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KRISLAI
i
Visi ją sveikinome...
Po džiaugsmo

nusivylimas.
x Mauja audra?

Vieni už, kiti prieš.
Laimėjo liaudis, laimėjo 

istorija!
Rašo A. Bimba

Gražiai atsimenu 1917 me
tus. Buvau mokykloje, Valpa
raiso.

Buvo gražus 1917 metų pa
vasaris, kovo mėnesis. Atėjo 
žinia iš tolimosios Rusijos: 
nebėra caro, caras nuverstas?

Rusijoje Įsisteigė demokra
tinė vyriausybė su Aleksand
ru Kerenskiu priešakyje!

Džiaugs m a s negirdėtas, 
džiaugsmas nesvietiškas!

Pati mokyklos vadovybė ar 
kas kitas, tikrai nežinau, su
šaukė masini mitingą. Į mo
kyklos didžiulę auditoriją pri
sigrūdo žmonių sausakimšai. 
Beveik visi mokiniai ir stu
dentai.

Kalbėjo profesoriai, vienas 
po kito. Karštais žodžiais, ug
ningomis frazėmis jie sveiki
no Rusiją. Mes gi plojome ir 
plojome, net auditorijos lubos 
kilnojosi, net mums delnai 
įskaudo. \
j Džiaugsmas visuotinas.

Priėmėm Rusijai karštų 
sveikinimų rezoliuciją. Lai- 
jpiės ir geriausio jai pasiseki
mo i palinkėjome.

Smarkieji profesoriai gyrė 
Rusiją, nes dabar, nuvertus 
carą, girdi, ji visomis jėgomis 
iš naujo pradės kariauti!

Mums, socialistams, ta fra
zė nepatiko, bet mes juk ne
galėjome kaliu su visais nesi
džiaugti caro nuvertimu!

Plaukia dienos, bėga savai
tės. Po truputį pradeda viskas 
aškėti: kovo mėnesio revoliu
cija buvo Rusijos buržuazijos 
laimėjimas. Kerenskis iš tie
sų mojasi visą Rusiją nuo 
krašto iki krašto sumobilizuo- 

. tj karui!
* Kaip gi su mumis? Mes ka

rui priešingi. Mes pasmerkė
me ir prakeikėme Vokietijos 

‘‘socialdemokratus už baisią iš
davystę, už nuėjimą 'kaizeri
nės tėvynės ginti.

Mes sakėme, kad šis karas 
yra imperialistinis. Tai kodėl 

. jį, tą karą, caro ir kaizerio 
suruoštą, turėtų tęsti laisvoji 
Rusija ?

Negalimas daiktas.
Bet profesoriai tebesidžiau

gia kovo mėn. revoliucija.
Mums nepatinka.

Iš Rusijos tuo tarpu prade
da pūsti nauji vėjai. Ateina 

. >žinių, kad Rusijos bolševikų 
^partija su Leninu priešakyje 
priešinga karo tęsimui, prie
šinga Kerenskio vyriausybės 
mojimusi.

Mums patinka. Mes laukia
me naujų žinių, naujų įvykių.

Pagaliau ateina lapkričio 
mėnesio pradžia. Išgirstame, 
kad Rusijoje pakilo nauja 
audra, prasidėjo nauja revo
liucija su obalsiu “Visa galia 
Sovietams”! “Visa galia dar
bininkams ir valstiečiams!” 

Netiek iš kokio ten gilaus 
marksistinio supratimo, kiek 
instinktyviai mes, eiliniai so
cialistai studentai, sveikiname 

| bolševikus, sveikiname Leni-

,4 4-tame puslapyje

TRR. SĄJUNGĄ ŠIANDIEN MINI REVOLIUCIJOS SUKAKTI
Pasaulio darbo žmonės sveikina pirmą socializmo šalį 
Didžiosios Spalio Revoliucijos 40 mėty sukakties proga

Šiandien Tarybų Sąjun
ga mini Spalio Revoliucijos 
40 m. sukakti. Šios sukak
tuvės minimos iškilmingiau 
ir plačiau, negu bile kuomet 
praeityje. I Maskvą suvyko 
žymiausieji socialistiniu ša
lių ir ne-socialistiniu šalių 4. v V
darbo žmonių partijų va
dovai. Maskvon plaukia 
tūkstančiai sveikinimu iŠ 
visų pasaulio kampu. Su
kaktuvės bus oficialiai pa
minėtos ne tik pačioje Ta
rybų Sąjungoje, bet ir Ki
nijoje, Mongolijoje, šiaurės 
Korėjoje, šiaurės. Vietname 
ir Rytų Europos Liaudies 
respublikose.

Maskvoje prasidėjo spe
cialus Aukščiausios Tary
bos posėdis, kuris, vyksta 
iškilmingoje atmosferoje.

“Pravda” sukaktuviu iš
vakarėse sakė, kad ši su
kaktis minima akyvaizdoje 
didelio nenuginčijamo fak
to: kad pirmoji socializmo 
šalis pralenkė likusį pasau
lį mokslo-technikos srityje, 
kad ii žengia milžiniškais 
žingsniais pirmyn, ir kad 50 
metų sukaktis po dešimtme
čio ras Tarybų Sąjungą dar

Laikos pulsas geras, — 
šuniukas gerai laikosi

Maskva. — Antrajame 
Sputnike keliaujantis šuo 
nesivadina Kudriavka, Li- 
mončika ar Damka, kaip 
tai užsienyje buvo įvairiai 
pranešta, o Laika. Laika 
yra raketo veteranas — tai 
ne pirma jo kelionė su ra
keta, nors ši, žinoma, aukš
čiausia ir greičiausia. Lai
ka laikosi gerai, pulsas ge
ras ir jis sveikas. Kaip il
gai jis gyvens ir kokia jo 
ateitis, dar nežinia.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai sako, kad nau
jo galingo kuro varoma ra
keta gali pasiekti mėnulį 
tik per 10 valandų.

vėliausios 
žinios

Washingtonias. — Repub- 
likonai pripažįsta, kad 
jiems suduotas gan skaudus 
smūgis rinkimuose. Nixon 
sakė, kad rinkimų rezulta
tų reikšmės “paneigti nega
lima. 1

Washingtonas. — šį va
karą, ketvirtadienį, prezi
dentas Eisenhoweris pasa
kys kalbą per radiją ir TV. 
Jis kalbės apie dirbtinius 
žemės palydovus ir Ameri
kos atsilikimo klausimą. 
Sekretorius Dullles savo 
spaudos konferencijoje sa
kė, kad mes, “bent dalinai 
atsilikome”.

Leninas revoliucijos metu kąlba darbo žmonių minoms

stipresnę, dar galingesnę, 
turtingesnę ir duodančią 
savo žmonėms laimingesnį 
gyvenimą.

Paryžiuje, Romoje, Ja- 
kartoje, Kalkutoje, Tokyoje 
ir eilėje kitų pasaulio did
miesčių šiandien vakare 
įvyks dideli mitingai, ku
riuose bus pasveikinta Ta
rybų Sąjunga jos revoliu

Chruščiovas atidarė iškilmingą 
Aukščiausios Tarybos posėdį,— 
pasakė trijij valandų prakalbą
Maskva. — N. Chruščio

vas iškilmingoje jubiliejinė
je Aukščiausios Tarybos se
sijoje pasakė trijų valandų 
kalbą, kurioje jis apibūdi
no praeitų 40 metų kelią, ir 
kalbėjo apie šalies ateitį. Jis 
sakė, kad virš visko socia
listinė Tarybų Sąjunga pa
geidauja taikos ir toje dva
sioje ištiesia savo ranką li
kusiam pasauliui, įskaitant 
Ameriką. Jis sakė, kad Ta
rybų Sąjunga dar vis pa
geidauja Didžiųjų jėgų kon-

Nuodijo, kad išgauti 
a pd r a u d os p i n g eli u s

Selma, Alabama. — Poli
cija suėmė tūlą našlę Mary 
Perkins. Ji kaltinama, kad 
žiurkių nuodais nuodijo se
nyvą moterį ir savo kaimy
nės kūdikį, už kuriuos ji 
mokėjo gyvasties apdrau- 
das. 1955 metais staiga mi
rė jos 33 metų amžiaus vy
ras. Jis taipgi buvo apdrau
stas. Yra įtarimo, kad ji 
prisidėjo ir prie jo nugabe
nimo j aną pasaulį.. . Pra
eitą savaitę mirė jos sep- 
tynerių metų sūnelis. Jo 
lavonas bus atkastas ir 
bus tyrinėjama, ar tik ir jis 
nebuvo nunuodytas.

Washingto'nas. — Apskai
čiuojama, kad nuo azijinės 
influenzos Amerikoje jau 
mirė apie 550 žmonių.

cijos. sukakties proga. Iš
kilmingai sukaktis minima 
Rytų Berlyne, o Vakarų 
Berlyne reakciniai elemen
tai rengia tam tikrą protes
to mitingą — jie protes
tuoja prieš Spalį. . . New 
Yorke grupė rusų bėglių su 
Sikorskiu ir keliais caro 
generolais priešakyje pa
darė pareiškimą, kad jie 

ferencijos.
Chruščiovas sakė, kad 

Tarybų Sąjunga pasveikins 
Ameriką, kai ir ji paleis sa
vo dirbtinus mėnulius į erd
vę. '

Chruščiovo- kalbos klausė
si ne tik Aukščiausios Ta
rybos deputatai, bet ir žy
mūs svečiai — Mao Tse-tun- 
gas, Gomulka, Thorezas, 
Togliatti. Salėje taipgi ra
dosi kai kurie iš neseniai 
pašalintų vadovų, tarp jų 
Šepilovas ir Kaganovičius.

Ipdija palaiko ryšius i 
su abiem Vietniamais

Deli. — Kadangi Indijoje 
dabar vieši Pietinio Vietna
mo premjeras Diemas, tai 
Indijos spauda pabrėžia, 
kad Indija palaiko santy
kius su abiem Vietnamo da
limis — Pietų ir 'Šiaurės. 
Indija turi ambasadorius ir 
Saigone ir Hanojuje. Kele
tas mėnesių atgal Indijoje 
lankėsi Šiaurės Vietnamo 
prezidentas 'Ho Či-minhas.

Seimą, Alabama. — Ra
sistiniai Ku Klux Klan chu
liganai kidnepino negrą 
dvasiškį T. D. Wesley ir jį 
nuplakė. KKK chuliganai jį 
suėmė ir reikalavo, kad jis 
jiems duotų informacijas 
apie vietinius veikėjus. Jis 
atšisakė. Pastorius Wesley 
dabar ligoninėje.

nesutinka su revoliucijos 
pasekmėmis. . . Italijos Ko
munistų partijos organas* 
“Unitą” sako, kad “Ir tie, 
kurie nepritaria socializ
mui, be abejo, žino giliai sa
vo širdyje, kad ateitis pri
klauso socializmui. Minint 
Spalio revoliuciją, negali 
būti abejonės, kad Spalis 
buvo tik pradžia — seks 
likęs pasaulis”.

Orlaivio nelaimėje žuvo 
Rumunijos kom. vadas

Maskva. — Rumunijos 
komunistų vadas G. Proe- 
teasa čia žuvo orlaivio ne-, 
laimėje. Orlaivis sudužo, kai 
nusileido Vnukovo aerodro
me. Kiti Rumunijos delega- 
cijos nariai, įskaitant prem
jerą Stoicą, tik lengvai su
žeisti.

Streikai kasyklose
Waynesburg, Pa. — Viso

je Greene apskrityje strei
kuoja apie 8,000 angliaka
sių. Dauguma tų mainierių 
dirba kasyklose, kurios pri
stato anglį Pittsburgho 
plieno liejykloms. Streikas 
prasidėjo Crusible kasyklo
je, kur bosai atleido iš dar
bo 82-senus mainierius, ne
paisant jų seniority teisių.

Gynėjas raginęs 
paleist Girardę
.Tokyo. — Japonijos teis

mas baigė amerikiečio ser
žanto bylą. Gynėjas advo
katas reikalavo, kad Gi- 
rardas. būtu išteisintas. 
Kaip žinia, prokuroras jam 
reikalauja 5-ių metų ka
lėjimo. Trys teisėjai, kurie 
sudaro teismą, pasižadėjo 
išnešti nuosprendį ne vė
liau' šio mėnesio 19-os die
nos.

Londonas. — Lordų rū
mai nutarė, kad jiems gali 
priklausyti ir moterys.

! $ i nki mn rezu 11 a ta i 
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Demokratai atsiekė 
laimėpmos; Wagner 
laimėjo Blew Yorke
New Yorkas. — Demo

kratai atsiekė nemenkus 
laimėjimus rinkimuose. 
New Yorko mieste majoras 
Wagneris, demokratas, lai
mėjo prieš republikonų 
kandidatą Chritenberry net 
su 920,000 balsų dauguma. 
New Jersey valstijoje de
mokratinis gubernatorius 
Meyner laimėjo prieš re- 
publikoną Forbes. Jis gavo 
200,000 daugiau balsų, negu 
Forbes. Meyner laimėjimas 
skaitomas svarbiausiu šiuo
se rinkimuose ir į New Jer
sey buvo labiausiai atkreip
tos šalies žmonių- akys. 
Mat, Eisenhoweris šiltai 
indorsavo Forbes ir buvo 
aišku, kad republikonai žiū
ri į New Jersey rinkimus 
kaip į barometrą, rodantį, 
kur linksta Amerikos žmo
nės.

Demokratai taipgi laimė

Francūzijos par 1 a m e n t a s 
jau patvirtino Gaillardą 
premjeru; 337 prieš 173 v

Paryžius. — Francūzijos socialistai gavo Alžyro mi- 
parlamentas - 337 balsais I nisteriją, kurią laikys kaip-
prieš 173 patvirtino F. Gai
llard naujuoju premjeru. 
Jis jauniausias premjeras 
Francūzijos istorijoje, tik 
sulaukęs 38 metų amžiaus. 
Prieš jį balsavo komunistai 
ir kraštutiniai dešinieji, už 
— socialistai, radikal-socia- 
listai, katalikai ir nuosai
kiai dešinieji, kurie čia ofi
cialiai vadinasi nepriklau
somais.

Užsienio reikalų ministru 
tapo socialistas Christian 
Pineau. buvęs premjeras. 
Ligšiolinis premjeras Bour- 
ge-Maunoury tapo vidaus 
reikalų ministru. Apart už
sienio reikalų ministerijos, 

A. Bevan sako, 
bevanizmas dar 
nesąs pražuvęs

New Yorkas. — Kairiųjų 
Britanijos darbiečių lyderis 
A. Bevanas, kuris dabar 
vieši Amerikoje, paneigia 
teigimą, kuris dabar dažnai 
kartojamas pačioje Brita
nijoje ir čia Amerikoje: 
kad bevanizmas yra pabai
gęs savo dienas. Mat, pa
skutinėje Britanijos Darbo 
partijos konvencijoj Brigh- 
tone, Anglijoje, kairiaspar- 
niai su Bevanu priešakyje 
padarė eilę pagrindinių nu
sileidimų dešiniesiams.

jo New Jersey valstijos a- 
samblėjoje, kurioje repub
likonai turėjo daugumą per 
gentkartę. Demokratų par
tijos nacionalinio komiteto 
pirmininkas Butleris pa- 
reškė, kad Eisenhowerio 
administracija, kaip tai da
bar aišku, prabado daugu
mos žmonių pasitikėjimą.

New Yorko miste demų- 
kratai laimėjo visose pen
kiose miesto dalyse, įskai
tant Queens apskriti, kur 
demokratas Crissona su
mušė ligšiolinį apskrities 
prezidentą republikoną 
Lundy.

Apie demokratų laimėji
mus pranešama ir iš kitų 
krašto dalių.

Republikonų nacionalis 
komitetas sako, kad už jų 
pralaimėjimus atsakingi 

i sputnikai ir krintanti bir- 
|ža”.

iki šiol jų žmogus Lacoste, 
užsienio teritorijų ministe
riją ir Saharos ministeriją.
Kitaip sakant, jiems tenka 
pravesti visą užsienio ir ko- 
lonialistinę politiką, tuo 
tarpu, kai ministerijos, ku
rios turi ką nors bendrą su 
pramone, žmonių gerbūviu 
ir bendrai krašto ekonomi
nės tvarkos reikalais, teko 
konservatyviams elemen
tams.

Manoma, kad Gaillard 
valdžia neturi šansų ilgai 
laikytis, nes eiliniai socialis
tai su laiku privers savo va
dovybę nesutikti su jos kon- 
servatyve vidaus politika.

Yra nuomonių, kad už-tas 
nuolaidas labiausiai atsa
kingas pats Bevanas, kuris 
nori tapti užsienio reikalų 
ministru būsimoje darbie- 
tiškoje Britanijos valdžioje, 
kuomet darbiečiai laimės 
parlamentinius rinkimus, o 
ministru jis galėtų tapti 
tiktai su Gaitskell ir kitų 
dešiniųjų lyderių parama.

Bet pats Bevanas laikosi 
kitokios nuomonės. Jis sa
ko, kad bevanizmas, kaip 
kai kas vadina kairiaspar- 
nių judėjimą, dar gyvas.

Praha. —Sunkokai serga 
Čekoslovakijos prezidentas 
Antoninas Zapotockis. Jis 
turi širdies ligą.
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Kadangi lapkričio 7 die
ną sukaks 40 metų kai gy
vuoja Tarybinių Socialisti
nių Respublikij Sąjunga, 
susipažinkime su k ę 1 e t u 
faktų apie tą didžiulę šalį, 
kuri kasdieninėje kąlboje 
dažniausiai vadinama Ta
rybų Sąjunga

Tarybų Sąjunga apima 
8,650,000 ketvirtaipių įny 
lių plotą. Nuo vakarinio 
pakraščio iki rytinio yra 
virš 5,600 mylių distanci
ja. Nuo šiaurinio iki pieti
nio — 2,800 myljų distan
cija.

Tarybų Sąjunga apima 
didesnį plotą, negu Kanada 
ir Jungtinės Valstijos kar
tu paėmus; Kanada apima 
3,845,144 ketvirtaines my
lias, o Jungtinės Valstijos 
(įskaitant ir Alaska) — 3,- 
608,787 ketvirtaines, my
lias. Reiškia, Kanadą, 
Jungt. Valstijos ir Alas
ka užima mažesnį plotą antį 
1,196,069 mylių.

Tarybų Sąjungą pralen
kia Kanadą ir Jungtines 
Valstijas ir gyventojų skai
čiumi.

Tarybų Sąjunga susideda 
iš 15 respublikų. Jomis :

Rusų Tarybinė Federaty- 
vė Socialistinė Respublika, 
apimanti 6,593,600. ketvir
tainių mylių. S o, s t į p ė 
—Maskva.

Ukrainų Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 232,052 ketvirtaines my
lias. Sostinė—Kijevas.

Baltarusių Tarybinė So- 
Socialistinė Respublika, ap
mauti 80,156 ketvirtaines

cialistinė Respublika,

rijos akademija ir Kūno 
kultūros institutas. Kai ku
riose iš šių mokslo įstaigų . 
teko mums apsilankyti, su-^ 
sipažinti su jų profesoriais, 
dėstytojais. Mūsų laimei, 
Kaune mums tekę buvoti 
kaip tik tuo laiku, rugsėjo 
mėnesio pradžioje, kada 
prasideda mokslo, metai, 
todėl teko ir su studentais 
susitikti ir pasikalbėti.

Rugsėjo 2 d. mes buvome 
pakviesti į Kauno PoHtech- 
n i k o s instituto studentų 
imatrikuliaciją — naujųjų 
studentų priėmimo iškilmė
se, kurios įvyko Profsąjun
gų rūmuose. Tai, žinoma, 
buvo skirtos ir bendrai 
naujų mokslo metų atida-* 
rymui iškilmės.

Čia mus gražiai, svetinėj 
gai sutiko patys studentai 
ir instituto direktorius pro
fesorius Baršauskas, supa
žindindamas mus su kitais 

O

instituto mokslininkais ir 
su visais studentais. Vien 
šiais metais į Kauno Poli
technikos institutą įstojo 
mokytis apie 950 naujų 
studentų. Pagrindinę kal
bą j studentus pa
sakė instituto direktorius 
prof. Baršauskas. Pasvei
kino juos kiti mokslininkai- 

Kauno miesto 
bei įvairios or-

Įdomius ir., 
raportus išdavė ' 
aukštesnio

tais Tarybų Sąjungoje bu
vo 70,400,000 galvijų, jų 
tarpe 30,900,000 karvių; 
56,400,000 kiaulių ir 129,- 
800,000 avių.
MOKSLAS IR SPORTAS 

1956 metais įvairiose Ta
rybų Sąjungos mokyklose 
mokėsi! arti 50,000,000 as
menų. Dirbo 1,700,000 
kytojų.

Tarybų Sąjungoje yra 
virš 19,000,000 atletų.

Caristinė Rusija buvo 
viena iš labiausiai atsiliku
sių šalių moksle ir sporte. 
Dabar ji stovi pirmoj vie
toj.

Tokie tai daviniai imant 
tik nekuriuos dalykus.

procentu svarbiausių ūkio 
darbų. 1955 metais kom
bainai nuėmė 85 procentus 
javų.

Šeštas penkmetinis pla
nas reikalauja duoti kolek
tyviniams ir valstybiniams 
ūkiams 1,650,000 trakto- 
rių, 560,000 kombainų ir 
daugybę kitos mašinerijos.

1956 metais buvo išarta 
'naujos žemės 481,945,000 
akrų. • U

1913 metais caristinė Ru
siją pagamino 42,896,00.0 
.tonų grūdų. Su 1960 me
tais Tarybų Sąjunga paga
mins 198,000,000 tonų grū
dų. Jau dabar netoli to.

GYVULIAI
1 Spalio mėnesį 1956 me

api
manti 188,422 ketvirtąines 
mylias. Sostinę— Aškabą- 
das.

Estijos Tąi^bįnė Socia
listinė Respublika, apiman
ti I7,3;75v ketvirtaines my
lias. Sostinė—Talinas.

Tarybų Sąjungoje, tai 
yrą visose respublikose, yra 
200,200,000 gyve n t ę j ų. 
Statistika 195p metų. Per 
penkerius metus gyventojų 
skaičius padidėjo 16,300,- 
000,

Taiybų Sąjunga jungia 
virš 100 tautu ir tautiniu 
grupių. Imaųt tiktai di
desnes, ta.utąs, gyventojai 
sikrstosi sekančiai:

Rusų-r-99,000,000, ukrai
nų — 28,000,000, baltaru
sių — 5,300,000, uzbekų— 
4,800,000, totorių—4» 300,- 
000, kąząkų — 3,100,000, 
žydų —.
azerbąidžąnų -r. 2,3QO,OOOx. 
gruzinų 2)200,0,00^ ar
mėnų — 2,?OĄQ0Q,? lųordor 
yų —' l^O^OOO,1 ęųvąkų — 
1,400,000, tąd^įkų—1,200,- 
000, kirkizų —900,0.00, lie-, 
tuvių—2,400,000, latviu — 
1,500,00(1 ir ’ estų — 1,000,- 
000.

Šie skaičiai sudąryti prieš 
kąrą, išskyrus Pąbąltijps 
respųbjikų,. kurios įstojo, 
1940 metais.

DARBININKŲ 
SKAIČIUS.

1928 metais Tarybų Są
jungoje industrinųį darbi
ninkų ir raštinių tarnauto
jų buvo, 10,80.0,000. O pa
baigoje 1956 męt u bu vo ją u 
5.0,000,000.

1956 mętų pabaigoje Ta
rybų Sąjungoj'e buvo 1,566 
miestai ir 2,423 miesteliai. 
1913 metais miestuose ir 
miesteliuose gyveno 28, - 
100,000 gyventojų, o balan
džio. mėnesį 1956 metais 
buvo jau 87,000,000,
SUNKIOJ/! INDUSTRIJA

1913 metais, Rusijoje bu
vo pagaminta 4,200,0.00 to
nų geležies, 4,230,000 tonų 
plieno, buvo iškasta 29,- 
100,000 topų anglies, gau
ta 9,200,000 tonų anglies, 
gauta 9,200,000 topų ąlįe-

TAI BUVO PRIIMS 40 METŲ
1917 METŲ LAPKRIČIO 7 DIENĄ (pagal senąjį ka

lendorių spalio 25 d.) ankstąjį rytą Žiemos palocių, ku
riame buvo Rusijos laikinosios valdžios biūstinė, laikė 
apsupę darbininkai ir kareiviai.

Staiga pasigirdo griausmingi šūviai. Tai buvo šūviai 
iš kruizerio “Auroros” patrankų, paleisti į palocių.

Tų šūvių griausmas paskelbė, kad Rusijos darbinin
kai, valstiečiai ir kareiviai pradeda mūšį už tai, kad ten, 
kur viešpatavo skurdas ir priespauda, būtų statomas 
naujas gyvenimas, socialistinis gyvenimas, gyvenimas, 
kuriame žmogus žmogaus neišnaudotų ir nepavergtų.

Taip, “Auroros” patrankų šūviai paskelbė ne tik 
Rusijos žmonėms, o ir visam pasauliui, kad prasideda 
nauja era žmonijos istorijoje; kad prasideda revoliucija, 
kokios pasaulyie ligi tol nebuvo.

Antrasis Rusijos Tarybų suvažiavimas paskelbė, 
kad visa šalies galia pereina taryboms.

Tuojau buvo sudaryta tarybinė vyriausybė su Leninu 
priešakyje — vyriausybė, paskelbusi, kad ii sieksis tai
kos, kad ii suteikia visoms tautoms teisę apsispręsti, kad 
darbininkų klasė liekasi viešpataujančia klase, kad jai 
rūpi ir rūpės įvesti į šalį socializmą. Savo dekretais ta
rybinė vyriausybė suvisuomenino bankus, fabrikus ir vi
sus šalies turtus, ligi tol priklausiusius kapitalistams.

Vėliau po to Leninas sakė:
“Mes turime teisę didžiuotis ir mes didžiuojamės 

tuo, kad mums teko laimė pradėti tarybinės valstybės 
statybą, tuo pradėti naują pasaulinės istorijos epochą, 
naujas klasės viešpatavimo epochą, klasės, engiamos 
visose kapitalistinėse šalyse ir einančios visur į naują 
gyvenimą, į pergalę prieš buržuaziją, į' proletariato 
diktatūrą, i žmonijos išvadavimą iš kapitalo jungo, iš 
imperialistinių karų”.

Amerikinis žurnalistas. Jack Reed, kuris savo aki
mis stebėjo Spalio revoliucijos pradžią, jos eigą, parašė ! bylias ^Sostinė—Minsiąs, 
knyga, teisingai pavadintą: “Dešimt dienų, kurios sukre-.
te pasaulį”.

Taip, pasaulis, buvo sukrėstas — buržuazinis pašau- įį 158,073 "ketvirtaines my
lis, nes jis matė, jis jautė, kad Spalio revoliucija nėra ijas. . s0Stjnė _  Taškentas.

Kazakų Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 1,064,119 ketvirtainių 
myliu. Sostinė—Alma-Ata. v v

Gruzijos Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 27,028 ketvirtaines my
lias. Sostinė—Tbilisas.

Azerbaidžano Tarybinė 
Socialistinė Respublika, ap
imanti 33,592 ketvirtaines 
mylias. Sostinė—Baku.

Lietuvos Tarybinė. Soęįa-l jau^ jr pagaminta 1,9,00,-

Uzbekų Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman-

lis, nes jis matė,
.ik Rusijos darbo žmonių revoliucija, kad ji palies visą 
moniją. t

Buržuazija neklydo: praėjus 40 metų, socialistiniu įį 
gyvenimu jau gyvena apie 900,000,000 žmonių! Ne visur, I 
tiesa, socializmas įvykdytas — kai kur jis tik pradėtas 
vykdyti, — bet iau pradėtas!

Ir imperialistai nėra tikri, kad rytoj ar poryt kurios 
nęrs kitos šalies, šiandien dar buržuazinės, liaudis nepa- 
Kėis savo visuomeninės santvarkos!

VIETOS STOKA mums neleidžia paminėti tų di
džiųjų kovų su “sava” ir svetima išnaudotojų klase, ku
rias Rusijos, o vėliau visos Tarybų Sąjungos, darbo 
žmonės turėjo atlikti. Kiekvienam tačiau aišku, kad 
kiekviename susidūrime su imperialistais ir jų agentais, 
Spalio revoliucija išėjo pergalėtoja.

Paėmusi į savo žinią šalį, atsiliuksią ekonomikoje, 
kultūroje, moksle, nualintą Pirmojo pasaulinio karo, ta
rybinei vyriausybei pirmiausia rūpėjo aprūpinti liau
dį maistu ir būtiniausiais gyvenimo produktais.. Jai rei
kėjo atstatyti sugriautus fabrikus.

Tik tuomet, kai iau šalies pramonė buvo atstatyta, 
kai buvo žmonių gyvenimas sunormalizuotas, tarybinė 
vyriausybė su Komunistų partija pasiryžo Tarybų Są
jungą supramoninti taip, kad, jei imperialistai vėl siek- 
tųsi ją užpulti, galėtų apsiginti. O užpuolimo pavojus jai 
visuomet buvo. Apie tą patį laiką buvo pasiryžta pra
vesti žemės ūkio sukolektyvinimą.

Tuomet buvo paskelbtas pirmasis penkmečio planas, 
o po jo — antrasis, trečiasis ir t. t.

Per trumpą palyginti laiką išaugo milžiniški fabri
kai pakilo, prasiplėtė pramonė; buvo sukolektyvintas 
žemės ūkis.

Prasidėjo nauja era Spalio revoliucijos eigoje.

JEI NEBŪTŲ BUVĘ VISO TO ATLIKTA, Tarybų 
Sąjunga butų buvusi nugalėta, parblokšta, sunaikinta, 
sudraskyta.

Hitlerinei Vokietijai užpuolus Tarybų Sąjungą, daug 
kas manė, kad užpultoji neatsilaikys nei mėnęsių.

Bet socalistinė šalis jau buvo gerai pasiruošusi. Ir 
ji buvo pati vyriausia jėga, lemiamoji jėga prįęš fašis
tinę ašį. Jos armi jos, jos patrankos, jos tankai, jos lėk
tuvai, ios liaudis, jos vadovybė uždavė fašistinei Vokie
tijai tokį smūgį, kokio niekas ligi tol nebuvo matęs.

Tačiau būtų didžiausia klaida sąkyti, kad pačios 
tarybinės tautos Antrojo pasaulinio karo metu nenuken
tėjo, Fašistinis priešas paliko, baisius nuostolius. Tary
bų Sąjunga turėjo paaukoti apie 15,000,000. žmonių; prier 
šas sunaikino jos 1,710 miestų ir apie 70,00.0 kaimų; į 
pelenus pavęrtė apie 32,000 fabrikų ir mąžesnių įmonių..

Visa tai turėtų žinoti tie, kurie sąko: “Kodėl Tarybų 
Sąjungos žmonių gyvenimo, lygis dar žemesnis už Ameri
kos ?”

Per keletą pokarte metų visa tai buvo atstatyta.

listinė Socialistinė Respub
lika, apimanti 13,128. ket
virtaines mylias. Sostine-- 
Vilnius.

Moldavų Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 13,128 ketvirtaines my
lias. Sostine—K iš i novas.

Latvijos. Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 24,711 ketvirtainių my
lių. Sostinė—Ryga.

Kirkizų Tarybinė Socia
listinė Respublika, apiman
ti 76,450 ketvirtainių my
lių. Sostinė—Frunze.

Tadžikų Tarybinė Sočia-, 
listinė Respublika, apiman
ti 54,828 ketvirtainių my
lių. Sostinėr—Stalinbadasu

Armėnų Tarybų $ocialis7 
tinė. Respublika, apimanti 
11,583 ketvirtaines mylias. 
Sostinė — Jerevanas?

Turkmėnų Tarybinė So-

mo-

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

KAUNE
Iš Dotnuvos atvykome į 

Kauną. Kaunas kažkaip 
mums visiems buvo arti
miausias prie širdies. Gal 
dėl to, kad, prieš emigruo
jant į Kanadą, kiekvienam 
teko daugiau Kauną pažin
ti. Kaunas, tenka pasaky
ti, gal mažiausiai iš visų

000 kilovatvalandžių elekt
ros.

195,6 metais bųyų paga
minta jau 35,000,000 tonų 
geležies, 48,600,000 tonų 
plieno, iškastą 429,000,000 
Tonų anglies, gauta 83,800,- 
000 tonų ai;,e jaus ir paga
minta 192,000,000,000 ki
lovatvalandžių elektros.

AGRIKULTŪRĄ 
; Tarybų Sąjungoje 
87,500 kolektyvinių ūkių ir 
5,134 valstybiniai ūkiai. 
Šiuos ūkius aptarnauja 9,- 
099 m'ąšinų ir traktorių 
stotys.
’. 1955, metais Tarybų Są
jungos, agrikultūra turėjo, 
virš trakto^įą,,
3,38,000- kopįbįąinų, 544,0,0.0; 
įsunkvežiinių ii; daugybę, ki- 
tos mašinerijos. Jau 1954 
metais, mašinos, apdirbo,. S2c

yra

. '  ..................................... ..................................—»„■       M.   

į Šiandien Tarybų Sąjunga sąyo, pzjąiųoųę, sayo, tvirtumų 
lyra pirma po Amerikos.

Na, o mokslo srityje, kųl.tųroje Tąrjrbų Sąjunga 
stovi pirmo jie vietoje. ?

Šiuos žodžius rašantį erdvėje skraido dū tarybiniai 
dirbtiniai žemės palydovai — savotiški. XX amžiaus šte- 
būklai. Tai tarybinio-socialistinio. mokslo išdavas.

JAU NET IR KIETAKAKČIAI, kapitalistinių šalių 
•gynėjai, pripažįsta, kad tarybinė puamotiė,. tarybinis 
įmoksiąs, tarybinė technika pralenkė pačias.stambiausias 
! ir pažangiausias kapitalistines šąlįs. ;

Nesulaikomai tarybinės tautus, žęiagįa į. koiųuui^mą,.
Ir lapkričio 7 ūįęųą tyybmių mięs<žų

gatvėse ęiąeųos, koncertai ir kWRW PWn
: gos visa tai iškilmingai atžymės!' ? • ’ v Ų • V

V; " 1'9 \

Rašo Juozas Lesevičius
Mackevičius. Kauno darbi
ninkai dalyvavo 1905. metų 
revoliucijoje. Senieji Kau
no gyventojai dar ir dabar 
ryškiai prisimeną 1919 me
tų revoliucijos įvykius, Pa
nemunės kareivių sukilimą, 
keturių Komunarų kovą ir 
jų sušaudymą, darbininko 
Kranausko laidotuves ir kt.

Kanadiečiij lietuvių delegacija Gedimino 
kalne Vilniuje

Lietuvos miestų 
nuo karo audrų 
vaizdas mažiau 
Tięsa, gelžkelio stotis, tiltai 
per Nemuną ir daug kitų 
pastatų buvo sugriauti, bet 
dabar jau atstatyta nauja, 
graži mūrinė gelžkelio sto
tis, gelžbetoniniai tiltai, ir 
tt. Gražioji Stalino pros
pekto gątvė (buv. Laisvės 
alėja* ir dabar besipuošia 
viduryj išsodintais me
džiais, tarp jų, pasivaikš
čiojimo aikštė, asfaltu išlie
ta, pįIna, ypač vakarais, 
prisipildžiusi vien lietuviš
kai kalbančių žmonių. Ben
drai dabartinis, tarybinis 
Kaunas, pasižymi savo gro
žių; aikštės ir gatvės ap
sodintos gėlėmis, labai šva
riai užlaikomas.

Ilga ir sudėtinga Kauno, 
istorija. Sena lietuvių pi
lis, įsikūrusi Nemuno ir 
Neries santakoje. D a u g 
vandens pratekėjo pro šį, 
vieną didžiausių' Lietuvos 
miestų, daug ir įvairiausių 
■nuotykių jam teko išgyven
ai. Carizmo., viešpatavimo, 
paikais jis buvo apleistas, 
įeįlįnįs gubernijos miestas, 
į Buržuazijos. valdymo me- 
įtąis Kaunas buvo laikinoji 
(Lįętųvos sostinė. Prieš ka- 
įrą Kaunąs ypač pasižymėjo 
'ryškiais kontrastais. Iš vie- 
įno^ pusės—blizgantys Vai
lokaičio, Tūbelio ir kitų rū- 
Ėm.ąį, Ų kitos; — varganuo- 
'.s e, apleistuose priemies- 
į čiuose taip vadinamos “bra- 
zilkos,” kuriose gyveno 
įskurstąntys darbo, žmonės. 
Sukrypę, prakiurusiais sto
gais, mažais, langais name
liai, — šitaip atrodė Kau
po priemiesčiai. Bet už tai, 
iųiąpt i,š antros, puses, Kau
nąs yrą revoliucinių trad? 
fęijų iųies.tąs. Čia. buvo nu-, 
(žudytą^. 1863 mętų valstie
čių sukilimo vadas Vladas

nuken tėjęs
ir todėl jo Kaunui padarė

dėstytojai, 
pareigūnai 
ganizacijos. 
įspūdingus 
senesnieji,
kurso studentai iš savo nu
veiktų darbų vasaros metu, 
kurie dirbo statybose bei 
kitokiuose įvairiuose dar
buose. Buvo pakviestas tar
ti žodį į studentus ir mū
sų delegacijos atstovas. 
Studentai sutiko griaus
mingu delnų plojimu ir. dar 
griausmingiau palydėjo jo 
kalbą. Tas tik parodė, kaip 
Tarybų Lietuvos jaunimas, 
stųdęntiją, myli lietuvių 
tąutą ir jos tėvynainius, 
kur jie begyventų, namie; 
ar užsienyje.

Po to, Politechnikos in
stituto studentų saviveikli
nis ratelis davė gražią ir 
įspūdingą koncertinę pro
gramą — šokių, dainų, so- 
lų, duetų, ir mišrus choras, 
kuris, beje, visasąjunginėje 
dainų dekadoje yra laimė
jęs premiją.

Mes taipgi apsilankėme 
Kauno Medicinos institute, 
kuriame mokosi 1,651 stu
dentas. Instituto direkto
riaus prof. Zigmo Januške
vičiaus, akademikų - profe- 
Vlado Lašo ir Tado Iva- t 
nausko bei skaitlingo stu- • 
dentų būrio lydimi, mes 
sipulkiai susipažinome su. 
ins.tįtųto patalpomis, moks
lo priemonėmis, laboratori
jomis. Su visais studentais ♦ ■ . • 4 • • 1 • • •

Nepaprastai daug žalos 
hitleriniai 

okupantai. Jie išžudė tūks
tančius kauniečių devinta
jame forte.. Išbėgdami su
griovė elektrinę, “Drobės” 
fabriką, “Inkaro” kombina- 
tą, o iš kitų įmonių, kurių 
nesuspėjo sugriauti, išvežė 
įrengimus. Tačiau kaunie
čiai po karo energingai 
ėmėsi atstatomojo darbo ir 
jau ketvirtojo penkmečio 
metais Kauno pramonė ne. 
tik visiškai buvo atstatyta, 
bet ir žymiai pralenkė 
prieškarinį lygį.

Atstačius pramonę, dar
gi ją praplątinus, moderni-, 
žavus ir automatizavus jos 
įrengimus, žymiai pagerėjo 
ir darbininkų gyvenimas. 
Mašinos palengvina jų dar
bą. Palyginus su 1950 me
tais, darbininkų realusis ■ susitikome jąją erdvioj ir 
uždarbis padidėjo 22 pro-1 jaukioji auditorijoj. Iš stu- 
centąis. (Čia reikia pažy-dentų sužinojome, kad ne- 
mėti, kad tuo tarpu pragy
venimo kainos laipsniškai 
krinta žemyn.) šiuo metu 
Kaune statoma apie keturi 
tūkstančiai gyvena m ų j ų 
namų. Ir kur tik pažvelgsi 
— Žaliajam kalne, Alekso
te, ar Vilijampolėje, visur 
matosi nąųjų, gražiai pą- 
stątytų. ir įrengtų namų ir 
dar vis statoma daugiau.. 
Tas. ne tik suteikia patogų 
darbininkams gyveni m ą, 
bet ir kitokį vaizdą Kauno 
priemiesčiams, negu jie at
rodė pirmiau. . c

MOKSLO ĮSTAIGOSE 
IR PAS STUDENTUS
Kaupe, šiuo metu- yra 5 

aukštosios mok y k los: di
džiausia respublikoj mokslo 
įstaiga — Kauno Politech
nikos institutas; taipgi Me
dicinos institutas, Žemės 
ūkio, akądemijąv, Veterįną- 
-------------------------------------------------------------------------į..1.

maža jų dalis gyvena ben
drabutyje, o netrukus nau
jai pastatytuose ir baigia
muose įrengti bendrabu
čiuose, netoli instituto — 
kurių ir mes buvome nuvy
kę pažiūrėti — bus apgy
vendinta, dar 45.0 studentų. < 
Studentai gauna stipendi- ' 
jas, jiems nereikia mokėti/ 
už. mokslą.

Čia dar noriu priminti, 
;kad, kaip Politechnikos, 
taip ir Medicinos studentai 
mus. sutiko su gėlėmis.. Pir
mieji mums visiems įteikė 
po studentišką ženklelį, ku
rie labai gražūs, su įrašu 
“KPI,”’ kas reiškia — Kau
po Politechnikos Institutas;, 
o ap trie ji, Medicinos stu
dentai, padovanojo atniin- 
čįai studentišką kepuraitę.

Daugiau įvairių parengi* r 
mų Laisvės naudai

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., lapkričio (Nov.) 7, 1957,
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Darbininkų Sveikata
. J. J. Kaškiaučius, M. D. Lawrence-Methuen, Mass

(Tųsa)
— O kiek žmogus savo uždirbtųjų lau

kia? Ar atidavei? — įsirėmė akimis A- 
laušas. — Atidavei, klausiu? Vaikai gal 
našlaičiais liks, daktarui parvežt skati
ko nėra, o tu atidavei?

— Aš atiduosiu. O daktarui parvežt 
taigi arklį siūlau. Ko neėmė?

— O biesam tas tavo arklys, kai kiše
nėj vėjas švilpia? Gal dykai daktaras va
žiuos?! Kada atiduosi?

— Vėl tu savo! Ar buvo atsitikimas, 
kad aš nusukčiau? Nė tiek to. Kas už
dirbta. Pas mane kaip banke, nė skati
kėlis nenubyra. Tiktai kiek ten tų už
dirbtų, kad ir atiduosi — neužteks.

Tėvas užgesino žvakę, priėjo prie Te
kinio.

— Eitum sau namo, kaimyne. . . —pa
sakė jis tyliai, bet tokiu tonu, kad Te- 
konis sutrypčiojo kojomis, žvilgterėjo 
kairėn, dešinėn, pasuko durų link. O jam 
išėjus, tėvas nuėjo primenėn, atrišo kar
vės saitų.

— Močiai lyg ir lengviau, — pasakė A- 
laušui. — Iki vakaro gal patrauks, o ta
da jau ir aš grįšiu. Pabūk, kaimyne, dar 
šiandien, pasaugok. . . Šiū, žaloji, šiū!— 
timptelėjo jis pasaitų.

Bet žaloji, matyt, suprato, kad jai rei
kia išeiti iš namų. Išeiti pas svetimus 
žhaones, kaip aš išėjau metų pradžioje. 
Tiktai aš grįžau, o jinai jau nebegrįš. 
Niekad nebegrįš. Ir jai, matyt, labai ne
sinorėjo išeiti. įręžė tad galvų su saitu 
ant ragų, įsispyrė visom keuriom. Tėvas 
tempė jų taip, tempė kitaip, pagaliau 
įtūžo ir skaudžiai perliejo žalga. Žaloji 
gūžtelėjo suduota, bet tiktai dar labiau 
įsirėmė kojom, visiškai palenkdama gal
va. Tėvas vėl užsimojo žalga.

— Na, kų tu, kaimyne! — prišoko A- 
lau^as. — Karvė ne žmogus, su ja reikia 
gražiuoju, geruoju.

Priėjo pats prie žalosios, pakasė jai 
tarpuragę.

— Kvaiša tu, — ėmė kalbinti. — Ar 
nematai, kas darosi namie? E-e! Pama
tei dabar? Šiū, žalute, šiū, geroji. . . 
Niekas tavęs nebemuš, pereisi sau per 
kjemų kaip kokia ponia. Šiū, šiū, žalute!

Kalbėjo jai taip aiškiai, kad žaloji su
prato: negalima ožiuotis, kai namuose 
tokia nelaimė. Didelės ir vaiskios jos a- 
kys pritvinko ašarom. Tylėdama peržen
gė priemenės slenkstį, nušmaksėjo per 
sniegų paskui tėvų. Tiktai prie vartų 
stabtelėjo, pasižiūrėjo į mudu su Levu
ku ir subaubė:

— M-mū-ū-mū!
Ir čia staiga dingo visas Levuko vyriš

kumas. Pašoko jis iš pašalio basnirta, 
vienmarškinis nusivijo paskui karvę,įsi
kibo į pasaitų.

—Tėte, nevesk!—suriko piktai, o kartu 
ir žliumbdamas. — Ar nori, kad paplau
tų. . . kad mūsų žalutę paplautų?! Jinai 

{gi rauda, tėte!
— Atsitrauk, varle! įtūžo tėvas ir už

simojo ant Levuko ta pačia žalga, kuria 
pliekė žalųjų. O paskui staiga suglėbė 
Levukų į rankas, atplėšė nuo karvės ir 
nešė atgal į priemenę, šis spyrėsi ran
kom ir kojom, rėkė, bet tėvas glėbė jį 
vis stipriau.

— Na, kų tu čia dabar? Na, kų?
— O kam išvedi žalųjų? Jų papiaus!
— Ne aš vedu, vargas veda, — pasakė

tėvas ir nutilo, tarytum nebežinodamas, 
kų toliau sakyt. — Klausyk, Levuk, — 
prabilo jis vėl, — o mūsų mama buvo ge
ra ar negera?

— Mama labai gera.
— Na, matai. Mama labai gera, o da

bar mamai labai negera. Labai ir labai 
negera. O kai aš išvešiu žalutę, tai ateis 
daktaras ir mamai bus geriau, ir ji vėl 
bus visiems gera. Supratai?

— Nevesk žalutės. . .
— O jeigu neišvesių, tai mamai pasi

darys visiškai bloga. . . ji gal ir numirs, 
Levuk, ir tada mes būsim vieni, ir niekas 
tau nebepateps pavasarį suskilusių kojų. 
Atsimeni, kaip perštėjo, kai pragydo 
gaideliai tau ant blauzdų?

• — Tegul mama nemiršta! — sušuko 
Levukas pilnomis ašarų akimis.

Tėvas atgalia ranka nubraukė išraso
jusių kaktų.

— Tai išvest žalutę?
— Tegu daktaras pats ateina. Ir ža- 

lutė bus namie, ir mamai bus geriau.
— Cho, cho! — prajuko staiga atsira

dęs už tvoros Tekonis. — Platų apetitų 
turi šitas, vaikas: ir karvę jam palik, ir 
daktarų atgabenk, cho!

Tėvas nukėlė Levukų nuo kelių, norėjo 
kažkų sakyti Tekoniui, bet čia iš trobos 
išėjo senasis Alaušas.

— Neprasidėk, ligonė laukia, — pasa
kė ramiai, perimdamas Levukų iš tėvo.

Levukas padilbomis žiūrėjo į nutol
stančius tėvų ir žalųjų ir nelauktai šyp
telėjo:

— Dėde Alaušai, ogi žalosios kojos vi
siškai kaip tėtės kojos!

Iš tikrųjų, tėvas žengė priekin sukte
lėtomis į šonus kojų pėdomis, o žaloji tai
kė į jo pėdas taip pat suktelėtomis į šo
nus paskutinėmis kojomis. Taip jie ir iš
ėjo abu pro vartus.

O tos pačios dienos vakarų mūsų tro
belėje jau sukiojosi žilabarzdis didelio 
ūgio žmogus. Piktai blišguliavo jo akinių 
auksas, o nosį jis šnypštė į languotų ska
relę, didelę kaip staltiesė. Kalbino tėvų:

— Tep, tep, tep. . i Dabar pasukit ligo
nę šitep. . . Kodėl anksčiau manęs ne- 
k\ietei? Tep, tep, tep. . .

Paskui sėdo prie stalo, kažkų rašė, aiš
kino tėvui, kada ir kiek duoti vaistų, o 
išvažiuodamas pasakė:

— Po kelių dienų vėl mane atvešit. 
Tep, tep, tep! O jeigu vėl krizė, tai ne
laukit, tuoj važiuokit. Supratote, ponas?

— Daktare, ar pasveiks man žmona?
—• Visi mes dievo rankose. Anksčiau 

reikėjo pašaukti mane, nelaukti iki pa
skutiniosios! Na, nieko, nieko. . . žiūrė
sim, darysim kų galim.

Dabar tėvas ir Alaušas stovėjo pasi
mainydami kiauras naktis, su balana 
rankoje. Vis žiūrėjo: ar ko nereikia ma
mai? Keturiolika naktų praleido jie ši
taip numigdami valandėlę, kai ligonei 
buvo geriau ir kai galima buvo jų palikti 
mano valiai.

Ir štai kartų, bebūnant man prie jos, 
motina pašaukė mane. Ji tekšeno deši
niąją savo ranka per kairiųjų ir prašė:

— Nuimk šitų, spaudžia labai. . . krū
tinę spaudžia.

— Kas spaudžia?
— Kas čia guli. . .
—Ranka čia guli.
— Kieno ranka?

(Bus daugiau)

KAIP GYDYT 
INFLUENZĄ?

Kaip minėta, influenzų 
esti kelių rūšių, pareina 
nuo virusų didumo. Dides
nieji virusai padaro didesnę 
ir piktesnę influenzų. Ma- 
žytėlaičiai virusai pasklei
džia lengvesnės rūšies in
fluenzas.

Pati žiaurioji tai ispaniš
koji influenza (gripe, gri
pas), kuri nusiaubė savo 
fatalinga epidemija visa 
pasaulį. Ispaniškoji influ
enza ypač buvo mirtinga 
laike ir po pirmojo pasauli
nio karo: 5 • ; '•

- Dabartinė aziilė (azijinė, 
aziatiška)' influenza yra la
bai lengva influenzos rūšis. 
Labai limpama, kaip ir bet 
kokios kitokios influenzos ir 
šiaip virusinės ligos.

Žmogus ligų pagauni nuo 
kiek artimesnio susiglaudi
mo bei bendravimo su ligo
niu. Už dienos kitos tau 
pasidaro 1 negerai, skauda 
visų, skauda galvų, atsiran
da kosulys, nosys pažliurę 
glėtėmis, akys paraudę, pa
kyla temperatūra, 102, 103, 
net 104 laipsniai Fahren- 
heito termometru. Karštis

palaiko porų dienų, ima 
leistis žemyn, bet ligonis vis 
dar tebesijaučią silpnas, 
valgyt nesinori, gerklę tau 
zirzena, kosulys kutena.

Tuojau, be jokių pasitei
sinimų, gulk lovon ir neik 
laukan keletu dienų. Pora 
dienų pagulėjęs, gali kiek 
ir pasėdėt — ir vėl lovon, 
kad liga “neatkristų,” kad 
neprisidėtų kokių susipai
niojimų, komplikacijų kur 
plaučiuose ar jų dūdelėje. 
Todėl ir būk protingas, ne
rizikuok pergreit. Būk lovoj 
ir bendrai savo kambarėly.

Valgyk ko po truputį, 
ypač vaisių ir jų sunkų. Ga
li '■ paimt aspirino po vienų 
kitų tabletelę, karščiui ir 
skausmams mažinti. Gydy
tojas nieko ypatingo ne
pridės. Čiepų bei vakcinų 
(skiepų) nors ir yra, bet jie 
negydo. Skiepai gali tik ap
saugot nuo susirgimo, jei jų 
gausi laiku, nesuvėluotai.

Kaip ir nuo paprasto šal
čio, slankto, taip ir influ- 
enzos ligonis gali į nosis 
lašinti kokių lašų arba ga
rų įtraukti, kad kvėpuot no
sim būtų lengviau. Vaisti
nėj yra tokių preparatų.

Apvaikščiojimas senelių ir seniukių
65 metų ir dar senesnio amžiaus

Įvyks Sekmiadienį

lapkričio 10 November
Pradžia 1 valandų dienų

MAPLE PARKE
Kviečiame visus ir visas dalyvauti. Senelės, 

senukai ir jų ištisos šeimos čia linksmai praleis 
laika.

Komisija

KAS ČIA KALBA?

Šaukiama svetunrimiams
ginti konferencija

Šių metų gruodžio 7 ir 8 
dd. yra šaukiama Sveturgi- 
miams Ginti Komiteto (Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born) konfe
rencija. Tai bus kartu atžy
mėta minėto komiteto, kuris 
tiek daug gero padarė svetur- 
gimiams, 25 metų gyvavimo 
sukaktis. ,

Konferencija įvyks Chica
go, 111., Midwest" Kotelyje. 
Jau dabar raginamos organi
zacijos rinkti savo delegatus, 
kad galėtų konferencijoje da
lyvauti.

Buvo atsiklaupta daug žy
mių amerikiečių, ka jie mano 
apie šios konferencijos sušau
kimą. 81 jų: pasisakė už tai, 
kad reikia šaukti; jie apsiė- 

lyg ir konferencijos 
- užgyrėjais. Seka

te žymūs amerikie-

Prof. Erich Kahler
Rev. J. Spencer Ken-

Philadelphia, Pa.
LAUKIAM LINKSMO 

VAKARO
Kaip visur, taip ir mūsų 

didmiesty žmonės šiais lai
bais pergyvena didelį dva- 

* sinį susijaudinimų ir ner
vų sukrėtimų. Daugelis su
sirūpinę gręsiančiu kayo, 
pavojumi Artimuosi u o s e 
rytuose. Nors karo pavojus 
laikinai lyg ir atšalo, bet 
vis tai šen, tai ten iškyla 
pasauliniai neramumai. Vi
sokios naujienos, geros ir 
blogos, skaudžiai atsiliepia 
ant mūsų kūno ir dvasinės 
sveikatos. Ar galime leisti 
sau ir toliau merdėti pa- 
skendusiems dvasini u o s -e 
^kuriuose? Ne, negalime. 
Mums reikalinga ’nors lai

kinai daryti permainų gy
venimo jaudinančių sūku
rių ir ieškoti ko nors links
mesnio, prakilnesnio mūsų 
įtemptiems nervams nura
minti.

Tam tikslui mūsų pažan
gieji veikėjai ir ruošia 
linksmų operetės vakarų, 
vadinamų “Katriutės gin
tarai,” kurių suvaidins 
rinktiniai talentuoti meno 
srityje aktoriai ir daininin
kai iš Richmond Hill, N. 
Y., po vadovybe mums ge
rai žinomos (linksmos žvaigž- 
d u t ė s Mildred Stensler, 
aukštai įvertinamos ir pa
sižymėjusios meninin kės 
kultūrinėje veikloje. Atsi
minkim, kad jau atėjo šal-

tas ruduo. Giriose medžiai 
jau nusirengia savo spal
vuotus rūbus ir rengiasi il
gam žiemos poilsiui, o mes 
kaip tik tuomet sukimbam 
prie kultūrinės veiklos.

Kai rudenį tyliai nusileis 
paraudusi saulė, paskuti
niai šešėliai apgaubs žemę, 
tuomet ankstyvų vakarų 
suskambės daina Rusų klu
bo svetainėje, 1150 N. 4th 
St., lapkričio 23 d., 7:30 v. 
vakare. Atsiminkime, kad 
spalvuoti medžių lapai nu
kris, ir juos vėjai nešios, 
pagaliau jie supus, bet mū
sų girdėtos dainos ir vaiz
das, matytas operetėje iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo, 
niekados neišnyks — pasi
liks mūsų širdyse.

Laisves ręporteris
ui .— j . 1j r 1 ...... ■:----- ■ - - - ■ ...... • ~

3 pu»l. Laisve (Liberty) Ketvirt., lapkričio (Nov.) 7, 1957
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PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Šauni vakarienė ir šokiai. Rengia 
Sūnų ir Dukterų Draugija, lapkri
čio 9 d. Pradžia 7:30 vai. vak., 
157 Hungerford St. Bilietas $2.50 
asmeniui. Po vakarienes šokiai iki 
12. vai. naktį. Kviečia rengėjai.

■ ’ (216-217)

PHILADELPHIA, PA.

■ LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio 8 d., 7:30 v. v., 1150 No. 
4th St. Nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kaip tai rinki
mas naujos valdybos 1958 m. Tad 
prašome būti laiku. Valdyba.

‘ (216-218)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 11 d., 7:30 v. v., 157 Hun
gerford St. Visi nariai dalyvaukite. 
Balsuosime už naują Centro valdy
bą. Sekr. (216-218)

WORCESTER, MASS.
I/LD 11 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes tuime labai 
svarbių reikalų aptarimui.

Kp. Sekr. (216-218)

Charles A. Hill 
Donald, P.1 H.urlburt 
Jarrico
Woodbridge O. John-

* Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičįo poezijos knygų “Pro- 
švaistės”? Jei ne, tai tuo- 
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy
ne.

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi ne- 
atsikvėpdąmas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kai
na . . . kurios eina ir j Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai 
jž visas 4 knygas! (Kurie siųsite j Lietuvą, atsiųskite mums 
a<l resą.)

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o 
nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. Kaina $3.00.

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

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

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

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

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

Sekmadienį Sunday

Lapkr. 1 y N o v.

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ IŠKILMĖ

Laisvės Koncertas
Visi apšvietų 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 dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UtKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
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 įspūdinga koncertų.

ĮŽANGA 
$1.50

PRADŽIA 
3:30 P. M.
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New Jersey naujienos
Lapkričio 2-rą Elizabeth, 

N. J., Įvyko gražus ir skait
lingas svečiais bankietas. LDS 
Trečioji Apskritis su New Jer
sey kuopomis gali pasidžiaug
ti, kad atžymėjo, pergalę nuė
mimo organizacijos nuo “sub- 
versyviu” sąrašo. Kiekviena 
kolonija buvo gražiai atsto
vaujama.

Pirmu kartu Newarkas taip 
gražiai pasirodė. Bayonne, 
Harrison, Linden, Jersey City. 
Buvo svečų net iš Point Plea
sant, N. J. — Žukauskai ir 
Verteliai. Paterson, N. J., at
stovavo draugai Bimbai su 
dukrele, žentu ir anūke. Tik 
šiuo tarpu nieko nesimatė iš 
Livingston, N. J. Gaila, bet 

utaip Įvyko.
Meninės dalies programos 

i ebuvo, bet drg. J. Siurba, 
I DS Centro sekretoriuts, savo 
kalboje perbėgo tuos nuoti- 
kius nuo laiko, kuomet buvo 
LDS padėtas ant “subversy- 
vių” sąrašo, iki pilno laimėji
mo. Ir reikia priminti, kad 
skaitlingoji publika labai aty- 
džiai jo kalbos klausėsi ir plo
jimu visi sutiko, kad pagaliau 
geras vardas organizacijai at
gautas, laimėtas. Kalbėjo J. 
Bimba, Ign. Bečis, A. Skairius, 
Gradaitis ir vienas Ispanu tau
tybės žmogus.

Gaspadinėmis buvo Kirslie- 
nė, Kudirkienė. Prie stalu pa
tarnavo Makutėnienė ir Vai- 
(Jonienė. Iš vyrų Skairis, Poš
kus, K irsi is ir Pociūnas. Bart
kienė iš Lindeno dovanojo 
bonką> stipriosios, O. Kačer- 
gienė ir Matuliai iš Jersey ci
ty papuošė stalus gėlėmis. 
Ačiū jiem. Maisto buvo gero 
ir pakankamai.

•
'Ateinantį sekmadienį, lap

kričio 10-tą, rusų svetainėje. 
•108 Court St., Elizabethport, 
N. J., Įvyks LDS Trečiosios 
Apskrities metinė konferenci
ja. Delegatai Įsitėmykite ir 
prašome būti laiku.

Laike užkandžių bus rodo
mi paveikslai iš Apskrities 
25-kių metų jubiliejinio pa
rengimo. Svečiai irgi kviečia
mi atsilankyti

Konferencijos I laikas — 10 
vai. yyto. Paveikslai — I-mą 
valandą dieną.

•
\ Draugė Kirslienė, mūsų pa
rengimų gaspadinė, pirmadie
nį, 4-tą lapkričio, pasidavė 
operacijai. Linkiu jai sėkmin
gai skausmus nugalėti ir vėl 

. būti sveikai ir ilgai gyventi 
stiprioje sveikatoje.

Draugo W. Žuko žmona, 
elizabethietė, vėl dalyvavo 
parengime. Iš pasikalbėjimų 
nusiskundė, kad jos motina 
sveikatoje silpna. Buvo ligo
ninėje, gydosi namie ir tuo 
pačiu tarpu ji pati buvo rim
tai susirgusi ir iš tos priežas
ties niekur negalėjo dalyvau
ti, bet kuomet dalykai page- 
lėjo, tai su pirma proga ir 
pirmame parenkime ėmė da- 
lyvumą. .

Na ir vėl teko matyti ir 
pasikalbėti su Verteliu iš

Point Pleasant, N. J. Draugas 
Vertelis po operacijos ir ilgos 
ligos atrodo gerai ir linksmas. 
Sakosi jaučiasi gerai ir taria 
ačiū visiem už jo laiko, jo li
gos atlankymą.

Drg. Žukauskas, irgi iš 
Point Pleasant, atrodo sveika
toje gerai., šie draugai, kuo
met gyveno arti veikimo cent
ro. buvo mūsų parengimų lan
kytojai ir darbe pagelbėjo. 
Dabar gyvena nuošaliai ir 
prisidėti su darbu negali. Bū
kite, draugai, sveikatoje stip
rūs ir ilgai gyvenkite.

•
Draugai Churliai nusipirko 

i-amą nuošaliai Elizabetho. Ir 
sako, kuomet išeis ant senat
vės pensijos; tai apleis Eliza- 
bethą m apsigyvens Patten- 
Lurg, N. J.

Jau geras laikas, kaip nesi
mato seno mūsų judėjimo ve
terano Ražansko iš Union, N. 
J. Drg. Ražanskas jau peršo
ko 80-tį metų amžiaus. Pir
miau visada būdavo parengi
muose, bet paskutiniais lai
kais jo jau nesimato. Būtų 
malonu žinoti, kaip jam svei
kata sekasi ir žinantieji ir ar
čiau jo gyvenantieji galėtų jį 
aplankyti.

Draugo Gasparaičio iš Hill
side, N. J., jau- iš eilės kelintas 
parengimas nesimato. Ta
čiau jo gyvenimo draugė, tai 
toji lakštutė, visada ir kiek
viename parengime dalyvau
ja. Ačiū jai. 

•
Buvę LDS nariai i)' Lit era tū

los Draugijos pasitraukę na
riai raginami grįžti prie orga
nizacijų. Ypatingai LDS Cent
ras suteikia geras lengvatas 
pasitraukusiem laike organi
zacijos sutemų. Nepasilikite 
nuošaliai ir nebūkite visų už
miršti. Būkite organizacijų ei
lėse, kaip pirmiau buvote.

Pilietis

įvairūs atsitikimai
Policistas užmuštas auto 

nelaimėje
Policistas Morris Glick, po 

tarnybos, išvažiavo su 4 san- 
draugais pasivažinėti. Bowe
ry gatvėje, prie Manhattan 
tilto, jo vairuojamas automo
bilis išėjo iš kontrolės, užšo
ko ant šaligatvio, atsimušė Į 
pastato mūrą. Glick buvo vie
toje užmuštas, o kiti sužeisti 
ii- nuvesti ligoninėn.

Teisia užmušus; savo 
meilužę ir jos sūnų

Emil lakubovskis teisme 
prisipažino, kad jis nužudė 
savo* meilužę M. V. Parry ir 
jos sūnų. Manoma, jis gaus 
nuo 20 metų iki gyvos galvos 
kalėjimo bausmę.

—M *•
N. Y. miestas gerai 
finansiniai verčiasi

Kontrolierius Gerosa, suve
dęs sąskaitą už pereitus1 fis
kalinius metus, suranda, kad 
miesto iždas gerai stovi. Per 
12 mėnesių paaugo $1,315,- 
000.

METINIS 
SAMBŪRIS UŽ TAIKĄ 

įvyks Sekmadieni

Lapričio 10 November
Pradžia 8-tą Valandą Vakare

CARNEGIE HALL
Tai bus apvaikščiojimas

40-metines Sukakties Sov. Sąjungos Gyvavimo 
24 metų nuo įsteigimo diplomatiniu santykiu 

tarp U.S.A, ir U. S. S. R?
Kalbėtojai: Įžanga $1.00
Rockwell Kent, VV. E. B. Du Bols, Albert E. Kahn, Kultūrinė 

attache Mias Anna Louise Strong 1ft U. S. S. R. ambasados, 
ir Paul Robeson.

RENGIA NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET 
FRIENDSHIP

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

New Yorko spaudoje

k

Šeštadienį LLD prakalbose
aukojusių sąrašas “Daily Worker” rašo, ką 

reiškia maršalo Žukovo;
pašalinimas iš postų

“Daily Worltfer” atspausdi
no vedamą straipsnį, kuriame 
sako, kad Spalio revoliucijos 
sukaktuvių išvakarėse 'Tary-

La p k r. 12 d. LLD prakalbo
te surinkta aukų $229.25. An
avo sekami:
Adomas Jasulaitis . . $3.00
Viktoria Balkus .... 3.00

D. Burba ........ ..
W. Deksnys . . .
A. Bepirštis . . .
T. Repšys ........
A. Jon.................

. . . . 5.00
... 10.00

. . . . 2.00

. ... 1.00

.... 1.00
K. Joneliūnas .......... 2.00 Draugė .............. .... 1.00 l;ų Sąjunga padarė du žiags-
Geras Vyras . .......... 5.00 E. Mizara........ .... 1.00 niu, kurie, kaip skirtingi * jie
R. Mizara . . . .......... 1.00 A. Buknienė . . . .... 1.00 nebūtų vienas nuo kito, pa-
W. Keršu lis . .......... 3.00 Jonas Pocius . . .... 5.00 grindiniai pasitarnauja tai-
P. Buck ........ .......... 2.00 P. Grabauskas . .... 1.00 kai.
K. ir 1. Levana i ........ 2.00 Su peris ............ .... 5.00 Pirmas žingsnis, tai antrojo
K. Petrikienė .......... 1.00 K. Deps ............ .... 1.00 dirbtinio žemės palydovo pa-
M ar v Wilson . .......... 2.00 J. Dobrow . ... . ..; 1 00 leidimas erdvėm Tai didžiulis
S. Večkys . . . . .......... 2.00 K. Krasnitskas . ........ 1.00

.... 1.00
mokslinis atsiekimas, kuris su

E. Kasmočienė ........ 1.00 J. Strižauskas . . laiku atneš daug gero viso
G. Klimas . . . .......... 1.00 M. Strižauskienė ... 1.00 pasaulio žmonijai, nes pakelia
S. Sasna ........ .......... 500 O. Titanienė . . . ........ ' 5.00 žmonijos žinojimą apie kelio-
Mildred Stensler .... 1.00 J. Babarskas . . . .... 1.00 nes į kitas planetas.
J. Juška .... .......... 1.00 J. ir M. Kalvaičiai . . . 4.00 Antras žingsnis, tai Žukovo
Petrytė .......... .......... 1.00 M. E. Liepai . . . ...... 5.00 pašalinimas iš apgynos minist-
J. žukienė . . . .......... 1.00 A. Philipse .... ........ 5.00 io vietos, taipgi iš Komunistų
V. ir V. Brinkai ........ 5.00 Dzūkijos u lok as ........ 2.00 partijos aukštosios vadovybes.
Yankee Maid .......... 2.00 J. Burba .......... . . . . 2.00 “Daily Worker” sako, kad
A R .___ .......... 5.00 M. Petrikonienė 2 00 Žukovo pašalinimas yra fakto-
Mrs. Needleman .... 1.00 S. ir J. White . . ...........3.00 rius, kurį amerikiečiai turėtų
F. Lideikis . . .......... 1.00 A. Vildžius . . . . .... 2.00 sveikinti. Jeigu Žukovas ture-
A. Bičiulis . . . ........ 10.00 S. Damijonaitis . ...........1.00 jo bonopartistines tendenci-
J. Grybas . . . . ........ 5.00 J. 'Gasiūnas . . . .... 2.00 jas, jeigu jis buvo linkęs sta-
V. ir O. Kazlauskai . 2.00 V. Čepulis ........ .... 1.00 tyti karinę vadovybę virš vis-
P. Bečis ........ .......... 2.00 B. Bready ........ . . . . 1.00 ko, jeigu jis vystė aplink sa-
T. Kaškiaučius ........ 1.00 Anykštietis .... .... 3.00 ve asmenybės kulto atmosfe-
Pearl .............. .......... 1.00 Draugė ............ . ... 1.00 ra, tai jo pašalinimas tikrai
P. Bieliauskas .......... 1.00 J. Vaznys ........ .... 2.00 prisideda prie pasaulines tai-
A. Balčiūnas . .......... 2.00 M. Stakoff . . . . . ... 1.00 kos.
Galinauskas . . .......... 2.00 P. Rainys ........ . . . . 3..00 “Daily Worker” primena,
Maži liai ........ .......... 1.00 J. W.................... .... 2.00 kad kuomet mūsų1 generolas
J. Balčiūnas . .......... 2.00 Anskiai ............ . . . . 5.00 MacArthuras pradėjo elgtis,
P Višniauskas .......... 2.00 J. K.................... .... 2.00 lyg jis būtų vyresnis už visą
Mikulėnas . . . .......... 2.00 V. Tauras ........ .... 2.00 Amerikos valdžią, tuometinis
Mikulis ........ ........ 2.00 II. ir R................

C. Bender ........
........ 2.00 prezidentas Trumanas ėmė ir

G. Diržuvaitis .......... 2.00 ........ 1.00 jį be. ceremonijų pašalino iš
K. Nečitmskas .......... 2.00 P. Venta .......... .... 1.00 vyriausio komandieriaus To-

• Anna Quater .......... 1.00 IL Jeskevičiūtė .... 2.00 lamuose Rytuose posto. Taip-
B. Ivanauskas .......... 2.00 1. Bimba .......... . . . . 2.00 gi reikia atsiminti, kad kuo-
Geo Jamison .......... 1.00 C. Juknys ........ ........ 2.00 met republikonai sugalvojo
C. Aleksynas .......... 1.00 Jonas, Jr............ .... 5.00 statyti Eisenhoweri savo kan-
J. Semėnas . . .......... 2.00 Smulkių ............ .... 1.25 didatu Į prezidentus, jie išsl-
A. Bimba . . . . .......... 2.00 x Namie keptų pyi•agų dova- lūpino, kad jis nekuriam lai-
G. Waresonas .......... 5.00 nojo O. Čepulienė, E. Kasmo- kui gautų postą kaip Colum-
C.Brooklyn parapijom 1.00 čienė, A. Mikalaus, S. Cedro-

TeatruoseJ. Steponaitis .......... 3.00 nienė, N. Ventienė, K. Stanis-
A. Mikalauskienė . . . 2.00 lovaitienė.
S. ir J. Cedronai .... 5.00 Rengėjai dėkingi joms, tąip Daugumoje Loew’s teatrų
Agotėlė ........ .......... 1.00 pat visiems tiems, kurie šutei- dabar rodomas filmas “The
S. Titanis . . . .......... 2.00 1 ė ninitrines dovanas. Joker ir Wild”, kuriame vy

riausioje rolėje vaidina Frank
I rj

bia universiteto prezidentas, 
tarp jo generolavimo ir prezi
dentavimo valdžioje būtų tar
pas, kad jis būtų “sucivilin- 
tas”. Amerikoje yra gilios an- 
ti-militarinės tradicijos, ame
rikiečiai visuomet stojo prieš 
aukštųjų karinių vadų virše
nybę virš valdžios. Tokia pat 
tradicija, gal dar stipresne, 
yra socialistuose ir komunis
tuose, kaip tai šiomis dieno
mis išsireiškė Britanijos Beva- 
nas, kuris dabar vieši šioje 
šalyje.

Tad, “Daily Worker” jau
čia, jog Žukovo pašalinimas 
buvo žingsnis gera linkme. 
Bet tas laikraštis sako, kad 
kai kurias abejones ir nepasi
tenkinimą sukelia jo pašalini
mo metodą. Panašiai, kaip pa
šalinant, iš vadovybės Moloto
vą, Kaganovičių, Malenkova 
ii šepilovą, taip ir pašalinant 
Žukovą viskas buvo išspręsta 
Centro komitete, šaliai daly
kas paskelbtas staigiai ir tuo
jau prasidėjo ir Žukovo kari
nio užsitarnavimo kritikavi
mas. “Daily Worker” mano, 
kad būtų sveikiau Tarybų Są
jungai, jeigu tokie dalykai 
plačiau ir ilgiau būtų žinomi 
ir iš anksto aptariami 
partijoje 
pašalinant

būtų; šalinami žmonėms

Elmhurst. Cor. Store. 83-20 B’way 
(cor. Dongan Ave.). 26 x30 plufc /' 
basement. Busy spot. Bus stop af 
door. 30 yrs. as stationery store, 
opp. new 200 fam. apts. Close tc*( 
!arge bldg, compl, ^Suitable drug 
store, etc. Reasonable. Imm. pos
session. Owner. CH. 4-4378.

(214-218).’

PARSIDUODA KEPYKLA
Gerai įsisteigusi Yonkerse. Kaina 
labai prieinama greitam pardavi
mui. 3 metų lysas, žema renda, la
bai graži kepykla, neša nuolatines 

Tinkantis asmuo gali dar 
Kepimas užpa-

jeigas.
geriau bizniavoti.
kalyje krautuvės, ground floor. Dėl 
platesnių informacijų šaukite YO. 9- 
8999. (217-219).

Bus & Franchaise for sale. 1947 
Reo 29 passenger bus. Franchise 
alone worth $15,000. Bus worth 
$4,000—ICC Rights. From Rockland 
County to Amityville, L. I. Worth

Sacrificp
Owner

$3,000. Totai $22,000.
$15,000 cash. Good living.
retiring after 38 yrs.

1427 Willow Ave., Hoboken, N. J.
Oldfield 6-2889. Weekdays

Statejn Island. Bučemė-Grosemė. 
. Vaisiai, šaldytas valgis, alus. Isteig- 
I ta 11 m. Didelis sandėlis, gera įei- 
ga. Kaina $11,500. Kaimynystėje bu- 
davojami dideli namai. Puiki pro
ga. GI. 8-0599, 6-7 v. v. SA. 7-9215, 
sekm. 2-4 v. dieną. (216-220)

HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininkė. Mergaitė apie 10 
m., du suaugę ir kita mergaitė 3 m., 
maloni šeima, 45 minutės j N.Y.C.- 
Brooklyn. Nuosavas kambarys ir 
TV. Oru vėdinimo sistema ir prū
das. CE. 9-9311. 9 v. r. 12 v. dieną.

KRISLAI
(Tąsa iš Dlrmo pusi.)

šalin karas!
Visa galia darbininkams 

valstiečiams!
štai obalsiai. Argi j 

kažin kokio galvočiaus 
juos aiškiai suprasti, juos 
liai pamilti?!

ir

reikia
> .log’

gi-

pa-

visoje 
ir žmonėse, jeigu 

už klaidas vadus
jie
jau įsitikinus, kad jie klaidin
gi, pagal žmonių norą, o ne 
staigiai ir paskui aiškinant.

Tas laikraštis prideda, kad 
puikiai supranta, jog tokios 
diskusijos gali bytį <naudoja
mos priešų ir vaizduojamos 
kaip suirutės simptomai, bet 
mano, kad ilgoje perspekty
voje tas vis vien būtų svei
kiau Tarybų Sąjungai, negu 
dabartinė metodą.

Ant galo “Daily Worker” 
prideda, kad tos abejonės yra 
tik antraeilės palyginant su 
didžiuoju faktu, kad Tary
bų Sąjunga minėdama savo 
revoliucijos 40 metų sukaktį 
darosi vis tvirtesnė pasaulinės 
taikos tvirtovė.

buvo per-
revoliuci-

yra giliai 
visą mūsų gyveni- 

ant 
ant

todėl, kad Rusijoje 
galinga socialistinė 
ja.

Toji revoliucija 
paveikusi
mą, ant kiekvieno mūsų 
kiekvieno žmogaus ir 
kiekvienos tautos bei valsty
bės yra uždėjusi savo antspal- 
vį.

NAMU DARBININKE. Guol'/s 
vietoje, nuosavas kambarys. Du 
paaugę berniukai. Biskį skalbimo, 
lengvo virimo. Kiekvieną ketvirt. 
ir sekmad. laisva. Gera aįoa^ 

New Rochelle 6-4053.
(216-218)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

HOPKINS SERVICE CO.
75 Gerry Street, Brooklyn.

EV. 4-9898.
(216-218)'

DAILYDE-STALIORIUS
Pertaisymai Attic ir basemen t u a* 

se. TR. 9-4751 arba RE. 7-24^ 
Tarpe 2-4 v. dieną ir 5-9 v. v.

* ‘ ‘ K /

(216-216)?

TRUCKS

Po lapkričio 7 d. viskas 
sikeičia, pasidalinimas griež
tas ir aiškus. Klasėse bolševi
kų ir naujos revoliucijos šali
ninkams profesoriai ųebelei- 
džia nė prasižioti.

Pačiuose socialistuose ryš
kėja pasidalinimas. Atsiranda 
menševikų. Jiems Kerenskis 
— “išganytojas”!

Visa tai dabar man, po ke
turiasdešimt metų, ryškiausiai 
prisimena. Negali pamiršti 
žmogus tai, ką pergyvenai, ką 
savo akimis matei ir savo au
simis girdėjai.

Ir galvoju aš šiandien: Kur 
pasaulis šiandien būtų, jeigu 
1917 metų rudenį nebūtų > ki
lusi socialistinė revoliucija, 
jeigu Rusijoje nebūtų buvę 
Bolševikų partijos ir Lenino?

Kokia būtų buvusi mūsų 
laikų istorija? Kas su mumis 
•visais, kas su žmonija būtų 
atsitikę ?

Štai kodėl taip daug ir taip 
plačiai vienoje ar kitoje for
moje visuose pasaulio kam
puose ir užkampiuose yra mi
nima 1917 metų lapkričio 7 
dienos socialistinė revoliucija.

Ir nereikia būti tos revoliu-' 
cijos šalininku, kad ją atžy
mėti ir paminėti.

Ar žinote, kad apie lapkri
čio 7- dienos socialistinę revo
liuciją daug daugiau kalba, 
rašo ir diskusuoja keturiasde
šimt metų sukakties proga jo
sios priešai, negu draugai ir 
šalininkai? '

Tik pavartykime komerci
nės spaudos skiltis. Tik pasi
klausykime radijo ir televizi
jos programų paskutinėmis 
keliomis dienomis. Kasdien ir 
kasdien kas nors yra aiškina
ma, ryškinama, kalbama, kei
kiama ir meluojama apie tą 
revoliuciją arba apie jos pa
šėkas! Juk beveik tušti būtų 
didlapiai,/ jeigu šiandien tary
biniai sputnikai neskristų apie 
mūsų

Tai

Sinatra.
Capitol teatras Manhattane 

iodo filmą “Pal Joey”, kurio 
vyriausioje rolėje irgi Sinatra. 
Kritikai apie Sinatros vaidi
nimą abiejuose filmuose atsi
liepė labai . entuziastiškai. 
Frank Sinatra, pagarsėjęs ke- 
lioliką metų atgal, kaip ro
mantiškas dainininkas, paskui 
eilei metų buvo kaip nustum
tas į užkulisius, beveik pa
mirštas. Dabar jis pergyvena 
renesansą — kaip gabus fil
mų aktorius.

78 detektyvai paaukštinti
Pol i c i j o s komisionieriu$ 

Kennedy praneša, kad 78 de
tektyvai paaukštinti už gorus 
savo darbe atsižymėjimus.

International.
Trucks (3), 1955; 
bodies, 3 speed 
air brakes, good 
Will sell at price
Will finance. Days. Gregory 8-2751. 
Sat-Sun. or eves. PR.8-1181.

(214-218)

Tandem Dump 
10-yr. Heavy duty 
transmissions, full 
tires. A-l cond, 
below % the cost.

REAL ESTATE

žemę.
tokios tokelės...

Jeigu būtų nebuvę socialis
tinės i revoliucijos, ar šiandien 

‘visas pasaulis stebėtųsi ten 
aukštai b e r y b ė j e erdvėje 
skriejančiais apie mūsų di-: 
džiulę žemę 1 dviemis tarybi
niais sputnikais?

Kaip nekalbėsime, kaip ne
galvosime, visas šių paskuti
nių keturiasdešimt metų lai
kotarpis yra toks, koks yra,

Paieškau Urboniukės-Valaitienės, 
gim. Marijampolės Apskr., Veiverių 
valsč., Pažėrių km. I Ameriką iš
vyko prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Gyveno Ansonia mieste. Už jūsų 
paslaugą btysiu dėkingas. Jonas 
Sinkevičius, Kazlų Rūda, Miškų 
Pramonės ūkio nam., 15, b. 4. Lith
uania, USSR,

(216-217)

Tarybinių filmui mylėtojai 
šioje šalyje nekantriai laukia 
laiko, kuomet mus pasieks 
naujasis tarybinis filmas “Ty
kusis Donas”, paremtas gar
siuoju šolochovo romanu. Tas 
filmas dabar rodomas Tarybų 
Sąjungoje. Apie jį plačiai ra
šo šioje šalyje išeinantis tary
binis informacijos žurnalas 
“USSR”.

, Paprastai ima nuo metų iki 
dviejų, kol naujas tarybinis 
f: Imas pasiekia Amerikos te
atrų ekranus. Bet paskutiniu 
laiku kai kurie nauji filmai 
atkeliauja greičiau. Gal bus 
taip padaryta ir su šiuo.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 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 metinį banketą. 
Valdyba. L (215-217)

t»»*4»4’*<l4l|i"H'»************»

QUEENS VILLAGE. Krautuvė, 
6600 pėdų. 6 apartment ai. Mažų 
išdirbyscių apylinkė. Turite pama
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221)

For Rent

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

KRAUTUVE IŠNUOMOJIMUI

Tinkama lengviems mašinerijos 
darbams.

įtaisyta su vėdintoju ir tinkama 
elektros energija. Randasi po 27-09 
Astoria Blvd.

Kaina prieinama.
Skambinkite LE. 4-3510
Nuo 9-6 arba rašykit?:

$IGAL REALTY COMPANY 
Riverside, N. Y.

(216-218)'

Našlė laimėjo teisme 
$100,600

Brooklynietė Mrs. C. Alesi 
laimėjo $100,600 Aukščiau
siame teisme kaip atlyginimą 
už jos vyro užmušimą dirbant 
Con. Edison Co. JĮ užmušus 
elektros srovė.

RKO Palace teatras Man
hattane rodo filmą “The Sto
ry of Esther Costello”. Vy
riausiose rolėse Joan Craw
ford ir 'italas aktorius Rossa- 
no Brazzi. Filmas garsinamas 
kaip “neįžeidžiantis suaugu
sio vienos ar kitos lyties as
mens”. Jis “rekomenduoja
mas tik suaugusiems ir geriau 
informuotiems jaunuoliams” 
— aiškus pasakymas, kad fil
mas turi ko tai kibinančio. 
Garsinimuose dar pridėta pa
staba, raginanti publiką “ne
sakyti 1 filmo dar nemačiu- 
siepis, kas atsitinka su mergi
na...”

HELP WANTED

MOKINIAI AR PATYRĘ DARBININKAI

Lengvas darbas saldainių dirbtuvėje. Nuolatinis darbas, ideališkos 
darbo sąlygos. Visos pašalpos, geras mokestis besimokinant.

Pasiterimai 9-11 A. M., 2-4 P. M.

Kreipkitės

W. F. SCHRAFFT & SONS CORP
529 Main St., Sullivan Sq., Charlestown, Mass.

(217-218?)

4 pilei. Laisvė (Liberty) Ketvirt., lapkričio (Nov.) 7, 195/




