. Alternated: Q. Kūčiaus-f 
kaitė ir J.- Bekampis.

Prie veikiamosios darybos- 
pilnumo pridėta i dar šie na
riai: P. ūPuodįs, K. Pieta, II.: 
Plėtienė.

Sekamą konferenciją nu
barta laikyti IPhiladelphijoje. 
Konferencija pasibaigė 2:30 
v. ;p. p. A.

Užrašų sėkręt.
J. Kazlauskas

, Paryčius. 1 Frančūzijos. 
^omunjįfąi kręi- j
pęsj į AaęjąJišįųą, winciaini 
įjuos prie vienybes. u «

ParySūs. —Valdžios JkrLj 
ze'tęsiasi. - ' 1 *
‘ ’ * ' . • .3 * ; Į * . ‘‘

Skubėk, skubėk, skubėk!—
Kad ten, kur žvaigždės dievo suskaičiuotos, 
Ir .angelėliai skraidė netolies, 
Raudona darbo vėliava ginkluotas, 
Prasiveržė visatos plotuos 
Pasiuntinys tarybinės šalies!

G. Astrauskas

MES ŽVELGIAM Į DANGŲ
(Poemos fragmentai)

Tiek rūpesčių žemėj! 
Ir daug kas užmiršta 
Pažvelgt į mėlyną dangų.
Artojas, užgulęs sunkų plūgą, 
Nuo ryto aria dirvoną.
Jo įtemptos akys seka, 
Kaip gula juodos velėnos, 
Kaip gula velėnos— 
Jo būsima duona.
Jis grįš vakare, 
Atsiguls, užsimerks,— 
Bet visvien jam vaidinsis1, 
Kaip gula velėnos, 
Juodos velėnos.
Sunku atsiplėšti nuo žemės!
Bet eikim toliau.
Tau parodysiu kitą žmogų, 
Pažvelkit—
Gobšuolis skaičiuoja grašius.
Jo 'akys žiba.

, Jis virpančiais pirštais dėlioja
Purvu >ir krauju apšlakstytą metalą. 
Rikiuojas monetų krūvelės.
Nebeužtenka stalo, 
Nebeužtenka dviejų . .. 
Gobšuolis grįš vakare, 
Atsiguls, užsimerks,— 
Bet visvien jam vaidensis 
Monetų krūvelės, 
Purvinų monetų.
Kaip juokinga—galvot apie dangų!
Tiek rūpesčių žemėj! 
Ir daug kas užmiršta 
Pažvelgt į mėlyną dangų.
Bet štai netikėta žinia 
Aplėkė visą pasaulį.
Danguj pasirodė nauja žvaigždė! 
Ir milijonai žmonių, užvertę galvas, 
Ėmė žiūrėti aukštyn.
Artojas sustabdė arklius, 
Paliko plūgą,
Ir, žemėtu delnu akis prisidengęs, 
Ėmė dairytis po dangų. /
Ir pajuto artojas tą patį didelį jausmą, 
Ir gimė jam tos pačios mintys, 
Kurios pagimdė kadaise Ikaro legendą, 
Legendą, apie žmogų, skridulį saulėm
šykštuolis, net ir tas,
Išgirdęs apie stebuklą, 
Valandėlei auksą užmiršo.

I Jo suktuose smegenų vingiuose 
Supulsavo mažytė, gyva gyslelė, 
Drumstose akyse 
^Blykstelėjo kažkas

panašus į žmogiškumą.
Pasirodė nauja žvaigždė!
Tai Ikaras skrenda virš žemės!
Tai skrenda išsipildžius

žmonijos svajonė!

Lenkijos ko

Pašalintas iš partijos, 
bet jis paliks atstovu
Varšuva.

mųnistai neseniai pašalino'
iš sąvo eilių 4<Po Prastu” 
redaktorių E. Laso tą. Laso
ta yra ir seimo narys. Buvo, 
stebėtasi, ką partija darys 
apie jo buvimą seime. Da
bar atsidarė seimo pose-

Brolybės giesmės.
Mes žiūrim į dangų! -u

Alg. Baltakis

SVAJONĖ, ŠIMTMEČIUS 
GLŪDĖJUSI ŠIRDY

-—Svajoti reikia!—
Leninas pasakė- 

Svajonė turi būti išdidi.
Pakilo šiandien į dangaus ataką 
Svajonė, šimtmečius glūdėjusi širdy. 
Prieš mus svajonę Leninas iškėlė, 
Ugnim uždegęs širdis alkanų.
Tik Spaly mes išmokom abėcėlę į 
Tarp mūšių kruvinų.
Męs alkani už šviesą kautis ėjom 
Į sunkią kovą ir keliu nauju. 
Ir už kiekvieną raidę užmokė jom 
Jei ne gyvybe, tai savu krauju. 
Taip kovėsi už teisę į svajonę 
Niekam nežinomas ir paprastas žmogus.
Prieš jį nusilenkė kelių epochų žmonės 
Ii’ jam pirmajam lenkiasi dangus.

J. Macevičius 
Maskva, 1957, X. 4.

LĖK, ŽMOGAUS PAGIMDYTAS 
MENULI *

Skrieja taškas
Per dievo padanges b j
Vos .'akimirką jį tematai... '
Skelbia tolimos radijo bangos:
Aš aukštai,
Aš be galo aukštai!
skrieja taškas,
Taškelis mažytis—
Žiburėlis
Iš žemės širdies.
Drąsiai kosmosan siųstas dairytis:
Kaip čia žmogui patekt į žvaigždes?..
Nuo žemelės aukštyn pamėtėtas, 
Pastūmėtas galinga ranka, 
Lekia,
Suka Jankų virš planetos, 
Ir nebaudžia jo žemės trauka.
Verkt iš džiaugsmo *1
Ir .krykštauti verta, 
Nesivaržant rūsčios pastabos.— 
Tegyvuoja žmogus, 
Vieną kartą
Atsiplėšęs nuo žemės ribos-
Mes, poetai, 'taip pat astronomai 
Ir nemėgstame vietų žemų.— 
Ech, patiktų
Štai šitaip po skliautą
Paskraidyt mintimi ir rimu . . .
Lėk,
Žmogaus pagimdytas mėnuli,
Nesapnuotų svajonių erdve!
Didis rūpestis širdį mums gula:
Dainomis pasivyti tave.
Girtis mums visada nepatogu. tį
Bet šiandieną
Sušunkam karštai.:
Tinka, tinka tarybiniam žmogui:
Aš aukštai,
Aš be galo aukštai!

Antanas Jonynas

džiai. Lasota, kaip pasiro
do, lieka seimo deputatu. 
Jis susirado vietą tarp PPR 
(komunistų) suolų ir nepri
klausomų deputatų, bet ne
atsisėdo tarp nepriklauso
mų deputatų, lyg paJbrėžįa- 
ipas, kad jis save dar tėbe- 
skaito komunistu. PPR de

putatai su juomi kalbasi 
draugiškai.

Varsuva. — Lenkija per
organizuos savo viduri
nes mokyklas. Bus daugiau t 
dėmesio kreipiama į ama-X 
tŪS;

................... ........................ . ..„if. . i . .j.'., „i. u .;.į i. .. ■■■■...... . . ...n- 
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JUOZAS BALTUŠIS

< PARDUOTOS VASAROS HARTFORD, CONN.

P
(Tąsa)

— Kad labai nori, tai einam. 0 tai at
gano metus ir tuoj muštis lenda!

O namie tėvas atrišo mano užganytą 
bulvių maišą, peržegnojo ir iškilmingai 
pranešė:

— Pirmąjį maišelį pradedam, vaikai!
Ir paaiškino Jurgiui:
— Čia mano sūnaus uždirbta.
O paskui pridūrė:
— O dar penki maišiukai visiškai pil

ni! Gyvenk ir norėk!
Gyvenom ir norėjom.

< Motina vėl atsisėdo prie ratelio, kaip 
sėdėjo pernai ir užpernai. Tėvas pynė 
iš lazdyno plėšų pintines, siekelius ir 
.j^rables grūdams. Mes su Mare vaikščio- 
jėm į mokyklą, o Levukas vėl “ėjo moks
lus” namie.

Taip pasiekėm atrištojo bulvių maišo 
dugną. Tada tėvas ištraukė iš palovio 
antrąjį ir vėl iškilmingai pranešė:

— Antrą maišelį pradedam, vaikai!
Ir vėl pridūrė, tik nebe taip garsiai:
— Liko dar keturi.
Ir jau visiškai tyliai:
— Gal pavasaris bus ankstyvesnis šį

met, pritrauksim kaip nors. . .
Bet daug anksčiau už pavasarį atėjo 

nelaimė mūsų trobon. Ir šitą nelaimę at
nešė ne kas kitas, o aš pats. Parėjau kar
tą iš mokyklos ir jaučiu: ne tai galvą 
sugaravo, ne tai širdį supyko, burna 
džiūsta, glitu akyse kažkoks rūkas, o 
tam rūke tartum plaukioja mūsų lova, 
stalas, Levukas. Ir šalta man pasidarė, 
krečia visus kaulus, net dantys tarška. 
Rangausi aš užkrosny, o ten mano kojos 
nelenda — tokios jos pasidarė ilgos, sun
kios, griozdiškos. Ir taip dedu, ir kitaip 
jas dedu, nelenda užkrosnin nors tu ką! 
Ir čia staiga matau — Levukas šokinėja 
iš džiaugsmo ant vienos kojos ir šaukia:

— Rėkia! Žiūrėkit, toks bindzolas, o 
rėkia!. . . Icl-i-i!. . .

— Čia dabar kas? — atskrido kažkur 
iš toli tėvo balsas. — Ko dabar žliumbi? 

.y ^Barasi tėvas, o aš jo nępiatau. Nieko 
ihebematau. Kažkas sugriebė mane ir su- 
pfa į šalis, ir taip supa, kad aš vis grie
biuosi lovos krašto ir vis nesugriebiu, 
kadangi pati lova skrenda kartu su ma
nim. Ausyse ūžia, o prieš akis staiga i- 
ma suktis viskas: Levukas ant vienos ko
jos sukasi, mama su visu savo rateliu, 
tėvas su nebaigta pintine rankose, moky
toja Daubaitė, taukšėdama pieštuku į 
besisukantį stalą:

— Kai, kai, kai!
O paskui viskas sustojo, ir aš pradė

jau skęsti į kažkokią drungną, padvoku- 
sią kūdrą, graibausi nusitverti kokio žil

ROMANAS
vičio ar bent ajerų, o aplink nieko nėra, 
ir aš vis grimztu gilyn, gilyn, gilyn. . .

— O aš sakau, šiltinę sugriebė vaikas!
Aš atpažįstu senojo Alaušo balsą ir 

staiga pamatau jį patį. Stovi jis visiškai 
arti lovos, uždėjęs ranką man ant kak
tos ir spaudžia žemyn. Tai šit, vadinasi, 
kas norėjo numurdyti mane kūdron! — 
pradedu aš suprasti ir imu stumti nuo 
manęs jo ranką. Bet Alaušas nepasi
duoda, spaudžia mano kaktą žemyn ir 
kalba:

— Kaip neversk, o daktarą reikės par
vežti.
—Bijok tu pono dievo! — išgirstu aš tė

vo balsą. — Juokas tau pasakyti: dakta
rą parvežk! O iš kur aš jam sumokėsiu? 
Vėlgi — kuo parvešiu? Ar tai juokas —- 
trisdešimt penki varstai iki daktaro!

— Reikia parvežt, — nenusileidžia A- 
laušas. — Kad negydysi, įsimes liga ki
tiems, visus tau išguldys. Šiltinė — ne 
sesuo, juokai su ja maži!

— O gal kaip nors. . . dusliai sako tė
vas. — Ramunėlių išvirsiu, pagirdysiu 
vaiką. . . aš ir cukrelio dar turiu nuo ka
ro. .. O vaikas stiprus, išsikepurnės kaip 
nors. . . Kaip?

— Nuogas, basas pasilik! vėl šaukia 
Alaušas. — Žaląją parduok, aš tau sa
kau !

Ir čia staiga, nei iš šio, nei iš to, pa
kvipo ieviniais dūmais. Žiūriu, ogi mūsų 
krosnis kūrenasi, priešinėj sienoj šmeše- 
luoja ugnies atšvaistai, kaip šmešeluoda- 
vo kiekvieną rytą. Tiktai prie krosnies 
stovi dabar ne motina, o Alaušas. Nu
tvėręs kačergą, maišo jis kažką krosny
je, o pro pusdurių viršų žiūri žalutė ir 
tyliai mykia:

— Mm-m-mm!
Ir dabar aš pamačiau, kad guliu ne 

vienas. Guli mūsiškiai visi: tėvas, moti
na, Marė, Levukas. Tiktai guli ne taip, 
kaip aš, o ilgose ir siaurose lovose. Guli 
po vieną. Ir iš kur tiek lovų mūsų tro
belėje?! — štai ko aš negaliu suprasti. 
Stovi jos visur; pasieniais, vidurasly, 
aplink krosnį ir net ant krosnies. O kai 
aš žvilgterėjau ankštyn, tai ir lubose pa
mačiau lovas. . . Čia jos stovėjo tuščios, 
ir aš supratau: laukia manęs! Į visas 
man reiks gulti iš eilės ir vis sirgti, kol 
persirgsiu visas, o tada jau pasveiksiu. 
Ir aš nusijuokiau, pagalvojęs, kad lovų 
čia tiek, jog aš pasveiksiu gal tiktai ki
tą rudenį ir, vadinasi,f nieko nebeužgany- 
siu nei ateinančą, nei kitą vasarą!

— Tai atsiknojai, varliau? — atsiliepė 
nuo krosnies Alaušas. — Na, dėkui die
vui, nors vienas kapstosi iš ligos!

(Bus daugiau)

Lapkričio 9 d. Sūnų ir Duk
terų pašalpinė draugija ren
gia bankietą ir šokius, šo-? 
kiams orkestras bus net iš 
New Haveno. Bankietas - šo
kiai įvyksta vakare. Vieta: 
157 Hungerford St., Hartford, 
Conn. /

Lapkričio 9 d. Laisvės Cho
re kliubas turės Open House. 
Kliubo nariai ir visi svečiai 
liuesai galės dalyvauti Klub- 
ruimy ir naudotis visomis pri
vilegijomis. Visi svečiai ir na
riai prašom? dalyvauti ir pasi
linksminti visi ’ kartu. 157 
Hungerford St., Hartforde.

Lapkričio 11 d., 7:70 vai. 
vakare Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros' Drau-1 
gijos 68 kuopos mitingas. Į šį' 
mitingą kiekvienas’ narys pri
valėtų atsilankytu Juk tai lai

DĖMESIO! . DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(tarp 6th ir 7th A ves.) (arti subways)

Mūsų nusistatymas yra:
Specialus atidumas ir asmeniškas patarnavimas kiekvienam.

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo “INTOURIST” iš Maskvos, oficialų leidimą 
tiesioginiam daiktų pasiuntimui.

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgudiją 
ir j visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje.

Į
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 

arba kaip patogiau mūsų klientui.

(
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš 

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunČiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą. -

Visi Kaštai, Įskaitant Muitą, Apmokami Čia
Jūsų giminės ir draugai gaus pakus be jokio mokesčio.

Patogumui mūsų klientų mes turime neribotą kokybę prekių: odinių, guminių, žemų ir su 
aulais batų, riešinių ir sieninių laikrodžių, vaikams aprėdalų, skarelių, skepetukių ir kito
kių daiktų geriausios kokybės už žemas kainas. Reikalaukite mūsų kainų sąrašo.

VIEN TIK NAUJI DAIKTAI TEGALI BŪTI SIUNČIAMI
Pradžiuginkite savo gimines, pasiųsdami dovanų paiką Naujiems ' Metams.

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. ;
Atsiminkite, kad jūs turite tik keletą likusių savaičių pasiuntimui, kad nueitų iki Kalėdų.

*** ■ ■< —RP——  ■■■■ «.......................  ■ —■ ■ i    ................. . .......■ ■■——■ —

'■* pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., lapkričio (Nov.) 2, 1957

Philadelphia, Pa.

Re-Elect

VICTOR H. BLANC

A
True

Public Servant

EFFICIENT

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

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

COUNTY BOARD OF ASSISTANCE
. . . his Country ’’hs a LIEUTENANT COLONEL 

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

as H
DISTRICT ATTORNEY

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

1--------- -------- ................................................................... ..........

Re-Elect

VINCENT A. DEAN
for 

MAGISTRATE

On the DEMOCRATIC TICKET

TUES. NOV. 5TH

Elect

WILLIAM HAGAN
FOR MAGISTRATE 

On the Straight

DEMOCRATIC TICKET

TUES., NOV. 5TH

Elect

WILLIAM CIBOTTI
FOR MAGISTRATE

On the Straight

DEMOCRATIC TICKET
TUES. NOV. 5TH

Vote For

JAMES H. SMITH
For CONSTABLE

On tlie DEMOCRATIC TICKET
TUES. NOV. 5TII

Vote For

ALBERT BLENDER
For CONSTABLE 

On the DEMOCRATIC TICKET
TUES. NOV. STH

!'■ .......... ■ " P 1 1 ■ ■ .""I" ■. 

mėjimų ir džiaugsmo mitin
gas. Argi ne džiaugsmas, kuo
met teisybė ima viršų, kuo
met apšvieta nustelbia tam
są ? Susirinksim, pasikalbė
sim, pasidalinsim mintimis. 
Mes nuoširdžiai kviečiam ne
tik dabartinius narius, bet ir 
buvusius narius, pasitrauku
sius dėl vienokios ar kitokios 
priežasties.

Mitingas įvyks lapkričio 11 
d., 7:30 vai. vakare, 157 
Hungerford St., Hartforde.

Reporteris

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, lapkr. 3 d., Aido Cho
ras rengia kultūrinį pobūvį, su mu- 
zikale programa ir vaišėmis. Da- 

, lyvaus menininkai, muzikas Juozas 
' Aleksaitis, iš Essex, Conn.,- jisai 
programoje duos ką tai naujo. Pra
džia 4 vai. dieną. Kviečiamo daly
vauti. ' Aido Choras. (212-214)

ReElcct

M. PHILIP FREED
• 'J

for

MAGISTRATE

On the Straight

DEMOCRATIC TICKET
TUES. NOV. 5TH

Vote for

PAT T. TROPIANO

FOR CONSTABLE

On the DEMOCRATIC TICKET

TUES. NOV. 5TH

VOTE FOR

EMANUEL WEINBERG

FOR COUNCIL

On the

DEMOCRATIC TICKET

TUES. NOV. 5TH

Elect

MAX PJEVSKY
FOR CONSTABLE

On the Straight
DEMOCRATIC TICKET

TUES.* NOV. 5TH

Elizabeth, N. J.
Svarbu LDS Trečios 

Apskrities delegatams
LDS kuopų susirinkimai 

įvyksta kitą savaitę. Kuopų 
sekretoriai yra aplaikę iš Ap- 
skities laiškus kviečiant į 
Trečios Apskrities metinę 
konferenciją, kurį turėjo 
įvykti sekmadienį, 17-tą lap
kričio, rusų svetainėje, 408 
Court St., Elizabethport, N. J.

Bet, kuomet dienraščio 
“Laisvės” koncertas nukeltas 
nuo 10-tos dienos lapkričio ik! 
17-tos 'lapkričio, tai Apskri
ties komitetas atkėlė konfe
renciją iš 17-tos lapkričio į 
10-tą dieną lapkričio. Vieta 
ta pati: rusų svetainėje, 408 
Court St., Elizabethport, N. J.

Ir kuomet laiko nėra pa
kartoti laiškais kuopoms apie 
dienos pakeitimą, tai prašo
me kuopų komitetų; Ir išrink
tus delegatus "'įsitėmyti, kad 

' Apskrities'metinė konferenci
ja įvyks 10-tą dieną lapkričio, 
vietoje 17-tos.

Apskr. pirm. A. Matulis

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos susirin

kimas, kaip ir visada, buvo 
skaitlingas. Geriausią ra
portą turėjo draugės mo
terys iš senų drabužių iš
pardavimo. Jos sunkiai ir 
ilgas valandas Praleido prie 
to darbo, bet pasekmes gra
žias turėjo. susirinkimas 
suteikė draugišką pagarbą 
šioms draugėms: O. Vosi- 
lienei, J. Jusienei, H. Kala- 
kauskienei, O. Stankienei, 
L. Ausieji-enei, E. Kanapk- 
kienei, J. Skliutui ir A- Pil
kauskui, kurie joms padėjo.

Šis gražus darbas davė 
gražios paramos mūsų kuo
pai.

D. G. Jusius išrinktas 
Laisvės va j i ninku, nes jis 
nuoširdžiai ir gražiai per 
keletą metų tą prakilnų 
apšvietus darbą mūsų kolo
nijoje atliko. Mes visi di
džiuojamės, kad drg. Ju
sius vėl bus tame darbe.

- Taigi, gerbiami Laisvės 
skaitytojai, čia ir jūsų par
eiga kooperuoti su mūsų 
vajininku. Visada būkit pa
siruošę priduoti jam savo 
Laisvės prenumeratą, nes 
mūsų vajininkas visiems 
Laisvės skaitytojams pa
tarnauja veltui. Mes visi 
žinom, kad be Laisvės gy
venti dabartiniuose laikuo
se, sputniko gadynėje, būtų 
atsilikimas nuo gyvenimo.

J. Skliutas išrinktas Vil
nies prenumeratoms išrink
ti, o J. Jaskevičius — Liau
dies Balso.

Kurie dar neturite pa
starųjų dviejų laikraščių, 
matykite Skliutą ar Jaske- 
vičių- Jie jums patarnaus. 
Turėsite gražių pasiskaity
mų ir daug pasaulinių ži
nių.

Aido choras laiko pamo
kas kas penktadienio vaka
rą, mokosi gražių dainų, 
nes lapkričio 17 d. važiuo
sim j Laisvės metinį kon
certą. Ona Dirvelienė ir

PHILADELPHIA, PA.

Re-Elect

JAMES T. DONNELLY 
for

MAGISTRATE

On the REPUBLICAN TICKET

TUES. NOV. 5TH

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

CUTTERS

Steady work for man/ experienced 
on ladies' beachwear.

QUEEN KNITTING falLLS
2701 N. Broad St.. 5th fl., Phila.

(212-215) 

Jonas Sabaliauskas — mū
sų garsusis duetas — turės 
turtingą dainų repertuarą.

O lapkričio 24 d. dainuo
sime Montello j.

J. M. L.
PHILADELPHIA, PA.

Vote For

ROBERT J. TRACEY
FOR MAGISTRATE

A Friend of the People

On the REPUBLICAN TICKET

TUES. NOV. 5TH

Re-Elect

JOHN F. DALY
MAGISTRATE

Vote REPUBLICAN

TUES. NOV. 5TH

Vote for
OSCAR W. OLSON

FOR CONSTABLE 
On the REPUBLICAN TICKET

Tues., Nov. 5th.
Committee Man for 16 yrs.
10th Ward—6th Division.

Elect

HERBERT R. CAIN
On the 

REPUBLICAN 
Ticket

TUES. NOV. 5TH 
For Clerk of the 

Quarter Session Court.

Protect Inheritance and continue 

pleasant REPUBLICAN 

efficiency by electing 

JOSEPH PATRICK 
GORHAM, Esq.

on the REPUBLICAN ticket 
Nov. 5th, for the

• Office of Register of Wills.

Vote For

LEWIS IANNARELLI

MAGISTRATE 

On the Straight

REPUBLICAN TICKET
TUES. NOV. 5TH

Re-Elect

SAMUEL CLARK, JR.

For 

MAGISTRATE

The People’s Friend

VOTE REPUBLICAN
NOV. 5TH

Crack Down on Crime
Elect

EMIL F. GOLDHABER
For

DISTRICT ATTORNEY

On the
REPUBLICAN TICKET

NOV. 5TH

Vote for 

FOSTER A. DUNLAP
CITY CONTROLLER 

on the 
REPUBLICAN TICKET 

TUES. NOV. 5TH

Elect

CLEMENT J. ZIEGLER

FOR MAGISTRATE

On the REPUBLICAN ticket

TUES., NOV. STH 
1 
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LIETUVIŲ TARPE
Elzbieta Grubienė išvyksta 

j atostogas Argentinon

Elzbieta Grubienė, 
žinomojo tarp lietuvių 
I DS) darbuotojo Jono 
žmona, pasiruošusi 
atostogauti Argentinoje 
nai jau apsirūpino visais rei 
k a 1 i n ga i s dokumentais 
lietu lėktuvui, kuris 
lapkričio 9-ą dieną.

Vyriausias jos kelionės 
tikslas — tenai gyvenantis 
brolis Pranas Baseckas.

Su savo broliu Grubienė 
paskutiniu kartu matėsi apie 
1927 metais, kai ji buvo par- 
vykusi Lietuvon, Po to nebu
vo kada nei galvoti apie vizi
tus. Dabar, kada gražiai už
auginti ir išmokslinti vaikai 
jau gyvena savo šeimose, ji 
įvykdys savo svajonę atlanky
ti brolį ir pamatyti kitą pa
saulio kraštą.’ Sveikatai tar
naujant, jei sąlygos pasirodys 
patogios, Grubienė 
ten pabūti keletą 
šiek tiek pavažinėti, 
pažvelgti ir į patį kraštą, 
jei tam sąlygų neras, tenkin
sią tik atlankymu brolio ii’ 
greičiau grįš namo.

Linkime linksmų atostogų 
ir laimingai sugrįžti.

planuoja 
mėnesių, 

plačiau
o

Spalio (Oct.) 30 d. pasimi
rė Vladislovas Klastauskas, 
\ ienas brolių Klastauskų, su
laukęs senyvo amžiaus.

Jis gyveno: 664 Dowson 
St., Bronx, N. Y. Buvo senas 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas.

šiuos žodžius rašant dar 
nežinota, kada ir kur jį lai
dos.

Liūdesio valandoje reiškia
me nuoširdžią užuojautą jo 
šeimai ir kitiems artimie
siems.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Laimėjimo ir Džiaugsmo
VAKARIENĖ

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

soil, 
ing. 
ery.

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor. Ever
greens, Shrubs, Shade trees Top

fertilizer, sodding and seed- 
Free estimates. Free deliv- 
Open 8 A. M.—7 P. M.
165-30 Union Turnpike 

Flushing, L. I.
JA. 3-4590.

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

Many personal matters are en
trusted to the funeral director. 
When the need arises, this, serv
ice should be chosenl at minimum 
cost.

Air-conditioned Chapels
476—73rd St., Brooklyn, N. Y.

Shore Road 5-4646.

ZIMMER GIFT SHOP 
įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Modemiškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
788 East Tremont Ave., Bronx.

"TR. 2-3665

NewYorto^-^&^ferZlnkH
Paskutinis priminimas

šiandien, lapkričio 2, vi
siems tiesos mylėtojams labai 
svarbu dalyvauti didžiulėje 
sueigoje Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill. Pradžia 7 vai. 
vakare.

šias prakalbas su muzikali- 
1:0 programa ir užkandžiais 
rengia Lietuvių Literatūros 
Draugi jos vietinę apskritis. 
Tai bus tos draugijos ir visų

Cameo teatre galite pamatyti, 
kaip Tarybų Sąjunga planuoja 

pasiristi raketą link menulio

Bet Tauybu Sąjunga tuo- 
nepasitenkina — tarybi- 
mokslininkai turi dides- 
planus — jie nori pasiųs-

Visi dabar kalba apie tary
binį dirbtinį žemės palydovą, 
taip vadinamą Sputniką, ku
lis dar vis sukasi aplink že
mę, 
mi 
niai 
nius
ti raketą link mėnulio.

Jeigu norite žinoti smulk
menas, kaip maždaug tas bus 
padaryta, nueikite į Cameo 
teatrą (44th St. ir 8th Avė. 
Manhattane), kur dabar ro
domas spalvuotas filmas “Ra
keta link mėnulio”. Tai fil
mas, kuris ryškiai atvaizduo
ja, kaip tas bus padaryta, 
kaip tarpplanetinės raketos 
nukels link mėnulio mažą 
tanką, kuris ten filmuos, tele- 
vizuos ir kitaip rekorduos ir 
perduos žemei informaciją...

Tas filmas jau ne.kuris lai
kas atgal buvo rodytas Tary
bų 1 Sąjungoje. Užsieniečiai, 
mokslininkai, kurie jį matė, 
sakė, J<ad tai verčiau fantazi
ja,, bet dabar, kuomet Sputni- 
kas paleistas, ir tas filmas jau1 
imamas rimtai.

Filmas apie keliones į mė
nulį Cameo teatre sudaro tik 
dalį programos, nes taipgi ro
domas pilno ilgio komiškas

KERN’S STUDIO , 
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture. 
Copies and Reproductions 

Photostats 
82-09—31st Ave 
Long Island City 

AS. 4-0986

1

THE NASSAU FUR CO.
Padarykite jai dovaną gražius 
kailinius. Kokybė pati geriausia, 
kainos žemos.

Jūsų Senus Kailinius 
Ištaisome Kaip Naujus 

Palyginus mūsų kokybę ir kainas, 
jūs matysite skirtumą.

650 Manhattan Avo.
Brooklyn, N. Y. EV. 3.-1880.

RAPPAPORT’S 
RESTAURANT

Viskas šviežiai pagaminta. 
Pieniški ir daržoviški valgiai. 
Pigiai kainuoja. Atsiveskite visą 
šeimą, bus banketas už prieina
mą kainą. *

93—2nd Avė., N. Y. C.
Tarpe-5th ir 6th Avės.

GR. 7-9888.

civilinių teisių gynėjų laimėji
mo vakaras. <

Kalbėtojai apibūdins, kaip 
ši apšvietos ir kultūros drau
gija buvo įtraukta j “subver- 
syvių” sąrašą ir kaip mes 
prieš tai kovodami laimėjo
me.

Rengėjai kviečia visus ir vi
sas laiku ateiti j sueigą.

LLD narys

'."M > 
fl mas “Karnivalas Maskvo
je” ir dokumentihiS filmas 
apie ekspediciją Arktiką.j > •’

Apvogė turtingą kleboniją '

Jaunuoliai P. DiCicco ir 
Mrs. Doris Quinones areštuo
ti ir kaltinami apiplėšimu 
Holy Cross bažnyčios kleboni
jos, iš kurios jie išnešė pini
gais $3,200, valdžios bonų už 
$40,000 ir 13 bankinių! kny
gučių 
Tai

su $150,000 , depozito, 
didžiulė turto krūva.

Polka time
Mayor Robert 

will be Guest of Honor at the 
“POLKA TIME U.S.A.” 55th 
Annual Ball, sponsored by 
the Polish American Hi-Hat- 
ters Ass’n and the Moniuszko 
Singing Society of Brooklyn 
in the Grand Ballroom of 
Prospect Hall, 263 Prospect 
Avenue, Brooklyn, N. Y. on 
Saturday Evening Novmber 
2nd., 1957.

The proceeds Will be. used 
by the sponsoring organiza
tions for ^charitable, educa
tional and , youth .activities.

F. Wagner

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y. ,

LDS 46 kp. susirinkimas įvykis 
lapkričio 6 d., 7:30 v., v^,;. ĮJbėęty 
Auditorium, 110-06 Ątiantįc Avė., 
Richmond Hill. Viši nariai dalyt 
vaukite, reikia išrinkti delegatus' j 
LDS 3 Apskr. konferenciją ir j 
Liet. Namo B-včs suvažiavimą. - Val
dyba. (214-215)

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

tojai. Neimkite šansų su savo 
rakandais. Perktausto lokaliniai 
ir į kitas valstijas. Kainos pri
einamos. Mūsų obalsis. — Manda
gumas.

15-02 — 122n<l Street 
College Point, N. Y.

FL. 8-2051

SIŲSKITE GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS KALĖDOMS

A

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave.,1 Brooklyn 16, N. Y. 

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-648S

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjung^, IJa’tvfiją/ Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitų ir garantuotu pristatymų, yrą :
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

✓. 4 - , • -
Mūsų firrha taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti

nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite ‘'pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, iškaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAK1ETUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. Y.

ORCHARD 4-1540

VILLAGE GROVE
Patarnaujame vestuvėms, bąn 

ketams, susirinkimams, ir tt.
Turime Dvi Sales 

Pietus duodame kasdien ir 
sekmadieniais.

Puiki vieta atsivesti Šeimą.
182-20 14th Ave., College Pt., N Y.

FL. 9-8971.

Šnipniejęs prieš komunistus tik 
vieną dieną—ir gavo net $2,800
Washingtone, kur vyksta 

senatiniai tyrinėjimai, tūlas 
Mike Katz prisipažino, kad 
jis gavo net $2,800 už vienos 
dienos šnipinėjimą prieš ko
munistus Brooklyne. Tuo lai
ku Englender matracų fabri
ke unija bandė susiorgani
zuoti. Kad pastoti ^unijai ke
lią, savininkas atsikreipė į 
Sheffermano “darbo santy
kių” firmą. Tai firma, kuri, 
kaip ir kitos, tos veislės fir
mos, sakosi padedanti fabri
kantams “tVarkti santykius su 
darbihinkaiš”, bet j faktinai 
yra ne kas kitas, kaip streik- 
laužiavimo ir anti - unijinės 
veiklos agentūra.

Sheffermąnas ^pasiuntė Kat- 
zą, kilusį iš San Francisco ar

Po miestą pasidairius
Miesto apšvietos taryba sa

ko, kąd planuojama pastaty
ti 60 naujų mokyklų. Mokyk
los bus taip statomos, kad ne 
tik palengvinti susikimšimą, 
bet ir padėti rasinei integra
cijai mokyklose.

Pieno streikas ketvirtadie
nį buvo išvengtas. Išvežioto- 
jai laimėjo mažą algos pakė
limą, bet kompanijos tą išims 
iš vartotojų kišenės — pieno 
kvortos kaina pakils ant vie
no cento.

“Times” neseniai atspaus
dino priešrinkijninį garsinimą, 
kurį įdėjo Socialist Labor 
Party, mažiukė kairi grupelė, 
kuri leidžia savaitraštį “The 
People”. Tai partija, kuri yra 
socialistini ai - sindikalistinė, 
viena seniausių Amerikos kai
rių grupių, bet turinti labai 
mažai įtakos; ”’•*

PARDAVIMAI -L 
‘ Pafčįd u o d a skalbiamoji 

masina —washing machine. 
^Įinąį gerose ys^lygosęr kaip 
nauja. Kaina labai žema, nes 
noriu greit parduoti. šaukite: 
TAV. 7-9211. '

(211—215)

Daug asmeniškų reikalų yra 
pavesta ,laidotuvių direktoriui. 
Mūsų įstaigos bardas yra užtik-, 
rinimas jums tinkamo, paprasto 
ir gražaus asmeniško patamayi- 
njo' Žema kaina. Oru . vėdinama 
koplyčia.

YONKERS FUNERAL 
HOME

267 So. Broadway, -Yonkers, N. Y. 
YO. 8-0798. — YO. 5-8082

Puikius Pietus Gausite
THE ftOCK HOUSE

Atdara nuo 12 v. dieną—12 v. v.
Pietūs duodami, 12 dieną—9 v. v.

1205 Warbutton Ave., Yonkers, 
! Dėl užsakymų vietų— 

GreOrtJeaf 6-0013 
Uždara,pirmadieniais.

ba ten gyvenusį, kad jis sto- 
. vėtųi prie Englenderio fabriko 

ir stebėtų, ar tame fabrike tik 
nedirba “Vakarų pakraščio 
komunistai”. Kodėl “Vakarų 
pakraščio”, nežinia. Ir už tą

■ dieną Katz gavęs net $2,800, 
kas 1 yra maždaug vidutinė 
darbininko alga į metus...

Yra įtarimo, kad Katz atli-
■ ko Sheffermano firmai ir kitų 

darbelių, bet jis teigia, kad
• tai buvo tik tas vienos dienos
• darbas.
i Vienaip ar kitaip,
i sineji'muose ryškiai

;nors senatoriai to ir
kaip streiklaužiavimo
ir bosai kovoja prieš darbo 
unijas, naudodami anti-komu- 
nistines skraistes.

apklau- 
iškyla, 
nenori, 
firmos

Pilno puslapio garsinimas 
“Times’e” kainuoja labai 
dau’g — tūkstančius dolerių. 
Ta grupelė nemenkai pasi
spaudę, kad Įdėti toki garsi
nimą.

JOHNNY LUCCI
Televizijų' ir Radijų Pataisymai. 

9 ĖkSpertiški technikai patarnau
ti jums n>uo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Nėapsivilsite. Mūsų firma pati
kima.
810 Forest Ave., kamp. Broadway

W. Brighton, S. I. 
Gibraltar 8- 1515.

EMMA HAUFFE
(Gėlės)

Per daugelį metų vien tik ge
riausios rūšies. Ateikite, persitik
rinkite

67-44 Metropolitan Avė.
Maspeth, L. I.
HE, 3-9444

Naudokitės, mūšų gražiomis kop
lyčiomis. Šermeriys už prieina
mą kainą. Leiskite laidotuvių 
direktoriui vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

43-10 80th Ave, Long Island City 
AStoria 8-2111

BEHAN’S
BAR & RESTAURANT

127th St. & E. River
College Pt., N. Y.

Dabar turime šutintų klemsų, 
įvairių žuvų, steak'ų ir kitos mė
sos. Galite užsiregistruoti datas 
iš ariksto vestuvėms, parems ir 
t. t. '
Nuolaida organiz.—Vynų, Likerių

FL. 9-9268.
..........į........... i......... ..........................

Many personal matters are en
trusted to th<> funeral director, 
when the need arises. Always 
superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orofino

911—2nd Ave., N. Y. C.
; Plaza 8-6878

800 E. 104th St., N. Y. C.
LE. 4-0550.

CHAIR $4 — SOFA $8
BOTTOMS REBUILT 

LIKE NEW
10 Yr. Guarantee.

New Heavy Webbing 
Springs Interlocked 
Dust Proof Lining

Chair Cushion Rebuilt $5 
Foam rubber cushions all sizes 
Furniture Expertly Shampooed 

TU. 2-5927 
—All Boros— 

OX. 7-5895

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parėms Tortais-Cakes 
Skanūs lee Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite 

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SH. 8-0508

Susitikite su senais draugais pas
H. FLESSEL
(buvę Eifel’s) 

Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms, 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-8901. . 

Businessmen's Lunch Served 
12 to 2

119th St. & 14th Rd. 
College Pt., N. Y. 

įsteigta 1872.

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)

HELP WANTED-MALE

pataisymams Vyras, Su auto. Ahel- 
n'as taisymas, dailydė, cemento, 
plesteravimas. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

CY. 3-6969.

TRUCKS

International. Tandem Dump 
Trucks (3), 1955; 10-yr. Heavy duty 
bodies, 3 speed transmission's, full 
air brakes, good tires. A-l cond. 
Will sell at price below % the cost. 
Will finance. Days. Gregory* 8-2751. 
Sat-Sun. or eves. PR.8-1181.

(214-218)

MISC. ADS

TELEVISION
Kodėl jums reikia vaižuoti į N. 

Y. ar N. J. pirkti Televiziją, šal
dytuvus, Hi-Fi, skalbyklas, kuomet 
galite gauti su taupinimu pas NEW 
DORP T. V. & APPLIANCES, 86 
New Dorp Plaza, New Dorp, Staten 
Island. Turime antrarankių TV se
tų, kaip nauji, 1 m. garantija. EL. 
1-1914

THE BASILE 
ROOFING CO.

Roofing Contractors since 1911. 
Also Slag, Gravel, Asbestos, Flat 
Tile Roofs, Water and Damp 
Proofing. Roof Insulation, etc. 
Low prices. Time payments.

37-16 Ditmars Blvd.
L. I. City, N. Y.

AS. 8-2692.

STEINWAY BRAUHALL
28-26 Steinway St., Astoria, L. I.

RA. 8-9780
Vokiški ir Amerikoniški valgiai. 

Importuotas vokiškas alus ir vy
nas. Sekmadieniais pietūs šei
mynoms. $2 ir viršaus. Specialūs 
kainos vaikams.

S. Reiter, sav.

JŪSŲ VEDYBOS. 'Tai turėtų 
gauti pilną, gerą prižiūrėjimą 
reikale fotografijų. Leiskite mū
sų profesionališkom kamerom tai 
atlikti, turėsite puikių atminčiai 
paveikslą. Mes maloniai išaiš
kinsime visą mūsų vedybinių 
paveikslų patarnavimą.

AL VICTOR
Photo Studio 

150-11 14th Avė. 
Whitestone, N. Y. IN. 1-2881. 
Nuolaida su šiuo garsinimu.

Valgykite
Pačiam Viduje Chinatown 

JOY YOUNG 
RESTAURANT

Kinietiški valgiai, už prieina
mas kainas. Orientališka atmos
fera, oru vėdinama. Atdara nuo 
11 v. r. iki 2 v. r. Puiki vieta 
atsivest šeimą. Yra baras.

65 Mott St., N. Y. C.
WO. 4-8034 — BE. 8-9404

^MATTHEW A. 
BUYUS

:: (BUYAUSKAS) ;;

:: laidotuvių :
• DIREKTORIUS !

*oc**oo*

: • 426 Lafayette St. ::
1 I ! I. « '

Newark 5, N. J.
:: MArket 2-5172

TRAVELERS INN
Travelers Motel at LaGuardia
* Kontinentališka Virtuvė
* Moderniškos Kainos
* Luksusinis Baras
* Pagarsėję Steak’ais
* Brook Trout—L. I. Antienos

—Muzika Savaitgaliais— 
Rezervacijoms skambinkit 

Mr. Šimon
DEFENDER 5-1200
94-00 Ditmars Blvd.

Jackson Heights

Daug asmeniškų reikalų yra pa
vesta laidotuvių direktoriui. Nau
dokitės mūsų oru vėdinamomis 
koplyčiomis.

STEPHEN FUNERAL 
HOME

Stephen V. Oddo, lie. 
188-18 Cross Bay Blvd. Ozone Pk.

VI. 3-9268
2601 Pitkin Ave.

Brooklyn. AP. 7-8340

4pu«I. Laiivė (Liberty) Seštad., lapkrieio (Nov > 2 „g/

BUSINESS OPPORTUNITIES

Elmhurst. Cor. Store. 83-20 B’way^ 
(čor. Dongan Ave.). 26x30 pluL • 
basement. Busy spot. Bus stop at 
door. 30 yrs. as stationery store,, 
opp. new 200 lam. apts. Close to ■ 
Targe bldg, compl. Suitable drug 
store, etc. Reasonable. Imm. pos
session. Owner. CH. 4-4373.

(214-218)

GROSERNft-DELIKATESSEN 
pardavimui. Geros jeigos. Gyva apy
linkė. Arti mokyklų. Geras alaus 
biznis. 4 kambariai užpakalyj. 
Renda $125 į mėnesį. Puiki proga 
porai. TK. 6-4129.

(2-14-216)

Valymo ir Taisymo Krautuvė.
Pleasant Ave., N. Y. C. Gera vieta, 
įsteigta 25 m. Savininkas parduoda 
iš priežasties nesveikavimo. Puiki 
proga. Kaina prieinama.

LE. 4-0472. )
(212-218)’

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

(212-216)

Westchester, N. Y. Dobbs Ferry. 
Italų-Amerik. delikatessen. įsteigta 
2 m. Puikus bizrtis, jeigos $1,000 į 
savaitę, renda $90. 2\'-z m. iki lease 
išsibaigs. Kaina prieinama. Tinka
ma porai. DO. 3-4100.

<212-216)

BROOKLYN. Luncheonette, So
da Fountain. Dabar daro $500 į 
savaitę. 6 dienos (uždaras šešt.). 
Renda $70. 4 kamb. apt. tuoj uži
mamas. Puiki proga porai. KairA 
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)

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

MALE and FEMALE 
---------------------------;-------------

JU§T yO INFORM YOU. Our - - 
season is in full swing. We havę’ 
num. hsehold help for irnmediath 
placement such as cooks,. chamber
maids, waitresses. Houseworkers 
sleep in or out. Nurses and Gover
nesses, UNITED AGENCY, 7 E. 
59th St. Plaza 5-6700.

INSURANCE

PLANNED INSURANCE 
At a Saving 

Call for Free Survey 
Get the best for less.
WETLESF.N AGENCY 

826 Forrest Ave., Staten Island. 
GI. 8-1545.

BEAL ESTATE

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

Mūrinis namas, split level. Kai
na $37,000. Nužeminta iki $27,5ą. 
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 Avė. 
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)

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

HOLLIS 5-0801 ' "
(212-221)

BROOKLYN. 4th Ave., 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)

MATYKITE ŠITĄ STUBĄ! Mas
sapequa. 4 miegrūmiai, split, 
vonias, skiepas, garadžius, poilsio 
kambarys. 60x185. Didelė virtu
vė, priedų. $17,990. PY. 8-2211.

Užrašykite Laisvę savo draugui ’
- Z




