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KRISLAI
Varėnoje.
Priekulėje ir Obeliuose. 
Kyla Lietuvos kaimas. 
Pas mus.
Registruokitės!

Rašo R. Mizara

Rugsėjo mėnesio viduryje 
Varėnoje buvo sušauktas skai
tytoju mitingas aptarti mano 
knygoms, Lietuvoj išleistoms.

Vilniaus spauda sako, jog 
žmonių susirinko pilna salė, 
tarp jų buvo studentų, moks
leivių, tarnautojų, darbininkų 
ir kolektyviečių.

Buvo ten ir mano jauniau
sias brolis Juozas, buvo ir 
pusbrolis Bernardas, Marcin
konių apylinkės tarybos' pir
mininkas. Kai išvykau iš Lie
tuvos, jiedu buvo maži vaikai.

te
Vilniaus “Tiesoje” mačiau 

ir kitą Įdomią žinią, pasako^ 
jančią, kad “Gegužės Pirmo
sios” kolūkio bibliotekoj, Prie
kulės rajone, buvo susirinkę 
apie 50 žmonių vienai mano 
knygai aptarti.

Kita panaši žinia: Obelių 
rajono “Spartuolio” kolūkio 
bibliotekoje Įvyko A. Vienuo
lio romano “Puodžiunkiemis” 
aptarimas.'

Šios žinios būdingos tuo, 
kad tai vyksta kolūkiuose, 
kad kolūkiečiai domisi knygo
mis, literatūra.

Nesvarbu, kieno ir kokias 
' jie knygas svarsto, bet svar
bu, kad svarsto. Tai parodo, 

kad jie jas skaito, kad jie 
knygomis domisi.

Tai parodo, kaip kultūrė- 
ja Lietuvos kaimas!

Knygų aptarimas konferen
cijose, mitinguose yra dide
lės reikšmės dalykas.

Pas mus, Amerikoje, kadai
se kai kur būdavo kas nors 
panašaus, bet pastaruoju me
tu tuomi nesirūpinama.

O man rodos, reikėtų tai 
praktikuoti.

Štai, išėjo iš spaudos L. 
Prūseikos “Atsiminimai ir da
bartis”. Argi būtų neįdomu, 
jei šen ir ten susirinktų skai
tytojai ir pasidalintų mintimis 
apie tai, ką jie rado, gera, 
kas, jų nuomone, negera, 

J ir t. t.
O kodėl nebūtų galima ben

druose mitinguose pasvarstyti 
. ir kitas knygas, sakysime : A.
Metelionio “Apie dievus ir 
žmones”, A. Bimbos “Ameri
kos prezidentai”, D. M. šo- 
lomsko “Straipsniai iš istori
jos” ?

Aišku, turėtų būti vienas, 
kuris, gerai paanalizavęs tą 
ar kitą knygą, padarytų į 

* diskusijas įvadą. Po to lai su
sirinkusieji pasisako savo nuo
monę.

Šią vasarą New Yorko mies
te vyksta balsuotojų registra
vimas.

• Daug yra lietuvių, patapu
sių Amerikos piliečiais, bet 
gerai žinau, kad ne visi jie 
balsuoja.

O balsuoti, man rodosi, tu- 
retų kiekvienas. Tai ne sun- 

f ki pareiga, bet garbinga.*
Bet reikia tai žinoti: kurie 

šią savaitę neužsiregistruos, 
tie lapkričio 6 dieną negales 
balsuoti.

Taigi būtinai atlikite savo 
pilietinę pareigą kiekvienas ir 
kiekviena,— užsiregistruokite!

Amerikos Darbo Partija,

Pirmosios Poznanės bylos 
kaltininkai gavo švelnią 

bausmę,-4 metus kalėjime

Priešrinkimin lai pažadai
Stevensonas gerinta

Poznanė. — Teisėjas W. 
Celinskis jau išnešė nuo
sprendį pirmoje Poznanės 
riaušininkų byloje. Jis nu
teisė tris jaunus nusikaltė
lius, — 20 metų Foltyni- 
wiczą, 18 metų Sroką ir 18 
metų Zureką po 4 su puse 
metų kalėjime.

Prokuroras reikalavo, 
kad šiems nusikaltėliams 
būtų duotos griežčiausios 
bausmės, gal sušaudymas, 
už žiaurų policijos korpora- 
lo užmušimą riaušių dieno
je. Apkaltintieji prisipaži
no, kad jie tą korporalą, 
Zygmundą Izdebny, mušė. 
Bet teisėjas rado juos kal
tais tik mušime, o ne užmu
šime, nes jis sakė, kad ne
įrodyta pakankamai aiš
kiai, ar tai jų mušimas pri
vedė prie korporalo mirties.

Šių trijų jaunų riaušinin
kų giminės, jų gynybos ad
vokatai ir visi kiti stebėto
jai pripažino, kad teismo 
išneštas sprendimai yra 
nepaprastai švelnus. Tei
sėjas taipgi sakė, kad jis 
ima domėn apkaltintųjų 
jaunystę.

Srokos gynybos advoka
tas Dr. Heimowskis sakė, 
kad bausmė tokia švelni, 
kad jo klientas nenori ape
liuoti. Nuteistųjų giminės

Marinas McKeonas kalėjime; 
jis dabar eilinis kareivis

Parris Island, S. C.—Ma
rinas McKeonas' dabar ka
lėjime, kur jis sėdės iki šio 
mėnesio 21 dienos. Mat, lai
vyno sekretorius suševlnino 
jo bausmę. Jis taipgi ne
bus išmestas iš marinų kor
puso, o tik bus nužemintas 
laipsniu — vietoje seržanto 
jis bus eiliniu. McKeonas 
tikisi su laiku atgauti sa
vo seržanto laipsnį.

Chicago. — Apie 600 as
menų dalyvavo sympoziu- 
me, kuriame kalbėjo komu
nistų, socialistų ir trockis- 
tų bei religinių pacifistų 
atštovai. Diskusijų tema 
buvo “Amerikos kelias į so
cializmą.”

Tokyo.—50,000 laivų sta
tybos darbininkų visoje Ja
ponijoje išėjo streikam

per arti dvidešimt metą vei
kusi New Yorko valstijoje, 
tapo likviduota, paleista.

ši partija buyo įkurta 1936 
metais prezidento Roosevelto 
pageidavimu.

Ji buvo įkurta vyriausiai 
tam, kad prezidentiniuose rin
kimuose tie piliečiai/ kurie 
nenori balsuoti už Rooseveltą 
demokratų partijos sąraše, 
galėtų balsuoti ADP sąraše.

ši partija padėjo išrinkti 
Rooseveltą prezidentu 1936, 
J 940 ir 1944 metais.

Nuo jos atskilo dalis deši
niųjų ir įkūrė American Libe
ral Party, kuri dar tebegy
vuoju.

teisme verkė iš džiaugsmo, 
kad jų vaikai lieka gyyi ir 
jie juos matys už keleto me
tų. Bet dalis publikos ro
do ir nepasitenkinimą. Bu
vo girdėta pastabų, kad šie 
chuliganai tikriausiai užsi
tarnavo griežtesnės baus
mės.

Darbo unijų 
kovos lauke

/
Chicago.—Stakjardų dar

bininkų’ unija (UPWA) 
skelbia, kad ji atsiekė ne 
tik didelius laimėjimus iš
gaudama aukštesnes algas, 
bet ir organizavimo kam
panijoje Pietuose. UPWA 
sako, kad svarbiausieji lai
mėjimai atsiekti • Texase, 
kur apie 1,000 naujų narių 
įstojo per trumpą laiką.

Denver. — Oil, Chemical 
& Atomic Workers unija 
šaukia savo komiteto' posė- 
dį.# Unijos prezidentas O. 
A. Knight sako, kad unija 
reikalaus žymaus algų pa
kėlimo. “Mes nepasitenkin
sime trupiniais,” sakė jis.

Sidney, Australia.-Aus
tralijos spauda sako, kad 
atominė bomba, kurią bri
tai išsprogdino Australijos 
dykumoje, jau atnešė ne
malonius rezultatus: geige- 
rio aparatai apie 400 mylių 
nuo sprogimo vietos rodo- 
radioaktyvinį pavojų gal
vijams.

Japonų valstiečiai pastojo 
kelią amerikiečių kariams

Tokyo.— Sunakawos pro
vincijoje amerikiečiai buvo 
pradėję statyti naują dide
lį aerodromą, bet dabar sta
tyba sulaikyta. Mat, tūks
tančiai valstiečių iš aplin- 
kihių kaimų susirinko ir 
pastoj ,o kelią amerikie
čiams. Jie sudarė “gyvą 
grandinę” ir neleidžia ame
rikiečiams inžinieriams iš
dėstyti tolimesnius staty
bos planus.

Vietiniai valstiečiai sako, 
kad,žemė atimta nuo jų be 
jų pritarimo, taipgi, kad 
didelės aviacijos bazės pa
statymas pakenks jų lau
kams ir galvijams, kad gal
vijai bus išgąsdinti didžiu
lių orlaivių ūžimo ir t. t.

Valstiečiams pritaria so- 
cialistų ir komunistų vieti
nės organizacijos.

La Paz. —.Bolivijos val
džia suėmė 72 asmenis, ku
rie rugsėjo 22-ą dalyvavo 
anti-valdiškose demonstra
cijose. 77 asmenys gavo 
leidimus kaip politiniai 
tremtiniai apleisti šalį ir 
vykti į kitus Pietų Ameri
kos kraštus. Tie asmenys 
iki šiol slapstėsi kitų kraš
tų pasiuntinybėse.

sveikatos
Chicago. — Stevensonas 

išleido trečią savo “Naujo
sios Amerikos” programos 
pareiškimą. Pirmas buvo 
apie pagalbą seneliams, an
tras apie mokyklas, o tre
čias — apie sveikatos ap
saugą. Stevensonas pasisa
kė prieš visuotiną plačią 
sveikatos apdraudą, tai yra, 
prieš socializuotą mediciną, 
bet jis stojo už visokius pa
gerinimus. Stevensonas sa
ko, kad po jo administraci
ja būtų darbuotasi, kad fe
deralinės valdžios parama 
būtų duodama visokiems
grupiniams sveikatos ap-

Panašiai kaip Kipre, britų 
kąriai protestuoja Maltoje

Londonas. — Keletas sa
vaičių britų karių grupės 
surengė protesto mitingą 
Kipre. Kareiviai reiškė sa
vo protestą prieš griežtą 
discipliną, bet tikroji mitin
go priežastis buvo rezervis
tų nepasitenkinimas pačiu 
buvimu Kipre. Mitingas iš
šaukė didelį susirūpinimą 
karinėje vadovybėje, taip, 
kad feldmaršalas Hardin- 
gas įsakė suimti . 21 karį.

Dabar panašus protesto 
mitingas įvyko ir Maltoje, 
kitoje Viduržemio jūros sa-

Vakarų Vokietijoje jau prasidėjo 
komunistų bylos, teisia 8 žmones

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje prasidėjo pirma ko
munistų byla nuo to laiko, 
kai tapo uždrausta Komu
nistų partija ir kitos kai
rios organizacijos. Šioje 
pirmoje byloje teisiami as
tuoni jaunuoliai. Jie kal
tinami priklausyme nele- 
gališkai organizacijai, Lais
vajam Vokietijos Jaunimui. 
Ta organizacija, sako Ade
nauerio policija, yra lygi 
Komunistinio jaunimo są-

Sovietai padidinę savo karines 
jėgas Lenkijoj, tvirtina britai
Londonas. — “Daily Te

legraph” ir kiti britų laik
raščiai tvirtina, kad Tary
bų Sąjunga padidino savo 
karines jėgas Lenkijoje. 
Esą, tos jėgos net patrigu
bintos. Visos Sovietu kari
nės jėgos, kurios tapo iš
trauktos iš Rytų Vokieti
jos, sako britų spauda, da
bar randasi Lenkijoje. 
Anksčiau Lenkijoje buvo 
apie 33,000 tarybinių kariu, 
o dabar ten esą apie 80,000.

Sovietai-laiko karius Len
kijoje specialia sutartimi, 
kad palaikyti savo komuni
kacijų linijas su Rytų Vo
kietija.

Britų spauda sako, kad 
Sovietai ir pačios Lenkijos

apdraudę
draudos planams, kad bū
tų statoma daugiau ligoni
nių ir t. t.

Antradieni Stevensonas 
išvyko keturių dienų kelio
nei po vakarines valstijas, 
Montaną, Idaho, Washing- 
toną, Oregoną ir Californi- 
,ją. Vakaruose Stevensonas 
labiausiai pabrėžia, kad Ei- 
senhowerio administracija 
atiduoda privatiniam pel
nui vis daugiau Amerikos 
gamtos turtų, kaip/tai miš
kus, jėgaines ir t. t. Jis 
sakė, kad “valdžia elgiasi 
lyg dabartinė Amerikos 
karta būtų paskutinė.” 

loję. ‘ Apie 150 kareivių, 
dauguma jų rezervistai, at
ėjo į karininkų klubą ir 
protestavo prieš visokius 
aprubėžiavimus ir pergriež- 
tą discipliną. Protestuojan
čių tarpe radosi ir karei
viai iš taip vadinamos gre
nadierių gvardijos, elitinio 
junginio, kuris visuomet 
buvo skaitomas pačiu pati
kimiausiu.

Karininkai dabar veda 
tyrinėjimą ir laukiama areš
tų.

jungai.
Valdžia kaltina, kad šie 

aštuoni jaunuoliai platino 
nelegalius komunist i n i u s 
lapelius, laikė nelegalius su
sirinkimus ir verbavo nau
jus narius į savo organiza
ciją.

Vakarų Vokietijos spau
da sako, kad ateityje bus 
daugiau tokių bylų, nes 
žvalgyba stropiai sekanti 
nelegalų kairiečių veikimą 
ir bus daugiau areštų.

valdžia deda pastangas, 
kad gyventojai nežinotų 
apie tarybinių karių skai
čiaus padidinimą. Tuo su
metimu tie kariai laikomi 
savo kareivinėse ir stovyk
lose ir jie retai pasirodo 
miestuose.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos Bundestagas (parla
mentas) apleido Bonna ir 
per kelias savaites posė
džiaus Vakarų Berlyne. 
Bundestagas tokias kelio
nes daro laiks nuo laiko, 
kad demonstratyviai įrody
ti, jog Berlynas lieka Vo
kietijos sostinė. Kaip ži
nia, Rytų Vokietijos Volks- 
kameris (liaudies seimas) 
posėdžiauja Rytų Berlyne.

Egiptas ir Sovietai laikos 
vieningai Saugumo taryboj 
prieš intęrnacionalizavimą
Jungtinės Tautos, N. Y.-

S augu m o tarybos posė
džiuose paaiškėjo, kad Su-
ezo klausimu Tarybų Są
jungos ir Egipto nusistaty
mas. yra beveik identiškas. 
TSRS ministras Šepilovas 
ir Egipto ministras Fawzi 
savo kalbose pirmadienį pa-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Pittsburghas. — Prezi- 
dentasEisenhoweris čia kal
bėjo antradienio vakare. 
Jo kalba buvo perduota per 
radijo ir televizijos tink
lus. (Laikraščiui einant 
spaudon jo kalbos turinys 
dar nebuvo žinomas.)

Washingtonas. — Aukš
čiausia^ teismas nutarė 
p ,e r n a g rinėti Californijos 
pažangiečių grupės bylą. 
Jie kaltinami ’ Thompsono 
priglaudime, kuomet jis bu
vo politinis tremtinys.

Washingtonas. — Garsus 
mokslininkas Dr. Ralph E. 
Lapp parėmė Stevensono 
nuomonę, kad kaip nors 
reikia sulaikyti atominius 
hidrogeninius bandymus.
Lapp sakė, kad kaip moks
lininkas jis žino, kad su 
laiku tie bandymai sudarys 
žymų pavojų žmonijos svei
katai. Jis pasmerkė Eisen- 
howerio nusistatymą, kad 
tų bandymų negalima nu
traukti.

Buvęs Čiango konsulas čia 
sugrižo Į Liaudies Kiniją

Hong Kongas. — Kin 
Yung-tzu buvo. Čiango na
cionalistų valdžios konsu
las New Yorke iki 1950 m. 
Tais metais jis pasitraukė 
iš savo posto ir gavo dar
bą privatinėje industrijoje. 
Keletas savaičių atgal Kin- 
Yung-t^u amerikiečių laivu 
“President Cleveland” at
plaukė Hong-Kongan. Tū
vo manyta, kad jis planuo
ja čia apsigyventi. Bet da
bar iškilo sensacija: buvęs 
čianginis konsulas su savo 
žmona ir dukterimis per
ėjo sieną Liaudies Kini j on. 
Jis paliko laiškus pažįsta
miems, kuriuos informavo, 
kad jau seniai planavo su
grįžti Liaudies Kinijon, bet
vis negavo progos.

Londonas. — Buvęs dipu
kas Chwostovas, kuris su 
savo Amerikoje gimusia du
krele apleido JAV, atplau
kė Britanijon ir jis nuvyko 
į tarybinę ambasadą. Ame
rikiečiai norėtų nuo jo at
imti dukrelę, nes ją skaito 
Amerikos piliete. Chwosto
vas ją nori nuvežti į TSRS. 
Dukrelės motina dabar yra 
ištekėjusi už kito vyro.

Britai sako, kad jie negali 
įsimaišiyti į tą reikalą. 

žymėjo, kad, nors galima 
būtų vesti derybas siekiant 
tarptautinės kooperacijos 
Suezo klausimu, apie kana
lo intęrnacionalizavimą ne
gali būti kalbos. Fawzi sa
kė, kad britai ir francūzai 
darbuojasi, kad “Suezo ka
nalas būtų amputuotas (at
plautas) nuo Egipto.” Jis 
sakė, kad egiptiečiai jokiu 
būdu negalintam pritarti.

Šepilovas sakė, kad Ame
rikos monopolijos siekia 
kanalą atimti nuo Britani
jos ir Francūzijos, bet 
Egiptui toks monopolijų 
valdymas būtų toks pat 
svetimas ir nepageidauti
nas, kaip francūzų ir britų 
kompanijų.

Šepilovas parėmė Indijos 
planą, kad būtų sudaryta 
tarptautinė komisija, kuri 
tartųsi su Egiptu apie ko
operaciją Sueze. Į tą ko
misija, siūlo Indija, turėtų 
įeiti Britanija, Francūzija, 
Tarybų Sąjunga, Indija, 
JAV, Egiptas, Jugoslavija', 
Iranas, Indonezija ir Švedi
ja.

Britai-francūzai, iš kitos 
pusės, nori, kad Egiptas 
derėtųsi su taip vadinama 
“Vartotojų sąjunga,” kuri 
sudaryta Londone. Ta są
junga yra beveik grynai 
vakarietiška ir jon neįeina 
Tarybų Sąjunga.

Antradienį kalbėjo sekre
torius Dulles, kuris maž
daug parėmė britų-francū-
zų nusistatymą.

Gerai informuoti rateliai 
paskui sakė,” kad susitarti 
galima tik Egipto sąlygo
mis, nes Egiptas negali da
ryti nuolaidų, kurios pa
žeistų .jo suverenumą.

Amanas. — Jordano val
džia sako, kad ji gavo už
tikrinimus iš Egipto, Ira
ko, Libano ir Sirijos, kad 
užpuolimo iš Izraelio atsi
tikime .gaus iš anų kraštų 
pilną karinę pagalbą.

Varšuva. — Čia paplito 
gandai, kad Gomulka se
kančią savaitę sugrįš į par
tijos centralinį komitetą ir 
taipgi vėl taps politinio biu
ro nariu.

Paryžius. — Čia lankosi 
Tunisijos premjeras Habi- 
bas Bourguiba ir jis kon-
feravo su premjeru Mol- 
let’u. Sakoma, kad Bour
guiba pasisiūlė tarpinin
kauti tarp Francūzijos ir 
Alžyro nacionalistų.

Belgradas. — Jugoslavija 
pirko Tarybų Sąjungoje ke
turis keleivinius didelius 
Iliušino tipo orlaivius savo 
civilinio susisiekimo linijai.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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^AUGUMO TARYBOJE
JUNGTINIŲ TAUTŲ Saugumo taryboje vyksta de

batai ‘dėl Suezo kanalo.
Sakoma, kad šią savaitę per keletą dienų debatai 

vyks prie uždarų durų, t. y., nebus į posėdžius įleisti 
spaudos ir radijo korespondentai bei kiti stebėtojai.

Tenka suprasti, kad ši Saugumo tarybos sesija yra 
labai svarbi—jei ne kuo kitu, tai tuo, kad joje dalyvauja 
didžiųjų šalių užsienio reikalų ministrai.

Čia dalyvauja- ir Dmitri T. Šepilovas, Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ministras. Šepilovas—naujas vy
ras tose pareigose; tai Molotovo įpėdinis. Jis jaunas 
amžiumi, jis kuklus, jis atkreipia dėmesį visų, kur tik 
jis pasisuka.

Jeigu didžiosiot valstybės matė reikalo prisiųsti 
ši n posėclin savo užsienio reikalų ministrus, tai galime 
suprasti, kokią svarbą šiai sesijai jos teikia.

Ką Saugumo taryba nutars, ką ji padarys, nieks 
tikrai nežino. Vienas aišku: Didžiosios Britanijos atsto
vybė jau nebekalba apie pradėjimą karo prieš Egiptą. 
Jeigu taip, tai ir gerai. Juk žmonijai vyriausiai rupi 
taika.

Mes pripažįstame, kad Egiptas turi teisę nacionali
zuoti Suezo kanalą, kuris eina per jo žemę, kuriam iš
kasti ^augiausiai jėgų atidavė patys egiptėnai. Tačiau, 
mes manome, kad dėl Suezo kanalo ateities galima su
sitarti taikiu būdu, nepažeidžiant nė Egipto suverenumo 
teisių, nei kitų šalių interesų.

Jeigu ši Saugumo taryba tokią formulę suras, tai 
ir bus labai gerai. Mes, žinoma, linkime, kad ji tai pa
darytų.

Keli bruožai iš Lawrence 
audėjų vaikų istorijos

Streikierių vaikai džiaugėsi newyorkieciu ir kitų miestų 
draugų globa, bet ponai dūko

Atvežamus iš Lawrence lerancijos darbininkų vai- 
streiko lauko vaikučius pa- kams, tas skaudžiai apsivy- 
žangiųjų newyorkieciu dar- lė. Miss Flynn savo knygo- 
bininkų ir jų prietelių glo- je aprašo štai kokį prieš 
bai štai kaip tuomet aprašė | vaikus spėkos ir prievartos 
New York Sun:

“Komitetui neteko rūpin
tis vaikų valizomis ir ekst
ra pundeliais dėl to, kad 
mažieji keleiviai vilkėjo vi
są savo atsivežamą turtą. 
Retai kur būryje tesimatė 
ploščiukas (o tai buvo va
sario 17-oji). Dauguma 
mergaičių vilkėjo marško
nėmis suknelėmis, ant pe
čių užsimetusios žaketukus 
ar šaliką, ant galvos megs- 
tinę kePurę. Veltui čia ieš
kotum puošnių kasnikų ir 
skrybėlių. Jau ilgas laikas1

PAMOKA
VENGRIJOS SOSTINĖJE, Budapešte, prieš1 keletą 

dienų įvyko kas nors nepaprasto, kas nors didelio, liūd- 
- no ir kartu pamokinančio.

Buvo iškasti iš kapinių kūnai prieš keletą metų nu
teistų mirti ir sušaudytų keturių žymių Vengrijos ko
munistų vadovų ir pareigūnų—Laslo Rajko, generolo 
George Palffy, Dr. Tibor Szony ir Adraso Szalai.

Jie buvo pastatyti į garbės vietą, o į ,jų šermenis 
rinkosi minios žmonių—sakoma, apie} 200,000.

Šitų keturių vyrų palaikai dabar iš naujo laidoja
mi, bet laidojami jau ne į kapines, bet į garbingą vietą, 
į vietą, kur laidojami Vengrijos didvyriai!

Kodėl taip? Kas atsitiko?
Paaiškėjo, kad šitie keturi vyrai buvo nuteisti mirti 

ir sušaudyti nekaltai, suktais būdais. Jie tapo reabili
tuoti, išteisinti dėl tų kaltinimų, kuriuos jiems primetė 
kaltintojai!

Kokia gi iš to pamoka?
Pamoka tokia: ateityje to neturi būti nė vienoje 

šalyje, šitie vyrai buvo aukos asmenybės kulto. Todėl 
ir asmenybės kultas ateityje neturi surasti sau vietos nė 
vienoje šalyje, niekur!

Kitas dalykas: šis įvykis rodo, kaip socialistiniame 
pasaulyje veikia žmoniškumas ir teisė: jeigu pasitaiko, 
kad tas ar kitas asmuo buvo neteisingai nuteistas, tai 
ilgainiui, kai surandama, kad jis buvo neteisingai nu
teistas, jis reabilituojamas, jis pastatomas į garbingųjų 
vietą. t

Ar taip yra kapitalistiniame pasaulyje?
Ne, Čia taip nėra. 'Štai pas mus: kiekvienam aišku, t 1 . a a a

pavartojimo įvykį:
Išnaudotojai užstate 
ant vaikų policiją

Vasario 24-ą, 1912 metų, 
40 streikierių vaikų, turėjo 
išvykti iš Massachusetts į 
Philadelphia. Iš ten atvy
ko komitetas juo parsivež
ti. Tarpe atvykusių buvo ir 
jauna sekmadieninės mo
kyklos mokytoja Miss Tina 
Comitta. Lawrence’o gele
žinkelio stotyje, kur -buvo 
susirinkę vaikai, atlydėti 

______________Jsav0 tėvų ir motinų, pirm 
kaip kai kurie berniukai ir Pat sėdantį jį traukinį tapo 
mergaitės yra turėję nau
jus če ve rykus.”

Reporteris aprašė, J 
vaikai atrodė keliomis die
nomis vėliau, kada jis pats 
vargiai juos beatpažino: 
Vaikai švitėjų mylinčių 
draugų globojami

“Concettos t a m s iuose 
plaukuose įrištas raudo
nas kaspinas. Šviesiaplau
kės Mėtos kasos surištos 
melsvu kaspinu; pirmoji 
vilkėjo tamsiai mėlyna vil
none, o antroji languota, 
abi suknelės pritikliai pa
siūtos. Abi mergaitės turė
jo blizgančius naujus čeve- 
rykus. Ėjimui gatvėn abi 
turėjo po ploščiuką, o sek
madieni puošėsi naujomis, 
kaspinais padabintomis, su 
plačiais bryliais skrybėlė
mis. Mėtos didesnis brolis 
ir jo draugas, už mergaites 
jau vyresni, abu vilki po 
tinkamą tamsiai pilką kos
tiumą, balta kalnierių, kak-V 7 C L 7

laryštj. Vienas atlape turė-

apsupti policijos. O stotį 
iš lauko apsupo truperiai. 

j Vaikai tapo apdaužyti buo- 
kaip^ėmis ir atplėšti nuo tėvų

Pietro apdovanoti naujais 
ploščiais, blizgančiais nau
jais batais ir šiltais apati
niais. Tiesa, veik visi iš 250 
svečių jau gavo pilnutinį 
setą apatinių drabužių.”
Ir vaikai audėjai jau 
galėjo mokytis

Vaikų rašomuose
laiškuose ‘ švitėjo džiaugs
mas apsakant, apie savo 
naujus šiltus drabužius ir 
apie tai 
bojami.
kai New Yorke lankė mo
kyklą įskaitant ir tuos, ku-

namo

ie glo-
1 vai-

kad Sacco ir Vanzetti buvo nun teisti ir nužudyti nekal-; rie buvo dirbę audyklose, 
tai, jie prie kaltinimų neprisipažino, tačiau nieks čia Du neiškentė ilgesio, > tapotai, jie prie kaltinimų neprisipažino, tačiau nieks či 
nedrįsta dabar tai viešai ir oficialiai pasakyti. Nieks 

y Rosenbergus: kas šiandien tiki, kad jie buVo nužudyti
teisėtai? O betgi nieks nieko oficialiai nedaro, kad 
juos reabilituoti.

KULTŪROS NAMAI LENKIJOJE
Iš Varšuvos pranešama:
Daugelyje Lenkijos apskričių* centrų statomi nauji

* 'kultūros namai.
Pokario metais daugiau kaip 5 kartus išsiplėtė Len

kijos kultūros-švįetimo įstaigų tinklas. Jos vaidina 
” Svarbų vaidmenį darbo žmonių politiniame auklėjime ir 
> jų kultūriniame gyvenime.

Kartu plečiamas bibliotekų tinklas įmonėse, įstai
gose ir kaimuose. Šiuo metu darbo žmones aptarnauja 
6,000 bibliotekų,ir daugiau kaip 30,000 bibliotekinių 
punktų kaimuose.

į Žymią vietą kultūros-švietimo įstaigų darbe užima 
meno saviveiklos orgapizavimas. Lenkijoje veikia dau- 

|giau kaip 25,000 meno saviveiklos kolektyvų, kūne re
gi guliariai koncertuoja gamyklose, fabrikuose, statybose, 

kaimuose, žemdirbystės gamybiniuose kooperatyvūose, t 
mašinų-traktorių stotyse ir valstybiniuose žemės ūkta-

sugrąžinti saviškiams, bet 
dauguma norėjo čion atsi
kviesti saviškius ir apsigy
venti New Yorke. O kuo
met streikui pasibaigus pa
galiau jie grįžo i Lawren
ce, jie sugrįžo apsikrovę 
drabužiais, žaislais, dova
nomis ir drabužiais namiš
kiams nuo newyorkieciu 
draugų. Ilgus metus po 
streiko tebesitęsė susiraši
nėjimas tarp vaikų ir jų 
“newyorkietes š e i m o s.” 
Tai buvo linksmas bruožas 
visoje eilėje liūdnų ir tra
giškų padėčių, 1912 metais 
įvykusiame /Lawrence au
dėjų streike.

Rodos, darbininkų iš
naudotojams turėjo užtek
ti kerštavimo prieš pačius 
savo darbininkus,, palikti 
ramybėje ,nors jų vaikus. 
Tačiau, kąs tikėjosi iš kla
sinio darbininkų priešo to-?

kas Sweetzer neturėjo tei
sės kontroliuoti kelionę vai
kų, kuriuos jis pats (dva
siškis Grant) buvo pasisiū
lęs asmeniškai globoti. Pul
kininkas Sweetzer teisinosi 
tuo, būk vaikai buvę veža
mi tikslu sukelti streikui 
fondus.

Frederick W. Lehman, 
kuris buvo J. V. valdžiai 
generaliu fondų surinkėju 
ir prezidentui Taftui įsta
tymiškais reikalais patarė
ju, pareiškė: “Kokią teisę 
jie turėjo tai daryti... Kiek
vienas gimdytojas .turi tei
sę siųsti savo vaikus bile 
kur, jei jie yra pramatan
čių tėvų saugomi ir jeigu 
tas daroma vaikų gerovei. 
Maršalo veiksmas nelei
džiant juos išsiųsti iš Law
rence buvo paneigimu 
konstitucinių teisių....”
Liaudies balsas pasiekė 
Washingtona

Panašių protestų plaukė 
į Washingtoną ir į spaudą 
tūkstančiai. Piliečiai aksti
no savo atstovus Kongrese 
veikti.
Šešiolika vaikų audėjų, 
16 metų ir jaunesnių, ku
rie streiko metu buvo str-ei- 
kieriais ir policijos puola- 
m a i s, buvo iškviesti į 
Washingtona liudyti tuose 
tyrinėjimuose.

Vienas iš tų, penkiolika
metis, liudyme sakė, kad 
jis mylėjo mokytis, bet da- 
ėjo tik iki 7-osios klasės.

—Dėl ko nėjai toliau, — 
paklausė jo kongresmanas.

“Mums reikėjo duonos, o 
buvo sunku jos gauti,” at
sakė vaikas streikierys.
Kyla balsai už 
dienu vaikus v

Dabartinis 
pietiečių negrų vaikų į mo
kyklas galutinėje išvadoje 
yra tokiu pat žiauriu alki- 
nimu ir persekiojimu vai
kų, kaip kad buvo anas. 
Kiekvieneri

jų

Įvyko tyrinėjimai, 
po

Šeimininkėms
Mango sosas

Imk sunokusias, jau pa
geltusias mangos. Nulupk 
žieves, smulkiai supiaus- 
tyk. Atmieruok 6 puodukus 
mangos, užpilk 1 ir pusę 
puoduko vandens, pavirink* 
iki į gerai minkštą košę su
virs. Užpilk 1 ir pusę puo
duko cukraus, įtarkuok bis- 
kį lemono žievės ir apie 
šaukštą sunkos, pavirink 
dar kelias minutes.

Atšaldžius pripilk į sher
bet stiklus. Yra skanus de- 
zertui su šmoteliu kėkso. 
Arba galima naudoti prie 
mėsos šiltąv ar šaltą, pana
šiai, kaip naudoji .virintas 
tomates ar kitokius pro
duktus.

Tiktai už mangos prisiei
na gerokai daugiau mokėti, 
negu už obuolius ar toma
tes.

Darbininkų sveikata .
Neaiškios lyties žmoniųV 

Retkarčiais pasitaiko šen ar T 
tten. Tai vis- prigimti trū
kumai, pseudohermafrodi- 
tai. Tokie asmenys turi 
vienos lyties menkai išvys- > 
tytus organus, turi taipo 
pat ir kitos lyties organų ; 
pėdsakus.

Kai kada galima daug pa
dėt tokiems dvilypės lyties 
žmonėms, perkeist jų lytį į 
katrą nors ryškesnę pusę. 
Būk tai vaikinas, su men
kais vyriškais organais, tu
rėjo moteriškų savybių , ir 
polinkių. Operacijos keliu 
tapo prašalinti jam suvytę 
pautai, 
duodami 
nai, ir 
mergina.
organai pasidarė esą sti-^ 

■presni už vyriškuosius, ir 
dar labiau išryškėjo mote
riškumas, po operacijos ir 
moteriškus lyties hormonus 

i bevartojant.

Ilgokai jam buvo 
moteriški hormo- 
vaikinas pavirto

Moteriški lyties

laūkiniškai b r u tališkoje 
scenoje, išgąstingame są
myšyje. Trisdešimt penkios 
moterys ir vaikai tapo a- 
reštuoti. Panikoje spiegda
mi ir gindamiesi jie buvo 
subrukti į policijos veži
mus. Mušimu tildydami 
juos nuvežė į policijos stotį. 
Ten moteris apkaltino “ap
leidime” ir netinkamulne 
globoti savo vaikus, o de
šimtį įgązdintų vaikų nu
vežė į Lawrence’o Poor 
Farm. Įpykinti streikieriai 
masiniai apsupo stotį, ver
žėsi į vidų gelbėti savo ma
žuosius ir moteris. Phila- 
delphijos komiteto nariai 
tapo areštuoti ir nubausti. 
Amerikos darbininkų is
torijoje nebuvo buvę tai 
prilygstamos dienos. Law- 
rencehuje siautėjo teroras, 
kuris, literatiškai kalbant, 
sukrėtė Ameriką.
šviesuomene ir liaudis 
stojo apginti vaikus

Ką apie tai pareiškė 
laikiniai šviesieji Amerikos 
demokratiniai žmonės, Eli
zabeth toliau pasakoja:

Visuomeniški žymūs to 
laiko amerikiečiai visame 
krašte nuo vieno iki kito 
vandenyno paskelbė pareiš
kimus. Vienu žymiausiųjų 
buvo William Dean How
ells, tuomet buvęs jau 75 
metų amžiaus, viršiausias 
tarp Amerikos rašytojų, 
kuris pareiškė:

“Tai pasibaisėtina - kaip 
kitaip galėtų kas pagalvo
ti?” Senatorius William E. 
Borah, iš Idaho, policijos 
pastojimą kelio norintiems 
iš Lawrence išvykti vai
kams pavadino “įsibrovi
mu į konstitucines privile
gijas.” Colorados teisėjas 
Ben Lindsey sakė, jog tai 
“parodo.' mūšų industrinės 
sistemos gobšių išsigimimą 
ir nežmoniškumą.” Samu-

• t

ei Gompersas pasmerkė po
licijos veiksmą kaip “kri- 
minalybę.” O Cleveland© 
majoras Baker šakė: “A- 
merika nepakęs tokio karo 
prieš darbininkus.”

Prieš vaikų puolikus pa
kėlė balsą daugelio profe
sijų ir visuomenės sluoks
nių piliečiai. Chicagos Dar-! 
bo Federacijos darbuotojas 
Ed Nockels puolimą vaikiy 
pavadino “militarine anar
chiją.” Dvasiškis Percy 

' Stickney Grant New Yon-“ 
ke pareiškė, kad pulkinin-

šių

neįleidimas

tuo-

Originaiė amerikoni š k a 
oisterių sriuba

Oisterių sriubą galima 
skaityti viršiausia tarp pie
niškų žuvinių sriubų. Ka
dangi oisteriai ne sezono 
laiku būna brangūs, o ir 
sezonais ne kažin kiek nu
piginami, tad restauranuo- 
se ši sriuba yra brangi.

Čia paduotasis receptas 
yra keturiems:

2 tuzinai šviežiu oisterių 
su visa sunka

ketvirtadalis p u o dūko 
sviesto ar margarines

Šaukštas 
shire soso

šaukštelis celery salt 
trys ketvirtadaliai ša 

telio druskos
žiupsnytis pipirų 
ketvirtadalis šauks 

paprika
kvorta pieno' 
oyster crackers.
Atsargiai peržiūrėk 

terius, kad nepasiliktų

Vėžiui gydyt minkštose 
kūno dalyse, moters įsčių 
(gimdos) b u r n ė 1 ė j arba 
kakle, paprastai vartojami 
radžio (radiumo) grūdeliai 
(“radium seeds”). Tačiau 
daug saugiau ir patogiau 
šitokiais atsitikimais var
to t radioaktyvaus aukso 
laibutę vielą, apvilktą ap
linkui su paprasto (neakty
vaus) aukso tūtele: “radio-< 
active gold wire.” r

w o r c e s t e r-1 .

ois-

nuo mokyklos rale aštrios kiauto dalcly- 
atstumto vaiko metai reiš- tęs. Užkaitink gilioje kep- 
kia nuo jo išvogtus, išplėš- tuvėję ar katile sviestą. Šu
tus jo gyvenimo geriausius pilk oisterius su visu skys- 
metus.

Aukštos technikos 
mokslų gadynėje daug 
gyvenime remiasi ant 
mens išsimokslinimo, o 
kartais už vis vyriausiu 
pasu į gyvenimą yra diplo
mas. Neprileistas į mokslą 
jaunas žmogus pasmerkia
mas skurdui, jo vaikai di
desniam alkiui, vargui. Juk 
tai baisus, neleistinas žmo
nių, kankinimas.

Amerikos liaudies demo
kratinė sąmonė turės išbus- 
ti. Tikėkime, kad ji ne už 
ilgo turės nušluoti tą mili
jonams mūsų šalies piliečių 
daromą skriaudą ir sugrą
žinti mūsų kraštui tikrąją, 
pilnutinę demokratiją ir 
garbę. ‘

I čiu ir sudėk sekamus pen- 
irjkis prieskonius. Kaitink 

kas 
as- 
dar

SENUTĖ MOSES JAU 
96 METŲ AMŽIAUS 
Mrs Anna Mary Robert

son Moses, plačiame pasau
lyje žinoma kaip Grandma 
Moses, rugsėjo 7 dieną mi
nėjo savo 96 metų sukaktį.

Močiutė Moses paskilbo 
savo tapybos kūriniais, ku
riais ji pradėjo rimtai užsi
imti jau po 70-ųjų savo am
žiaus metų, pabaigusi už
auginti ne vien tik savo 
vaikus,bet ir anūkus.

Jos duktė Mrs. Winone 
Fisher, su kuria Mrs. Mo
ses gyvena nedideliame N. 
Y. valstijos miestelyje ne
toli Vermont rubežiaus, sa
ko, kad jos motina jaučiasi 
geroje sveikatoje. J.i kas 
dieną dalį laiko dirbanti 
tapydama peveikslus. 
t a p y d a m .a gamtovaižd- 
žius ir kitus vaizdus.

i kis prieskonius, 
tiktai iki oisterių krašte
liai pradės raukšlėtis, Da- 
pilk pieną. Greit užkaitink 
karštai, bet nevirink.

Paduodant, p a g r ažini- 
mui ir ekstra skoniui už- 
dulkink po .biskytį paprika 
ir įmesk į kožną dubenėlį 
po gabaliuką sviesto. Sau
sainius paduok ant stalo 
(atskirai, kožnam įsidėti ar 
sausus krimsti pagal valgy 
tojo skonį.

Neturint tų visų minėtų j 
prieskonių, sriubos mais
tingumas nenukentės ir be 
jų. Pakanka ir skonio išvi
rus tik su sviestu, pienu ir 
biskeliu druskos.

Oisterinei sriubai įvai
rinti kai kurios šeimininkės 
taipgi deda stipraus skonio 
tarkuoto sūrio.

Klemsinė sriuba (clam 
stew — pieniškoji) daroma 
taip pat, kaip ir oisterinė, 
tik vietoj oisterių imant po 
tiek pat klemsų.-

Taip pat daro ir vėžių 
sriubą. Vėžinei sriubai rei
kia imti puoduką ir pusę 
jau virto vėžio raumens.

Visos šios sriubos kai
nuoja gana brangiai, skai
tomos liuksusiniu valgiu.

Kraujaligė “leukemia” 
daug pavojingesnė už ane- 

jmiją. Anemija, su kokiais 
! raudonųjų kraujo narvelių 
‘ trūkumais, lengviau patai
soma, nors ir anemijos yra 
grėsmingų rūšių. Bet leu
kemija dar blogesnė. Čia 
susidaro perdaug baltųjų 

• kraujo skritulėlių ir jie ne- 
! siduoda mažinami. Prisiei
na nuolat davinėti ligoniui 
kraujo perliejimą, bet tai 
tik laikinai pailgina gyve

nimą. *
Vaistų visiškai išgydyt 

leukemiją nėra. Bet paga
minti vaistai “6-mercapto- 
purine” laikinai apstabdo 
leukemiją ir palengvina li
gonio savijautą.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Neturint naminio buljo
no sriuboms pastiprinti ir 
paskaninti, galima vartoti 
džiovinto buljono tabletes- 
“beef bouillon cubes”. Tik 
reikia apsižiūrėti, kad vi
ralo nepersūdytum, nes tie 
“cubes” yra sūrūs..

Today’s Pattern
ft

91 28 24'—32” I

Pattern 9128: Misses’ Waist 
Sizes 24, 25, 26, 28, 30. 32 inches. 
Size 28-takes 2% yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centals); 
(pinigais, ne stampomis), 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pus!.—Laisvė (Libęrty)-Trečiad., Spalio (Oct.) 10, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS—----------------------

,’SUKILĖLIAI Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

L. L. D. Centralinio
komiteto pranešimas

(Tąsa) 
pirmiausia, o po jo vachmistras ir pri- 
stavas ėmė kosėti ir čiaudėti. Dūmai 
graužė gerkles, ėmė ašaroti akys, rei
kėjo kuo greičiausiai nešdintis laukan.

—Svolačius mužikas! — keikė vach
mistras, virsdamas pro, duris. — O ta 
mergšė, dievaži, tyčia sumanė išrūkyti 
mus, kaip barsukus iš urvo. Prakeikta 
padermė! Visi jie tokie!

Blogiausiai jautėsi prievaizdas. Jis 
buvo tikras, kad Stašys išduos vaka
rykščius užpuolimo dalyvius. Štai tau 
ir Stašys! Kas jam pasidarė tam nu
susėliui chlopui? Na, į gerą jam neišeis 
šis akiplėšiškas kaltininkų dengimas.

Žandarai, policininkai ir vaitas, susė
dę į vežimą, leidosi į Kėdainius sustatyti 

^protokolo, o prievaizdas, sėdęs ant savo 
K bėriuko, buvo besukąs link dvaro, bet, 

apsigalvojęs, sustojo ties Keduliais. Jei
gu jau jis čia, tai reikia pabandyti pa
judinti ir tą reikalą.

Pirkioje jis rado abu tėvu ir Uršulę. 
Katrytė dar nebuvo grįžusi. Gal ir ge
riau pirmiausia pasikalbėti su tėvais. 
Pšemickis pradėjo iš tolo. Kaip tai ne
gerai, kad kaimiečiai ryžosi neklausyti 
pono, štai jau įsikišo policija ir žan
darai. Nieko gero iš to neišeis. Nerei
kėjo klausyti visokių kurstytojų. Bet 
ir dabar ne per vėlu su ponu susitaikyti, 
jeii ne visiems, tai bent vienam-kitam. 
Jam, Keduliui, lengviau tai padaryti, ne
gu bet kam kitam.

—Pasitaiko jums proga įgyti pono 
> malonę, — kalbėjo prievaizdas. — Pono 
4 reikalas išeina jūsų naudai. Gegužės 

mėnesį parvažiuoja, iš Varšuvos pono 
duktė. Jai 
kambarinė, 
riškų nėra.
čiau jūsų Katrę, tuoj pagalvojau: štai 
tinkamiausia panai Jadvygai kambarinė. 
Sveika, greita, paslaugi, o aprenk ją ge
resniais drabužiais — pati tikra pane
lė. Leiskite, tėvai, dukterį į dvarą, ne
sigailėsite nei jūs, nei ji.

Pasiūlymas Keduliams buvo toks ne
tikėtas, kad jie, suglumę, nerado žodžių, 
kaip į tai atsiliepti. Motiną pirmiausia 
apėmė baimė, nes dvaras visiems buvo 

^žinomas, kaip visokių blogybių vieta, o 
duonas Skrodskis—kaip žiaurus ištvirkė

lis ir kankintojas. Bet ji nedrįso šio pa
sakyti. Pšemickis, gudrus žmogus, 
įspėjo senės mintis ir pats, neklausda
mas, pasiskubino jas išblaškyti. Jis pa
sislinko arčiau, atsikrenkštė ir nuleidęs 
balsą, tarsi drovėdamasis, prabilo:

—Ech, ką čia ylą maiše slėpsi... Visi 
tai žino... Visokių paskalų sklinda apie 
poną Skrodskį. Kas tiesa, tai tiesa — 
ponas ne vienuolis, žinoma... Pasitai
kydavo kai kada ir susigundyti... Jau 
aš žinau. Be to, žmonės mėgsta ir per
dėti. Iš adato vežimą priskaldo. Bet aš 
pono neginu ir neteisinu. Sakau, kas bū
davo, tai būdavo.

Pamatęs, kaip seniai,, ypač motina, go-

reikalinga patarnautoja, 
Dvare tam tinkamų mote- 
Taigi aš, kaip tik pama-

džiai klauso, prievaizdas įsitikino, patai
kęs, kur reikia. Tai vėl pakėlęs balsą, 
tęsė griaudamas įspėjamus motinos prie
kaištus :

—Taip, kas buvo, tai buvo. Tik su tuo, 
motin, sakau tau—baigta! Baigta galu
tinai. Nuo praeito rudens, po to nelai
mingo atsitikimo, ponas Skrodskis nė 
vieno karto, nė jokia moteriška—basta! 
O ir tas atsitikimas ne dėl jo kaltės, jau 
aš tai žinau, ne dėl jo. To nė neminė
kite ... Kas buvo, tai žuvo. Po to ponas 
užsidarė savo kabinete—ir nieko, o nie
ko! Ech, ir sveikata jau nebe ta, 
liego, strėnomis skundžiasi, diegliai šo
ne.. Ir metai, pagaliau, arti šešių 
šimtų. Taigi dėl šito, motin ir tėvai, ne
turėkite jokios baimės ir dukterį nura
minkite. Ji patarnaus panelei, daugiau 
nieko.

Klausant tos kalbos, seniams Kedu- 
liams lig šiol nepatirtas jausmas suju
do širdyje. Štai, kaip ponas prievaizdas 
su jais kalbasi — kaip lygus su lygiais! 
Katrytė švaistytus dvare, kaip panelė, 
gražiai apsirengusi, gardžiai pavalgiusi. 
O ir darbas—kas ten paloeiuose per dar
bas !..

Bet motina dar abejojo ir prieštaravo:
— Kažin, ponas... Niekad ji tokio 

darbo nedirbusi, prie ponų nepratusi. 
Ką ji—purvabridė!.,

Šitas abejones 
buvo atremti:

— Dėl šito tai 
Katrytė sumani 
viską perpras. 
Grindis pašluot, dulkes nuvalyt, drabu
žėlį išplaut, gėles palaistyt, panelei ar
batos atnešt—štai ir visas darbas. Gy
vi niekai!

Dar priešinosi senės motiniški jaus
mai:

—Bijausi, ponas, ir gana. Pagalvojus, 
net širdį spaudžia. Ar tai girdėta—į 
dvarą! Prapuls mergaitė ir tiek...

—’Kas negirdėta? — sušuko prie vaiz
das. — Ar tai vienas dvaruose tarnau
ja? Ar tai vienas dvare prasimušė ir į , 
žmones išėjo? Ar* aš pats ne dvaro 
tarnautojas? O netoli ieškant, štai kad 
ir jūsų kaimyno Balsio brolis Steponas. 
Ar jam negerai? Ar jis blogas žmogus? 
Ir Ilonai jį myli ir kaimynai geru žo
džiu mini. Ech, Keduliene, mesk iš šir
dies tas baimes.

Abu seniai susirūpinę galvojo, o prie-. 
vaizdas malė toliau:

—Štai ką aš jums pasakysiu, šiais 
laikais dvare prie pat ponų turėti savą 
žmogų gali būti labai ir labai naudinga. 
Laikai neramūs, kaimas štai su ponu su
sikivirčijo, gali kristi sunkios bausmės. 
O savas žmogus, duktė,- prie pono už
tars, malonę išprašys. Ir šiaip nauda. 
Jūs manote, kad jūsų duktė dovanai pa
nelei tarnaus? Po manifesto kiekvie
nas tarnautojas turi būti už algą sam? 
domas, pinigais atlyginamas. O pinigų 
tau nelengva padaryti.

(Bus daugiau)

pa

de-

prievaizdui lengviau

jau jūs neabejokite. • 
mergaitė. Bematant 

Ko ten nepataikyt?
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rytą, 
chicagiečiams ži-

Chicago, 111.
Juozas Stulgaitis mirė

Ketvirtadienį, anksti 
mirė gerai
nomas veikėjas, Juozas Stul
gaitis. Kiek laiko atgal jis 
gavo širdies ataką ir pasitrau
kė iš veikimo. Po kiek laiko 
jis gavo antrą ataką ir nu
vežtas ligoninėn mirė.

Stulgaitis buvo veiklus tar
pe lietuvių menininkų, taipo
gi ir LDS ir LLLD. Keliose 
organizacijose ’jisai ėjo parei
gas, tai pirmininko, tai sek- 

Jisai taipgi veikė žemės 
ūkio padargų darbininkų uni
joje.

Ohicagoje Stulgaitis išgyve
no virš 30 metų, 
vyko, rodos, iš 
Mass.

Per ilgus metus
LKM Chore, paskui iš jo pa
sitraukė, bet veikė daug teat
ro srityje ir kultūrinėse orga
nizacijose. Jis režisavo kelio- 
liką veikalų, taipgi pats da
lyvavo vaidyboje. Jis taipgi 
veikė Ciceroje Lietuvių Liuo- 
sybės Namo bendrovėje.

Stulgaitis gimęs Lietuvoje, 
šakių rajone.

Iki pastarųjų keliolikos sa-

Jis čia at- 
Norwoodo,

jis veikė

vaičių jis buvo sveikas ir at- 
j rodė tvirtas. Jo mirtis dėl to 
i dąugelį nustebino. Niekados 
pirmiau' jis nesiskundė nesvei
kata. Bet gavęs širdies ata
ką jis staiga nusilpnėjo ir pa
galiau nuo antros atakos mirė.

Vilnietis
* * *

Rudeniui prasidėjus, Chica- 
! gos pažangiųjų lietuvių veiki- 
I mas vėl grįžta į pastogę—Mil- 
don. Vakacijos, piknikai ir 
svečiavimasis pas tolimesnius 
pažįstamus užleidžia vietą 
rimtesniems dalykams.' žino
ma, nebus, užmirštos ir pra
mogos. Jų gal bus net ir dau
giau, nes Mildos pastatas va
saros nietir buvo pagražintas, 
tinkamai paruoštas.

Parengimų sezoną atidarė 
Dailės ir Dramos Klubas su 
koncertu, kuriame pasirodė 
net keturi chorai ir nemaža 
žinomų solistų bei kitų meni
ninkų.

Neseniai įvyko vilniečių mi
lingas, kur buvo apsvarstyti 
finansinio ir prenumeratų va
jų reikalai. Finansinis vajus 
jau beveik užbaigtas ir tiki
masi net viršyti nusistatytą 
$10,000. Prenumeratų vajus 
dar tik prasidėjo, bet atrodo,
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Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinio Komi
teto paskutiniame susirinkime buvo padaryta svarbi pa
kaita. Jonas Grybas pranešė, kad dėl tam tikrų prie
žasčių jis turįs apleisti Centro sekretoriaus vietą. Ko
mitetas, išklausęs jo pranešimą, jo rezignaciją priėmė 
ir išrinko K. B. Depsą užimti Centro sekretoriaus vietą.

Todėl Centralinis Komitetas kreipiasi į visus drau
gijos narius, kuopas ir veikėjus, kviesdamas visus stoti 
prie darbo. Gaukime draugijai naujų narių, mokėkime 
savo narines duokles. Didelė garbė tiems nariams, ku
rie jau pasimokė jo te duokles už šiuos metus ir rūpestin
gai, dalyvaujate draugijos ugdyme . Komitetas ragina ir 
prašo visus narius, kurie dar nesate pasimokėję duoklių 
už šiuos metus, tatai padaryti be jokio atidėliojimo. Ne
laukite pabaigos metų!

Komitetas prašo ir ragina kuopų sekretorius ir vei
kėjus: Matykite kiekvieną lėtesnį kuopos, narį ir iš- 
kolektuokite duokles. Padarykite, kad jūsų kuopa bū
tų šimtu procentų gerame stovyje.

Prie LLD visados buvo lengva priklausyti, nes jos 
narys ir dabar temoka į metus $2. Už šiuos du dole
rius jis gauna draugijos išleistas knygas ir žurnalą 
“Šviesą.” Ypač svarbi šiemet išleista L. Prūseikos kny-! 
ga “Atsiminimai ir dabartis.” Skaitydamas šią knygą 
pamiršti savo gyvenimo sunkumus.

Todėl būkite geri: prisiųskite duokles už šiuos me
tus ir tuojau gausite minėtą knygą.

LLD Centro sekr. K. B. Depsaš

San Francisco, Cal

jog rezultatai bus geri.
Tame pačiame mitinge bu

vo svarstytas ir netolimų pre
zidentinių rinkimų; diskusijų 
reikalas. Manoma surengti 
viešas diskusijas Mildoje ir 
nustatyti liniją, kurią būtų 
pageidautina sekti šiuose rin
kimuose.

Bendrai Chicagoje gyveni
mas eina priprastomis yežo- 
mis. Neseniai buvo Swifto 
kompanijoj streikas. Darbi
ninkai gavo algos pakėlimą, 
bet unija nebuvo pilnai pripa
žinta. Atrodo, jog iš vienos 
pusės tai yra laimėjimas, o iš 
kitos pusės pralaimėjimas.

žinoma, karts nuo karto 
pasitaiko apiplėšimų, prade
dant smuklėmis ir baigiant 
bankais. Na, bet tokių daly
kų netrūksta ir New Yorke. 
Tai vargiai galima skaityti 
naujienomis šiais laikais.

J, Darbužis

“Miss Chinatown of 1956 m.”
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

mūsų didmiesčio kinais apgy-' 
ventas Manhattan© kamputis 
išrinko savo metinę gražuolę. ' 
Ta didelė laimė atiteko Miss'. 
Gong. Jinai skaitoma “Miss’ 
Chinatown of 1956”. 1 .

Žinutės iš mūsų jjolonijos
Jau ne sykį buvo rašyta, 

kad San Francisco, Oaklando 
ir San Leandro lietuviai la
bai vieningai sugyvena, ir ka
da įvyksta kokie parengimai, ! 
bendrai visi dalyvauja ir 
draugiškai laiką praleidžia, 
vienur ar kitur.

Pabaigoje rugs. men. buvo 
suruoštas draugiškas išvažia
vimas Oaklando giraitėje 
aukštuose kalnuose, o diena 
buvo kaip rinktinė, saulėta ir 
tyki, tad suvažiavo skaitlin
gas būrys trijų miestų lietu
vių, ir po milžinais medžiais 
linksmai laiką praleidom. 
Smagu priminti, kad mūsų 
tarpe randasi gerų virėjų ir 
sumaniai pagamina pietus, o 
kas lieka nuo pietų, sąnau
doj am tą dalį užbaigoj kaipo 
vakarienę, tas sulaiko žmones i. 
nuo skubinimo grįžti į na
mus. Jei kada kas pavėluoja, 
visada maisto užtektinai yra.

šiame suvažiavime buvo pa
gaminti dideli skanūs pietūs, 
kad veik pusė maisto liko 
dėl vakarienės. Praslinkus ke
liom valandom vėl turėjom 
užkandžių vakarienei. ~

Dabartiniu ląiku mūsų ko
lonijoje apsigyveno Adomas! 
Dagys' (newyorkietis) ir,, ro
dos, pirmą syk jis dalyvavo 
mūsų sueigoje. Girdėjau, kad 
žada persikelt gyvent į San 
Francisco miestą, tai labai bū
tų gerai. Gaila, kad drgg. 
Balčiūnai negali dalyvauti, nes 
Balčiūnienė silpna su sveika
ta, tad ir jos draugas Pranu
kas -negali ją palikti Vieną 
namuose. Smagu matytį Sta
sį šlęgerį, nors, jis dar vaikš
to ant lazdų pasiremdamas, 
bet veik kas parengimas da
lyvauja, ir jis labai mėgsta su 
draugais laiką praleisti. Drau
gė Uršulė Burdienė, praleidus 
keletą savaičių vakacijų savo 
vasarnamy, Cle'ar Lake, irgi' 
dalyvavo, ir matėsi pilna en
ergijos ’— pasitenkinus savo 
vakacijom.

žodžiu sakant, išvažiavi
mas pavyko visapusiai gerai, 
dalyviai užsimokėjo už pietus, 
o kas lieka perviršio, rengėjai 
sunaudoja tą pelną geram tik
slui.
Apie mūsų draugus

I ‘ •
Dar neseniai, važiuojant; 

pro Redwood City, sustojom 
aplankyti d. Vąivodienę, bu
vusią gerą veikėją Rochester, 
N. Y. Dabar Paulina pasi- 
tąaukė nuo savo darbo ir gy
vena iš sutaupą ir senatvės, 
pensijos pąs savo -mylimą du
krelę ir žentą. Ji pilna ener
gijos ir visada linksma. Ji ka
da, buvo labai sųslžeid-us, pul
dama laiptais., dąbar jau ma
žai skausmo jaučia, ir tikisi 
pilnai sųsveiks.' .

Dar neseniai gavęni porą' 
laiškų nuo m tisų, mylimų dtau-' 
gų, Juozo ir Antaninos Russ,

iš Grants Pass, Oregon. Anta
nina buvo labai sunkiai susir
gus per kiek laiko, manė ne 
po ilgam skirtis iš gyvųjų tar
po, bet su geromis gydymo 

j priemonėmis pavyko gyvastį 
išgelbėti, ir dabar jos sveika
ta eina geryn. Siunčiu daug 
gerų linkėjimų, kad greit ir 
gerai susveiktum, mylima 
drauge Ant. Puss. Į

Draugė Barbutė Markevičie-1 
nė, iš 
trumpą 
si, kad 
na,

Yucaipa, Calif., rašo 
laiškutį, ir skundžia- 
jos sveikata labai silp- 

o gydytojas dar užsakė
“pasninkauti”, jeigu nori gy
venti. Tai tikra bėda, sulau
kus senatvės; ne tik sveikata 
mažėja, bet dar ir negali val
gyti ką nori ir kada nori, tu
ri “pasninkauti”. Labai gaila 
Markevičienės.

Teko nugirsti, kad mūsų 
kolonijos draugės rengiasi 
duoti kitą pikniką toj pačioj t 
giraitėj. Tai , draugai, žino- |. 
kim, kad mūsų draugės už 
tuščią nedirba, galim tikėtis, 
kad bus tikrai šaunus pikni
kas su skaniais pietumis ir 
žaislais.
Policistas 7 metus vogė

žmonės yra įsitikinę, 
policija yra pastatyta apsau
goti juos nuo vagių ir plėši
kų, bet atsiranda, kad ir po- 
Įleistai esti vagys ir plėšikai.

Jau keli mėnesiai, kaip San 
Francisco padėtas naujas po
licijos viršininkas F. Ahern. 
Jis per savo trumpą buvimą 
surado ir iškėlė viešumon ke
letą dalykų, kurių čia visų ne
minėsiu, tik noriu pažymėti 1 
vieną įvykį: Jis pagano vieną 
jauną policištą 36 metų Ro- r 
bert Johnston. Jis nuo pat 
pradžios savo policisto tarnys- j 
tės vogę, kas tik buvo vertin- ? 
gą, net yra pavogęs automo- . 
bilį ir du mažus sunkvežimius. !■ 
Surasta daugybe įvairių ver~; 
tingų, daiktų jo stubos skiepe, 
ir tyrinėjant jis viską prisipa
žįsta, kad jis viską vogė. ]

Jis yra vedęs jau keletą-' 
metų ir turi žmoną ir tris vai- ' 
kus,—vyriausias 13 metų, vai
kutis. Jis -— atitarnavęs vete
ranas ir, žinoma, jam gauti 
policisto tarnybą buvo nesun<-< 

. ku. Dabar yra nuožiūra, kad 
daugiau policistų gal būt yra ; 
atsižymėję niekšystemis. Po i 
galutino ištyrimo apie R. <’ 
Johnstoną bus'teismas, gal ta- ;

užgirsim daugiau naujie- 
kaip policistas vogdavo. :

Alvinas

kad

d a 
nų,

EIŠIŠKĖS. — Vietos MTS 
mechanizatorių kolektyvas, 
vadovaujamas dirbtuvės vedė
jo Andriuškaičio ir tekintojo 
Grigoravičiaus, pagamino ra-; 
jono kolūkiams' pirmąsias 20. 
linų kuliamųjų. Dalis mašinų 
dirba varomos elektromotorų, 
o dalis — arklinių vilktų.

SPAUDOS NAUDAI

BANKETAS
HARTFORDE

Banketą rengia Laisvės patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS SVETAINĖJE 
157 Hungerford St. Hartford, G6nn.

Sekmadieni

Spalio 14 October
Pradžia 2-rą vai popiet

Pietūs bus su visais įvairumais, kokie būna 
duodami visuose banketuose. Plano vykdytojai 
pasiruošė priimti svečius iš arti ir toli. Žmonių 
bus daug iš visos apylinkės, nes dienraščio rė
mėjai pasikalbins ir kartu atvažiuos su savo 
draugais ir prieteliais gražiai pasilinksminti.

Prie durų bus priimama nuo kiekvieno dovana $2.50

Elizabeth, N. J

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro artistai iš 
New Yorko.

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečioji Apskritis

Įvyks šeštadieni

Spalio 13 Octobei
Pradžia 7-tą vai. vakare

Salėje 408 Court Street
VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokytė ir Eva Mizariene
REŽISIERIUS—.JONAS VALENTIS

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti šį 
labai įdomų parengimą, kurį atliks žymūs ar
tistai.

Rengėjai

U Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkės 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi. Ameri
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusioms anksčiau 

sugrįžti namo.

Koncertui įžanga tik $1.50
Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at

silankyti., Taipgi pakvieskitę ir savo pažįstamus 
’ ateiti į koncertą

S*
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ŽINIOS E LIETUVOS
Kvalifikacijos kėlimo 
thokyklos

Telšiuose pradėjo darbą vi
suomeninio maitinimo darbuo
tojų kvalifikacijos kėlimo mo
kykla, kurią organizavo Lie
tuvos kooperatyvii vartotojų 
sąjunga. Iš Kybartų, Kazlų 
Rūdos, Sedos ir kitų rajonų 
atvykę visuomeninio maitini
mo įstaigų virėjai gilins spe
cialybės žinias.

Nuo rugsėjo pirmos kvalifi
kacijos kėlimo mokykla pra
dės veikti neseniai atidaryto
je Radviliškio universalinėje 
parduotuvėje. Kvalifikuotiems 
kepėjams ruošti kepykla-mo- 
kykla organizuojama Kapsu
ke.

Philadelphia, Pa.
ŠIRDINGA PADĖKA

Buvo labai malonu 
jūsų gerus man veli-

draugei Annai žalne- 
, kad parašė Į spau-

B. Norkute

AVIACUA LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKYJE

Lietuvos kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose įvai
riems žemės ūkio darbams 
atlikti vis daugiau ir dau
giau taikoma aviacija. Lie
tuvos aviacinės grupės la
kūnai daug padeda respub
likos žemdirbiams tręšiant 
papildomai pasėlius mine
ralinėmis trąšomis, naiki
nant cheminiu būdu piktžo
les, pašalinant iš pievų bei 
ganyklų krūmus ir kt. A- 
viacijos pagalba taip pat 
pradedama kovoti ir prieš 
dobilų kenkėjus. Šiemet jau 
buvo patręštas iš lėktuvų 
3000 ha pievų plotas. Lėk
tuvais galima trąšas lygiau 
išsklaidyti dirvos paviršiu
je, negu barstant rankomis 
ir barstyti tuo metu, kai į 
laukus neįvažiuoja jokia 
mašina, neįbrenda žmogus. 
Ir taip Kalno — Gražionių, 
Dumpiu ir eilėje kitų tary
binių ūkių lėktuvai naudo-! 
jami per visą žemės ūkio' 
darbų sezoną. Vilniaus ra
jono Mičiurino vardo kolū
kyje atlikta cheminė kova

Dėkoju draugėms ir drau
gais, kurie mane atlankė 
laike mano ligos man būnant 
ligoninėje ir sugrįžus namo. 
Ir širdingai ačiū visiems, ku
rie prisiuntė užuojautos laiš
kus ir atvirutes, kai kurie net 
antras, 
skaityti 
nimus.

Ačiū 
raitienei
dą apie mano ligą ir nesigai
lėjo savo laiko, pirmutinė at
lankė mane ligoninėje, dar 
man pilnai neatsigavus ji jau 
man linkėjo susveikti, ir kas 
dieną paskambino telefonu 
būnant ligoninėje.

Širdingai ačiū Antanui Ka- 
voliunui, jo žmonai Mary ir 
sūnui Antanui. Tai mano kai
mynai iš Lietuvos, sykiu au
gom. Sužinoję apie mano li
gą atvažiavo iš Montreal, Ca
nada, atlankė ir brangių do
vanų suteikė. Ačiū sūnui 
Charles ir marčiai Normai už 
dovana ir skambinimą net iš 
Mass, valstijos į ligoninę.

Tas viskas suteikė malonu
mo, palengvino perkentėti 
skausmus.

Brangūs draugai ir draugės, 
atleiskite, negaliu visų var
dus čionai suminėti, tik priim
kite širdingą ačiū nuo 
Jūsų geri linkėjimai 
daug smagumo fnan, 
turiu tiek daug gerų

artimų. Būkite visi sveiki 
linksmi!
Jus visus didžiai gerbianti

Pauline Walantiene

manęs. 
suteikė 
kad aš 
draugų

ir
ir

* * *
SMITAS EINA GERYN

Teko nugirsti, kad 
gas A. Smith eina 
sveiksta. Jau pasėdi 
valgyti steiko. Tai gera nau
jiena.

Pauline Walantiene

d ra il
ge ry n, 
ir gali

Gresi Neck, N. Y.
John Wanagas, 73 m., ilga- 

SU krūmais. Klaipėdos ra- metis šio miesto gyventojas, 
Pergalės” kolūkyje ,mir5 savo dukters Mrs. Pet- 

čheminiu būdu išravėti ku- kus "amuose. Pašarvotas 
Neabe- O’Brien’s Funeral Home, Ar-

jono “
namuose. Pašarvotas

NewY(irkir'^^/zfri7liilo\
MOtCKKMm NEW YORK

MALE and FEMALE

kurūzų pasėliai.
jotina, kad artimiausiu lai
ku aviacija žemes ūkyje 
bus dar plačiau panaudoja
ma.

Great Necke. 
ketvirtadienį, spalio 11 
rytą, Holy Rood kapi-

Laiškas iš Lietuvos

randale Avė 
Laidos 
dienos 

, nėse.
Liko 

line, 
taipgi 
Douglas 
Wanagas. 
šeimos 
reiškiame užuojautą.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas. 
Apie jo mirtį pranešė telefo
nu jo duktė.

liūdinti duktė Made- 
sūnūs Anthony ir John, 

anūkai Georgette ir 
Petkus ir Richard 

Jiems ir kitiems
nariams ir giminėms

paimame 
kaip 

ten
PRANEŠIMAI

PHILADELPIHA, PA.
LLD 10 kp. susiririkimas įvyks 

spalio 13 d., šeštadienį, 7:30 vai. va
kare, 1150 N. £th St. Visi nariai 
malonėkite ateiti ir laiku, yra daug 
svarbių reikalų atparti. Kurie pa- 
simokėję duokles, gausite Prūseikos 
parašytą knygą. Gausite ir tie, ku
rie pasimokėsite tą vakarą. Lauk- 

Į sime skaitlingai ateinant.
Rygoj, Kaune. ' Valdybą

(197-198)

tėra 
Ma-

Didžiausi žydų kapai . . .
A. Gabalis, gyv. Lynbrook, 

N.’ Y., gavo laišką nuo savo 
giminaičio K. D. iš Purplių 
kaimo, Mažeikių rajono. Pra
leidę dalykus, liečiančius as
meniškus reikalus,
iŠ laiško citatą apie tai, 
karo metu buvo žudomi 
žydai. Skaitome1

“žydų pas mus dabar 
tik dvi šeimos — viena
žeikiuose, o kita — Auksu- 
dės kaime. Jie buvo pabėgę į 
Rusiją, grįžo po karo. Di
džiuosiuose miestuose jų yra 
daugiau

“Mažeikiuose, prie Ventos, 
yra didžiausi žydų; kapai, žy
dus šaudė vokiečiai su “par
tizanais“ lietuviais. Juos (žy
dus) nuvarė ir liepė išsikasti 
duobes, lyg kanalus, ilgus ir 
gilius. Ir sustatė tada žydus 
ant tų gilių rėvų krantų; su
statė šimtais prie kits kito. 
Motinos mažus vaikus laikė 
glėbiuose, o ‘'partizanai“, vo
kiečių pamokomi, šovė į sto
vinčiųjų nugaras po penkis 
Šūvius į kiekvieną žydą. Jie 
krito į duobes. Kuris dar gy
vas buvo, tą strielbų priklo- 
dais užmušė, su durtuvajs ba
dė. Taip ir šaudė tūkstančiais 
per dvi dienas.
kasė . ..“

Koks baisus 
žin, kiek yra

RICHMOND HILL. N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 
lantic 
vauti; 
imti
duokles.

10 d., 7:0 v. v., 110-06 At- 
Ave. Nariai malonėkite daly- 
kurie būsite, galėsite pasi- 

knygą, taipgi užsimokėsite 
Valdyba. . (194-196)

Po to, ten ap-

dalykas! Ka- 
į Ameriką at- 

z bėgusių tų “partizanų“, kurie 
šaudė Mažeikių žydus? Ga
limas daiktas, kad ne vienas 
iŠ jų pasiutusių šunų ir vilkų 
balsais staugia, pikietuodami

Ir mes pamatėme 
visą “Lapkų”

Praėjusį sekmadienį Kultū
rinio Centro auditorijoje bu
vo ištisai pastatyta komedija 
“Lapkus”. Perstatė, kaip ži
nia, Lietuvių .Liaudies Tea
tras. Publikos prisirinko viduti
niai, bet galėjo būti gerokai visą savaitę, 
daugiau. Galimas daiktas, kad travimosi diena bus šeštadei- 
suvaidinimas pirmojo šios kb- .nį.

vajaus ■ turi registruotis.
ne vie-1 l 

atšaldė” nuo atsilanky- j

Begisfravimasssl Susituokė du Laisvės
ftina sir

_ Šią savaitę registravimasis 
vyksta New Yorko mieste r 
kaimyninėje Westchesterio 
apskrityje. Registravimasis 
prasidėjo pirmadienį ir tęsis 

Paskutinę regis-

dalį komedijos jau ma- 
neapsimoka antru kartu 

tie
nes

m ėdi jos akto Laisvės 
atidarymo parengime 
ną
m o šį sykį. Kitas juk pagal v o 
jo: 
čiau,
tą patį stebėti, žinoma, 
žmones smarkiai suklydo, 
antrieji “Lapkaus“ du t 
pasirodė Įdomiausiais ir 
žiausiais.

Visi, kurie nori balsuoti, 
Registruotis 

turi ir tie, kurie registravosi 
paskutiniu kartu ir nėra per- 
siklę i naujas gyvenamas vie
tas, — kitaip sakant, visi, be 
išimties. ..

savaitę
Šiandien, trečiadienį, ket

virtadienį ir penktadienį re
gistruotis galima nuo 3:15 po
piet iki 10:30 vakaro, o šeš
tadienį nuo 7-os valandos rya 
to iki 10:30 vakare.

Tik tie, kurie neturi laiko 
anksčiau, turėtų laukti šešta
dienio, — geriau registruotis 
anksčiau, nes paskųtnę die-’ 
ną 
mas ir gali tekti laukti ilgai 
eilėse.

skaitytojai
Pereitą penktadienį susituo

kė Juozas Radzevičius su Pra
ne Bielsky. šliūbą ėmė civili
nį. Dabar 
num. 102 
Brooklyne.

Linkime 
riausios laimės ir šeimyniško 
gyvenimo!

Pranas ir Ona Černavičiai

jiedu gyvena po 
Ridgewood Ave.,

naujavedžiams ge-

Jn-oviau, IlCb pdSKUUlV MIC- p | • • Il

} gali būti didelis susikimši- (,31311131 VISU K31t§

sumetė Stockholmui

S. S. KRESGE
ROOSEVELT FIELD

Kas reikėtų pasakyti apie 
vaidintojus ir vaidinirfią? La
bai daug, jeigu noyėtum kiek-! 
vieną aktorių , atskirai apibū-| 
dinti, ir labai trumpai, jeigu 
pasitenkinsi tik nuomonės iš
reiškimų apie visą pastatymą. 
Ląi bus tik trumpai: pastaty
mas atliktas labai, labai gerai. 
Bent man jau senokai teko 
matyti tokį šaunų vaidinimą 
šioje ar kitoje kurioje lietu
viškoje salėje. Visi aktoriai 
labai tiko savo rolėms. Di
džiausias. žinoma, kreditas! 
priklauso Jonui ValenčiuI, 
kaipo rež išorių i, už toki pa
statymą, 
jis įdėjo daug darbo 'ir į 
stangą. Reikia turėti mintyje ■ (|e]ę eiseną-maršą 5th Avė. 
ir tą fąktą, jog Jonas pats šiais metais lenkai sutraukė 
vaidina vienoje iš svarbiausių' nemažai žmonių į šį paradą, 
komedijos rolių, būtent Vin-' atveždami delegacijas net iš 
gilio, jau senstelėjusio cini.š-’ Detroito, Clevelando ir kitų 
ko senbernio,; kuris tampa' Vidurvakarių miestų', 
gražuolės Katriutės ir meilės, 15(),()(>O dalyvavo pačioje 
amžina “auka”. Bene ilgiau-’ 
šia ir sunkiausia rolė yra pa
ties Lapkaus, kurią puikiai at
lieka Povilas Rainys, o jo 
žmonos, taip pat ilgą ir sun
kią rolę — Adelė Rainiene. 
Katriutės rolėje vaidina Eva 
Mizarienė, o “pletkininkūs” i

Adlai Stevensonas pataikavo 
lenkiškiems reakcininkams
Praeitą sekmadienį demo

kratą prezidentinis kandida
tas Adlai Stcvensonas parodė, 
kad gaudydamas balsus jis 
nesidrovi pats sau prieštarau
ti. Nors jis paskutiniu laiku 
vis labiau kalba apie taikin
gus tarptautinius santykius ir 
apie reikalą būtinai išvengti 
naujo karo, praeitą savaitga
li jis kaip tik už toki karą 
atvirai kalbėjo.

Tą kiršinančią kalbą jis pa
sakė Pulaskio dienos proga. 
Kaip žinia, ta diena lenkų 

Netenka abejoti, jog konservatyviai ir reakciniai 
pa- elementai kasmet surengia di- 

mintyje ! (|(.]ę ...... V.
pats č j a is metais lenkai

skaitlingai dalyvavo tautiniuo
se drabužiuose.

Minėjimas turėjo grynai re
akcinį pobūdį. Nešami šūkiai 
buvo prieš dabartinę Liaudies 
Lenkijos valdžią, buvo neša
mos pašiepiančios ir kiršinan
čios karikatūros apie Pozna
nės įvykius ir t. t. Tribūnoje 
prie 42-os gatvės šalia vadų 
ir vietinių bei valdžios parei
gūnų radosi ir kardinolas 
Spellmanas, kuris elgėsi, lyg 
jis būtų vyriausias parado pri
ėmėjas.

ei
senoje, sako policija, o virš 
pusės, milijono eiseną stebėjo. 
Jaunos lenkaitės ir jaunuoliai

Stevensonas kalbėjo taip, 
kaip Dulles kalbėdavo apie 
metai atgal: apie “išlaisvini
mą“, kitaip sakant, apie da
bartinės Lenkijos valdžios nu
vertimą jėga, šalia Stevenso- 
no taipgi radosi Harrimanas 
ir Wagneris, kitaip sakant, 
aukštoji Demokratų partijos 
vadovybe čia. Prezidentas Ei- 
senhoweris buvo atstovautas 
ambasadoriaus Lodge’o.

Teisminiame tyrinėjime baig
ta kvosti švedų laivo jauną 
kapitono padėjėją ir pradėta 
kvosti italų laivo “Andrea 
Doria” kapitoną Calamai, ku
ris tam specialiai atvyko iš i 
Italijos.

“Stockholmo” jaunas kapi
tono asistentas, kuris susidū
rimo metu komandavo laivą, 
pripažino padaręs kai kurias 
klaidas. Calamai iš savo pu
sės sakė, kad jis laiko “Stoc- 
kholmą” pilnai kaltu, nes tas 
švedų laivas plaukė apie 20 ! 
mylų nuo savo kurso, kad jis 
nesignalavo migloje, ir taip 
toliau. \

Calamai keletą kartų taip 
susijaudino, kad beveik apsi
verkė. Jis sakė, kad puikusis 
laivas “Andrea. Doria” dabar 
guli jūros dugne ir tai vis 
dėl to, kad “Stockholmą“ ko
mandavo jaunas nepatyręs 
(29 metų) amžiaus) žmogus, 
tuo tarpu, kai kapitonas il
sėjosi savo kabinoje.

Opp. Macy’s 
Vietą 

PARDAVINĖTOJAMS 
Vyrai 

ir 
Moterys

STALŲ PATARNAUTOJOS
VIRTUVĖJ PAOELBININKAI 

PORTERIAI 
SANDfcLYJ VYRAI 

SANDĖLYJ MOTERYS 
Taipgi 

Atidarymai
HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 

IR BERNIUKAMS
Pillnam—Daliai Laiko 

Valandas Patvarkysime 
Jusi; Patogumui 

Kreipkitės
9 A. M.—5 P. M. 

Pirm, iki šeSt.

(194-200)

HELP WANTED MALE
DAILYDĖ

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY 
šaukite: M U. 6-3978

(196-202)
BALDŲ taisymui ir užbaigimui 

vyras — patyręs — nuolatinis dar
bas su gera alga.

TOP COMPANY 
šaukite MU. 6-3978 

(196-202)

Politinėje padangėje
iRepublikonų kandidatas į 

gėlininkes — Suzanna Kazo-! senatorius Jacob’‘Javits, ku- 
. kytė. Visos trys moterys, bei 
jokios išimties, vaidino labai 
puikiai. Kalbėjausi su koletu 
žmonių, kurie, paprastai, la
bai retai būna pasitenkinę lie
tuviška vaidyba, šį sykį jie iš
ėjo pilnai pasitenkinę. ■

Parengimo pirmininku ir 
sufliorium buvo Rojus Mizara.

Man nelabai aišku, kodėl 
“Lapkus” yra pavadintas ko
medija. Jis daug panašesnis į 
dramą. Vietomis ir labai dra
matiškas, nors nė viename 
akte nesimato jokios mirties, 
jokių nusižudymų.

Galima tiktai palinkėti 
Liaudies Teatro aktoriams ge
riausio pasisekimo tolimesnė
se gastrolėse su “Lapkum”'. 
Ateinantį šeštadienį, spalio 13 
d., vakare jie gastroliuos 
zabeth, N. J.

Šia proga noriu karštai 
raginti newjorsiecius 
gražios progos nepraleisti. Vi-

i ’ ,ris vis dar bando palaikyti sa
vo praeities liberališką repu
taciją, aplaikė dar kitą smū
gi. Kelios savaitės prieš jį 
pasisakė nepartinė liberalinė 
organizacija ADA (Americ
ans for Democratic Action), 
kuri indorsavo Wagnerj. Da
bar Javitsą pašmerke valsti
jos CIO galva Louis Hollan
dcris.

dore viešbutyje. Ten taipgi 
dalyvavo miesto CIO galva 
Morris lushewitz, transporto 
darbininkų vadas Michael 
Quill ir kiti.

Jie indorsavo beveik visus 
demokratų kandidatus. Tik 
vienas republikonas indorsuo- 
tas: Paul A. Fino, Bronxo 25- 
o kongresinio distrikto kandi
datas.

Apklausinėjimas apie 
pertvarkymą teismų

Visoje New Yorko valstijo
je bus vedamas viešas apklau
sinėjimas apie pasiūlymus, 
kaip pertvarkyti mūsų teis
mus, kad jie savo pareigas 
atliktų geriau ir greičiau. Ap
klausinėjimas tęsis per spalį 
ir lapkritį. Susidomėjusios 
žmonių organizacijos turi pro
gą išreikšti savo nuomonę vi
sos N. Y. valstijos teismų sis
temos reikalais.

-------------------------------------------------------------------------------y 
f

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. Tel. AL. 4-0892.

Community Towel Supply Co. 
425 E. 9th St.. N. Y. C.

(184-197)

DAILYDĖS

Su Patyrimu 
Krautuvių Rakandai. Gera alga. 

PLAZA WOODWORKING CO.
38-70 Vernon Bvld., L. L, «N. Y.

(197-199)

116

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED

Full & part time 
Top commision arrangement 
with tremendous potential 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N.Y. C. WII. 4-2366 

(196-202)
HELP WANTED FEMALE

pa-

13

BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalio (Oct.) 
d., 2-rą vai. popiet, Workmen’s Hall,
2507 E. Madison St. Gerbiami mi
nėtos organizacijos nariai, malonė
kite visi atsilankyti į šį susirinkimą. 
Yra daug'svarbių dalykų aptarimui 
ir reikės išrinkti delegatą į 6-osios 
Apskrities konferenciją. Taipgi gau
site knygą 1956 metams. Kitas 
dalykas, tai lapkričio 17-tą įvyks 
kuopos rengiamas balius.
sų visų pareiga dirbti, kad balius 
būtų sėkmingas. Malonėkite yisi 
būsi susirinkime. Valdyba

(196-198)

Hollandcris sake, 
v its yra 
Kaip žinia, Javits 
sireiškė palankiai 
ną, nors praeityje 
aršiu reakcininku.

Holland eris kalbėjo
veikėjų susirinkime

kad Ja- 
nixoninis liberalas“, 

neseniai iš- 
apie 
jis jį

Nixo- 
laike

unijų 
Commo-

Vienu indorsavimu CIO 
miesto taryba prieštaravo ben
dram AFL-CIO komitetui. CIO 
18-ame distrikte indorsavo 
Santangelo, o AFL-CIO ben
dra taryba Donovaną. Pirma
sis demokratas, antrasis repu- 
blikonas. 18-as distriktas tai 
tas, kuriame kandidatuodavo 
Marcantonio.

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person morn’ings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP
97 Pondfield Rd., Bronxville, N. Y.

(194-200)

SHEET METAL WORKER

1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge metal. Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work, 
good pay. Top Company. Phone or 
apply.

EXPERT HASS METAL
.. FABRICATORS

398 Flushing Ave., B’klyn 5.
ULster 5-1060

(197-203)

64I uaGnartlios-Marcan ton io

Didžioji New Yorko komer
cinė spauda su pasitenkinimu 

si ir visos suvažiuokite “Lap-1 atsiliepė apie ALP (Amerikos 
| Darbo Partijos) likvidavimą- 
i si. “Times” su dideliu pasiten- 
I kinimu nurodo, kad ta parti
ja, kuri dar 1948-ais metais 
surinko virš pusės milijono 
balsų, dabar buvo “beveik 
išnykusi, taipgi be vardo“. 
Mat, valstijos pareigūnai bu
vo išleidę įstatymą (taikomą 
vyriausiai prie ALP, kad jo
kia partija neturi teisės pridė-. 
t i prie savo vardo šioje valsti
joje žodžių “Amerikos“, 
“New Yorko” arba “Jungtinių 
Valstybių’’.

kų“ pamatyti.
Rep.

Naujss patvarkymas 
miesto ugniagesiams

Iki šiol tarpe ugniagesių 
buvo mada dažnai vienas kito 
algos čekius išmainyti banke. 
Nuo dabar kiekvienas ugnia
gesys turęs pats nueiti į ban
ką ir savo ir tik savo čekį iš
simainyti. Taip patvarkė ko-

Tad mū-; misijonierius Cavanagh, Mat,

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieni, spalio (Oct.) 14 
d., Lietuvių Tautiškoje salėje, 206 
Parish St., pradžia 2-rą valandą po
piet. Visi nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes tu-

Amerikos lietuviu kultūrines rime svarbių reikalų aptarimui.AineriKUS lietuvių niuiunnes _ ątnni.ov4x;I1c cpVrpfm
pramogas.

J. Stankevičius, sekretorius 
... ' (196-198) l

rugsėjo 22 d., kai algos če
kiai buvo išrašyti ir laikomi 
vienos stoties raštinėje, kažin 
kas pašaukė gaisrininkus. Kai 
jie sugrįžo, neberado jokių 
Čekių. Tai buvo vagies trik- 
sas. Jis neturėjo bėdos čekius 
išmainyti, kadangi iki šiol bi
le kuris ugniagesys galėdavo 
nusinešęs i banką išmainyti ki
tų algos čekius.

tradicija palieka gyva”
/

davimasis yra tik laikinas 
žymis, kad New Yorke lieka 
galingos pažangios jėgos, ku
rios kada nors vėl formuosis 
į stiprią trečią partiją. Jis 
sakė, kad niekas negali už
gesinti LaGuardios - Marcan- 
tonio tradicijų, kurios yra gi
liai įleidusios savo šaknis New 
Yorko darbo žmonėse.

po-

Užrašykite Laisvę savo draugui
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MATTHEW A

“Tribūne“ pasisako pana
šiai, “News” sako, kad tai 
komunistai nutarė likviduoti 
savo marionetę ALP, kuri nie
kad nebuvusi nuo jų nepri
klausoma. *

Bet eile ALP vadovų išsi 
reiškė, kad reakcininkai 'per 
anksti džiaugiasi. ALP veikė 
jas Mulzac, buvęs laivyno ka
pitonas, sakė, kad ALP likvi-

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**o<r*

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

REAL ESTATE

4 puti, Laisvi (Liberty) Tree i a d., Spalio (Oct.) 10, 1956

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Avės.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms down, 6 up. Full 
occupancy. Sold by owner. $15,500.

UL. 4-5850 ’
(192-198)

Superintendent. For small apart
ment house. Oil. Apt. plus salary. 
Interviews at:
64-65 Wetherole St., Forest Hills, 

Apt. SA—Apply at once.
(197-200)

Business Opportunity
DANIEL PAINTING CO. in Flush

ing, is hiring (4) painters. Must be 
first class. Steady work, good pay. 
With Top Company. Call Miss 
Hertz. FL. 3-0889.

(197-203)

BEAUTY SALON. For Sale. Est. 
25 years. Ridgewood vicinity. Newly 
decorated, 3 wet booths, 3 dry. 
Completely equipped. Sold by own
er. Call aftr 6 P. M. HY. 7-4149;

(197-203) Business Opportunity

Fruit Market. Yonkers, doing 
good business. Owner retiring af
ter 30 yrs. Being sold completely 
equipped. Will sell for inventory. 
Sold by owner. YO. 8-7752.

(193-199)

Ideal Family Business.
Long established Delicatessen—Gro
cery. Frozeri foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by 
owner.

CI. 8-8945
(194-200)

Heart of Poconos. Delikatessen, 
valgykla. Pilnai įtaisyta.* 2 geso 
pumpos. Yra apartmentas, aliejaus 
šiluma. 1 akras žemės. 116 mailių 
New Yorkas. Viskas $10,000, Sa
vininkas. RE. 4-0606.

(193-199)

Brooklyn. Woodworking Factory. 
2,000 sq. ft. All woodworking ma
chinery, also completely equipped 
spray room. Doing business at 
present;„sold direct by owner. Days: 
HY. 6-9118. Eves.: CO. 6-7714.

(193-199)

IDEALIŠKA ŠEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti. 

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

(191-197)

Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly gross 
business $700, price $6,000. Sold by 
owner. College Point. IN. 8-4811.

' . (193-199)




