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.KRISLAI
Skurdą be pateisinimo!
Skola — ne rona.
GįAfos akys!
Gražiai išgarsino.
Visų “vaduotoju” 

susmukimas.
Rašo A. Bimba

Prieš keletą dienu Brookly- 
no Williamsburg© gaisre su-! 
pleškėjo viena visa pirertori- į 
kiečiu šeima iš penkių narių. .

Baisi ir žiauri nelaimėr i 
šeima gyveno “nuo patapo j 
metų’’ statytame lauže.. Gy- j 
veno ne iš gero, o iš prievai- j 
tos. Tik tokią nuomą te pa j ė- i 

užmokėti!
fCur pateisinimas tokiam 

skurdui ? Nesiranda jokio.
šitie penki be laiko ir be 

reikalo žuvusių žmonių lavo
nai turėtų bent jau amžinai 
sugėdinti New Yorko valdo
vus, kurie toleruoja tokią pa
dėti.

Lenkai ir vėl ieško Ameri
koje paskolos — šiuo tarpu 
labai didelės, net trijų šimtų 
milijonų dolerių.

Aišku, kad tam yra reika
las. Bet, kaip žmonės sako, 
‘•skola — ne rona, neužgis”. 
Ją reikės atiduoti su palūka
nomis.
z4Ar nebūtų sveikiau socialis

tiniam kraštui ieškoti išeities 
be lindimo į Amerikos kapita
lo! kišenę?

Visiškai neseniai kanadiš- 
kis Kardelis savo “Nepriklau
somoje Lietuvoje” nusiplovė 
rankas nuo Lietuvos: nei jis, 
r.ei jo kamarotai nė nebegal
voja apie grįžimą Lietuvon. 
Jie čia, Kanadoje ir Jungtinė
se Valstijose, susiradę rojų. 
Piktai, Įtūžusiai išplūdo tuos, 
kurie juos kviečia arba ragi
na grįžti Lietuvon.

Man net širdį suskaudėjo. 
Sakau: kardelinių pabėgėlių 
patriotizmas subliūško prieš 
kanadiškį dolerį.

į Beje, pastebėjau, kad da
bar J. Kardelis savo laikraš
tyje dalimis spausdina rašyto
jo V. Mykolaičio - Putino 
“Sukilėlius”. Veikiausia bus 
pasiėmęs iš Laisvės.

Kardelis turi nepaprastai 
geras akis. Juk ne kartą jis 
yra išplūdęs visus rašytojus, 
kurie su juo nebėgo iš Lietu
vos pas Hitlerį. Sakė, kad tie 
rašytojai yra “išgamos” ir dar 
kitokį". Na, o dabar vieno iš 
tų rašytojų kūrinį, sukurtą 
Tarybinėje Lietuvoje, spaus
dina savo laikraštyje!

Mykolaičio - Putino “Suki
lėliai” yra vienas iš gražiau
sių grožinės literatūros kūri
mų visoje lietuvių tautos gro- 
zthės literatūros istorijoje. 
f Ar ką nors panašaus galėjo 
sukurti, ar sukūrė tie, kurie 
susižavėjo hitlerizmu ir pabė
go iš Lietuvos? Ne, negalėjo 
sukurti!

Jeigu Kardelis būtų vyras, 
kaip pridera, šitą tiesą turėtų 
storai pabrėžti. Deja, jis apie 
tai tyli. Naudojasi tarybine li
teratūra, o tarybinius rašyto
jus šmeižia.

Tarybų Sąjungos oficialus 
valdžios organas “Izvcstijos” 
išleido, ryšium su minėjimu 
Spalio revoliucijos 40ųjų me
dinių, specialų numerį (Nr. 
229), pašvęstą žinioms apie

4-tame puslapyje

Vėliausios

Pasaulio 
naujienos

Paryžius. — Socialistų 
partija pritaria radikal-so- 
cialisto Gaillard programai. 
Atrodo, kad jis gali tapti 
premjeru.

Budapeštas. —- Vengrija 
panaikino specialius teis
mus, kurie teisė buvusio su
kilimo dalyvius. Nuo dabar 
nusikaltusieji bus teisia
mi reguliariuose teismuose.

Maskva. — Ryšium su re
voliucijos minėjimu skelbia
ma plati amnestija.

Lisabonas. — Portugali
joje įvyko parlamentiniai 
rinkimai. Pažangioms par
tijoms neleista išstatyti sa
vo kandidatus. Diktato
riaus Salazaro partija, kaip 
tikėtasi, laimėjo.

“Damka”-“Kudriavka”, 
arba “Lemončik” . . .
New Yorkas. — Ameri

kos spauda rašė, kad šuo, 
kuris keliauja su didžiuoju 
tarybiniu satelitu, yra kalė 
“Damka”. Tarybinė amba
sada Londone sako, kad šuo 
yra “Lemončik”. Maskvos 
radijas sako, kad šuo turi 
gerus šansus pasiekti že
mę gyvas.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Pirmas šaldytuvinis 
laivas jau baigtas

Klaipėda. — Klaipėdos 
laivų statyba apskriejo 
džiugi žinia: penktojo sky
riaus statybininkų 'kolekty
vas, kuriame dirba daugiau
sia jaunimas, viena diena 
anksčiau, negu buvo įsipa
reigojęs, užbaigė montavi
mo darbus naujai statoma
me šaldytuviniame-refri- 
žeratoriniame žvejybos lai
ve.

Jaunieji laivų statytojai, 
pradėję eiti darbo sargybą 
Spalio garbei, įsipareigojo 
pastatyti laivą ir perduoti 
jį užsakytojui šventės išva
karėse. Įmonės komjaunuo
liai laivo statybą ėmėsi še
fuoti. Visuose skyriuose ir 
gamybos baruose sudaryti 
komjaunimo kontroliniai 
postai, kurie tikrina, kad 
aiku ir gerai būtų atlikti 

visi statybos darbai. Sta
tyklos komjaunuolių pasiū
lymu laivui suteiktas “Lie
tuvos komjaunuolio” var
das. _

Laivo statyba jau baigia
ma. Šiomis dienomis, meist
ro Jakovenko vadovaujama, 
statytojų grupė pradėjo į- 
rengti patalpas, tikrinti 
vamzdžių įrenginius, atlie
ka pirminį laivo dažymą.

Po ‘ keliolikos dienų pir
masis Klaipėdos laivų sta
tykloje pastatytas refriže- 
ratorinis žvejybos laivas 
bus nuleistas į vandenį.

Antras dirbtinis žemės palydovas šešis 
kartus sunkesnis negu pirmasis, skrieja 
1,056 myliu aukštumoje; šuo jame gyvas

A

Maskva. — Pirmhs dirb
tinis žemės palydovas, tapęs 
žinomu pasaulyje kaip 
Sputnik as (pagal rusišką 
žodį bendrakeleivį) jau 
mažas dalykas palyginant 
su antruoju: Tarybų Sąjun
ga dabar paleido efdvėn 
antrą dirbtinį žemės paly
dovą. Šis yra apie šešis kar
tus sunkesnis, negu pirma
sis ir sveria apie pusę to
nos. Be to, jis keliauja daug 
didesniame aukštyje, negu 
pirmasis palidovas.— pra
nešta, kad jo* orbita yra 
1,056 mylios virš žemės. 
Spėjama, kad jo aukštis 
garantuoja, jog žemės trau
kiamas niekad nepakeis jo 
orbitos, nes jis pertoli nuo 
to traukimo pajėgumo cen
tro, ir jis skrįs amžiais ap-

Bevan as sako, 
kad sulaikys 
sprogdinimus

New Yorkas. — Kaires
niųjų darbiečių lyderis Be- 
vanas, kuris dabar vieši A- 
merikoje, kalbėjo per “Face 
the Nation” radijo-televizi- 
jos programą. Bevanas sa
kė, kad kuomet jis taps už
sienio reikalų ministru a- 
teisiančioje darbiečių val
džioje, jis sulaikys hidro
geninius bandymus. Kaip 
žinia, darbiečiai tikisi lai
mėti parlamentinius rinki
mus Britanijoje, kada jie 
neateitų, o Bevanas tada 
numatomas užsienio reika
lų ministru.

Bevanas taipgi sakė, kad 
jis veiktų už Liaudies Kini
jos pripažinimą ir už Arti
mųjų Rytų taiką bendra
darbiavime su Tarybų Są
junga. Klaustas, ką jis gal
voja apie Eisenhowerio 
doktriną Artimuose Rytuo
se, Bevanas sakė, kad jis 
nemano, jog ta "doktrina 
prisideda prie taikos. Jis 
sakė, kad “Cadilacs auto
mobiliai, negali būti labiau 
popliariški negu Rolls Roy
ce automobiliai’*. Jis tuomi 
sakė, kad Amerikos impe
rializmas negali būti mie
liau ' priimtas Artimuose 
Rytuose, negu buvo Brita
nijos”.

Chicago. — Harvardo u- 
niversiteto profesorius De
Witt sako, kad Tarybų Są
junga turi ne tik daugiau 
inžinierių ir techniškų stu
dentų, bet jie yra geriau 
lavinti, pąsiekę aukštesnius 
mokslo laipsnius.

Alžyras. — Prancūzai 
skelbia, kad per praeito sa
vaitgalio 24 valandų laiko
tarpį jie nušovė 65 alžyrie- 
čius-nacioalistus.

link žemę, panašiai kaip 
tikras palydovas — mėnu
lis.

Šis naujasis satelitas tu
ri daug daugiau instru
mentų, negu turi pirmas 
Sputinikas — jame ne tik 
radijo siųstuvai, bet viso- 
kiausieji aparatai Rentgeno 
spinduliams matuoti, saulės 
ultra-violetiniams spindu
liams rekorduoti ir t. t. Be 
to, jame keliauja ir gyvas 
sutvėrimas — šunytis. Jis 
uždarytas tam tikrame vie
nete. Jau pranešta, kad šu
nytis pasekmingai pergyve
no raketos kelionę į didįjį 
aukštį ir dabar sveikas ke
liauja sau su dirbtinu sate
litu. Jis dėvi tam tikrą 
“erdvės kostiumą” ir ten 
turi koncentruoto maisto. 
Tam tikri instrumentai re- 
korduoja jo pulsą, kvėpa- 

’vimą ir bendrai jo fizinę 
būklę erdvės sąlygose.

Šuo pasiųstas su dirbti
nu satelitu, kad surasti, 
kaip žemes traukimo stoka 
atsiliepia į gyvus sutvėri
mus. Dabar jau nėra abe
jonės, kad sekantis žingsnis 
turės būti žmogaus pasiun
timas su panašiu satelitu.

(Britanijoje, Amerikoje 
ir eilėje kitų šalių gyvu
lių “mylėtojų” organizaci
jos jau kelia protęstus prieš 
šuns vartojimą. Tos orga
nizacijos paprastai protes
tuoja ir prieš visokių gyvių 
vartojimą įvairiose šalyse 
medicinos bandymams.) 

G. Žukovas jau oficialiai 
pasmerktas; jis pašalintas 
iš partijos svarbių postų

Buvęs apgynos misnistras smerkiamas kaip asmens 
kulto kėlėjas ir partines darbuotės trukdytojas

Maskva. — Praeitą sa- I pie Žukovą primena, kad jis 
vaitgalį buvęs apgynos mi-1 už užsitarnavimus kare pa- 
nistras maršalas Žukovas 1 darytas maršalu, apdova- 
tapo oficialiai pasmerktas j notas aukščiausiais šalies 
ir pašalintas iš aukštos par- ordinais ir medaliais ir 
tinęs vadovybės — iš Ko-J taipgi jam patikėtos aukš- 
munistų partijos centralinio
komiteto ir iš to komiteto 
prezidiumo. K. P. išleido į 
pareiškimą, kad maršalas, 
Žukovas buvo pradėjęs vys
tyti asmenybės kultą apie 
save, kad jis perdaug pa
brėžė savo asmeninę rolę 
kare, kad jis perdėtai vaiz
davo save vieninteliu didvy
riu ir taipgi kliudė partinei 
darbuotei karinėse pajėgo
se. J

“Pravda” sako, kad mar
šalas Žukovas partijos cent
ro komiteto posėdyje pri
sipažino, kad jis darė klai
das. Jis sakė, kad esmėje 
sutinka su kaltinimais^ ku
rie prieš jį daromi. Pasaky
mas, kad jis esmėje sutin
ka, reiškia, kad nesutinka 
su visais.

Partijos pareiškimas a-

Tarybiniai mokslininkai 
dar nepadavė smulkmenų, 
bet jie duoda suprasti, kad 
bus bandyta šunį atgauti 
gyvą. Gali būti, kad tam 
tikru laiku kapsulė, kurio
je jis uždarytas satelite, 
nuo satelito atsiskirs ir pas
kui tam tikru parašutu nu
sileis, ar kaip nors panašiai.

Naujojo satelito paleidi
mas iššaukė dar didesnę 
sensaciją, negu pirmojo. 
Manoma, kad dabartinis sa
telitas nėra apvalus, o ci- 
linderinės formos, gal net 
50 pėdų ilgio. Moksl- 
ninkai visame pasaulyje 
reiškė savo nuostabą, kai 
buvo iššautas pirmasis — 
ir dar labiau stebisi, kaip 
yra iššautas dabartinis.

New Yorkas. — Ameri
kos mokslininkai spėlioja, 
kan antrasis dirbtinis tary
binis satelitas yra pati ra
keta, tai yra, paskutinė ra
ketos stadija. Sakoma, kad 
raketos pasiuntimas į mė
nulį dabar’ jaū tikrai gali
mas dalykas. Net yra nuo
monių, kad Tarybų Sąjun
ga pasiųs raketą į mėnulį 
dar šią savaitę, gal sutam
pant su Spalio Revoliucijos 
sukaktimi šį ketvirtadienį.

Didžiausias orlaivis
IŠ Maskvos pranešama a- 

pie naujus tarybinės techni
kos atsiekimus. Ten dabar 
paskelbta, kad turi naują 
keturmotorinį sprausminį 
(jet) orlaivį, kuriuomi gali 

tos vadovo vietos partijoje 
ir vyriausybėje. Bet Žuko
vas, sakoma pranešime, pra
dėjo nesiskaityti su partija, 
nedakainavo politinio auk
lėjimo karinėse pajėgose ir 
pradėjo linkti į asmens kul
tą, apsisupo asmeneninių 
gerbė jų-pritarėjų rateliais 
ir t. t.

“Pravdoje” pasirodė mar
šalo Konevo straipsnis, ku
riame jis kaltina Žukovą 
tam tikrose klaidose kaip 
karinis vadovas. - Konevas 
sako, kad Žukovas kartu su 
Stalinu buvo atsakomingi 
už nepilną prisirengimą 
prieš nacinį užpuolimą. Ko
nevo straipsnis parašytas 
gan griežtai kritišku tonu 
prieš Žukovą.

Žukovas dabar gaus men
kesnę karinę tarnybą. 

keliauti 120 keleivių. Tai di
džiausias ir greičiausias ke
leivinis orlaivis pasaulyje. 
120 keleivių jame gali ke
liauti per 10 vai. iš Mask
vos į New Yorką. Trumpes
nėse kelionėse jame gali 
keliauti iki 200 keleivių. 
Orlaivis turi du keltuvus 
(eleveiterius), restoraną, 
kuriame gali susėsti 40 ke
leiviu.

Taipgi paskelbta, kad 
Kamčatkos pusiasalyje Si
bire Tarybų Sąjunga pa
statė stotį, kuri naudoja 
elektrinei jėgai ugniakal- 
nio-vulkano energiją.

Per artimiausias kelias 
dienas bus pranešta, sako
ma, apie kitus naujus atsie
kimus technikoje.

NAACP vadai 
buvo suimti, 

bet paleisti
Little Rock. — Vietinė 

policija suėmė Arkanso 
NAACP pirmininkę Daisy 
Bates ir5 vietinio skriaus 
pirmininką pastorių J. C. 
Crenchaw. Kaip žinia, Lit
tle Rock miestas pravedė 
įstatymą, kuris reikalauja, 
kad NAACP pristatytų sa
vo narių sąrašus, ką ši or
ganizacija atsisakė pada
ryti.

Dviejų atsakingų NAA
CP vadovų suėmimas iš
šaukė daug protestų visoje 
šalyje, kas paveikė Little 
Rock pareigūnus. Jie išlei
do juodu po palyginamai 
žemomis kaucijomis — po 
$300. Tad Bates ir Cren
chaw dabar yra laisvi, bet 
jie bus traukiami teisman.

Damaskas. — Sirijos val
džia paskelbė, kad būtų 
klaida manyt, jog karo pa
jus jau pranyko. Turkija, 
sako Sirijos valdžia, dar vis 
rengiasi agresijai.

Washingtonas. — Kon
gresiniai vadai reikalauja 
iš Eisenhowerio, kad jis pa
skirtų specialų aukštą pa
reigūną, kuris rūpintųsi 
kad mes žūt-būt pavytume 
Sovietus satelitų srityje.

Melbourne. — Australijos 
radijas sako, kad antrasis 
Sputnikas jau buvo mato
mas virš Autralijos nuoga 
akimi. ♦

Romia. — Lecioje mirė 
Giuseppe Di Vittario, Itali
jos kairiųjų unijų vadas. 
Jis turėjo 65 metus am
žiaus.

Jungtines Tautos. —Ame
rikos delegatas Lodge pa
minėjo Vengrijos sukilimo 
metines pareiškimu, ! kad 
“Viltis dar nemirė”.

Mao jau 
Maskvoje

Maskva. — Į Maskvą ren
kasi daug žymių svečių iš 
viso pasaulio kampų, kad 
dalyvauti Spalio revoliuci
jos sukaktuvių minėjime. 
Jau avyko žymiausias už
sienio svečias — Kinijos 
Mao Tse-tungas. Aerodro
me jį sutiko Chruščiovas, 
Bulganinas, Vorošilovas ir 
kiti TSRS vadai. Mao pasa
kė trumpą kalbą apie ne
palaužiamus ryšius tarp 
abiejų didžiųjų socialistinių 
šalių. <c.

Į Maskvą atvyksta visų 
socialistinių šalių valstybių 
galvos — įskaitant Lenki
jos Cyrankevičių ir PPR 
sekretorių Gomulką. Iš Ju
goslavijos, kaip jau buvo 
pranešta, atvyksta Kardelis 
ir Rankovičas. Iš Vakarų 
Europos atvyksta Thore- 
zas, Togliatti, Pollit ir eile 
kitu komunistu vadu. Jau 
atvyko Egipto apgynos mi
nistras Ameras, svarbi de
legacija iš Indonezijos ir 
t. t.

I

Maskva jau gyvena 
šventadieniškoje nuotaiko
je, i

(Paryžiaus laikraščiai 
praneša, kad Molotovas, 
kuris dabar yra Sovietų 
ambasadorius Mongolijoje, 
irgi atvyksta Maskvon, kad 
dalyvauti iškilmėse. Jis ra
sis specialėje platformoje 
su senais bolševikais, revo
liucijos dalyviais. Malenko
vas ir Raganovičius irgi at
vyks, sakoma.)

Darbo unijų 
kovos lauke
Pitts burgh as. — Jau tre

čia savaitė, kaip streikuoja 
2,100 autobusų šoferių ir 
garažų mechanikų Pitts
burgh Railway kompanijo
je. Darbininkai reikalauja 
36 centų algos pakėlimo per 
valandą. Kompanija siūlo 
tik 16 centų.

Chicago. — Geležinkelie
čių unijos sako, kad nedar
bas geležinkeliuose darosi 
vis aršesnis. Illinois Cent
ral paskelbė, kad paleis 
iš darbo 1,500 geležinkelie
čiu, v

New Yorkas. — Krautu
vių darbininkų unijos loka- 
las 1-S, turįs 8,000 narių, 
reikalauja iš Macy’s, kad ši 
firma nutrauktų ryšius su 
streiklaužiška Sheffermano 
agentūra. Ta agentūra yra 
Macy’s “patarėja”.

New Yorkas. — Turėda
mas 51 metus amžiaus mirė 
Jack Lawrenson, buvęs •jū
rininkų unijos (NMU) pa
reigūnas, vienas tos unijos 
steigėjų. Jis buvo tos uni
jos kairaus sparno žmogus. 
1951 m. jis tapo pašalintas 
iš unijos tarnybos ir dirbo 
eiliniu kroviku.
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K via pramonė, kyla kultūra, 
gerėja liaudies gyvenimas

Minint Spalio revoliucijos keturiasdešimtąsias— 
ištraukos iš Marksizmo-leninizmo instituto tezių.

Panaš'.ai, kaip sunkiaisiais karo metais socialistinė 
visuomenė ir valstybinė mūsų šalies santvarka atskleidė 
savo neišsemiamas galimybes i)’ pademonstravo savo le
miamus pranašumus palyginti su kapitalizmu organi
zuojant karinį ūkį ir mobilizuojant išteklius pergalei iš
kovoti, taip pokariniais metais ji davė mūsų tėvynei ga
limybę sparčiai užgydyti sunkias karo padarytas žaizdas, 
atkurti ir tvirtai vesti Į priekį visas liaudies ūkio šakas.

Per trumpą laiką tarybinių žmonių rankomis, jų di
džia energija buvo atstatyti priešo sugriauti Rusijos Fe
deracijos, Ukrainos ir Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Moldavijos gamyklos ir fabrikai, elektrinės ir 
šachtos, kolūkiai, MTS ir tarybiniai ūkiai, miestai ir 
kaimai. Iš griuvėsių ir pelenų pakilo stambiausi iridus- į 
trijos milžinai ... O kartu augo, stojo į rikiuotę naujos 
gamyklos, galingos elektrinės ir šachtos, nauji šiuolaiki
niai miestai ir darbininkų gyvenvietės.

Sėkmingai įvykdyti ketvirtasis ir penktasis penk-l 
mečių planai įgalino Tarybų Sąjungą didžiuliu mastu 
viršyti prieškarinį gamybos lygį. Pirmojo pokarinio de-, 
šimtmečio pabaigoje, 1956 metais, mūsų šalis gamino' 
pramonės produkcijos 3l/> karto daugiau, negu 1940 me
tais. Bendra pramonės produkcijos apimtis 1957 metais 
viršija 1913 metų lygį 33 kartus. Be to, gamybos prie
monių gamyba padidėjo palyginti su 1913 metais 74 
kartus. Ypač sparčiu tempu vystosi tarybinė mašinų 
gamybos ir metalo apdirbimo pramonė, 
cijos apimtis šiais metais padidės palyginti su 1913 me
tais 200 kartų.

pat darbo dienos sutrumpinimą, keletą kartų viršija 
1913 metų lygį. Tuo pačiu metu palyginti su ikirevoliu
ciniu laiku nepalyginamai padidėjo ir realiosios darbo 
valstiečių pajamos.

, Pastaraisiais metais buvo padidintas darbo užmo
kestis mažai apmokamiems darbininkams ii’ tarnauto? 
jam?, žymiai padidintas darbo žųiopių aprūpinimas, se
natvės ir invalidumo pensijomis, padidintos nėštumo ię 
gimdymo atostogos, panaikintas mokestis itž mokslą 
aukštosiose ir vidurinėse mokyklose. Liaudies, vartojimo, 
apimtis visur padidėjo- Tarybiniai žmonės ėmė gęrįąų 
maitintis, geriau rengtis, kultūringiau gjwepti.

Socialistinė revoliucija likvidavo turtingųjų klasiii 
monopolį svįetimųi. Toli praeityje liko darbo/ žmonių 
tamsumas ir neišsilavinimas. Šalyje sudarytos visos ręi? 
kalingos sąlygos vaikams ir jaunimui mokyti# vidurinėse 
ir aukštosiose mokyklose. Šiuo metu mūsų šalyje viso
kiose mokyklose mokosi daugiau kaip 50 milijonų žmo
nių. Aukštosiose mokyklose ir technikumuose mokosi 
daugiau kaip 4 milijonai studentų palyginti su 18^ 
tūkstančiais 1913 metais.

Pokariniais mętais nuolat gąųsėją tarybipęs visuo
menės dvasiniai turtai. Kilimo ir klestėjimo keliu žen
gia literątūra ir menas, atspindintieji tųrtiųgą tarybinių 
žmogaus — komunizmo statytojo — dvasinį veidą, jo 
aukštą idėjiškumą ir humanizmą, vaidinantieji svarbų 
vaidmenį komunistiniame darbo žmonių auklėjime. . .

Neišmatuojamai išaugo gamybinis, mokslinis-tech- P91?1 ^ieS*a1’ 
nįųls ir praktinis, darbininkų ir valstiečių patyrimas. 1-^.’^.
Mūsų šaĮies liaudies ūkyje šiuo metu dirba daugiau kaip 
šeši milijonai specialistų s.u aukštuoju ir specialiuoju vi
durinių moksju, kai tuo tarpu Į913 metais tokių specia
listų buvo, mąžiau kaip 260 tūkstančių. Aukštosiose ųio- 
kyklose, mokslo įstaigose dabar dirbą 240 tūkstančių 
mokslo, darbuotojų—beveik 24 kartus, dąugiau, negu jų 
buvo carizmo metu.

Vien 195,7 metais šalis gavo daųgįaų kaip 770 tūks
tančių specialistų su aukštuoju ir vidurinių specialiuoju 
mokslu. Specialistų su aukštuoju mokslu išleidžiama 

į palyginti su ikirevoliuciniu laikotarpiu 21 kartą dau
giau. Tokio kadrų paręngimo augimo tempo, nežino nė 

i viena kapitalistinė šalis. Šią aplinkybę pripąžįsta net 
Tarybų Sąjungos nedraugai, Ęsant gaųsięms kvalifi
kuotiems moksliniams įr techniniais kadrais, galima 
spręsti spartesniu tempu,. negu tai daro turtingiausios, 
kapitalistinės šalys.

Iš pagrindų pagerėjo gyventojų medicininis aptar
navimas. Ikirevoliucinėje Rusijoje 10 tūkstančįų gy
ventojų teko vįeųas gydytojas, o TSR Sąjungoje šiuo

Į saulėtąją Kaliforniją

Iš pagrindų pasikeitė ir mūsų žemės ūkis. Vietoj 25 
milijonų smulkių valstiečių ūkių, buvusiu TSR Sąjungo
je kolektyvizavimo išvakarėse, dabai- yra stambūs kol
ūkiai, aprūpinti priešakine technika. Iki 1957 metų pra
džios TSRS žemės ūkis turėjo 1577 tūkstančius trakto
rių (skaičiuojant 15-jėgiais), 385 tūkstančius grūdų 
kombainų, 631 tūkstantį sunkevežimių ir milijonus kitų 
žemės ūkio mašinų. Socialistinis pertvarkymas įgąliųo 
žemės ūkį, mažinant jame dirbančių žmonių skaičių, žy
miai padidinti plotai padidėjo palyginti su 1913 metais 
daugiau kaip pusantro karto, iš jų kviečių—beveik du 
kartus, techninių kultūrų pasėliai 2.7 karto^ medvilnės 
ir cukrinių runkelių — 3 kartus. Padidėjo rte tik pasėlių 
plotai. Pakilo žemdirbystės kultūra, laukų derlingumas.

Didelį indėlį į mūsų šalies technine pažangą įnešė 
tarybinis mokslas. Tarybiniai mokslininkai parodė, kad 
jie moka išspręsti sudėtingiausius mokslinius-techninius 
uždavinius trumpiausiu laiku. Įžymūs tarybinm moks
lininkų laimėjimai matematikos, mechanikos, fizikus, 
chemijos, elektronikos srityje įgalino, sėkmingai išspręs
ti sudėtingiausias energetikos, mašinų gamybos, meta
lurgijos, radiotechnikos, automatikos ir telemęchanikos 
vystymo problemas, įdiegti į gamybą naujausią techni
ką, parengti labai efektyvius technologinius procesus.

Tarybų Sąjungoje nuo 1954 metų dirba pirmoji pa
saulyje atominė elektrinė ir šiuo metu statomo# naujos 
atominės elektrinės. Pastatytas galingiausias pasaulyje 
dalelyčių greitintuvas - sinchrofazotrpnas. Didžiulis, ta
rybinio mokslo ii- technikos laimėjimas yra tai, kad su
kurtos tarpžemyninės balistinės raketos ir priemonės 
joms paleisti.

Tarybinių žmonių, vadovaujamų liaudies kovinio 
avangardo—Komunistų partijos, didvyriško darbo dėka 
mūsų šalis tapo viena ekonomiškai galingiausių valsty
bių. Pasaulinėje pramonės gamyboje Taęyb.ų Sąjungos 
dalis pakilo nuo 2-3 procentų 1917 metais maždaug iki 
vienos penktosios šiuo metu. TSR Sąjunga pagal pramo
nės produkcijos apimtį užėmė pirmą viėtą Europoje iv 
antrą—pasaulyje.

kurios nroduk-. mętu—jau 17 gydytojų (daugiau ųegu Jungtinėse Ąme- 
’ v P rikos Valstybėse),; 10 tūkstančių gyventojų teko 13 ligo

ninių lovų, o šiųę metu —- 70. Medicinos pagalba gyven
tojams, teikiama nemokumai. Ligos atveju darbininkams 
ir tarnautojams duodama pAšąlpa.

Pakilus plačiųjų lųasių gyyepinw lygiui ir yaisin-. 
gai veikiant tarybinėj sveikatos ąpsąųgo# si#tęmąi, žy
miai pagerėjo gyventojų syeikat-iųgūiųas ir sumažėjo 
mirtingumas

^Laisve” mylima Lietuvoje

Socializmas atvėrė plačiausias erdves nenukrypsta
mai kilti materialiniam ir kultūriniam liąųdies gyve? 
irimo lygiui. Tolesnis visų kategorijų darbų žmonių gero
vės kilimas—nepaprastai svarbi pokarinio tarybinės vi
suomenės vystymosi išdavas.

Kaip ir prieškariniais metais, Tarybų Sąjungoje 
nėra nedarbo. Šiemet vidutinis darbininkų ir tarnauto
ji skaičius TSRS liaudies ūkyje bus daugiau kaip, 52 
ųiilijįonų žmonių, t. y. 4 su viršum karto, daugiau kaip 1913 
rpetais. Dar tuomet, kai buvo, pastatytas socializmas, 
Tarybų Sąjunga padarė galą sunkiam darbininkų ir 
vąlstiečių pagrindinių masių vargui, kuris buvo carinėje 
Rusijoje. /

Metais prieš antrąjį pasaulinį karą ir pokarnįais. 
mętais realusis darbininkų ir tarnautojų darbo užmo
kestis nuolat didėjo. Šiuo metu materiąlinįs/ darbo, žmp.-, 
nių aprūpinimas, turint galvoje pensijas, pąšąlpas, ir ki- j 
tus išmokėjimus bei lengvatas valstybės sąskaita, taip

Anksti rytą, tik saulei 
pakilus iš Atlanto vandeny
no miglų, aš su žmonele sė.- 
dome į orlaivį, kylame virš 
debesų ir apleidžiame ža
liuojančią Massachusetts. 

’Pakilus 14,000 pędų į aukš- 
itį, per ūkus matai žiban
čią saulę, o apačioje bal
suojančius lengvus kaip pū
kas kalaus debesų.

Pasiekus New York sos
tinę Albany, per prošvais
tes debesų pradedam įžiū
rėti miestą, vingiuojančią 
lyg kaspinas Hudson upę ir 
viųgį iš pietvakarių link 
didžiojo “Throughway” ke
lio,; o ant jo vos įžiūrimas 
lyg skruzdės krutamas au- 
to-mašjnas.

Panorama kas kelios mi
nutės keičiasi. Pasirodo ir 

miestu- 
pavieniai 

! ųkiai. Čia yk pro debesis 
blykstelia Buffalo, Niaga
ra krioklys, Kanados vil- 
niųęjanti ūkiška lyguma, 
tik ką per spragas įžiūri
mas Detroitas, netrukus 
Michigan ežeras, kuris, pa
menu, ekskursiniu laivu 
truko 3 valandas perplauk
ti skersai, o čia į 10 minu
čių jau žiūriu Chicagos 
dangoraižiai stiepiasi link 
debęsų, paežerių parkas, vi
duryje stūkso Chicagos dai
lę# muziejus.

Chicagą pasiekus, debe
sys pranyko ir visas milži
niškas miesto plotis ir il
gis, lyg pasakiškas tinklas, 
išsiklojęs keliautojo vaiz
dui ant kiek akys mato ly
gumos. Sustoję Chicagoje 
pųsyąiandžiui, vėl kyląme į 
orą, ir dabąr jau skrenda
me 18,0.00 pėdų aukštyje.

į Nuo CjĮiicągos iki Rocky 
kalnų, iš orlaivio, žiūrint į 
žemę, ji atrodo kaip viena 
ištisa lyguma, išraizgyta

kėjomės šilumos, o Čia šal
ta! Aplinkui orlaukį išsi
dėstę keleto kompanijų or
laivių gaminimo fabrikai.

Los Angeles rudens lai
ku, nors dienomis gana šil
ta ir žmonės jūroje maudo
si, bet naktys gana vėsios. 
Pajųrįo ruožtu dienomis 
žmonės vaikšto apsirengę 
labai lengvai. Vieni ant ko
jų turi šliures, o daugelis 
vaikšto basi. Toliau nuo 
jūros, suprantama, daugu
moje rengiasi formališkiau.

Miestas be galo didelis, 
išsidėstęs jūros pakraščiu 
gal 50 ar daugiau mylių il
gio, ir iš lauko pusės ap
suptas kalnų žiedu, kuris 
rodos laiko vįsą miestą pri
rakinęs prie jūros. Iš vi
durio miesto žiūrint į kal
nus matai ant uoluotų kal
nų šlaitų prikabinėta dau
gybė gyvenamųjų stubų, o 
iš tolo primenančių kregž
džių lizdus.

Los Angeles, sakomą, plo
tų ęsąs didęs.ųis už b,et ku
rį kitą Amerikos didmiestį. 
Vienok per visą miestą tik 
keletas didesnių dangorai
žių, ir tai palyginamai 
daug žemesni negu ryti
niuose miestuose. Daugu- 
jmoje komerciniai pastatai 
dvejų, įr-ijų ar keturių 
aukštų, bet labai moderniš
ki. Rezidenciniai pastatai 
ištisai ispaniško stiliaus, 
frame konstrukcijos ir stu- 
co iš laukę. Laiptai į ant
rą aukštą — iš lauko, pu
sės, ir stubos gana arti vie
ną prie kitos sugrustos, o 
pajūrio ruožtu ir per daug 
arti.

Žemė čia labai brangi, 
taipgi stubos ir jų rendos

Ten, kaip ir visur kitur; 
žmonės nė kiek nešventes- 
ni. Pietryčiai, šiaurvaka
riai — visur lygiai gri-ešija 
ir visur lygiai viskame tu
ri tas pačias problemas.

Svečiavomės taipgi pas 
mano buvusio gero draugo, 
jau mirusio, Day tono šei
mą. Duktė yra klasikinės 
muzikos profesorė, tad ir 
visa šeima artimai susiri
šusi su simfoniniais, operi
niais ir koncertiniais rate
liais. Labai gražiai gyve
na grynai intelektualikoj 
aplinkoj. v

Užtrukus ten iki sutemų, 
jie mus nuvežė ant aukšto, 
kalno, nuo kurio matuty 
centrinė miesto dalis, visa 
paskendusi žėrėjančių ži
burių prošvaistėse. Ir čia 
va jie pradėjo mus, kaip 
šėtonas Kristų, gundyti: 
Matote, ten, į šįaurę—Hol
ly wopd, West Wood, Bever
ly Hills, Inglewood, Santa 
Monica, o už horizonto dar 
daugiau, į pietus gi jūra ir 
St. Bernadino slėnys su vi
sa eile priemiesčių. Pasi
rinkite, kur gražiausia, ap
sistokite Čia gyventi ir bū
site laimingi.

Iš tikrųjų, grįžtant orlai
viu namo, jau nakties Iftįt 
ku, skridome virš Chicagos, 
Detroito, Buffalo ir Bosto
no, bet nė vienas tų mies
tų nėra taip gausiai, taip 
žėrinčiai apšviestas, kaip 
Los Angeles.

Vięnąs iš blogiausių ten 
trūkumų — tai trūkumas 
transportacijos. Tokiame 
pĮilžinišk'ame mieste, o kur- 
ne-kur kursuoja auto-busai. 
Žmonės priversti turėti

aukštos, bet, suprantama, privačias mašinas, kad nu- 
tas pats yra įr su ųždar- ; važįuo.ti į darbą ar bet kir 
2L.L. Abelnas miesto ir .kitur. O tas savaime yręt
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"Gerbiami Draugai 
Laisviečįąi!

“Išgulėjęs lovoj per 5 
mėnesius, dabar jau prade
du vaikštinėti. Kad sustin
gusius savo kūno sąnarius 
šiek tiek atgaiyinti, darau 
visokius mankštymus, kad 
atgauti sveikatą. Nors dar 
nedrūtas, bet vistiek nu
sprendėme atvažiuoti į 
'Laisvės’ koncertą! Suba- 
toj prieš koncertą nuva
žiuosiu į Philadelphiją ir 
ten radęs ukvatninkų, 
'Laisvės’ patriotų, sykiu at- 
pyškinsime pas jus.

\ Draugiškai,
A. Bekampis”

Laukiame pranešimų ir 
iš kitų kolonijų apie atvy
kimą i koncertą.

Administracija

Gauname dąug laiškų iš 
Lietuvos, kuriuose žmonės 
rašo/ kad “Laisvė” jiems 
patinka ir labai dėkingi sa-r 
vo giminėms, kurie jiems 
užrašo “Laisvę.” štai vie
nas iš daugelio gaunamų iš. 
Lietuvos laiškų:
“Gerbiama Redakcija:

“Gaunu Jūsų leidžiamą 
dienraštį ‘Laisvę.’ kuris 
yra užsakytas mano bran
gios tetos Mrs. Julia Ver
ner, gyvenančios 250Q2 
Highland Road, Cleveland 
2f, Ohio.

“Leiskite jąi, jos šeimai 
ir jos vienminčiams pažįs
tamiems išreikšti nuoširdų 
lietuvišką dėkui už užsaky
tą mąn laikraštį, kurį mes 
visi mįelai. skaitome, ir už 
kitas dovąnąs. . ,

“Prašau Gerb. Redakci- j 
ją mąno šią padėką at- 
;spausdinti Jūsų lęidziama- 
;me ^Laisvės’ ląikraštyjęr 
už, ką būsįų labai dėkingas.

p. Jurkmo^ sūnus”.
Tas parodo, kad verta už-< 

rašyti “Laisvę” į Lietuvą.
“Laisvės” kaina į Lietuvą|pa Vinco Uždavinio su dakta 
$15 metams. Pasirūpinkite 
apdovanoti sąvo gįmįnęs. ar 

: d r a ų g u s s,u dįenraščįu
(“•Ląi^ve.”
;' Pernąi laike vajaus ga
vome daug užsakymų siųęti 
p^Laisvę”' į Lietuvą. Kurie 
'pernai laike vajaus užsisa- 
>kėt tiems dabar jau baigia
si prenumerata. Paširūpin-. 
[kite atnaujinti.

v

J^ar vienąs įspūdingas 
laiškelį^. Prašome pąsįsk.ąi?

t----------r—-----—

Worcester,Mass,
MT. B.V iš Beriyno

į; Spaliu (gą d- .gąvan “Tėyy-
iąės: Balsę” pųm* 3,8 tįesiai iš. 
•rytinio Uerlyno.
■ Laikraštis labai . -. įdomus.
Į Žingeidus pasikalbėjimas tei- 

.......... b
Tą Kaziu Trukanu, Klaipėdos 
’bibliotekos, vedėju. Kada laik
raščių (“T.tas nųrąoi’is 
buvo spausdinamas Vilrtiąję. 

■ir iame nvm,ery.ie tęą p.^ąįkal-' 
bęjimas tįląo,. tai gautą žinia, 
kąd dąkįąras Kazys Tręka- 
nąs,’ pasiekęs 65. m. amžiaus, 
įtaiga mirė.

Taipgi įdomus Prano Rad
zevičiaus, sugrįžusio. į tėvynę, 
atviras ląiškąs, m 1 didžioji 
sportinė šyęątų Movoje.

<įrigęji«s.' 
saugumo' komiteto . pr^uesL

kvadratais lyg šachmatų 
lenta, ūkiškų laukų, su pa
kraštyje kiekvieno kvadra
tų ūkiška sodyba. Lygio
mis. linijomis tęsiasi ūkiški 
keliai, vienur tai kitur vin
giuoja upės, tvysko ežerė
liui ir giraitės.

Pasirodžius kalnų papė- 
dėms, ūkiškieji kvadratai 
pradeda darytis nevieno? 
dį ir kalnuose visai pra
nyksta.

Skrendant virš Rocky 
kalnogrubių, matyti gilios, 
prarajos, vietomis krū
mokšliai, o vietomis plikos 
uolos ir daubose vilniuoti 
smėlynai.

jau saulei šviečiant iš vą
škarų privažiuojame Grand 
•Canyon, tai per šimtus 
Rūkstančių metų šiaurės 
;kalnynuose tirp s t a n č i o 
jsniego vandenų pragrauž-1 
'ta per uolas milžiniška pra
raja, stačiomis įvairia
spalvėmis. juostuotomis sie
nomis, lyg kokio tai prieš
istorinio, viršžmogio bępa- 
stogė šventovė, čia va ge
ologų rojus, kur gamta, 
perskrosdama kulnus, atvė
rė žmogaus vaizdui žemės 
jklodų Sudėtį, kad jis be 
vargo galėtų studijuoti jos 
praeitį.

i Tąrp Rocky ir Nevarios 
.‘kalnynų tęsiasi didelę smė
linga dykumų, kurioje ro- 
Idęs labai mažai gyvybės 
randasi. Kųr-ne-kur po ke- 
:letą pastatų šalia kaip siū
las per smėlynus besitę
siančio kelio.

' Jau saulei leidžiantis, 
baigiant irtis virš antro 
kąlųyno, pasiekiame Ange
lų Mįięstą—- Los Angeles, 
pą#kendūsį miglose. Drlaį? 
yįui mųsįieįcb^ ir kol susi- 
tvarkėm s.ų bągąžąįs^ jįaų 
buvo tamsu ir šalta. Mes U-l

biais^ Abelnas miesto ir .kitur, 
apylinkių vaizdas yra niū-[aišku, kad keliuose mašinų 
rus rytiečio akimis tuo, 
kad čia mažai žaliuomenės. 
Pajūrio ruožtu labai gra
žu, nes visu pajūriu per 
mylių mylias vienas ištisas 
maudymosi pliažas.

Teko pavažinėti po 150 
mylių į šiaurę ir į pietus. 
Matėme daug įspūdingų 
vaizdų, bet juos visus nors 
trumpai paminėti imtų 
daug laikraštyje vietos. 
Tik vįeųas dalykas vertas 
pąiųinėjiino, taį aliejąus 
šąltinįai, kurįų yra tūks
tančiai į pietus nuo miesto, 
o. daug jų yra ir pačiarne 
mieste, š i m t a i siurblių 
trąukia tą juodąjį ąųksą iš 
žemės gelmių.

Sųflkau buvusį New Yqį> 
ko sportą Andy Buddy, per 
kurį susiradau senus pa
žįstamus Bušus. Buvome 
užkviesti pas juos ant pietų 
ir ten susitikom Pukius — 
vis, buvę worcestepieciai.

Iš tikrųjų, labai malonu 
buvo susitikti su draugais 
po 40 metų nesimatymo. A- 
bį šeimos labai gražiai gy
vena. Turi gražius, nuosa
vus naipus, įr jau pensijas 
gauna, bet ątrodo gerai.

Draugė Bušįenė ap.rodčjo 
maųiškei sąvo naują stubą, 
ir jom abiem bęegžaminųo- 
jant virtuvę, maniškė klau
sia: Tai kur jūsų indų plo
jimo mašina? O Bušienė 
■juokdamosi rodo į draugą 
[Bušą: na, gi va mano indų 
^plovimo mašina! Draugė 
Pukienė patvirtino, kad pas 
'ją irgi taip pat. Aš gi sa
kau, kad čia, Amerikoje 
mūsų

susigrūdimas yra nesvietiš
kas. S. Z.

Cliffside, N. J.
Padėka

Širdingai dėkojame mūsų 
prietęliąms ir draugams už 
visokią pagalbą, suteiktą 
mums, mirus mųsų mylimam 
sūąuį Thomasui, kuris buvo 
palaidotas spalio 7 d. Mums 
buvo sunku pergyventi tą 
skaudžią nelaimę. Ačiuo.jame 
už gėles, už pareiškimą užuo
jautos, asmeniškai ir per Lais
vę, taipgi ačiuojame už skait-)’ 
lingą palydėjimą į kapines.

Mirusiojo motina ir visa 
Pečiulių šeima

- > 
moteriukės mus vy

rus daug daugiau išnaudo
ja negu kapitalistai.

Po daug rimtą ir nerim
tų pasikalbėjimų dar ir pį- 
nąklio. partiją su lošė m.

Baltimore, Md.
Baltimorės lietuviuose yra 

yra visokių “vaduotojų.” Vie
ni “vaduoja” Lietuvą, kiti 
“vaduoja’’ dūšias. Visi jie tuo 
dąrbu užsiima, kad pripildytų 
savo kišenes Amerikos dole
riais iš ’tamsuolių lietuvių.

Dūšių ganytojas ‘prelatas 
Mendelis, kuris per pamokslą 
sakydavo “dievas danguj, 
šventas tėvas ant žemės...”! 
prisikrovęs dolerių išvažiayp 
į Europą, pasilinksmint už\^ 
lengvai uždirbtus pinigus. Na, 
ir bevažinėdamas po Europą, 
nuvažiuoja ir j Romą, kad 
gavus pabučiuoti popiežiui į 
pirštą. Bet prelatas Mendelis 
nerado popiežiaus, o rado tik 
“Kristaus vikarą”.

.Na, o juk visiems yrą žino
ma, kad vikaras yrą tas, kuris 
tik ką užbaigė seminariją. 
Tad prelatas Mendelis pasta
to. popiežių žerniaus savęs ir 
net žemiąu klebono. Na, mą- 
tys.im, ąr popiežius sutiks sų. 
prelato Męųjelio pąskelbiąmjf*

Senas BaUiiporietU, 
------- -  i-------- —r—1—!---------------------- -?—n? —rr—.----------;------...-------  i. '."..į į .--------------3^
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ALDU) REIKALAI

lai-
na-

pa-

vo, kad kuopose veikimais 
buvo neblogas. Visur turė
ta geros pasekmės, ypač to
se kuopose buvo geras vei
kimas, kurios laiko regulia- 
riškus susirinkimus.

So. Bostono kuopa rapor
tavo, kad gavo 4 naujus na
rius.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad visus metinės, 
konferencijos pavestus dar
bus atliko gerai; buvo sųr 
rengti Apskrities ribose 3 
.piknikai, kurie buvo pasek
mingi.

Iždininkui nepribuvus į 
konferencija, ųž jį raporta
vo finansų 'sekretorius Lu
kas. Sakė, kad ižde nuo 
pereitos konferencijos buvo 
$75 ir pavasarinis piknikas 
davė $90 pelno- Viso ižde 
yra $165.

Apskrities komiteto ra
portai priimti.

Reikale J. Karsono sušel- 
pimo raportavo Kazlauskas 
ir Petruškevičius. Sakė, at
sišaukus į visuomenę per 
spaudą dėl Karsono sunkios 
padėties, plačioji visuome-

* Protokolas ALDLD 7-tos
Apskr. konferencijos, 
įvykusios spalio 20 d.

Konferenciją atidarė Ap
skrities organizatorius Shi- 
maitis, pakviesdamas dele
gatus atsistoti minutei 
ko pagerbimui mirusių 
rių Apskrities ribose.

I mandatų komisiją
skirti Kazlauskas ir Pen- 
kauskas. Kol mandatų ko
misija sutvarkė mandatus, 
buvo pakviestas Skliutas 
pakalbėti. Jis kalbėjo trum
pai, nušviesdamas ALDLD 
ąunkias kovas su teisdarys- 
tės de partmen tu už nuėmi
mą mūsų organizacijos nuo 

. sųįiyersyvių sąrašo. Kova 
'buvo sunki, bet pagaliau 
teisdarystės departm.entas 
pripažino, kad visi tie skun
dai prieš mūsų organizaci
ją buvo neteisingi ir nuo 
mūsų organizacijos nuim-1 
ti. |

Mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoje 
atstovauja 7 kuopas 24 de
legatai.

Pirmininku vienbalsiai 
išrinktas Shimaitis, sekre-Įnė atsiliepė gražiai ir aukų 
torium Jaskevičius, į rezo
liucijų komisiją J. Skliutas 
ir M. Kazlauskas.

Pereitų metų konferenci
jai protokolas priimtas 
kaip skaitytas.

Kuopų delegatai raporta-

paaukojimą garsia-

įnešta ir paremta, 
sekančiais metais

Reiškia užuojautą F o s t e r i u i i i 
ragina jį kuogreičiau pasveikti
Kings apskrities (Brookly- 

no) Komunistų partija at
spausdino kairiojoje spaudoje 
užuojautą W. 'Z. Fosteriui, 
Komunistų partijos garbės 
pirmininkui. Brooklyn© komu
nistai sako, kad jie užjaučia 
jam jo ligoje, susirūpinę juo- 
mi, ir ragina jį kuo greičiau 
pasveikti.

Kaip žinia, Fosteris kelios 
savaitės atgal sunkiai apsir-

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

Daugiau įvairių parengi-Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą mų Laisvės naudai 
doleriuką Laisvės paramai.

suplaukė $664.
Skaityti sveikinimų laiš

kai nuo kuopų. Montello 
kuopa sveikina konferenci
ją su penkine, taipgi South 
Bostono kuopos moterų sky
rius su penkine, ir Worces-

terio kuopa su penkine. Vi
so $15.

Pertrauka pietums, ku
riuos surengė So. Bostono 
moterų kuopa. Pietų likusį 
pelną skiria pasveikinimui 
Liaudies Balso jo 25 metų 
sukakties proga.

Antra sesija prasidėjo 
2:30 v. popiet.

Buvo įnešta ir paremta, 
kad Apskritis pasiųstų pa
dėkos laišką Lowellio Lie
tuvių Piliečių Klubui už 
didelę dovaną 7 Apskričiai 
— už 
kalbio.

Buvo 
kad ir
būtų surengti 3 piknikai— 
Lawrencuj, Montello j i r 
Worcesteryj.

Skaityta rezoliucija rei
kale ALDLD nuėmimo nuo 
subversyvio sąrašo. Rezo
liucija priimta-

Baigiant konferenciją, 
nutarta paaukoti įvairiems 
reikalams: pasveikinti L. 
Balsą su $25, Laisvę su 
$25, Vilnį su $25 ir apsi
gynimui $25.

Valdybos rinkimas 1958' 
metams: vienbalsiai užgirti 
senieji: Shimaitis, Lukas, 
Penkauskas, Blažonis, Ta
mošauskienė, Rainard, Jas
kevičius.

Konferencija pasibaigė 4

Pirm. Shimaitis 
Sekr. Jaskevičius

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
Atidėjo kačergą ir ėmė artintis prie 

manęs, ir juo arčiau ėjo, juo labiau tįso 
į viršų, platėjo į šalis, o kai priėjo, tai 
pasidarė toks didelis, kad aš jau visiškai 

'upiebemačiau jo, o tik girdėjau balsą, dun
dantį kažkur iš aukštybių:

* — Kad tu surūgtum: vėl jis kliedą!
Nežinia, kiek jis išbuvo prie manęs, 

bet kai aš atsimerkiau, tai pamačiau, kad 
stovi jis vėl prie krosnies. Tiktai krosnis 
dabar jau nesikūrena, durys uždarytos, 
o pro langus taip gražiai šviečia saulė, 
kaip šviečia tiktai giedrą ir šiltą žiemos 
vidurdienį. Levukas, su Mare jau nebe
guli, o tūno ant krosnies, užsigobę tėvo 
rudine, ir žiūri abu į mane. Žiūri ir tyli. 
Ir tėvas jau nebeguli, o stovi pasilenkęs 
ties motina, semia šaukštu kažkokį sky
stimą iš dubenėlio ir pila jai burnon: įpi
la ir palaukia, vėl įpila ir vėl palaukia. 
O motina guli paslika, veidas jos baltas, 
lūpos pamėlusios, akys užsimerkę: suju
diną žandai^, nuryja gurkšnį ir vėl guli. 
'Tėvas baigė semti, nušluostė skudurėliu 
motinos lūpas, atsitiesė.

— Žiū! — pratarė. — Jau ir mūsų 
ctuondavys pabudo.

Tylėdamas priėjo artyn, šyptelėjo, pa
glostė man galvą:

— Praalkai, ką?
— Valgyt tai neduok! — įspėjo susi

rūpinęs Alaušas. — Žarnos jo nuo neval
gymo suplonėję, užduosi ko, ir atkris li
goni

— Na, ačiū dievui, pakilsi jau ir tu, — 
pasakė tėvas, neatsakydamas Alaušui. — 
Dabar tu pamiegok, aš gal sviesto šaukš
telį kur gausiu, sušildysiu žarnoms tau 
sustiprinti. . .

— O ko motutė guli?
* — Serga mūsų motutė. Stipriai serga, 

n| ką daryti nebežinau. . . Vis tavęs žiū
rėjo, kiaurias naktis akių nesumerkė

!>rie tąvo patalo, paskui mes visi sugu- 
ėm, visi jai ant rankų. . . Taip ir atgulė 
pati. Taip atgulė, nei rėkt, nei iš namų, 

fc.ėgt. Bet ir tu gi sirgai, vaike. Levukas 
atsirgo, Marė atsirgo, aš savo atgulėjau, 
o tau mažai ir mažai. Blogo žodžio, neta
riant — tikras pasileidimas. Kad ne A- 
laušas, tai nebežinau, kas čia būtų buvę. 
Vienas jis nepaliko mūsų, atėjo, žiūrėjo, 
girdė, penėjo, o kiti kaimynėliai taigi bi
jo apsikrėst.

— Netaukšk, nekamu'ok ligonio! — 
riktelėjo Alaušas nuo durų.

—Vaikui reikia pasakyti.
’ — Pasakysi, spėsi, ne peklon skubi! 
. — Tai užmik dabar, — pasakė tėvas,

. "A“................................     ™T_
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kažkaip nejaukiai grįžčiodamas į Alau
šą, ir aš tik dabar pamačiau, kad jis su
nykęs., pajuodusiais žandais, giliai įkri
tusiom akim.

— Aš pagysiu, tėte! — pasakiau. — Ir 
motutė pagis! 0 paskui aš ganysiu tiek, 
kiek pernai. Gerai, tėte?

— Reikia, kad pagytų, — pasakė tėvas 
nusisukdamas. — O tu — miegok!

Tėvas pasitraukė, o aš nė nepajutai, 
kaip užmigau stipriu, geru miegu, kaip 
miegodavau kadaise pas šeimininką po 

z ilgos bėgiojimų paskui bandą, braidymų 
ir lakstymų dienos. Ir miegojau šitaip, 
kol pasijutau purtomas už peties. Tai 
vėl buvo tėvas ir purtė jis mane, matyt, 
jau' gana seniai.

— Kelkis, kelkis, — kartojo. — Mama 
tave šaukia. . .

Dabar trobelėje buvo tylu, durys kie
tai uždarytos, ir jau nei saulės languose, 
.nei nieko. Naktis. O Levukas su Mare 
stovi asloj lyg du kačiukai, abu išsigan
dę, kietai susiglaudę ir neųiirksėdami 
žiūri į motiną. O šalia motinos stovi se
nasis Alaušas, laikydamas rankoje de
gančią grabnyčią.

Tėvas privedė mane artyn, kilstelėjo 
prie ligonės. Motina gulėjo užsimerkusi, 
aštriai pasmailėjusia nosim, nejudėdama 
nė vienu sąnarėliu ir, kaip atrodė,. net 
nekvėpuodama.

— Mirštu aš. . . — pravėrė ji lūpas, o 
balsas jos. buvo tylus, kaip tylus būna 
vėjo dvelkimas pavasario pavakarę. — 
Klausyk tėtės. . . neskriausk Levuko. . . 
Su Mariute nesipešk, girdi? . . Ir prašyk 
Alaušą, kad padėtų gyvent. . .

Krūtinė jos pradėjo kilnotis.
— Levukas kur?. . . Levuką. . .
Tėvas atkėlė mane šalin, pagavo Levu

ką už pažastų, kilsterėjo. Šis, matyt, no
rėjo pasirodyt tikru vyru, taigi visiškai 
neverkė, o tik žiūrėjo akis išpūtęs ir 
šnarpštė nosimi. Paskui tėvas ir jį mfkė- 
lė žemyn, pritraukė Marę, ir aš pama
čiau, kaip ji įsikniaubė veidu kažkur mo
tinos pąšonen. Tada tėvas perėmė iš Ą- 
ląušo grabnyčią ir laikė ją pats, ir sto
vėję apšviestas geltoną žvakės šviesa, 
tiesus, suakmenėjusiu veidu, nieko nema
tančiom aki. Ir tylu pasidarė trobelėj, tik 
buvę girdėti, kaip spragsėdama dega 
grabnyčia. Ir staiga šitoj tyloj žaloji 
pokštelėjo iš priemenės ragais į duris 
ir ėmė šaukti:

— Mųū-ū-ū!
— Motut, nemirk'! staįga sukliko Ma

rė. — Motinyte, geriausioji, nemirk! Mo
čiut, būk gyva, mamulyte, nemirk!

—r---- ------ r- (Biųs daugiau)

CUTTERS
Steady work for man/ experienced 

on ladies' beachwear.
QUEEN KNITTING

2701 N. Broad St., 5th
MILLS 
fl., Phila.

(212-215)

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

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

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir hiedus, pagelbsti nuo šalčio.

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

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

PHILADELPHIA, PA.

Elect

HERBERT R. CAIN
On the 

REPUBLICAN 
Ticket

TUES. NOV. 5TH 
For Clerk of the 

Quarter Session Court.'

RCrEIcct

SAMUEL CLARK, JR.

For

MAGISTRATE

i

The People’s Friend

VOTE REPUBLICAN

NOV. 5TII

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. 5TH

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50 t 

, Laisvė ‘
110-12 Atlantic Ave.

Richmond Hill 19, N. Y.

go — jį ištiko dalinas kraujo 
paplūdimas smegenyse. Jis 
tapo dalinai paralyžiuotas ir 
prarado kalbos sugebėjimą, 
bet paskui atsigavo. Buvo 
pranešta, 
gerėja, nors jau turi 
tus amžiaus.

Nuo to laiko apie 
sveikatą negirdėti, 
pažangiečių reiškia savo susi
rūpinimą ir, kaip Brooklyno 
komunistai, jam veiškia savo 
užuojautą.

i atsigavo.
kad jis laipsniškai

76 mc-

Fosterio
Daugelis

BEEU-WINE-LIQUOR-LICENSES

NOTICE is hereby given that license 4A- 
il)699 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 Avo., 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. 
ANTONHUEGLER.

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

NOTICE is hereby given that license 4A- 
1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
B-average Control Law for off premise con
sumption at 194-07 Linden blvl., St. Albans. 
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 Conffol 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 promise con
sumption at 246-01 Francis Lewis Blvd., Rose
dale. ANTHONY MARINO. C

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

BRW

NOTICE is hereby given that license 4GB-
355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und-ar the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise, con
sumption at 
City. FOOD

21-15 Broadway, Long Island
FAIR STORES, QUEENS, Inc.

RBW

hereby given that license 4GB-NOTICE is
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 ' NOTICE is-hereby given that license 4GB-
358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 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 

1 to sell beer at retail under the Alcoholic
Beverage Control Law for off premise con
sumption .at 214-14 73rd ave., Bayside. FOOD 
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 
Io 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.

RBW

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 ava,, Richmond 
Hill. LOUIS FERRERA and PAUL FERRERA 
dba Ferrera Bros. J •

NOTICE is hereby given that license 4A- 
94(3 has been 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 
' 5136 has been issued to 

to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- 

I 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 Alcoholic 
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-7II has been issued to the undersigned 
to sell Beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverago Control Law for off premise con
sumption at 37-15/17 llth street, Long Island 
City, CLEMENT AMOIA & ALICE AMOIA 
as Executrix of the Estate of Joseph Amoia . 
dba Amoia Brothers. BRW

NOTICE is hereby given that license 4A- 
4313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
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 

, |o sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverago 
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 4A- 
8977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off promise con
sumption at 79-16/18 Elliot ave., Elmhurst.. 

■ GUSTAVE MARGULIS and WILLIAM KAZIN.

NOTICE Is hereby given that license 4RL- 
1435 hqs been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
93-15 Jamaica avo., Woodhaven. WOOD
HAVEN PALACE, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4A-II0I9 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 209-19 91 avo., Queens Village; 

WILLIAM BOSCH

361 has been issued to the

that license 4A- 
the undersigned «

Philadelphia, Pa
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Re-Elect

VICTOR. H. BLANC

Public Servant

VIGOROUS EFFICIENT

Loyal
Friend

HONEST

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 Slate 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

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

Laisves Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

šis koncertas pavyktų, kad jame būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

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

Programoje Dalyvaus
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui. »

SUZANNA KAZOKYTĖ, dramatiškas sopranas, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS IEŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkus, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Cleveland©, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duetistai, ir
gi dalyvauja programoje.

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

ĮžANGA 
$1.50

PRADŽIA 
3:30 P. M.

D



DETROIT, MICH
DETROITO NUOTIKIAI

Detroite kadaise buvo 
“triukšminga” lietuvių ko
lonija, veikli kolonija. Ma
nau, kad nėra tokio scenos 
veikalo lietuvių kalboje, ku
ris nebūtų buvęs suvaidin
tas Detroite. O kiek buvo 
koncertų, opereči ą, prakal
bų ir kitokių parengimų. 
Turėjome radijo progra
mas, Aido ir Ateities cho
rus, merginų sekstetą ir so
listus. Man dar ir dabar 
kartojasi ausyse (ar min
tyse) Aido choro įdainuota 
daina pradedant radijo 
programas, būtent: “Svei
ki gyvi lietuviai, paklausy
kit mūs ramiai,” ir t.t. Ir 
visi Detroito ir apylinkės 
lietuviai klausydavosi pro
gresyvių radijo programos. 
6 kiek Jokūbas su announ- 
seriu prikrėsdavo įvairių 
“šposų”! Radijo programos 
Detroite tarp lietuvių pasi
liko nepamirštinas dalykas.

Dabar nieko nebėra, gy
venimas apmiręs. Negali
ma kaltint jaunuolių bei 
tūlų senesnių žmonių, kad 
jie nedalyvauja vakarienė
se, banketuose, arba pikni
kuose. Tam yra priežastys, 
ir rimti žmonės tą supran
ta. Bet yra tokių, kurie dėl 
susidariusios padėties kal
tina tūlus asmenis. Tegu 
jie kaltina visą pasaulį.

Detroito progresyviai lie
tuviai turi svetainę (ne sa
vą, bet nuomuoja. ilgam lai
kui). Surengia vakarienes, 
laikraščių va j įninku pager
bimo banketus, mažas pa
rinkęs, ir t.t. Bet didelių 
parengimų niekas neberen- 
gia. Gal laikui bėgant vėl 
Detroito lietuviai išsijudins 
veikti kultūros ir meno dir
voje.

į vienybę. Jei susivienytų 
būtų iškilminga šventė!

j,

nekalbėsime, bet 
progresyviai lietu- 
aptingę. Pirmiau 
dalyvauja visur; 

šoka,

Detroito 
vi ai yra 
būdavo 
būdavo linksminasi, 
trypia, o dabar nieko jiems 
nebereikia. Susiėję tik pa- 
pinakliuoja, ir baigta. Tie
sa, tūli senesnio amžiaus 
yra pažeisti tam tikrų ligų, 
tūli paseno, jiems jau sun
ku kojas raityt, bet yra dar 
smarkių, tvirtų vyrų ir mo
terų, bet ir jie snaudžia ir 
praleidžia laiką veltui. Be 
pasilinksminimo, be pasi
kalbėjimo ir juokų su kitais 
žmonėmis, aišku, greičiau 
artinasi mirtis.

Patariu: turėkite kokį 
nors užsiėmimą - veikimą, 
tuomi prailginsite savo gy
venimą.

Senas Detroitietis

NehYorto^/žį^fcf Zlnkn
Padėka

Mirus mano tėveliui Argen
tinoje — Buenos Aires, geri 
draugai išreiškė man užuo
jautą žodžiu bei raštu.

Tad, varde mano motinos, 
brolio ir giminių — dėkoju 
visiems už prisiminimą liūde
sio valandoje.

Taip pat nuoširdus dėkui 
“Laisvės redaktoriui drg. R. 
Mizarai už paminėjimą dien
raščio krisluose.

H. Feiferienė

Dviejų sūnelių užmušėja 
laukia teismo nuosprendžio

33 metų 
nužudžiusi 

vaikučius 
n u si ž u dyti,

Rozwenc, 
motina, 

mažus 
i pati

Jane 
amžiaus 
savo du 
ir bandžių
dabar teisme prisipažino prie 
kaltės ir laukia teismo nuo
sprendžio.

BINGHAMTON, N. Y
Pasižymėjęs jaunas lietu

vis moksle, tai yra Juozo ir 
Onos Kireiliu sūnus, Dr. 
Kiralis, yra asistentas pro
fesorius anglų kalbos St. 
Lawrence universitete. Jis 
yra baigęs Hamilton kolegi
ją, Brown universitetą ir 
Carleton kolegiją, iš kurios 
ir gavo Doctor of Philoso
phy laipsnį už pasižymėji
mus. Dr. Kari Kiralis lai
mėjo 1956 m. premiją už 
pasižymėjimą literatūroj — 
konteste apie William 
Blake. Didelis kreditas tė
vams už išauginimą ir iš
mokslinimą tokio sūnaus.

Sveiksta I
Taipgi Ona Kireilienė. M.
Kazlauskienė pasveiko.

Goštautas sugrįžo iš ligo
ninės, bet dar gana silpnas.

O. Veldžienę išvežė į ligo
ninę.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti!

Josephine

■a
BUSINESS OPPORTUNITIES

New Yorkas renka merą ir 
kitus miesto pareigūnus,-- 
visi -yra raginami balsuoti L o

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

(214-218)’

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Tarybų Lietuvą. “Izvestijos” 
spausdinamos keleto milijonų 
tiražu. Jos plačiai skaitomos pardavimui. Geros {eigos. Gyva apy-
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' GROSERNft-DELIKATESSEN

Antradienį, tai yra, šian
dien, New Yorko žmonės eina 
prie balsavimo mašinų, kad 
išrinkti majorą, miesto valdys 
bą ir kitus miesto pareigūnus. 
New Yorko Komunistų parti
jos komiteto pirmininkai Ben
jamin J. Davis ir George B. 
Charney savaitgalio “Worke- 
•’yje” padarė pareiškimą apie 
tuos rinkimus. Pareiškimo pa
grindinės mintys yra tokios: 

Rinkimai pastato New .Yor
ko žmones, Įskaitant pažan
giečius, prieš tokias galimy
bes —

1. Balsuoti 
Darbo partiją 
Bor Party).

2. Balsuoti
Darbininkų partiją (Socialist 
Workers Party, trockistus). 

Šimoliūnas I Balsuoti už republikonų 
; partiją ir jų kandidatą Į mies
to merus Christenberry.

Balsuoti už Wagneri 
demokratini sąrašą.
Balsuoti už Liberalų par- 

kuri irgi indorsuoja — 
kandidatu Į majorus

už Socialistinę
(Socialist La-

uz Socialistinę

Sveikiname Liaudies Bal
są 25 metu sukakties proga 
ir linkime ilgiausių metų. 
Gyvuok ir : 
išeiviją!

Paremiame su maža au
ka:

ir
visą

5. 
t)j§, 
užgiria
— Wagner j, bet turi eilę sa
vų kandidatų i miesto tarybą.

6. Nedalyvauti balsavimuo
se

Amerikos darbo unijas, laiky
dami jas visas urmu o p ortu- 
nistinėmis. Jie dar atsineša 
labai nedraugiškai j Tarybų 
Sąjungą, ne tik ją kritikuoda
mi, bet skelbdami, kad ten 
pakaitos j gerąją pusę galin
čios Įvykti tiktai per sukilimą 
prieš dabartinę valdžią, tik 
per jos nušlavimą. Tokiu bū
du trockistai, kad ir nesiekda
mi to, nesužiniai pilsto vande
ni ant kontr-revoliurijos 
lūnų tratų.

Taigi, už juos balsuoti 
klaida, sako K. P., bet
kurie ragina už juos balsuo
ti, sakydami, kad jie yra vie
nintelė šiuose rinkimuose so
cialistinė jėga, tą daro gerais 
norais ir sumetimais.

visoje tarybų žemėje.
Minėtajame “Izvestijų” nu

meryje rašo M. šumauskas, 
J. Gaška, Jadvyga Monstvi- 
laitė, prof. 1 J. Tonkūnas, B. 
Šabanavičius, J. Urba, A. Da- 
Fbogaitė, P. šaučukėnas, Rei- 
nreris, Zimanas ir kiti.

mūsų
John

ma-

būtų 
tie,

Arti mokyklų.
4 kambariai

linkę, 
biznis. 
Renda $125 j menes j. 
porai. TR. 6-4129.

Geras alaus
užpakalyj.

Puiki proga

(2-14-216)’

“Keleivis” sako, kad 
valstybės sekretoriaus 
Foster Du lieso “taip vadina
ma ‘vadavimo’ politika gčdin- 
r?a2 susmuko.”

Visiems tai aišku. Po nepa
vykusio Vengrijoje pučo, 
les liovėsi net didžiuotis 
‘•vadavimo” politika.

Bet mes turime dar ir 
kius “vaduotojus”. Juk 
pat garsiai, o gal ir dar
siau, lietuviškieji “vaduoto
jai” žadėjo eiti ir išvaduoti 
mūsų senąją tėvynę Lietuvą iš 
Lietuvos liaudies.

Dul- 
savo

kitė
tai p 
gar-

Valymo ir Taisymo Krautuve.

Pleasant Ave., N. Y. C. Gera vieta, 
Įsteigta 25 m. Savininkas parduoda 
iš priežasties nesveikavimo. Puiki 
proga. Kaina prieinama.

IJE. 4-0472.
(212-218)

Kampinė nuosavybė, su komerci- 
nais ir šapos rendauninkais; auP\/ 
agentūra. Vietos tinkamos ofisanw 
išnuomoti. Gyva biznio sekcija. 
100 x 128 x 136. Turite matyt, kad 
įvertint. New, Hyde Park, L. I. 
City King apylinkėj. FL. 4-6955.

(212-216)

Daugiausia reikia apgai- 
lestaut mūsų Stelukę, t. y. 
Stelių Smith. Ji buvo 
žvaigždė tarp Detroito lie
tuvių, šviečianti ateitin. Ji 
Vadovavo merginų sekste
tui; ji buvo akompanistė 
pianu įvairiuose koncertuo
se; ji galėjo būti chorų mo
kytoja - dirigentė; labai 
daug ji pagelbėjo ir radijo 
programų palaikymui. Vie
nas man žinomas asmuo iš
versdavo dainų žodžius iš 
kitų kalbų, o Stella Smith 
pritaikydavo muziką seks
tetui; talentinga toji drau
gė. Bet gyvenimo bangos 
ir ją sulaikė nuo veikimo. 
Dabar ji ramiai gyvena su 
savo šeimyna, bet seka gy
venimo eigą. *

Jei Detroito lietuviai at
bustų ir pradėtų ką nors 
geresnio veikti kultūroje ir 
mene, tai gal draugė Stella 
ir vėl pagelbėtų su savo ta
lentu muzikoje.

Daug žmonių serga mūsų 
mieste ir 'apylinkėje tais 
šalčiais arba “flue.” Vieni 
serga sunkiau, kiti leng
viau, ypač kada mainosi 
oras.

Paulina Bakšienė gana 
ilgai sirgo — apie 5 savai
tes buvo po gydytojo prie- V • — žiūra.

E. Čekanauskienės visa 
šeima sirgo per savaitę lai
ko.

Teko sužinoti, kad serga 
V; ir A. Kazėnai.

Korespondentas Visur 
Buvęs parašė koresponden
ciją '‘Laisvėje’’ apie socia
listų gegužinę ant farmos, 
ir suminėjo tūlus asmenis, 
ten dalyvavusius. Vienas 
jų įsižeidė, kam paminėtas 
jo vardas. Ar tai čia kokia 
slaptybė? Jei tik susitiksiu 
Visur Buvusį, tai pasaky- 

* siu, kad jis daugiau nebe
rašytų apie jokius asmenis. 
Kam kur jpatinka, tegu va
žiuoja.

Westchester, N. Y. Dobbs Ferry. 
Halų-Amerik. delikatessen. Įsteigia 
2 m. Puikus biznis, jeigos $1,000 į 
savaitę, renda $90. 2’,^ m. iki lease 
išsibaigs. Kaina prieinama. Tinka
ma porai. DO. 3-4100.

(212-216)
Apie Christenberry

f
Apie Re pu bl i komi partiją 

ir jų turčių-kaųdidatą Chris
tenberry ilgų kalbų; nereikia, 
sako Davis ir Charney. Re- 
publikonai, nors jie New Yor
ke bando dangstytis liberali
nėmis plunksnomis, lieka re
akcinė jėga. 'Christenberry 
“Daily News”, makaritistų ir 
visų kitų reakcininkų- kandi
datas. Prieš jį stoja beveik vi
sos unijos ir masinės organi
zacijos.

Demokratų partija

De'mokratų partija dabar 
valdo New Yorko miestą. De
mokratas Wagneris yra mies
to majoru ir jis vėl kandida
tuoja. Davis ir Charney sako, 
jog nėra mažiausios abejonės, 
kad demokratai New .Yorkui 
perstato ląbiau liberalinę jė
gą ir nestebėtina, kad didelė 
dalis unijų remia demokratus, 
nors negali pamiršti fakto, 
kad Wagnerio administracija 
toli nepildo duotų ] 
ypatingai kaslink butų, 
nes 
mo,

Tenka gi pasakyti, kad vi
sa šita 
k. a kur 
(tingiau 
Du lieso

jų “vadavimo” politi
kas mizerniau ir gė- 
yra susmukus už tąją 
vadavimo politiką.

Prašome “Keleivi” nepa
miršti ir šito susmukimo.

BROOKLYN. Luncheonette, So
da Fountain. Dabar daro $500 i 
savaitę. 6 dienos (uždaras šešt.). 
Renda $70. 4 kamb. apt. tuoj uži
mamas. Puiki proga porai. Kain^ 
prieinama greitam pa rd avim (A. 
1771 Linden Blvd., E. N. Y. CL. 
7-9737. (212-216)
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HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Mergaite apie 
10 m., du suaugę ir kita mergaitė 
3 m., maloni šeima, 45 minutės j 
N.Y.C.—Brooklyn. Nuosavas kam
barys r TV. Oru vėdinimo sistema 
ir prūdas. CE. 9-9311. 9 v. r.l2v. 
dieną.

Visi “vaduotojai” pasirodė 
politiniais žiopliais, švelniau
sia pasakius. O keleiviniai 
menševikai pasirodė pačiais 
žiopliausiais.

pobūdi

Party
bet

Apie S. L. P.

Socialist Labor 
grupelė,

yra 
turi 

kandidatus i miesto merus ir 
kitus miesto pareigūnus. Tai 
yra viena seniausių Amerikos 

D (£9. A • T V NT. socialistinių grupių, Įsteigta 
ro A. ir J. K. yava“Lįar praeitame šimtmetyje, 

linskai, Rėmėjas, B. Zmit-j j j yra beviltiškai sektanti- 
raitė, M. Kazlauskienė, Pauli- - jr dogmatiška. SLP pro- 
na Yasilionis, J. ir K. Vai-.grama sako, kad (kovodami 
čekauskąi; po $1.00: V. Iv.ž visokias reformas socialis- 
Kapičiauskienė, H. Žukie- 
nė, A. Žemaitienė, K.Juoza- 
paitienė, M. Lužinienė, O- 
na Wellus, N. Strolienė, I. 
Viežis. Viso $20.00.

Dėkojame visiems už 
kas.

šviesk lietuvių mažiukė

au-

Aukų rinkėja
J. K. Navalinskienč 
Biskį pagelbėjo 
A. Žemaitienė

CHICAGOS ŽINIOS
Gražiai pagerbta J. Šarkiūno 

atmintis

pa- 
prieš 

Pa

žiai apsiverkė klausydama tų 
liūdnų dainų ir kalbų, kurios 
buvo skiriamos jos broliui.

Užbaigiant minėjimą cho
ras dar sudainavo porą liūd
nu dainelių : “Ko liūdi žalia 
giruže” ir “Sudie sesutės lie
tuvaitės”. Tuom ir baigėsi tas 
liūdnos ■ atminties paminėji
mas mirusio menininko, nuo
širdaus draugo ir nepavaduo
jamo lošėjo. —Dalyvis

Vyriausias klerkas išėjo 
ant pensijos

* Brooklyno federalinio (teis
mo vyriausias klerkas Percy 
Gilkes, išdirbęs teismabutyje 
65 metus, dabar metė darbą, 
— išėjo ant pensijos. Jis jau 
turi 87 metus amžiaus.

tai “išduoda, klasių kovą”.
SLP skaito, visokius darbo 

žmonių 'buities pagerinimus 
po kapitalizmu “oportuniz
mu” ir todėl smerkia visas da- ’ ■. Tbartines unijas bei darbininkų 
politines grupes, įskaitant ko
munistus, kaip “kapitalizmo 
lopytojus”. Toks nerealistinis 
dogmatiškas tos grupelės nu
sistatymas ją padaro tikra 
sekta, kuri visai atskilusi nuo 
gyvenimo. Balsuoti už ją gal 
yra žestas už socializmą teo
retiniai kalbant, bet taipgi 
balsas už nuo gyvenimo atsili
kusią politinę galvoseną.

Apie trockistus
Trockistai, susispietę Į So

cialistinę Darbininkų partiją 
yra,jau žymiai aktyvesnė il
su gyvenimu surišta grupė. 
Jie ypatingai aktyvūs pasku
tiniu laiku ir kai kuriais klau
simais nori bendradarbiauti 
su komunistais. Kai kurie ko
munistams artimi pažangie
čiai, Įskaitant “National Guar
dian” žmones, ragina balsuoti 
už trockistus, kurie turi savo 
kandidatus. Bet Davis ir 
Charney, kalbą New Yorko 
K. P. vardu, sako, kad tai t '
klaidinga nuomonė. Trockis
tai dar labai sektantiniai ir 
jie nerealistiniai atsineša Į

LIETUVIŲ TARPE
' 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, k u r j turėjo

TRUCKS

ir sesers 
Ciceros,,

Ex Mainierių Choras 
gerbė Jurgi šarkiūną, 
metus tragiškai žuvusi, 
gerbimo apeigos atsibuvo
prieš choro pamokas, spalio 
23 d., Mildos patalpose.

Velionis Jurgis daug veikė 
meno šakoje. Jis daug veika
luose yra rolių atlikęs — sulo- 
šęs. Veik nebuvo rimtesnio 
perstatymo, kad šarkiūnas 
nebūtų vienas iš lošėjų jame.

Programai prasidėjus 8 v., 
tas nelabasis lietus pylė kaip 
iš gausybės rago. Choristai, 
nors ir ne visi susirinko, bet 
jų buvo nemažai. Publikos 
galėjo būti ir daugiau. Atvy
kus Jurgio giminėms 
Jukniams iš Indianos 
sūnui ir jo šeimai iš 
pradėta programa.

Pradedant programą, cho
ras sudainavo porą liūdesio 
dainelių. Po to, choro pirmi
ninkas J. Juška pakvietė ke
letą draugų tarti žodį kitą, 
būtent: V. Kęiščiūną, J. Mise
vičių, J. Patecką, B. Gelgotą, 
S. Tilviką, J. Gelgaudą. Visi 
trumpai priminė velionio Jur
gio šarkiūno nuveiktus dar
bus, ypatingai meno srityje. 
Jis buvo nepavaduojamas as
muo.

Prie pabaigos velionio švo- 
geris J. Juknis tarė nuoširdi] 
padėkos žodį Ex Mainierių 
Chorui už tokį nuoširdų prisi
minimą jo giminaičio, o velio-

Detroito Lietuvių Kliu- 
bas š. m. rugsėjo mėn. 22 
d. nusitarę dar sykį pa
bandyt suvienyt klubus. Tą 
darbą pavedė valdybai. Bet 
yra narių, kurie priešinasi 
vienybei. Ar pavyks įgy
vendint kliubų vienybę — 
nežinia.' Bet Detroito Lie
tuvių Kliubui yra garbė, 
kad jis dar sykį bando eiti ’nio sesutė S. Juknienė graud-

In A-l Condition. Air Force & 
Telephone Co. pick up and utility 
trucks. Priced to sell at once. Low 
prices. Will demonstrate each truck 
to prospective buyers. * Herberts 
Government Surplus, 272 Mill R|B., 
Hempstead, L. I. IV. 8-7240.

(215-216/ 
-------------- -------------- ■-------------- ,---

International. Tandem Dumfcf 
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 Fj the cost. 
Will finance. Days. Gregory 8-2751. 
Sat-Sun. or eves: PR.8-1181.

(214-218)

pažadų, I D y^ti sekmadienį, 17-tą lap- 
rusu svetainėje, 408 

St., Elizabethport, N. J.
kuomet dienraščio 

koncertas nukeltas

rasi- j/hricio, 
diskriminacijos panaikini- Court 
ligoninių statybos iu. t. t.
Liberalą role dabar

Liberalų partiją sudaro ko
alicija pažangesnių' demokra
tą, dešinių socialdemokratų, 
intelektualinių liberalų ir po 
socialdemokratų Įtaka esan
čių unijų vadovai, ypatingai 
siuvėjų unija — International 
Ladies Garment Workers 
Union, — kuri yra didžiausia 
unija mieste.

Liberalai indorsuoja Wag- 
iierį ir kitus vyriausius miesto 
pareigūnus, bet turi eilę ne
priklausomų kandidatų Į mies
te tarybą.

Liberalų partijos programa 
pažangiausia iš visų trijų di
džiųjų partijų ir jie savimi 
perstato kaip ir pažangią tre
čią jėgą, nors ta jėga turi ne
mažai ydų. Davis ir Charney 
duoda suprasti, nors neindor- 

Isuoja nieko oficialiai, kad pa
žangiečiai turėtu balsuoti už 
liberalus.

Elizabeth Gurley Flynn

24-o •' rinkiminio distrikto 
žmonės turi geresnį pasirin
kimą — už ką jie nebalsuotų 
į majorus ir kitus aukštus par
eigūnus, jie gali balsuoti už 
komi^iistę , kaip savo atstovę 
miesto taryboje — Elizabeth 
G u rle y F1 y nn, k u r i 
tuoja kaip Liaudies 
partijos kandidatė.

Charney ir Davis sako, kad 
blogiausia klaida būtų visai 
nebalsuoti — balsuoti turėtų 
visi.

Bet, 
“Laisvės 
nuo 10-tos dienos lapkričio iki 
? 7-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

KONCERTAI
Brooklyno Philharmonija 

atidarys ketvirtą savo koncer
tinį sezoną šeštadienį, lapkri
čio 9, Brooklyn Academy of 
Music salėje, 30 
Ave., Brooklyne. 
8:30 vai. vakare. ,

Programoje su
Philharmonija dalyvaus gar
sus pianistas Byron Janis ir 
kitos muzikinės garsenybės.

Lafayette
Pradžia

Brook lyno

REAL. ESTATE
i

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

Mūrinis namas, split level. Kai
na $37,C00. 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.

(210-210)

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 
išdirbysėių apylinkė. Turite pama
tyti, kad Įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221)

Lawrence-Methuen Mass

Įvyks Sekmadienį

r’ Komisija

kandida-
Teisių

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga . t \

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 puri. LahvS (Liberty) Antrad., lapkričio (Nov.) 5, 19Wt

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks ketvirtadienio va
kare, lapkričio 7, Liberty Auditori
joje. Kviečiami visi nariai daly
vauti. Šiame susirinkime turėsime 
rinkti LDS apskrities konferencijai 
delegatus, taipgi turėsime pasitarti 
apie savo kuopos metini banketą. 
Valdyba. (215-217)

Apvaikščiojimas senelių ir
65 metų ir dar senesnio

seniukiu 
amžiaus

Lapkričio 10 November
Pradžia 1 valandą dieną

MAPLE -PARKE
Kviečiame visus ir visas dalyvauti. Senelės, 

senukai ir jų ištisos šeimos čia linksmai praleis 
laika.

PARDAVIMAI
Parsid uodą skalbiamoji 

mašina — washing machine. 
Pilnai gerose sąlygose, kaip 
nauja. Kaina labai žema, nes 
noriu greit parduoti, šaukite: 
TW. 7-§21i. *

‘ (211—215)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 6 d., 7:30 v. v., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi nariai daly
vaukite, reikia išrinkti delegatus į 
LDS 3 Apskr. konferenciją ir j 
Liet. Namo B-vės suvažiavimą. Val
dyba. _ (214-215)




