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KRISLAI
Prūseikai 70 metų, 

•įu nerikiečių raštai
Jį aetuvoje.

A'Jt. S. Lietuvaite.
Ko reikia rašytojui.

Rašo R. Mizara

Kalbant apie sukaktis, ten
ka nepamiršti, kad lapkričio 
10 d., sukaks 70 metų am
žiaus Leonui Prūseikai, Vil
nies redaktoriui.

Taip, patsai žymiausias 
Amerikos lietuvių laikrašti
ninkas - žurnalistas, vienas 
geriausių kalbėtojų, ir pla
taus masto visuomenininkas 
sekmadienį švęs savo amžiaus 
svarbia sukakti.

Plačiau apie tai bus ryto- 
laisvėje, o šiandien, 

šiuo krisleliu noriu palinkėti 
Leonui: geriausios sveikatos, 
ilgiausių ir vaisingų metų !

•
Man rašo iš Vilniaus, kad 

L. Prūseikos vėliausia knyga
— “Atsiminimai ir dabartis”
— kurį buvo skirta Lietuvoje 
išleisti šiemet, bus išleista se
kamų metų pradžioje, šiemet 
nesuspėta, šiemet, mat, Lietu
voje knygų leidyklos leidžia 
daug knygų ryšium su Spalio 
r^voliucij o s keturiasdešimt-' 
niečiu.
> Apie L. Prūseikos knygą 
Jisa Lietuvos spauda palan
kiai atsiliepė.

Beje, teko sužinoti, kad se
kamais metais Lietuvoje bus 
išleistas A. Bimbos stambus 
istorinis veikalas — “Ameri
kos darbininku klasės istori-

Taip pat sekamais metais 
bus išleista Seno Vinco apsa
kymų rinkinys, taipgi ir 
A. Margerio “Čikagos šešė
liai.”

Galimas daktas, kad ten 
pasirodys ir kitų amerikiečių 
lietuvių kūrinių.

Lais vės administratorius 
Pranas Buknys šiemet mini 
kitokią sukaktį.: sukako 50 
metų, kai jis atvyko į Ameri- 

' ką.
Pr. Buknys dar pilnas ener

gijos ir ryžto vyras, vis tik 
Rūpinasi, kad dienraštis Lais

vė gerai gyvuotų, kad už tre
jų metų galėtume pasidžiaug
ti mūsų laikraščio 50-metiniu 
jubiliejumi.

Spalio 31 d. mirusioji Kat
rina Sinkevičiūtė - Lietuvaitė 
Aure j o gabumų rašyti.
y Prieš apie 42 metus ji para- 

/sė scenos veikalėlį, rodosi, “Į 
šviesą”, kurį buvo išleidęs 
“Keleivis”.

Jei velionė būtų visuomet 
gyvenusi mieste, jei ji būtų 
dažniau rašiusi, daugiau skai
čiusi ir prasilavinusi, būtume 
turėję pirmaeilę rašytoją.

Deja, gyvendama farmoje, 
tolokai nuo miesto, sunkiai 
dirbant, ji neturėjo progos li
teratūriškai aukščiau pakilti. 
O rašyti K. S. Lietuvaitė labai 
mėgo I

Lai ji ilsisį ramiai!

Atsimenu, prieš eilę metų, 
.^besikalbant su K. S. Lietuvai-

Taryba Sąjunga pabrėžia, kad ji niekad 
nekariaus, nebent atremdama agresorius
Didžiulis paradas Raudonojoje aikštėje Maskvoje; Mao tse-tnng, 
Gomulka, Kardei j ir kiti sveikino Aukščiausios Tarybos posėdyje

Maskva. — Spalio revo
liucijos sukaktuvės ir jų 
minėjimas šiomis dieno- 

I mis randasi ne tik pačios 
Tarybų Sąjungos, bet viso 
pasaulio dėmesio centre. 
Kaip jau vakar buvo pra
nešta, Chruščiovas kalbė
jo per tris valandas Aukš
čiausios Tarybos iškilmin
game posėdyje. Tai buvo 
didžiulis mitingas, nes a- 
part pačių deputatų, Gor
kio stadijono patalpoje ra
dosi apie 17,000 žmonių, į-

JAV komunistai 
pasveikino T. S. 
sukakties proga

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos na
cionalinis komitetas pasiun
tė sveikinimo telegramą Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijai Spalio revoliucijos 
proga. Sveikinime, tarp kit
ko, sakoma, kad Dulles ne
atstovauja Amerikos žmo
nių sentimento, kad Ameri
kos žmonės lieka ištikimi 
Roosevelto idėjoms apie 
tarptautinį sugyvenimą ir 
draugingumą su Tarybų 
Sąjunga.

Amerikos K. P. sako, kad 
Spalio revoliucijos sukaktu
vės yra didelė šventė vi
siems klasiniai susipratu- 
siems pasaulio darbo žmo
nėms, įskaitant pažangius 
Amerikos darbininkus.

Washingtonas. — Ketvir
tadienio vakaro prez. Ei- 
senhowerio radijo-televizi- 
jos kalba temoje “Mokslas 
ir mūsų saugumas”, sako 
aukšti valdžios pareigū
nai, buvo taikyta, kad bent 
kiek pakelti Amerikos žmo
nių nusiteikimą, kuris nu
smukęs dėl atsilikimo mok
slo technikos srityje, palygi
nant su Tarybų Sąjunga.

Iš anksto buvo įspėta, 
kad prezidentas neturės 
nieko naujo arba sensacinio 
pasakyti apie mūsų šalies 
techniniai-mokslinius atsie- 
kimus.

te, jai sakiau :
— Kiekvienas, kuris .nori 

rašyti spaudai, kitus mokyti, 
pats turi, daug ir nuolat skai
tyti, studijuoti, mokytis. Be 
to nieko iš jo ar jos rašto ne
išeis.

— Kur aš to laiko imsiu ? !
— ji atsakė. — Kad maty
tum, kaip sunkiai man tenka 
dirbti! Laisvę tai perskaitau 
ir žinau, kas darosi pasaulyje.

— Z— t
K. S. Lietuvaitė turėjo ge

ras tradicijas, atsivežtas dar 
iš Lietuvos. Jos tėvas buvo 
pažangus žmogus, ir, sakė, 
kad jis turėjo gerą pažintį 
(.Lietuvoje) ir su V. Kapsuku. 

skaitant tūkstančius svečių 
iš užsienio.

Chruščiovas toje kalboje 
pabrėžė, kad Tarybų Są
junga niekad nepradės ka
ro — ji kariautų tiktai už
pulta. Po Chruščiovo kalbos 
susirinkusius sveikino svar
bieji užsienio svečiai. Pir
mas kalbėjo Kinijos liau
dies vadas Mao Tse-tungas. 
Jis pasakė kelis sakinius 
kiniškai, o likusią jo kalbos 
dalį skaitė vertėjas. Sekda
mi jo pavyzdžiu, ir kiti už
sienio kalbėtojai, kurie ne
vartoja rusų kalbos, sveiki
no savo kalbomis tik keliais 
sakiniais, o likusi tekstą 
skaitė vertėjai.

Mao tapo sutiktas audrin
giausiais aplodismentais. 
Lenkijos Gomulka kalbėjo 
rusiškai. Jis sakė, kad 
nors Lenkija eina link so
cializmo savotišku keliu, 
jos ryšiai su Tarybų Sąjun
ga nenutraukiami. Panašia 
prasme kalbėjo ir Jugosla
vijos vice-premjeras Kar-

Auto-darbininkų unija laimėjo 
bylą del politines propagandos
Detroitas. — Federalinis 

teismas išteisino Auto-dar- 
bininkų uniją (UAW). Kal
tinimas prieš UAW buvo, 
kad ta unija 1954 metų 
priešrinkiminėje kampani
joje naudojo savo fondus' 
politinėms televizijos pro
gramoms.

Džiūrė, susidedanti iš 10 
moterų ir 2 vyrų, rado uni
ją nekaltą. Prokuroras G. 
E. Woods, atstovaująs val
džią, teigė, kad UAW tele
vizijos programos buvo 
priešrikiminė propaganda, 
nors maskuota. Per tas pro-

Ir priešininkai pagerbė Vittorio, 
mirusi Italijos kairių unijų vadę

Roma. — Giuseppe Di 
Vittorio laidotuvės buvo 
vienos didžiausių Italijos is
torijoje. Per ilgas valan
das visas Romos centras 
buvo užblokuotas žmonių 
minių. Di Vittorio buvo Ita
lijos unijų vadas, komunis
tas deputatas parlamente, 
taipgi Pasaulinės Darbų 
Unijų Federacijos pirmi
ninkas.

Laidotuvių procesijoje 
buvo nešami tūkstančiai 
vainikų nuo darbo žmonių 
organizacijų pačioje Italijo
je ir kitose šalyse. Buvo 
vainikų ir nuo politinių 
priešininkų, kaip tai nuo 
katalikų vadovaujamų uni
jų, nuo Romos miesto val
dybos, nuo prezidento 
Gronchi ir t. t. Gronchi sa
vo telegramoje sakė, kad 
visi italai žino, Jog di Vitto
rio ištikimai darbavosi už 

del j, kuris irgi kalbėjo ru
siškai. Jis sakė, kad kiek
vienas Tarybų Sąjungos at- 
siekimas džiugina Jugosla
vijos komunistus ir liaudį 
bendrai, nes tai pasaulinio 
socializmo atsiekimas.

Paradas Raud. aikštėje
Tradicinį karinį paradą 

Raudonojoje aikštėje priė
mė naujasis gynybos mi
nistras maršalas Malinovs- 
kis. Jis pasakė kalbą; ku
rioje pabrėžė faktą, kad 
tarybinės karinės jėgos y- 
ra taikos jėgos — gynybos 
jėgos. Parade buvo mato
ma, sako užsienio stebėto
jai, daug naujų ginklų, į- 
skaitant, didžiules raketas 
ir atominius ginklus, kurių 
anksčiau nematyta viešu
moje.

Po parado sekė didelė 
darbo žmonių demonstraci
ja.

Aukščiausios Tarybos 
posėdžio-masinio mitingo 
metu salėje radosi Malenko
vas, Kaganovičius, Šepilo- 

gramas buvo perduodami 
interviu su kandidatais, ir, 
sakė prokuroras, tie inter
viu buvo taip sudaryti, kad 
padėjo Demokratų partijos 
kandidatams, kuriuos unija 
rėmė.

UAW iždininkas-sekre- 
torius Emil Mazey sako, 
kad teismo nutarimas yra 
didelis unijos ■ laimėjimas, 
kad nuo dabar didžiosios li
nijos galės lengviau per ra
dijo ir televizijos progra
mas šviesti savo narius ir 
žmones beųdrai.

Italijos darbo žmonių ge
rovę.

“Unitą” sako, kad faktas, 
jogš ir ideologiniai priešai 
rado reikalo pagerbti di Vi
ttorio, rodo, koks popūlia- 
rus jis buvo Italijos žmo
nėse.

Kodėl (atsilikome?
Washing tomas. — Ameri

kos Atominių mokslininkų 
draugija savo vėliausiame 
buletenyje sako, kad mes 
atsilikome nuo Tarybų Są
jungos dėl labai paprastos 
priežasties: mes koncentra
vome savo jėgas dėl tarp- 
kontinentinio spproginio 
padarymo, o Sovietai — dėl 
dirbtinio žemės palydovo.

Washingtonas. — Kali
fornijos gub. Knight kandi
datuos į Senatą. . 

vas. Jie atvyko, kad kartu 
su kitais pasidžiaugti su
kaktuvių proga.

Maskva yra papuošta ir 
iliuminuota gražiau, negu 
bile kuomet praeityje. Dai
lininkai bendradarbiauda
mi su elektristais sudarė 
didžiulių Šviesų mantažus, 
piešinius, kurių kai kurie 
dengia ištisus daugiaaukš
čius pastatus. Vakare 
įvairiaspalvės raketos rai
žo dangų, o aikštėse vyks
ta šokiai, dainavimas ir t.t.

Sputnikas buvo 
aiškiai matytas 
virš New Yoro
New Yorkas. —Ketvirta

dienį prieš auštant daugelis 
New Yorko žmonių aiškiai 
matė antrąjį tarybinį dirb
tinį žemės palydovą, taip 
vadinamą Antrą Sputniką. 
Sputnikas atrodė kaip si
dabro žvaigždė su lengvu 
rausvu atspindžiu. Tūkstan
čiai žmonių buvo išėję 
Sputniką stebėti, bet jį ma
tė ir daugelis į darbą ei
nančių arba važiuojančių 
žmonių.

Nors Antras Sputnikas 
skrieja dvigubai didesniame 
aukštyje, negu pirmas (apie 
1,000 mylių), jis matosi žy
miai aiškiau, negu pirmasis, 
kadangi jis kelis kartus 
didesnis. t .

Little Rock’e 
balsavo prieš 
rasistų grupę
Little Rock.—Little Rock 

žmonės parodė, kad jie ne
pritaria aršiems rasistams, 
rasinės segregacijos šali
ninkams. Į miesto tarybą 
išrinkta visa eilė žmonių, 
kurie priklauso prie la
biau liberalinės grupės, ku
ri vadinasi “Good Govern
ment Group”. Tai grupė, 
kuri stoją už integraciją, 
nors laipsnišką. Iš kitos pu
sės, rasistų grupė, kuri bu
vo išstačius! daugzkondida- 
tu, laimėjo tik viename rin- 
kiminiame distrikte: tik 
vienas naujas kraštutinis 
rasistas įėjo tarybom

Little Rock laikraščiai 
sako, kad rinkimai nepa
lieka jokios abejonės, jog 
Little Rock žmonės nepri
taria segregacionalistams, 
Baltųjų Piliečių taryboms 
ir panašiems gaivalams.

Jeruzale. —Izraelyje lan
kosi Amerikos žemės ūkio 
reikalų sekr. Bensonas. Jis 
aplankė premjerą Ben-Gu- 
rionį, kuris gydosi po to, 
kaip tapo atentatoriaus su
žeistas parlamente.

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS•ft.

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

Punktai
Pittsburgho Vajininkai .... .......................... 1,300*
Philadelphiaos Vajininkai..................................... 1,232
Waterburio Vajininkai .................................... .. 1,080
New Jersey Vajininkai............................................1,044
Brooklyno Vajininkai .. ............................. 1,028
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell .. 1,008
Hartfordo Vajininkai............................................... 920
So. Bostono Vajininkai.............................................. 760
Geo. Shimiaitis, Brockton, Mass................................. 700
Worcester, Mass. ..   660 -

LLD Moterų Klubas
Binghamton, N. Y. ...... 634

L. Prūseika, Chicago, 111.......... 640
P. Šlekaitis, Scranton. Pa. 362
Great Neck Vajininkai .......... 360
Norwoodo Vajininkai ............ 324
L. Tilwick, Easton, Pa. 240
V. Kvetkas, Cambridge, Mass. 200

Šį sykį naujų prenumeratų gavome net šešias. Po 
vieną prisiuntė: V. J. Valley, New Britain, Conn, (dėl 
Waterburio); P. Buknys, Brooklyn, N. Y. ; S. Penkaus
kas, Lawrence, Mass.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; H. 
Thomas, So. Boston, Mass.; J. K. Navalinskienė, Bin
ghamton, N. Y.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; D. G. Jusius, Worcester, 
Mass.; L. Prūseika, Chicago, Ill.; F. Klaston, Hunting
ton, L. L; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; L. Tilwick, 

(Tąsą 2-ram pusi.)
___  ____ ----- - ---Į -------- -------------- I ... - ■ -.................„■■■■■ ■ !■■■■ II. ■ I I ■ ■

Pasaulis pilnas kalbų apie 
keliones į Mėnulį, Marsą 

ir kitas planetas...
New Yorkas. — Pasaulis 

yra pilnas kalbų ir spėlioji
mų apie dirbtinus žemės pa- 
lydovus-satelitus, raketas, 
keliones į Mėnulį, į Marsą 
ir kitas planetas, tai yra, 
tas, kurios yra kitų kūnų 
palydovai-satelitai. Laik
raščiui einant spaudon, 
ketvirtadienį Amerikoje bu
vo visokiausių spėliojimų 
apie tarybinę raketą, kuri 
gal skriejanti link mėnulio. 
Buvo pranešimų, kad įvai
rios radijo stotys pagauna 
tam tikrus nežinomus sig
nalus ir tai gal signalai nuo 
tarybinės mėnulinės rake
tos.'

Kaip žinia, jau kelios die
nos kaip spėliojama, kad 
tarybiniai mokslininkai ga
li paleisti raketą, kuri Lap
kričio 7-tos vakare pasiek

Popiežius aimanuoja del stokos 
norinčių tapti kunigais

Vatikanas. — Popiežius 
aimanuoja, kad pasaulyje 
neatsiranda pakankamai 
jaunų vyrų, kurie norėtų 
tapti katalikų kunigais. Vi
soje, eilėje šalių kunigų se
minarijos yra apytuštės, 
sunku privilioti klierikus. 
Vatikanas net paskelbė spe
cialią maldą, kuri būtų kal
bama už tai, kad daugiau 
jaunų vyrų norėtų būti 
kunigais.

Popiežius sako, kad ne 
taip jau bloga Airijoje, 
Škotijoje, Belgijoje, Šveica
rijoje. Dar geriau Ameri

Chester, Pa.................................... 200
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. 196
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 120
J. Patkus, New Haven. Conn. 120
Stamford, Conri...............  120
S. Puidokas, Rumford, Me. 114
A. Apš?gienė, Auhurn, Me...... 7G
A. Valinčius, Pittston, Pa........  40

tų mėnulį ir ten sprogtų, 
ar kaip nors panašiai.

Maskvos radijas perdavė 
mokslininko Romadino kal
bą, kurioje jis tvirtino, kad 
tarybiniai mokslininkai jau 
galvoja realistiniai ne tik 
apie keliones į mėnulį, bet ir 
į Marsą ir Venusą. Ameri
kos . mokslininkai sutinka, 
kad kadangi tarybiniai 
mokslininkai turi pakanka
mai pajėgingų raketų, ku
rios gali nulėkti pakanka
mai toli nuo žemės trauki
mo, jos gali lėkti į bet ku
rias Saulės sistemos plane
tas.

Tuo tarpu Amerikos a- 
viacijos ekspertai sako, kad 
jie jau supranta Antrojo 
Sputniko signalų reikšmę,, 
nes Fmoko iššifruoti tuos 
signalus.

koje (kur kunigai gyvena 
labai gerai), kur kandida
tų yra pakankamai. Bet I- 
talijoje ne taip jau gerai, o’ 
Francūzijoje, Vakarų Vo
kietijoje ir net Ispanijoje 
tikra bėda — rasti kandida
tus į kunigus labai sunku.

Vatikano laikraštis “Os- 
servatore Romano” sako, 
kad dėl šios padėties kalti 
komunistai, bedieviai, link
smo gyvenimo mėgėjai, mo
dernizmas, liberalizmas, fil
mai, paleistuvystė ir daugy
bė kitų dalykų. . .
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LAIMĖTOJAI
PRAĖJUSĮ ANTRADIENI kai kur įvykusieji savi- 

valdybų rinkimai uždavė geroką smūgį republikonams.
Kad Robertas Wagneris (demokratas) tapo išrink

tas antram terminui New Yorko miesto majoru, nėra 
nieko ypatinga. Visi tikėjosi, kad jis bus išrinktas, tik, 
žinoma, ne tokiu dideliu balsų skaičiumi. New Yorko 
miestas — tradiciniai yra demokratų partijos miestas. 
Demokratai čia prakiš a rinkimus tik tuomet, kai atsiran
da stiprūs kandidatai iš “nepartinių žmonių” arba iš ge
resnių republikonų. (Atsiminkime, kaip buvo išrinktas 
miesto majoru La Guardia.) Šiemet republikonų kandi
datas miesto majoro vietai buvo niekuo geru nepasižy
mėjęs asmuo.

Mums rodosi, skaudžiausias republikonms smūgis 
buvo užduotas New Jersey valstijoje, renkant guberna
torių.

Dabartinis, gubernatorius Robert B. Meyner kandi
datavo kitam terminui. Jis yra demokratų partijos šulas.

Prieš jį republikonai išstatė savo kandidatu valstiji- 
nį senatorių Malcolm S. Forbes ir už jį smarkiai agitavo.

New Jersey valstija, bendrai, dažniausiai išrenka 
republikonų daugumą į valstijos seimelį ir į gubernato
rius. Šiemet republikonai tikėjosi, kad Meyneris bus “iš
šluotas” — lengvai sumuštas. Už Forbesą pasisakė prezi
dentas Eisenhoweris; į New Jersey valstiją buvo atvykęs 
vice-prezidentas Nixonas; jis sakė ugningas kalbas, išsi
juosęs agitavo už republikonus. Stebėtojai jau pirmiau 
sakė: jei Forbes rinkimus prakiš, tai bus užduotas di
džiulis smūgis ne tik Eisenhoweriui, o ir Nixonui — pa
starajam juo didesnis, kadangi jis 1960 metais rengiasi 
kandidatuoti prezidento vietai.

Na, ir buvo užduotas smūgis Nixonui ir visiems re
publikonams: Meyneris laimėjo rinkimus — laimėjo juos 
arti 200,000 balsų.

Dabar gub. Meyneris jau tampa didžiule figūra. Spėja
ma, kad 1960 metais jis bus “gera medžiaga” demokra
tams, kai reikės rinkti kandidatus prezidento ir vice-pre
zidento vietoms.

Vienaip ar kitaip, šių metų balsavimai parodė, kad; 
republikonų įtaka visuomenėje smarkiai nusmuko žemyn.

DULLESAS JAU PRIPAŽĮSTA
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dullesas aną 

dieną, kalbėdamasis su spaudos ir radijo koresponden
tais, iau pripažino, kad Tarybų Sąjunga pralenkė Ame
riką kai kuriose mokslo srityse. Valstybės sekretorius, 
daleisdamas tai, turėjo galvoje antrojo dirbtinio žemės 
palydovo (spuntinko) paleidimą į erdvę.

Reikia pasakyti, kad nuo to laiko, kai Amerika nu
metė dvi atomo bombas ant Japonijos miestų, amerikie
čiai buvo įtikinti, jog Amerika pirmauja visame kame. 
Buvo sakyta ir, aišku, žmonės tuo tikėjo, kad Tarybų 
Sąjungai ims desėtką metų, kol ji pasivys Ameriką. Kiti 
net sakė, kad Tarybų Sąjunga (“atsilikusi, silpna pramo
nėje”) niekad Amerikos nepasivys nei karinių pabūk
lų gamyba, neigi mokslu.

Amerikos vardas buvo iškilęs labai aukštai.
Tiesa, buvo nuosaikių mokslininkų ir visuomeninin

kų, kurie nuolat priminė: tarybinis mokslas nėra nei 
kiek toliau atsilikęs nuo Amerikos mokslo — gal būt, ta
rybinis mokslas yra dargi pranašesnis už amerikinį. 
Taip sakė tie, kurie į gyvenimą žiūri abiem akim, kurie 
dalykus supranta. Bet jų balsas buvo balsu tyruose. Nie
kas iš valdžios pareigūnų į juos nekreipė dėmesio.

Tik prieš daugiau kaip mėnesį laiko, kai Tarybų Są
junga paleido į erdvę pirmąjį dirbtinį žemės palydovą, 

'tiktuomet Amerikoje pasireiškė didelis sujudimas. Dar 
didesnį sujudimą čia padarė tarybiniai žmonės, paleisda
mi į erdvę daug didesnį, daug sudėtingesnį, daug aukš
čiau antrąjį dirbtinį žemės palydovą.

Dabar net akliausiam pasirodė, kad tarybinis moks
las yra toliau nužengęs, yra pranašesnis už amerikinį 
mokslą.

Dviejų dirbtinių mėnulių paleidimas į erdvę pakeitė 
visų Amerikos (ir pasaulio) žmonių galvojimą!

Dabar jau rimtai kalbama, kad Amerika negali gy
venti be sąjungininkų — ji privalo ieškoti patikimų są
jungininkų, nes kitaip komunizmas gali užviešpatauti!

Vadinasi, jeigu pirmiau kitos kapitalistinės šalys 
ieškojo talkos iš Amerikos, tai dabar jau atvirai kalba-' 
ttia, jog Amerika turinti ieškoti talkos iš kitų kapitalisti
nių valstybių.

Kai kurie kolumnistai ir radijo komentatoriai, visa; 
tai analizuodami, ragina Valstybės departmentą keisti 
politiką. Iki šiol Valstybės departmentas bandydavo elg
tis'diktatoriškai: Amerika galinga, todėl 'jos turi būti 
nusveriamas balsas, jos turį klausyti kiti. Visa tai, sa
ko tūli, reikia atmesti. Reikia tartis, reikia keisti takti
ką, reikia kitaip į* sugyvenimą su socialistiniu pasauliu, 
su socialistinėmis šalimis žiūrėti.

Mes sutinkame su tais, kurie taip sako. Mes tik ga-; 
lime pridėti: reikia tartis su socialistiniu pasauliu dėl

Rašo Juozas Lesevičius
APLANKĖME IR DAU

GIAU KAUNO 
VIETOVIŲ

Mes aplankėme Kauno 
Valstybinio istorinio mu-
ziejaus sodelį, kur ant ka
po keturių komunarų, ku
riuos nužudė po Smetonos, 
perversmo 1926 m. gruo
džio 27 d. Lietuvos tauti
ninkų fašistinis režimas. 
Po to mes aplankėme Kau
no Valstybinį M. K. Čiur
lionio vardo dailės muziejų, 
kur visus paaiškinimus da
vė muziejaus vedėja, velio
nio Čiurlionio sesuo. Taip
gi apžiūrėjome ir Kauno 
Valstybinį istorinį muziejų 
(patalpose, kur pirmiau 
buvo karo muziejus).

Nuvykome aplankyt Res
publikinę Kauno klinikinę 
ligoninę. Čia mus sutiko ir

Vykdomojo komiteto mūsų 
priėmime.
DIDŽIAUSIOJE

RESPUBLIKOS
STATYBOJE

Viešėdami Kaune, mes 
nuvykome sušįpažinti su 
pačia didžihušią respubli
kos statyba—su Kauno Hi
droelektrinės statyba, Kau
no hidroelektrinė ant Ne
muno — ilgametė lietuvių 
tautos svajonė. Apie tai, 
kad šitokia elektrinė reika
linga Lietuvai, svajojo pa
žangiausi mokslininkai, vi
si eiliniai darbo žmonės. 
Tačiau buržuazijai val
dant, šioms svajonėms įgy
vendinti nebuvo sąlygų. 
Kalbos ir liko kalbomis.

Sąlygos susidarė tik prie 
socialistinės santvarkos. Į

Kanados lietuvių delegacija apžiūri žvėrelių 
farmą Kretingoje

šiltai pasveikino nuoširdus pagalbą atėjo ir kitos bro- 
ir savo pareigoms atsida-i liškos socialistinės respub-
vęs klinikų direktorius, me
dicinos mokslų kandidatas, 
docentas Petras Jašinskas. 
Su juo atlikome ilgą ir įdo
mią kelionę po palatas, gy
domuosius kabinetus; jis 
supažindino mus su dauge
liu ligonių, su įvairių ligų 
specialistais - gydytojais, 
tarp kurių sutikome At
lanto nugalėtojo Stepono 
Dariaus dukterį, gydytoją

liškos socialistinės respub
likos. Su statybos darbais

100 metų. Nors tą dieną 
smarkiai lijo, bet kaip vi
sur, taip ir čia mus gražiai 
sutiko daugybė vietos ir va
saroj ančių žmonių. S’avo- 
tiškiausią gaivumą sudarė, 
tai kada vos autobusui su-
stojus, į jį įpuolė ašaroda
ma senutė — vancouverie- 
čio Grinkaus motina. /Se
nutė glamonėjo ne tik sū
nų, bet ir visus delegatus 
bei palydovus, džiaugsmin
gai, ašaras braukdama, dė
kojo už tai, kad atvežė jos 
sūnų. Vėliau Algirdas su
tiko ir savo brolį Ipolitą ir 
čia pasiliko keletui dienų 
pasisvečiuoti.

Birštono Losios sanatori
jos vyr. gydytojas Petras 
Paukštė supažindino mus 
su sanatorijomis, aprodė 
Birštono mineralinius šal
tinius, kurių čia nemaža 
yra, turinčius daug gydo-

mus supažindino vyr. inži
nierius Vladas Tukas ir Į 
statybinės aikštelės virši-! 
ninkas Jonas Veleniškisd
Šiuo metu jau atlikta pusė 
žemės darbų. Iš Nemuno,, 
supylus užtūrą, iškovota 
trečdalis vagos. Į užtūrą 
sukalta apie 1,000 tonų 
įlaidų. Pradėti betonavimo 
darbai. Gyvenvietėje jau

mųjų savybių. Tačiau pra
eityj gydymas buvo primi
tyvus ir retai kam prieina
mas. Pavyzdžiui, seniau, 
kur dabar įkurta pirmoji 
sanatorija, buvo dvaras. 
Prieš karą Birštone tebuvo 
vienas gydytojas ir dvi me
dicinos seserys. D abar 
vien pirmojoje sanatorijoje, 
neskaitant antrosios, dirba 
20 gydytojų ir 40 medici
nos seserų. Per vas'arą da
bar Birštone pailsi ir pasi
gydė apie 3,500 žmonių. 
Tai yra 3 kartus daugiau, 
negu prieš karą. Vertingas 
čia iš šaltinio trykštantis 

I mineralinis vanduo Vytau
tas, plačiai žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Ta
rybų Sąjungoje. Paragavo
me ir mes. Nėra labai ska
nus, bet, sakoma, labai 
sveikas gerti. ‘

Gibbstown, N. J.
EKSPLOZIJA SUŽALOJO

LAISVES VAJUS^
(Tąsa nuo Ūmo puslapio)

Easton, Pa.; P. Šlajus, Chester) Pa.; Lilija, Brooklyn, N.
Y.; A. Philipse, Stamford, Conn.; A. Apšegienė, Auburn, 
Me.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
J. Žvingila, Tarriffville, Conn................................ $15.00
A. Skirmont, Brockton, Mass...................................10.00
Andrius ir Marijona Grigunai, Norwood, Mass. 10.00
J. Malinauskas, New Britain, Conn......................10.00
Walter Mikniūnai, Ozone Park, N. Y....................... 5.00
P. Gardauskas, New Britain, Conn.......................... 5.00
Anna Miskey, New Britain, Conn.............................5.00
N. Shopes (prisiminimo vyro Juozo mirties), 

New Britain, Conn...................................... 5.00
M. Šavukaitienė, Muse, Pa..............................••.... 5.00^
157 Kuopa, Muse, Pa................................................5.0C/
X Detrotietis....................................................... • • • •
Alex Pikunas, Connerton, Pa............................... 2.
P. O. Chesnut, Brockton, Mass. .. ......................... 2.0o *
F. Klaston, Huntington, L. I........  • • ...................2.00
K. J. Abakan, Easton, Pa.......................................... 2.00
J. Gabriūnas, Dorchester, Mass............................. • • 2.00
John Balaika, Brooklyn, N. Y....................................1.00
Laisvės Rėmėjas, Binghamton, N. Y............ •.. 1.00 .
John Stankvich, Wilkes-Barre, Pa.............................. 25

šie miestai aukomis stovi sekamai:
Waterbury, Conn...........................................• •.. $136.00
Hartford, Conn..............................................  77.00
Chicago, Ill....................... . .........• •...........................49.00
Brooklyn, N. Y...........................................• •........... 49.00
Pittsburgh, Pa.........................................................45.00
Cleveland, Ohio........................................................32.0$
Stamford, Conn.............. • • .............................  30.00
Philadelphia, Pa. .. .................................. • •......... 27.00
Brockton, Mass......................................................... 24.<fth
New Jersey Valstija ............••.............................. 24.00
Binghamton, N. Y....................    16.00
Great Neck, N. Y. ....................••............................15.00
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa. .*.............................. 12.25
So. Boston, Mass........................... ... •...................10.00
Baltimore, Md..................  10.00
Norwood, Mass........................ • •..............................10.00
Easton, Pa...................................... 8.00
Detroit, Mich...............................................................7.00
New Haven, Conn............................... • •. . ................ 7.00
Worcester, Mass............................ • •......................... 6.00
Great Neck, N. Y........... ...........................................2.00
Scranton, Pa....................' •..................................   2.00
Minersville, Pa......... ....  ...................................... ■ . 2.0)0
Girardville, Pa.............. AU........................................2.00 /
Nashua, N. H. .. • • ................................................. 1.0Q

1

Prietelių Klubo metinę duoklę užsimokėjo Ona Philip
se, Stamford, Conn. Ji užsimokėjo už 1958 m., viso $30.00.

Nijolę Maštarienę. Tenka 
pažymėti, kad vokiškieji 
okupantai, išbėgdami, čia 
paliko tik plikas sienas. Bu
vo išvežti visi medicinos 
įrengimai. Dabar, vėl ligo
ninė aprūpinta moderniau
siais medicinos mokslo iš
rastais įrengimais. Turi 
laboratoriją, kurios dar
buotojai gydymui ligonių 
naudoja atominę energiją. 
Kiekvienam skyriuj ir ant 
kiekvieno aukšto yra įreng
ti Rentgeno (Ex-j-ay) per
švietimai. Čia veikia 23 
skyriai, turintieji 1,200 lo
vų. Dirba daugiau 1,000 
medicinos darbuotojų, jų 
tarpe 221 gydytojas. Ligo
niai čia gydomi nemoka
mai.

Šalia to, mes aplankėme 
šilko a u d i n ių fabriką, 
“Kauno Audiniai,” su ku
riuo mus supažindino fab
riko direktorius Jonas Ži
linskas, taip pat išsikalbė
jome ir su darbininkais. 
Taipgi apsilankėme prieš 
šimtą metų gyvenusio žy
miojo poeto Adomo Micke-’ 
vičiaus slėnį, kuriam e 
yra nemažas akmuo su jo 
pavardės įrašu. Padavimai; 
sako, kad jis ant to akmens; 
sėdėdamas ir poeziją kūręs. 
Buvome nuėję pasižiūrėti; 
ir visasąjunginių krepšinio^ 
pirmenybių atidarymo, ste-( 
bėjome krepšininkų susiti
kimus, kurie' žaidžia labai.’ 
puikiai, stebint ir laimėto
jus sveikinant didžiausiai' 
kauniečių sporto mylėtojų' 
žmonių miniai, v

Buvome pakviesti ir da- 
lyvavome Kauno miesto! 
—................ ......... . .................... . . .j ..........i........

pastatyta 18 didelių gyve
namųjų namų; statomas 
klubas, vąikų darželis lop
šelis ir kiti pastatai.. Jau 
veikia didelė vidurinė mo
kykla.

Hidroelektrinė p r a d ė s 
veikti pilnu pajėgumu I960' 
m. Ji per metus duos 90 
tū kstančių kilovatų energi
jos. Dvi pirmąsias turbi
nas numatoma paleisti į 
darbą 1959 m. Apie darbų 
užmojį liudija tokie faktai 
ir skaičiai: vien betono čia 
bus sunaudota 350 tūkstan
čių kūbinių metrų, užtvan
ką sudarys 21/j kilometro ir 
vanduo pakils iki 20 metrų. ■ 
Todėl išsilies lietuvių tau
tos jau pavadintoji Kauno 
jūra, kurios plotas, kaip 
matoma, sieks 76 kvadrati- 
nius kilometrus.

Įdomu pažymėti, kad šio- kentėjęs, 
j e elektrinėje viskas bus: 
automatizuota. Kauno Hi
droelektrinę

3 JAUNUOLIUS
Mano kaimyno, čia augu

sio lietuvio J. Kalno (Aukš- 
tikalnio) 2 sūnūs, vienas 
14, 'antras 10 metų ir jų; 
kaimynas, taipgi 10 metų 
berniukas, randasi ligonbu- 
tyj baisiai" sužaloti eksplo- • •
Z1J0S.

Lapkričio 2 dieną visi 
trys berniukai nuėjo ant 
miestelio išmatyno ir susi
kūrė ugnį, dėjo ant ugnies 
ką tik rado degamo, iki įvy
ko gan stipri eksplozija; 
Sprogimo rezultatas buvo 
toks, kad didysis Kalniukas 
ne tik tapo pusėtinai ap
draskytas, neteko dar ir 
rankos. Gi jo broliukas 
taip sužalotas, ypač jo vei
das, kad abejojama, ar at
gaus regėjimą. Trečiasis 
berniukas kiek mažiau nu-

Tai tiek šį sykį. Vėliau paskelbsime daugiau rezultatų. 
Jau prasidėjo vajaus antras mėnesis, o vajus dar vis šlu
buoja. Artinasi šventės, užrašykite savo pažįstamiems 
dienraštį Laisvę kaipo dovaną. Taipgi nepamirškite gilu
mines ir draugus Lietuvoje, tai yra puiki dovana.

Dėkojame prieteliams ir vajininkams.
Laisves Administracija

Lawrence. Mass.

Dabar
'tfalk XaldvH kas ten sa‘VJU

. . - • - 1 U i Metama kaltė ant italų,vienas žmogus felemechani- ’ *

kyla klausimas: 
galėjo sprogti?

niu būdu , iš tolimesnio at
stumo. / . ■ ' . ;

Verta pažymėti dar iri 
tai, kad toronti-ečiai delega-, 
tai prie šios hidroelektrinės' 
statybos sutiko savo' -seną ir 
gerai pažįstamą, gyvenusį' 
Kanadoje, Antaną Vaškelį,! 
kuris 1934 m. Kanados Vy-J 
riausybės buvo priverstas1 
palikti Kanadą, ■ ir dabar: 
jis Čia dirba statybos darbi-; 
pinkų aprūpinimo skyriausi 
viršininkų. i
; BIRŠTONE į

Viešėdami Kaune, ne tik’ 
mieste aplankėme mum s j 
įdomesnės vietas,. bet buvo-.

Mat, italai, kaip kiekvie
nais metais rugsėjo mėnesį, 
taip. ir šiais metais, ap
vaikščiodami savo šventąjį 
Mykolą, ant to paties iš-, 
matyno (dumpų) sprogdi
no daug r'aketų.

Galima daleisti, kad vie
na iš tų raketų galėjo būti 
pražiūrėta ir nepadegta ar
ba ir padegta galėjo užgesti 
nepakilusi į orą. Bet gali-, 
ma daleisti ir tai, kad -iš-: 
matose galėjo rastis dina-, 
mito ar' kitokios sprogstan
čios medžiagos.

Tačiau, kaip ten -bebu
vo, tokios skaudžios nelai
mės ištiktiems jaunuoliams 
su apgailestavimu tenka

• Lawrencaus miesto buvęs 
aldermanas J. E. Carney 
patrauktas teisman dėl ne
sumokė j imo valdžiai taksų 
už 1953 metus. Jis aiški
nosi, kad nemokėjęs dėl to, 
nes sūnui buvo paskolinęs, 
bet valdžios agentai sura
do, jog buvo kitaip. Vekse^- 
lis, sako, padarytas, bet sū
nus pinigų negavo.

Policmanas tapo nušautas 
susirėmime su dviem civili
niais, kurie buvo atvykę iš 
Chester, Ill., ir dirbo labo
ratorijoje. Tai buvo No. 
An do very j e. Pasirodo, nie
kur nėra saugu.

Darbininkas Manuef Vit- 
turoso gavo darbą dviem 
š’avaitem. Pradėjo dirbti, 
palwirto; vežant į ligoninę 
mirė. Jis turėjo širdies li
gą. Su tokia liga nereikėjo 
eiti dirbti, turėjo jis gauti
pašalpą.

65 metų amžiaus lenkę 
moterį Hoibowich užpuoli
kas nudūrė peiliu palei šv. 
Onos bažnyčią 7:30 v. vak. 
Moteris buvo išsiėmusi iš

t . •* . • •*.*■.*« t. , «,♦. - * • y r

koegzistencijos, dėl nusiginklavimo, dąlvųž^įkrftiiipo.-' tai-! palinkėti greito pasverki

banko $.1,500, kad - galėtų 
apmokėti ligoninei už jos 
vyro gydymą. Kiek reikę-; 
Jo, ligoninei apmokėjo, ir 
.h. i, į i i, ....... . i'i *........     ..

kos, dėl taikaus moksle ir pramonėje lenktyniavimo. mo Senas Vincas

dar jai liko. Plėšikas tuos 
pinigus pasiėmė. Matyt, 
jis iš anksto žinojo, kad 
moteriškė turi su savimi pi-{ 
nigų. S. Penkauskas

Lewiston, Me.
Mire St. Martinkus

Dailės mėgėjas buvai — 
Gabiai smuiką vartojai, 
Notų knygą siuvai 
Ir šokikus dabojai.
Iš Lewiston’o nuvykęs — 
Rumfordiečių pragoję 

grojai;
Čia prieteiius sutikęs, 
Draugų sueigoje baliavo- 

jai. r 
Rengėjam buvai patogus^ 
Susirgai orchestroje gro-‘ 

damas;
Palikai drauges ir drau

gus —
Nuo silpnos širdužės mir

damas!
Šalia karsto liūdėjo
Būrelis senyvų ir jaunuo 

ihi;
Ir vainiką uždėjo — 
Iš margųjų gėlių.
Gaili sūnus ir dukrelė
Savo brangaus tėvelio;
Liūdi miela žmonelė —
Pasodins gėlelių ant ka-j*

pelio. : ' P. Vizbaras
,, ■ a.* , „ i, i» ■ ■ i

2pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.)~ 8, 1957?



JUOZAS BALTUŠIS

/ PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
— Argi tu nematai, mama?! — nusi

stebėjau aš. — Tavo ranka!
Ji patylėjo.
— O tu kieno? — vėl paklausė.
— Ir aš tavo, — atsakiau, vis labiau 

stebėdamasis. —Argi tu nežinai?
Ji patylėjo, įtemptai žiūrėdama į ma

ne. Ir prašvito visa, apsidžiaugė:
— Tai tu gyvas?!
— Gyvas, mama. Ir jau seniai aš per

si rgau !
— O Levukas?
— Ir Levukas gyvas. Mes visi gyvi: 

I^arė, tėtis, žal. . . Visi mes gyvi! Argi 
tu nežinai?

Ji klausėsi ir švito vis labiau. Tik štai 
^51 susirūpino, įsiklausė.

— Žalosios negirdėt priemenėj, — pa
sakė tyliai.

Aš nusisukau. Tėvo buvo tvirtai pri
grasinta rodyti ligonei tik linksmus vei
dus, o jeigu jau reikia žliumbti, tai nusi- 
gręžt į kertę ir ten duoti valią ašaroms. 
Tik kurgi čia nusisuksi, kai motina žiū
ri?

— Mama, tu pabūk trupučiuką viena, 
— pasakiau aš ligonei. — Man į kiemą 
labai reikia. . .

O kieme jau artėjo pavasaris. Links
mai švietė saulė, teškėjo nuo stogų var
vėtas, atokaitose sparčiai koriavo sniego 
pusnys. Atskrido visas debesys žvirblių, 
susėdo į Tekonio žabarus ir taip smagiai 
sučirškė, sučiulbo, kad, rodos, nei ligų, 
nei ’bėdų nėra po šituo mėlynu dangum. 
O čia kiemelin atėjo ir senasis Alaušas. 
Atsisėdo šalia manęs, ant prieslenksčio 
akmens.

— Tai mat, vaike, — prabilta, ilgai pa
tylėjęs. — Greit jau ir špokai atskris. 
Baigėsi tavo atostogos, a?

Aš nutylėjau.
— Baigėsi, vaike. Viskas pasaulyje 

baigiasi, — vėl prabilo jis. — Viskas pra
eina. . . Ir taip greit praeina, kad nė pa
matyt nespėji, a? Štai ir aš, amžių nu
gyvenau, nusenaU kaip 
ir.< visiškai negyvenau.

a ’Nutilo, kimšosi pypkę, 
įkeldamas titnagą.
|— Bet tu nenusimink,

pūsdamas dūmus. — Atganysi dar me
tus, ir vėl bus atostogos. Visko dar bus 
tavo gyvenime.

— Dėde Alaušai, tu atsimeni, kaip mi
rė mūsų mama?

— Taigi nenumirė.
— Nenumirė, tiktai aš klausiau tada 

tavęs: mirs mama ar nemirs?
— Ir šitai atsimenu.
— O tu, 'dėde, nieko man tada nesakei.
— Ar aš?
— Taigi tu, dėde.
— Kad neatsimenu. . . — pratarė jis.

kelmas, o lyg

— pasakė iš-

CHICAGOS ŽINIOS
1 LIGONIAI IR JŲ PRIE

ŽIŪRA COOK COUNTY 
LIGONINĖJE

Kaimieras Kinderis, ku
ris yra plačiai žinomas Chi- 
cagos lietuviams kaip ge
ras laikrodininkas, jau bus 
daugiau negu mėnuo, kai 
randasi Cook County ligo
ninėje, Harrison ir Wood 
St., 64 warde. Kinderiui 
atsirado skaudulys ant krū
tinės ir prakiuro. Gydyto
jai surado, kad tas įvyko iš 
priežasties cukrinės ligos. 
Ir nuo to dabar yra gydo
mas. -

) Pirmose dienose gydyto
jai surado, kad yra cukrinė 
liga ir kad K. Kinderio 
kraujas silpnas, jam būti
nai reikalinga duoti krau
jo. Jo artimieji kaimynai 
pasirūpino ir keli aukojo 
jam po puskvortę kraujo. 
Bet kraujo jam dar nelei
do. O jau daugiau negu 
mėnuo, kai jis randasi ligo- 
ninėje.

Ligonį galima lankyti 
trečiadieniais nuo 2 iki 3 
vai. dieną ir sekmadieniais 
tfuo 2 iki 3 vai. dieną, war- 
das 64. Kurie negalite ap

lankyti asmeniškai, pasiųs
kite atvirutę ar laiškutį, 
tuomį daug padėsite ligo
niui pasv-eikti.

KOKIA LIGONIŲ 
PRIEŽIŪRA?

Nors nekarta teko būti 
Cook County ligoninėje ir 
atlankyti sergančius, bet 
tokio vaizdo neteko matyti 
pirmiau. Ligonių pilni sky
riai ir net prieškambariai 
pilnai priguldyti. Oras vi
sur tvankus, kad ir svei
kam pasidaro trošku, o ką 
jau bekalbėti apie sergan
čius. Jie, vietoj pasveikti, 
ten baigia savo amžių. Ir 
vienas po kito dingsta...

Maištas taipgi prastas, 
stiprumo sergantiems ne
priduoda, o dar labiau nu
silpnina. Nešvara didžiau
sia. Ligoniai niekam ne
gali pasiskųsti. Jei kuris 
ką nors pasako, tai' gauna 
atsakymą: “Jei tau čia ne
patinka, gali eiti kur nori.”

Didelė dauguma sergan
čiųjų yra paprasti darbi
ninkai. Dar. daugiau — be
turčiai darbininkai ir ver
telgos. Tačiau ir iš jų ima 
mok-esties tiek, kiek gali
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—Nebeatsimenu, kaip ten buvo.-
— O tu gi meluoji, dėde Alaušai! — 

pasakiau aš piktai. —Viską tu atsimeni, 
viską žinai. Ir tada žinojai, tik ko ne
sakei?

Alaušas neskubėdamas žindo savo dvo
kiančią pypkę.

— Matai, vaike, — vėl prakalbo jis, — 
aš rokuoju šitaip: jeigu neturi žmogui 
pasakyt gero, tai tylėk.

Pakštelėjo pypkę kartą, pakštelėjo ki
tą, nusispiovė lūpų kraštu.

— Va, kad ir tu. Atvažiuos naujas, 
gas.padoriūs tavęs samdyti, tu tylėk, nie
ko nesakyk.

— Ko nesakyti?
— Kad mama sirgo, kad žaląją, parda

vėm, kad ... E, nieko nereikia sakyti. 
Kokia čia gaspadoriui laimė žinot, kad 
tu sirgai šiltine?

Šyptelėjo, primerkė akis ir gudriai 
pridūrė:

— Sužinos — nesamdys, važiuos ieško
ti piemens iš sveikų trobų. Taigi. Vadi
nasi, tylėk, jeigu nieko gero neturi pasa
kyti žmogui! — tvirtai pasakė jis.

Ir uždėjo man ranką ant peties.
MUMS NEBEREIKIA

Gavėnia jau ėjo į pabaigą, dėl to rogių 
pavažos smego skradžiai sniegą ir spie
gė ant vieškelio žvyro. Oras buvo ap
niukęs, pilnas smulkių vandens dulkių, 
įkyriai lendančių per visas siūles prie' 
kūno. Pilkose ūkanose skendo pakelės 
medžiai, krūmai, šen ir ten išsimėtę 
vienkiemiai. Bet taip buvo dieną, kai mes 
su naujuoju šeimininku išvažiavome iš 
namų. O dabar jau tvenkėsi dulsvos su
temos, artėjo vakaras. Ir vietoj nuskur
dusių šiaudastogių, sustojusių pavieniui 
arba besiglaustančių krūvomis pakeliui, 
prasidėjo stiprių gyventojų vienkiemiai. 
Stovėjo jie nesusišaukiamu nuotoliu vie
nas nuo kito, aptverti stipriom, gerai 
prižiūrimom tvorom, atokiu ratu ap
supti didžiuliu eglių ir liepų, paskendę 
soduose ir vaiskrūmiuose. Trobesiai visi 
erdvūs, dengti raudonomis čerpėnĮiis ar
ba skarda, gyyvenamieji namai dar iš 
viršaus apsiūti lentom ir toliu. Ir stebė
damas juos, aš vis galvoju: kuriame gi 
jų, šitų sočių vienkiemių, praleisiu nau
jąją savo vasarą? -

Pirmą kartą mane nusamdė taip toli.
Net tėvas su motina stebėjosi:

— Ir atvažiuok gi tu, žmogau, kone iš 
ano pasviečio!

— Tai gal palauktumėm kito, iš ar
čiau? — pasiūliau aš.

— Ne nuotaka tu, kad rinktumeisi pir
šlius, — atkirto tėvas. — Algą sulygsim, 
ir brauk. Žmogus, atrodo, geras.

(Bus daugiau)

gauti. O sąlygos ligoniams 
labai blogos, blogesnių ir 
būti negali. Tad ir pa
sveikimas yra abejotinas 
visiems, kitiems—gyvenimo 
užbaiga. *
, Nejaugi Cook County li
goninės p r i ž i ū r ėtojai ir 
sveikatos departmento par
eigūnai nemato tų blogy
bių, nešvaros ir per didelio 
ligonių sugrūdimo? šešta
me aukšte ,visuose skyriuo
se, per ištisą pastatą baisi 
padėtis, baisus ligonių su- 
grūdimas.

Detroito dar b i n i n k a i 
Fordo ligoninę vadina sker
dykla— “stock yard/’ Bet 
ta ligoninė yra švariai už
laikoma, palyginus su Cook 
County ligonine. Jei For
do darbininkai jo ligoninę 
vadina skerdykla, tai Cook 
County ligoninei toks pa
vadinimas būtų per geras.

Wiashingtonas. — Streik- 
laužiškos biznio agentūros 
savininkas Shefferman ir 
jo padėjėjas Kamenow atsi
sako liudyti kongresniam 
komitetui, naudoja penktą 
konstitucijos pataisymą.

WORCESTER, MASS.

Sukanka Vieneri Metai, Kai Mirė

VINCAS NAVIKAS

skai n roji. balsai
the book “Ten Days That 

; Shook the World”?,
’ The name of the author 
of the book “Ten Days That 
Shook the World” was John 
Reed.

4. In what year was the

The last case of uncm-

Lapkričio 8 d. sukanka 
vieneri metai, kai mirė 
Vincas Navikas, 76 m. am
žiaus. Jis paliko liūdesy 
žmoną Margaretą (Geru- 
liūtę) Navikienę, tris sū
nus — Antaną, Vincą ir 
Albiną; marčias ir septy
nis anūkus, ir kitas gimi
nes. Jo laidotuvės buvo 
laisvos, palaidotas Vilties 
kapinėse.

Nors metai greitai pra
bėgo, bet mes pasilikome 
netekę brangaus vyro, tė
vo ir anūkams senelio. 
Prisiminsime jį, jo gerus 
darbus ir malonumą, kol 
gyvi būsime.

M. Navikienė ir šeivta.

RADIJO MASKVA 
KONTESTAS

Kadangi dalyvavau (40 
metų sukakties proga nuo 
įsikūrimo Sovietų Sąjun
gos) Radijo Maskva kon- 
teste, todėl noriu pasida
linti savo patyrimu su last case of unemployment
Laisvės skaitytojais. Gal registered in the Soviet U-
ir gerai, kad aš nieko ne- nion?
laimėjau. Nes man, kaip 
jau senstančiam, nebūtų ployment was registered in

Soviet Union 1928. (Ant
ra klaida: tai buvo 1930.)

5. At what city on the 
Volga river did the Soviet 
troops deal the Nazis the 
,______ , ’ that theyna-1 ° v'rill 1 never recovered?
| The Nazis were dealt the 
I crushing blow by the Soviet 
troops at the city of Stalin
grad. j

! 6. What is the name of į 
the Hydro Electric Station 
which is now in construc
tion of the Angara river?

The Hydro Electric Sta
tion which is in construc
tion of the Angara river 
is named Brodsk. (Čia irgi 
n e p a t a i k iau — vadina

7. What place USSR 
holds in the world level of 
industrial development?

The USSR holds second 
place in the won 
industrial development. .

Matote, kur aš suklupau,1 
ir dėl to negavau dovanos- 
prizo. ' Aist

ant sveikatos. Tokia staig
mena dar galėjo tiek su
purtyti senį, kad jis neatsi
peikėtų.

Spalio 31 d.,’ mūsų laiku
8 vai. vakaro, Radijo Mask- j crJhi blow 
va pateikia kontesto nf1-1 
sėkmės. Teisėjai trys: Vįk-i 
tor Krupijanov, sporto ko-I 
mentatorius Olga Danilov-' 
na ir Sergei Rubin.

Viktor Krupijanov 
reiškė, kad Ohio valstijos 
kontestantai atmesti (dis
qualified) dėl to, kad vie
nas Clevelando laikraštis 
paskelbė klausimus ir atsa
kymus, ir tik su viena klai
da. Buvę gauta iš viso 
laiškais atsakymų į klausi
mus virš 2,000. Ir vos tik 
29 pateikė teisingus atsa
kymus, kurie gaus dova
nas: du trumpų bangų ra
dijo priimtuvus, tris foto
aparatus ir tt. Pirmą do
vaną laimėjo Mrs. Cooper, 
iš San Francisco, Cal., ir 
Markus iš Lowell, Mass.

Štai mano atsakymai į 
klausimus, ir kur aš suklu
pau, klaidas padariau.

September 3, 1957 
Radio Moscow 
Moscow, USSR

RADIO MOSCOW 
CONTEST

These are the answers to 
the 40th- Anniversary Quiz:

1. Who was the Leader 
of the October 1917 Revo
lution and founder of the 
first Soviet Socialist State?

The Leader of the Octo
ber 1917 Revolution and 

! founder of the first Soviet 
.Socialist State was Nicplai 
Iliich Ulianov - Lenin. 
(Klaida: turėjau įrašyti 
Vladimir.)

2. In what city did the 
October 1917 Revolution 
take place?

The October 1917 Revolu
tion took place in the city 
of Petrogrąd now nąmed 
Leningrad.

3. What was- the name 
of the outstanding Americ
an journalist who wrote

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
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 31 d., 7:30 v. v., 157 Hun
gerford St. Visi nariai dalyvaukite. 
Balsuosime už naują Centro valdy
bą. Sekr. (216-218)

WORCESTER, MASS.
LLD 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)

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

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

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

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

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

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas.
J, W. THOMSON

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

D

Lawrence-Methuen, Mass.
Apvaikščiojhnas senelių ir seniukių 

65 metų ir dar senesnio amžiaus

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 1 valandą dieną

MAPLE PARKE
Kviečiame visus ir visas dalyvauti. Senelės, 

senukai ir jų ištisos šeimos čia linksmai praleis 
laiką.

Komisija

Dabartinės Lietuvių kalbos

z
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

XOE30EO

Sekmadi-enį S u n d a y

Lapkr. 1/ Nov
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
Id level in H 
nment i M

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 d ainiui)) kas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UiKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė- 
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

AMELIA YOUNG-JESKEVIČIŪTĖ, sopranas, 
pasižymėjusi operų ir koncertų dainininkė, vietinė, 
dalyvaus programoje.

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 įspūdingą koncertą.

ĮŽANGA 
$1.50

JEI1®

PRADŽIA 
3:30 P. M.



Katrina Sinkevičiūte- Lietuvaite

mirė Katrina
Daugeliui Lais-

Spalio 31 d., 1957 m., Uls
ter Park, N. Y., po kelių metų 
sunkios ligos 
Sinkevičiūtė.
vės skaitytojų K. Sinkevičiūtė 
buvo žinoma kaip K. S. Lietu
vaitė, taip ji pasirašydavo po 
savo rašinėliais. Velionė rašė 
eilėraščius, apsakymėlius ir, 
seniau, bandė kurti scenai 
veikalėlius bei feljetonus.

Susipažinau su Sinkevičiū
te, rodosi, 1914 m., 
Progres y v i o Susivienijimo 
tuopos susirinkime, kuomet 
ja išrinko atstovauti kuopą 
šaukiamajame Lietuvos nuo 
Karo Nukentėjusių šelpimui 
Seime, kuris atsibuvo Brook- 
lyne. Tai buvo dinamiška mo
teris. kuriai energijos niekuo
met nestokavo. Velionė visuo
met turėjo priešais save dide
lius pasimojimus, kurie, po rū
pestingų bandymų, dažniau
siai baigdavosi nusivylimu.

Kilusi iš Suvalkų rėdybos, 
Vilkaviškio apskrities, — gi
mė 1889 m. Augo labai bied- 
nų tėvų, i žemę susmigusioje 
bakūžėje ir kaip tų laikų dau
gelį kitų biedniokų vaikus, su
laukus septynių ir pusės metų, 
tėvai jau išleido pas ūkininką 
vasarai už piemenę, o žiemos 
metu kiaulių šerti ir kitiems 
namų darbams. Nuo šešioli
kos metų Katrina jau dirbo 
už pusmergę. Tėvai pramokė 
ją skaitymo ir rašto. Mokyk
los suole ji nebuvo.

Atvyko i Ameriką laimės 
ieškoti 1913 m., į Waterbury 
pas broli. Mieste darbo 
Įėjo gauti, tai susirado 
bą pas ūkininką vėl 
ruošai. Už pusės metų 
kėlė į New Yorką tokiam pa 
darbui, kur išgyveno 
laikotarpį.

Draugų patarta, Katrina 
įstojo dirbti ligoninėje, su 

kad besipraktikuojant 
pasimokinus, įsigytų 
laipsnį, bet išbuvus

noga- 
tarny- 
namu 
perst- 

į 
ilgoką

ma
il’ 

nu- 
ke-su 

vertėsi
Kartais
pas ią

vasarotojai 
biednieji 
tad iš 

sunkaus 
naudos

būdavo 
gyven- 
svečių, 

mate- 
labai

miesto 
tokių 

darbo, 
būdavo

tikslu, 
ir kiek 
slaugės 
retol sešis metus vėl grižo na
mų darbui kaipo virėja.

Savo laijcu ji bandė verstis 
kambarių išnuomavimu, 
mių laikymu; farmeriavo 
pagalios kiek susitaupnus 
sipirko sklypą žemės 
liais pastatais ir ten 
vasarotojų laikymu, 
vasarotojų atvykdavo 
gan daug. Tekdavo ieškoti net 
ir pagelbininkų visokiems 
darbams atlikti.. Deja, Sinke
vičiūtės 
patys 
tojai, 
apart 
rialės 
mažai. Kožnam sezonui ji vis 
puošdavos laukdama geresnių 
pasekmių, bet jie baigdavosi 
vis “Taip pat”, pakol sveika
ta pradėjo pašlieti, vasariniai 
svečiai ėmė retėti, skolos au
go. Rodosi, .1954 m. man rašė, 
kad atvyksta j New Yorką 
ieškoti darbo, vėl kaipo virė
ja. Apsistojo pas mane. Nu
stebau viešnią pamačius. Apy- 
linkiais bandžiau ją įtikinti, 
kad pirma negu pradės dirbti, 
geriau sutvarkytų savo svei
katą. Ligoninės ir daktaro są
skaitos nemokėtos, maisto 
krautuvėje Įsiskolinus, tad 
likvidavo likusias vištas, šu
nį, tikėjosi padirbusi mieste 
per žiemą vėl grįšianti į lau
kus. Bet... išsėdėjo vargšelė 
tris dienas darbui samdymo 
kontoroje ir niekas jos net 
nepakalbino. Ryte vėl ruošėsi 
ten vykti, ten vykti, bet su
grįžus vakare radau bute, 
gi darbininkė, dejuodama, pa
reiškė, kad jos darbingumas 
jau* baigėsi, spėkos išsisėmė. 
Dabar ji įsitikino kodėl per 
tas tris dienas jos niekas ne
samdė.

Pavyko parduoti fartnukę ir 
pirkėjas sutiko leisti ten jai 
gyvent ir naudotis daržu pa- 
ly>] ji gyvens, žemę-maitinto- 
ją ji labai mylėjo. Iš sėklų ji 
išsiaugino gerų vaismedžių, 
uogų ir geriausios rūšies dar
žovių prisiaugindavo. Labai 
mylėjo gėles. Kartais kelei
viai sustodavo prie jos daržo 
pasigrožėti ir pasiteirauti apie 
puikius žiedus. Prisimenu

KPVlČiŪ- j aivyKUSlUS SvCClll 

Moterų ra Sinkevičiūtė atėjo

bet

kaip kartą ji atsiuntė labai 
gražių tulpių puokštę Brook
lyn© Moterų: Kliubo parengi
mui, kuris lyg pavasario sau
lutė auksiniai geltonomis spal
vomis dabino svetainę.

Laiko karo visur stokavo 
mėsos. Brooklyniečiai ruošėsi 
Pirmajam Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui, šeiminin
kės bėdavojo kuomi pavai
šins atvykusius svečius. Katri-

> joms i 
talką. Atsiuntė šešias vištas. 
Rūpestingos šeimininkės da- 
dėjo visokių kitų skanėstų ir 
pa vaišinta apie pora šimtų 
Seimo dalyvių.

Po kelių sunkių operacijų 
(sirgo vėžiu), vienai iš lanky
tojų daktaras išėjęs pasakė, 
jog ligonė gali gyvent dar 
2—3 mėnesius. Tai jautė ir 
pati, spėkos baigėsi. Man pa
rašė, kad būtinai nori pasi
matyt. Progai pasitaikius nu
vykau kartu su Kūlikais. Va
kare, lankytojam prasišalinus, 
atsinešė iš savo kambarė-1 
lio rūpestingai suvyniotą vo
ką, iš kurio išėmus $200 man 
perdavė juos išdalinti: $100 
Laisvei, $50 Vilniai ir $50 
Liaudies Balsui. Bandėm ja 
perkalbėt, kad pinigai dar ga
li būtį reikalingi pačiai, 
mūs pastangos jos neįtikino.

“Noriu pati pasidžiaugti, 
kad ir aš dar galiu kiek prisi
dėt darbininkiškos spaudos iš
laikymui”.

Pinigai buvo perduoti kam 
juos skyrė.

Pardavus farmukę ir ap
mokėjus visas skolas, menkai 
kas jai ’liko. Maistui vis užsi
augindavo daržovių. Stebėda
vosi žmonės, kaip jau vos ko
ją pavilkdama apžiūrėdavo 
augančias daržoves, iš kurių, 
dar ir kitiems kai ką pasiūly
davo. Savo stubelę gražiai iš- 
maliavojo. Tik ką sugrįžus iš 
ligoninės išpjovusi sienoje iš
iri i erų otą vietą įsidėjo langą. 
Kada koja, atsisakydavo jai 
tarnauti, tai ji keliais ir ran
komis ‘apeidavo” savo ruošą. 
Daktarai stebėdavosi iš tokio 
pasiryžimo nepasiduot. Kartą 
daktaras pasakė, kad tiktai 
šis daržas ir gyvenimo intere
sai ligonės gyvybę palaiko. 
Savo “testamente”, apart ki
tų patvarkymų, Kūlikui nuro
dė ką daryt, kad ryte nuėjus 
į daržą aviečių pasirinkti ras
tų ten visą kvortą vietoje tik 
saujos.

Vienam laiške rašė: “Šian
dien daktaras atsisėdęs krėsle 
ilgai manęs klausinėjo ir išra
šė naujų vaistų. Ar atsitiks 
stebuklai, ar tik neišgydys?”

Savaitei praslinkus vėl laiš
ke rašė: “Naujienų gerų netu
riu. Mano sveikata grasina vi
suotinu streiku. Apetitas, kokį 
vasarą dar turėjau, nyksta. 
Liga jau inkstus baladoja, šir
dis dar gera, bet kojos jau il
gai manęs nenešios. Eidama 
graibstausi už baldų bei sie
nų. Gulėt jau negaliu, visą 
skauda. Jeigu neužilgo giltinė 
pakirs, tai ne už dyką. Kan
čių taurę išgėriau su kaupu. 
Laiškus rašau 
kiu tai tik su 
lių. šiandien 
Dabar, mano 
guže, širdingai užprašau ant 
tada,kada reikės, užberti sau
ją smėlio ant mano kaulų. 
Malonėk pasirūpint, kad dau
giau atvažiuotų tam tikslui.”

Parašiau jai laišką, kad 31 
d. spalio būrys moterų atvyk
sim. Jeigu bent ko specialiai 
reikalinga, pranešk. Laiške, 
rašytame 23 d. spalio, rašė: 
“Brangioji, nesiklapatyk ir 
nevargink kitas drauges ma
ne’ lankant. Naudos niekam 
iš to nebus, nes aš negaliu su 
žmonėmis kalbėtis nei būti. 
Pailstu į plėnis ir turiu pasi
traukti, kavotis nuo žmonių 
bei jų balso: tai trenkia 
re, nepakeliu. Kaiminkos 
no tai žino ir neateina 
tankiai manęs varginti, 
nežemavosiu”.

Iki paskutinių gyvenimo 
landų velionė sąmoningai 
kalus tvarkėsi. Ji buvo sumo 

ar šiaip ką vei- 
pagelba tabletė- 
jau' 6 nurijau, 
brangioji drąu-

ma- 
ma- 
taip

Aš

va
rei

ir su Sinkevičiūtės lai-

bėjusi už palaidojimą, už vie
tą kapuose. Ir nurodė, kam 
būtinai pranešti reikalui at
ėjus. Savaite anksčiau velione 
perdavė savo likusias santau
pas, $15 (žinodami jos padė
tį. lankytojai dažnai po kelis 
dolerius jai palikdavo). Už 
tuos $15 velionė prašė paga
lvi i n t užkandžių ir kavos po 
laidotuvių sugrįžusiems daly
viams pavaišinti. z

Labai ji norėjo, kad se
nieji jos draugai ir giminės 
skaitlingai dalyvautų, laidotu
vėse, bet... kaip labai tankiai 
įvyksta, kad su užgesimu gy
vybės, kartu žūsta ir visi mi
rusiojo pageidavimai, taip 
įvyko 
dotuvėmis. Laisvei, nei man, 
nei Kūlikui nebuvo pranešta. 
Mirė ketvirtadienio rytą. Kaip 
ir visuomet, šeštadienio rytą 
Kūlikui ten nuvykus,kaimynai 
pranešė, kad pusė po vienos 
bus laidojami Katrinos palai
kai.* Neužilgo ten atvažiavo 
velionės brolis, kiti giminės ir 
draugai trimis mašinoms iš 
Waterburio. Giminės, draugai 
ir kaimynai, susikaupę, paly
dėjo Katriną į amžiną poilsį. 
Lydėjo šešiomis mašinomis. 
Nebuvo kam uždėt ant velio
nės karsto gėlelės net iš jos 
pačios mylimo daržo. Pokal
biuose ji labai pageidaudavo, 
kad jos karstą puoštų gėlės.

Palaidota lapkričio 2 d., 
Kingston, N. Y., Montrepos-v 
kapuose, gražiame kalnelyje, 
šalia jos ilgų metų gyvenimo 
draugo — Ernesto.

Palydovams sugrįžus, Kūli
kas paaiškino apie velionės 
paskirtus $15. Giminės suti
ko, kad pinigus atiduoti dien
raščio Laisvės reikalams. Pa
geidavimas išpildytas.

Vėlesniais laikais Sinkevi
čiūtės rašinius jau buvo gali
ma priskaityti prie literatinių 
pažibų. Rašinys apie Ameri
kos indėnus, poema “Gurley 
Flynn.” ir keli kiti skaitėsi su 
pasigrožėjimu. Geriau pažis- 
tantieji literatinę ' vertę net 
apgailestavo, kad vištų bei 
kiaulių šėrimas, namų ruoša 
pražudė puikų talentą. Gy
vent reikia, valgyt norisi, 
žūsta daug gražių talentų 
nepasiekę čiukuro, žuvusiųjų 
talentų tarpe randasi ir 
K. S. Lietuvaitė. Po labai sun
kios 
būva

gyvenimo kelionės Jai
jai ramus amžinas poil—

K. Petrikienė

jau-
i 17

Užmuše meilužę ir 
pats nusišovė

Frank Acosta, 19 metų 
molis, paleido tris šūvius 
metų mergaitę Carmen Marti
nez ir vietoje užmušė. Paskui 
pats mirtinai persišovė. Jis 
tai padaręs todėl, kad ji at
metusi jo meilę.

The Greater Hew

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*06**00*

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

New
Robeson dainuos ir kalbės 
mitinge Carnegie salėje, 
kur minės Spalio sukaktį

šį sekmadienį, lapkričio 10, 
Carnegie salėje įvyks didelis 
ir gražus mitingas, kuriame 

bus paminėta spalio revoliuci
jos sukaktis — 40 metų nuo 
tarybinės valdžios įsisteigimb.

Kaip jau buvo pranešta 
pirmiau Laisvėje, tame mitin
ge kalbės garsioji rašytoja ir 
žurnalistė Anna L o u i s e 
Strong, dailininkas Rockwell 
Kent, rašytojas Albert Kahn 
ir negrų istorikas profesorius 
DuBois. Taipgi buvo praneš
ta, kad kalbės atstovas nuo 
Tarybų Sąjungos ambasados.

Mitingą rengia Amerikos- 
Tarybų Sąjungos Draugingu
mo sąjunga. Ta organizacija 
dabar skelbia dar daugiau in
formacijos apie mitingą. Nuo 
tarybinės ambasados kalbės 
Tamara Mamedova, ■ kultūros 
reikalų atašė. Ir staigmena —* 
mitinge kalbės ir dainuos Paul 
kobesonas, garsusis daininin-

Demokratę laimėjimai New 
Yorko miesto taryboje ir 
didžioji Wagnerio dauguma
Rinkimai, kaip tai jau visi 

žinome, New Yorke atnešė di
delius laimėjimus demokra
tams. Wagneris laimėjo su 
virš 900,000 balsų; dauguma 
ir gavo 64 nuošimčius visų 
paduotų balsų. Dar apie pusę 
po devintos valandos antra
dienio vakare, tik dvi su puse 
valandos po urnų uždarymo, 
repu b 1 i k o n ų kandidatas 
C h riste n berry pripažino, kad 
jis jau laimėti negali — iš 
vieno pririnkto po kito ' pra
dėjo ateiti žinios, kad demo
kratai laimi su padidintomis 
daugumomis. Sheraton - Mc
Alpin viešbutyje, kur radosi 
republikonų štabas, Christen
berry tyliu balsu padarė tra
dicinį pareiškimą įspaudai: 
jis* pralaimėjo, bet sveikina 
laimėtoją Bob Wagnerį, jam 
liifki geriausios sėkmės miesto 
valdyme. '

Republiko n a s senatorius 
Javits, kuris radosi ten pat, 
sakė, kad republikonai. “jau
čiasi įdrąsinti, prisisėmę ener
gijos”. Kaip ir kokiu būdu 
galėjo rastis energija gavus 
tokį smūgį, Javits neišaiškino.

Keliolika minučių vėliau 
Wagneris padarė savo trium
fingą pranešimą, kad numato 
laimėjimą. Tuo laiku, nors 
balsų nei pusė dar' nebuvo su
skaičiuota bendrai, laikraš
čiai jau pasirodė gatvėse su 
riebiais antgalviais, skelbian
čiais demokratų laimėjimą.

Miesto taryba dabar susi
dės iš 24 demokratų ir vieno 
republikono. O ir tas vienas 
republikonas ' išrinktas vien 
todėl, kad jis tarp liberališ
kiausių jų — tai S. ' Isaacs. 
Liberalų partija, kuri indor
se vo daugumą demokratų, in- 
dorsavo Isaacs. J i s gavo 
a2,910 balsų, republikonų są
raše, 8,933 liberalų.

Rašant šiuos žodžius dar 
neturime pilnų oficialių skai
čių, bet Liberalų partija, 
kaip atrodo, nepasirodė taip 
stipriai, kaip buvo tikėtasi.

Tapgi rašant šiuos žodžius 
dar neturime po ranka, kiek 
balsų 24-ame distrikte surin
ko Liaudies 1 Teisių partijos 
kandidatė komunistė Eliza
beth Gurley Flynn ir kiek 
balsų surinko mažuminės kai
rios grupės, kaip tai Socialis
tų Darbininkų partija (troc- 
kištai) ir Socialistui Darbo 
partija (socalistaFsindikalis- 
tai).

Demo k r a t ų laimėjimas 

kas ir kovotojas už negrų tei
ses.

Nebuvo numatyta turėti 
Robesoną tame (mitinge, nes 
jis kaip tik tuo laiku turėjo 
rastis gastrolėse Kalifornijo
je. Bet Robesonas nutarė tas 
gastroles pertraukti ir at
skristi New Yorkan. Jis sake, 
kad tai jau tradicija, jog jis 
kalba ir dainuoja Spalio re
voliucijos sukaktuvių minėji
muose.

Mitingas prasidės aštuntą 
valandą vakare. Carnegie sa
lė randasi 57-os gatvės ir 
Broadway kampe.

To paties sekmadienio po
pietį apie blokas nuo Carne
gie salės Great Northern vieš
bučio salėje atsidarys foto
grafijų paroda, vaizduojanti 
Tarybų Sąjungos progresą 
per 40 įmetu. Taipgi bus iš
statytos naujausios tarybinės 
knygos. Įėjimas i parodą vel
tui.

ypatingai p a ž y m ė t i n a s 
Queens apskrityje. Ta New 
Yorko dalis yra tradiciniai 
republikonų tvirtovė. Tai da
lis miesto, kur yra daugiau
sia smulkių namų savininkų, 
kur vidurinė klasė sudaro gy
ventojų nugarkaulį. Repub
likonai, kurte paprastai pra
laimi Manhattane, Bronxe ir 
Brooklyhe, tikėjosi pasilaiky
ti bent Queense. Jų kandida
tas Lundy vedė smarkią kam
paniją. Bet laimėtoju išėjo 
demokratas James J. Crisona, 
valstijos senato narys, italų 
imigrantų sūnus. Tas irgi pa
žymėtina, nes iš visų New 
Yorko dalių Queens labiau
siai anglosaksiška.

Crisona ‘ gavo net 57 pro
centus balsų. Manhattane de
mokratų kandidatas negras 
Hulan E. Jack laimėjo su 72 
procentų balsų dauguma.

Vienintel i s republikonas 
miesto taryboje, Isaacs, po 
rinkimų juokaudamas pareiš
kė, kad tas užtikrina, jog jis 
bus “republikonų frakcijos 
lyderis” — frakcijos, kuri tu
ri tik vieną narį.

Beveik ! visi New Yorko 
laikraščiai rėmė republikonus, 
vieni aiškiai ir atvirai, kiti 
pritardami švelniau. T i k 
“Post” rėmė liberalus ir de
mokratus ’ir “Daily Worker“ 
vadino liberalus geriausia 
šiuose rinkimuose jėga. Bet, 
kaip paprastai, žmonės balsa
vo nepaisydami patarimų, ku
riuos jiems duoda i jų skaito
mi laikraščiai.

Manoma, kad Wagnerio 
politinė karjera dabar žymiai 
sustiprinta. Jau kalbama apie 
tai, 'kad po antro termino 
kaip New Yorko majoras jis 
kandidatuos į Senatą, kurio 
nartu buvo jo tėvas Wagne- 
lis, Sr. <

Pažangios New Yorko jė
gos dabar darys didesnį spau
dimą ant miesto tarybos, kad 
būtų pravestas anti - diskrimi
nacinis nuomavimo Įstatymas.

R.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Urboniukės-Valaitienės, 

gim. Marijampolės Apskr., Veiverių 
vaisė., Pažėrių km. I Ameriką iš
vyko prieš pirmąjį pasaulini karą. 
Gyveno Ansonia mieste. Už jūsų 
paslaugą būsiu dėkingas. Jonas 
Sinkevičius, Kazlų Rūda, Miškų 
Pramonės ūkio nam., 15, b. 4. Lith
uania, USSR.

(216-217)

LIETUVIU TARPE
Grubienei atostoga liūdna

Prieš keletą dienų minėjo
me, kad Elzbieta Grubienė 
ruošiasi linksmon atostogon, 
pasimatymui su broliu Argen
tinoje. Tačiau laikas — labai 
tiumpas laikas — džiaugsmą 
pakeitė į liūdesį. Jau susiruo
šusi 'kelionei gavo žinią, jog 
jos brolis Pranas Baseckas 
mirė ir palaidotas.

Greta gailesio, prieš ją iš
kilo klausimas, keliauti ar ne
keliauti ? Pagaliau ji nuspren
dė visvien keliauti: nuvykimu 
pralinksminti brolio artimuo
sius. Liūdnai pakeitusi broliui 
skirtas dovanas dovanėlėmis 
jo likusiems artimiesiems, 
Grubienė tebesimose išskristi 
lapkričio 9-ą.

Nuoširdi jai užuojauta ir 
linkėjimas laimingos kelionės.

12,732 užregistruoti 
džiovininkai mieste

N. Y. džiovos ir sveikatos 
draugija skelbia, kad šio 
miesto ribose randasi 12,732 
užregistru o t i džiovininkai, 
kurtų sveikata yra daktarų iš
tirta. Bet dar daug yra tokių 
džiovininkų, kurie niekur ne- 
siraportuoja. Daugiausia džio
vininkų yra cėntraliniame 
Harleme ir rytinėje miesto 
dalyje, kur didžiausias žmo
nių susikimšimas ir skurdas 
viešpatauja.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio (Nov.) 16 d., 7:30 
vakare, 110-06 Atlantic Avė. Nariai 
malonėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus renkama centro valdyba. 
Kurie nepasimokėję, malonėkite pa- 
simokėti. Valdyba (218-219)

TRUCKS

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

(214-218)

REAL ESTATE

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

HOLLIS 5-0801
(212-221)

59-81, 60 St., Ridgewqod-Maspcth, 
nauji 2 šeimų namai, mūriniai, 3 ir 
4^ rūmai, moderniškos maudynės 
ir virtuvės, 1 karui garadžius, au
tomatiškas šildymą.s Kaina $23,- 
000." Įmokėjimas ir išmokėjimai su
sitariant. Kreipkitės šeštadieniais ir 
sekmadieniais popiet arba pagal 
sutartį. Schweuk, 70-03 Fresh Pond 
Rd., Ridgewood, N. Y. HE. 3-9129.

(218-220)

For Rent

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 rašykite:

SIGAL REALTY COMPANY 
Riverhead, N. Y.

(2-8-2-20)

LYNBROOK, L. I.
Pasirendavoja Krautuvei Patalpa 

170 Merrick Road, tinkanti daily- 
dei plumberiui ar kam kitam dirb
tuvė. Žema renda, geras ]ysas. 
Augkite su šiuo miesteliu.

LYnbrook 9-2110

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 jSt., Sullivan Sq., Charlestown, Mass.

(217-2158)

4pU81. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 8, IQfZ

BUSINESS OPPORTUNITIES

Brooklyn Auto-body sender shop, 
established 30 years ago. Fully 
equipped. 5 car capacity. Owner 
retires. Good opportunity for right 
party. Price low for immediate 
sale. $6,500. Half cash. EVergreen 
4-8644. (218-2-20)

KEPYKLA—PELNINGA

Parsiduoda So. Brooklyne.
Specializuojasi tortų kepimu gim
tadieniams ir parems. Dėl infor
macijų telefonuokite 5-8 vakarais: 
ST. 8-9209.

(218-220)

Elmhurst. Cor. Store. 83-20 B’way 
(cor. Dongan Ave.). 26x30 pl^is 
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. ppa*!. 
session. Owner. CH. 4-4373.

(214-218)

PARSIDUODA KEPYKLA
Gerai įsisteigusi Yonkerse. Kaina 
labai prieinama greitam pardavi
mui. 3 motų lysas, žema renda. la- 

! bai graži kepykla, neša nuolatines 
I įeigas. Tinkantis asmuo gali dar 
geriau bizniavote Kepimas užpa
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 
$3,000. Total $22,000. Sacrifice 
$15,000 cash. Good living. Owiler 
retiring after 38 yrs.

1427 Willow Ave.,.Hoboken, N. J.
Oldfield 6-2889. Weekdays 9-5.

(217-2^)

Staten Island. Bučemė-Grosemė- 
Vaisiai. šaldytas valgis, alus. įsteig
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. ŠA. 7-9215, 
sekm. 2-4 v. dieną. (216-220)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES

prie Singer Monograme, taipgi mo
kinės. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.
Menich, L. I. šaukite: MA.8-4270.

(218-220)'

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE /
2 suaugę. Nuolatinis darbas, guolis 
vietoje, nėra sunkaus valymo darbo. 
Geri namai tinkamai moteriškei.

RH. 4-3082

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

NAMŲ DARBININKE. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys. Du 
paaugę berniukai. Biskį skalbimo, 
lengvo virimo. Kiekvieną ketvirt. 
ir sekmad. laisva. Gera alga.

New Rochelle 6-4053.
(216-218)

HELP WANTED-MALE
■------------------------------------------------—4

AUTO MECHANIKAS
Patyręs. Nuolatinis darbas, 

gera alga. 
HOPKINS SERVICE CO. 
75 Gerry Street, Brooklyn.

EV. 4-9898.
(216-218)

DAILYDE-STALIORIUS

Pertaisymai Attic ir basementuo- 
se. TR. 9-4751 arba RE. 7-2496. 
Tarpe 2-4 v. dieną ir 5-9 v. v.

(216-218)
--------------------- --------------------- - - ---- ------------------------------- - ------ --------- ■ * ------ 7

Deli. —Tarptautinis Rau
donasis Kryžius dar vis te
besvarsto, ar pakviesti čian- 
gininkus, kaip to reikalau
ja Amerika. j




