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KRISLAI
Broctone ir Worcestery.
Apie ką žmonės kalba?
Dėl barberių.
Birutė Kašėtaitė.

Rašo R. Mizara

Praėjusį savaitgalį teko 
praleisti Brocktone ir Worces-

Oras pasitaikė puikus; die-Į 
nos saulėtos ir malonios. Visur ! 
pakelėse žmogus matai ap
nuogintus medžius — tik stip
ruoliai ąžuolai dar tebesipuo- 
šia parudusiais lapais.

Teko šnekėtis su daugeliu 
žmonių, mūsų veikėjų. Visų 
lūpose: Kas ten iš tikrųjų de
dasi Vengrijoje?

Tai parodo 
galvojimą,
savo, vietos reikalais - 
lėliais, o ir tarptautine

mūsų žmonių 
rūpinimąsi ne tik 

reika- 
padė-

mūsųatrodo, kad
blaiviai Į Vengrijos 

reaguoja. Jie nujau-

Man 
žmonės 
dalykus 
čia, jog ten būta apsileidimo
iš komunistų pusės, jeigu pri
sileista prie maišto: jie žino, 
kad žmonių nepasitenkinimą 
išnaudojo kontr - revoliucinis 
elementas, priešingas socialis
tinei santvarkai.

Bet visi mano, kad po šio 
maišto dalykai susitvarkys ir 
viskas bus okei.

Visur dirbama Laisvei, taip- 
\ gi Seno Vinco eilėraščiams iš
keisti renkamos prenumeratos.

Visa eilė žmonii] darė mums 
priekaištų :

—Kam reikėjo Laisvėn dė
ti Pregreso ir M. Detroitiečio 
užsipuolimus ant barberių 
(kirpėjų) ; kam reikėjo tiek 

L daug vietos eikvoti dėl J. Vil
kelio eilėraščių.

Vienas kirpėjas, bostonietis 
geras žmogus, priminė:

—Būtinai pasakykite viešai, 
kad klaidą padarėte dėdami 
Pregreso ir M. Detroitiečio 
nepagrįstus kaltinimus prieš 
barberius. Jiedu nežinojo, ką 
rašė; jiedu apšmeižė daug 
nekaltų ir lietuvių kirpėjų, 
Laisvės skaitytojų.

Pažadėjau tai padaryti 
tai čia padarau.

ir

i Įvykiai Vengrijoje lyg ir 
■7 nustūmė i sali mūsų šalies 

prezidentinių rinkimų klausi
mą.

Tačiau, su kuriais teko kal
bėtis, visi yra tos nuomonės, 
kad reikia balsuoti už Adlal 
Stevensoną.

Nemaža mūsų žmonių skun
džiasi nesveikata. Mat, nu
dilo, o rudenį visuomet įvai
rūs priepuoliai labiau žmonių 
sveikatą paliečia.

Worcestery rimtai serga V. 
Navikas, kurį teko aplankyti 
ligoninėje.

Vykau kartu su Lietuvių Liau
dies Teatro trupe, vaidinan
čia komediją “Lapkų”.

Brocktone į spektaklį suvy- 
ko daugiau publikos. negu 
Worcestery. Bet abiejose vie
tose publika vaidinimą prie- 
jhė šiltai.

Montelloje sutikome įdomią 
lietuvaitę — Birutę Kašėtaitę, 
Kukaitienės dukrelę.

Ji dirba spaustuvėje, kur 
spausdinama literatūra nere
giams (pagal Blair sistemą).

Neregių literatūra neturi 
raidžių — vieton raidžių, iš
spausti į popierių taškai ir ne

IZRAELIEČIAI ĮSIVERŽĖ GILIAI EGIPTO TERITORIJOMiii.
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Padėtis Vengrijoje lieka 
miglota; kraujo liejimas 
sulaikytas, sostinėje ramu

iš sostinės,

jėgos ten 
kad netiesa

Nagy’o atsikreipimas
Budapeštas. — Premje

ras Nagy dar kartą per ra
diją atsikreipė į vengrų 
tautą. Jis sakė, kad “Gana 
lieti kraują mūsų šventojo
je vengriškoje žemėje, eiki
me visi kartu prie naujos 
aušros ir laimingesnio ry
tojaus”.

Čia skleidžiami gandai, 
kad užmuštas buvęs komu
nistų sekretorius Gero. 
Nors Gero buvo nuvykęs 
pas Tito ir bendrai taikėsi 
prie naujos, atmosferos, 
daug kas jį kaltino nenuo
širdume. Buvo sakoma, kad 
jis lieka užkietėjęs Rakošio 
sekėjas. Taipgi skleidžia
mas gandas, kad užmuštas 
buvęs Rakošio vidaus rei
kalų ministras Farkas. 
Farkas sėdėjo kalėjime per 
kelis mėnesius. Jis buvo lai
komas atsakingu, už Rajko 
ir jo draugų pakorimą.

Budapeštas. — Vengri
joje jau beveik ramu, bet 
padėtis lieka miglota. Ta
rybiniai tankai ir kitos jė
gos traukiasi
bet antradienį buvo pa
skelbta, kad paskutiniai 
tankai apleis miestą tik po 
to, kai paskutiniai sukilė
liai pasiduos.

Šiaip sostinėje jau beveik 
! ramu. Pietinėje miesto 
dalyje koks šimtas, dezerty
rų ir padugnių elementų 
užsibarikadavo vienoje 
dirbtuvėje ir dar priešinasi.

Provincijoje padėtis ki
tokia. Įvairiuose miestuo
se valdžia randasi vietinių 
žmonių tarybų rankose. 
Bet yra vietovių, kur tary
bas perėmė neaiškūs ir re
akciniai elementai. Iš tų 
vietovių ateina reikalavi
mai Nagy’o valdžiai atsi
statyti.

Tarybinės
Nurodoma,

laikyti tas sritis, kurias 
valdo vietinės tarybos, “at- 
simetusiomis.” Daugumoje 
tų vietovių randasi ir tary
binės įgulos. Bet beveik vi
sur tarybinės įgulos gavo 
įsakymus nuo savo vadovy
bės laikytis neutraliai. Taip, 
pavyzdžiui, Gyore ir Pecse 
vyksta visokių rūšių de
monstracijos ir išstojimai, 
tuo tarpu, kai tarybinės jė
gos lieka savo stovyklose, o 
vietomis net maišosi su 
žmonėmis.

šepilovo pareiškimas
Maskva. — Užsienio rei

kalų ministras Šepilovas 
pareiškė užsienio korespon
dentams, kad tarybinės jė
gos apleis Budapeštą po to, 
kai visi sukilėliai bus nu
galėti. Apie visos Vengri
jos evakuavimą Šepilovas 
sakė, kad toks evakuavi- 
mas priklauso nuo bendro 
susitarimo: jeigu Vakarai 
evakuotų Atlanto pakto 
kraštų svetimas kariuome
nes, Sovietai tą patį pada
rytų Europoje.

“Pravda” dabar informa
vo tarybinius žmones apie 
vietinių tarybų steigimąsi 
Vengrijoje, taipgi pažymė
dama, kad reakciniai ele
mentai pasinaudojo tikru 
žmonių nepasitenkinimu 
sunkiomis sąlygomis.

Darbo unijų 
kovos lauke

Tito ir Gomulka ragino Vengrijos 
žmones palaikyti socializmą, eiti 
prie brolžudiškos kovos pabaigos

Budapeštas. — Vengrijos žmones.
Darbo žmonių (Komunist- 
ų) partija gavo ilgą tele
gramą nuo Tito. Telegra
mą jiš pasiuntė Jugoslavi
jos Komunistų lygos vardu. 
Tito sako, kad jis sveikina 
Nagy-Kadaro valdžią ir 
partijos badovybę ir jos pa
stangas demokratinti Ven
grijos socializmą, steigti 
darbininkų tarybas fabri
kuose, ir taip toliau.

Tito taipgi kreipiasi į 
tuos darbo žmones, kurie 
įsivėlė į ginkluotą kovą 
prieš valdžią, padėti gink
lus, baigti brolžudišką ko
vą ir kartu su Nagy val
džia statyti socializmą. Ti
to sako, kad taikingos de
monstracijos už demokrati
nimą buvo geras dalykas, 
bet išsivystę kruvini įvy
kiai, kuriais naudojasi re
akcinis elementas, stato pa-

- vojun visą socialistinę sta
tybą.

Lenkijos PPR vadas Go
mulka taipgi atsiuntė pana
šiu atsikreipimą į Vengrijos' parlamento.

PPR organas 
“Trybuna Ludu” sako, kad 
Vengrijos sukilėliai turėtų 
susiprasti, jog, kokie nebū
tų jų pačių siekiai, jeigu 
jie nuverstų Nagy valdžią 
ir sukeltų pilną suirutę, su 
laiku Vengrijon būtų grą
žintas kapitalistų ir dvari
ninkų režimas.

Tuo tarpu Vengrijos ko
munistų organas “Szabad 
Nep” užginčijo “Prabdos” 
teigimą, kad sukilimus ir 
riaušes Vengrijoje sukėlė 
Vakarų agentai. “Szabad 
Nep” sako, kad kaip suve
džioti nebūtų buvę sukilė
liai, jie vyriausiai veikė sa
vo iniciatyva ir patriotinių 
jausmų skatinami. “Szabad 
Nep” sako, kad verčiau 
kaltės reikia ieškoti “senos 
Rakošio-Gero klikos sauva
liavime.” Tas laikraštis sa
ko, kad ta klika esanti .at
sakinga už kraujo liejinio 
pradžią, nes tai jos įsaky
mu slaptoji policija pirma 
šovusi į taikingą minią prie

Eisenhoweris Pietuose, kur

Jie esą arti Suez o kanalo; 
kovos eina Sinai dykumoje, 
ore, taipgi Viduržemio jūroj
Jeruzalė. — Izraeliečių 

kariniai daliniai įsiveržė 
Egipto teritorijon Sinai dy
kumoje ir pažengė bent 75 
arba 80 mylių krašto gilu- 
mCn. Paskutiniai praneši
mai sako, kad jie randasi 
tik keliolika mylių nuo Su- 
ezo kanalo.

Izraeliečiai užklupo egip
tiečius netikėtai ir pažengė 
toli pirmyn prieš tai, kaip 
egiptiečiai pradėjo priešin
tis. Paskutiniai pranešimai 
sako, kad kovos vyksta Si
nai dykumos smėlynuose. 
Egiptiečių pranešimai sa
ko, kad jų orlaiviai iš kul- 

I kosvaidžių apšaudė izrae
liečius. Jie taipgi teigia, 
kad pašovė du reaktyviniu 
Izraelio orlaiviu. Izraelie
čių orlaiviai, iš kitos pusės, 

" ’ ' armi- 
kūrie 
dyku-

susirėmimus jūroje. Du E- 
gipto kreiseriai skubinasi 
link Haifos. Visame Izrae
lyje paskelbtas aptamsini- 
mas naktimis ir pilna mobi-

bombarduoją Egipto 
jos sustiprinimus, 
skubinasi link Sinai 
mos.

Taipgi pranešama apie

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

regiai ją skaito pirštų apčiuo- 
pimu.

Birutė dirba ten kaip pas 
mus linotipininkai. Ji moka 
skaityti neregių literatūrą, bet 
akimis, o ne apčiuopimu. Jos 
darbas sudėtingas ir įdomus. 
Ji gerai moka ir lietuvių kal
bą.

Birutė Kašėtaitė bus bene 
vienintelė lietuvaitė Ameriko
je, dirbanti tokį sudėtingą ir 
svarbų darbą.

NEW YORKAS.—Amal
gamated Clothing Workers 
unijos organas Advance sa
ko, kad balsuoti už Steven- 
soną ir Kefauverį faktinai 
reiškia balsuoti prieš ato- 
miniai-hidrogeninį karą.

DENVERIS. — Pažangi 
Mine-Mill unija nugalėjo 
AFL - CIO plieno darbinin
kų uniją (USWA) San 
Manuel vario kasykloje 599 
balsais prieš 433.

PITTSBURGHAS—- Al
coa (Aluminum Company 
of America) ir Auto-darbi- 
ninkų unija pasirašė trijų 
metų kontraktą. Sutartis 
liečia 4,200 darbininkų. 
Darbininkai gauna 9 centų 
valandai algos pakėlimą.

Pakis tano premjeras už 
kinų priėmimą į J. Tau t.

Pekinas. — Pakistano 
premjeras H. S. Suhrawar- 
dy jau apleido Kiniją, ku
rioje viešėjo kelias savaites. 
Jis prieš išvažiuodamas pa
reiškė, kad Kinija turėtų 
būti priimta į Jungtines 
Tautas.

Praeityje Pakistanas J. 
T. sesijoje stojo prieš Ki
nijos priėmimą. Ar prem
jero pastaba reiškia, kad 
Pakistanas pakeis savo tak
tiką, kai bus prieita prie 
balsavimo, dar nežinia.

WASHINGTONAS. — 
Lenkų reakcinių bėglių va
dovas Mikolaičikas sako, 
kad Gomulka toks pat blo
gas komunistas, koks yra 
Ochabas arba buvo Bieru- 
tas. . . x 1

Jacksonville bei Richmon- 
de, Virginijoje. Visose šio
se vietose jis savo kalbose 
aiškiai pataikavo rasis
tams. Segregacijos jis kai
po tokios visai neminėjo, 
bet netiesioginiai davė su
prasti, kad federalinė val
džia į tokius reikalus netu
rėtų kištis. Jis sakė, kad 
“kaslink piliečių lygybės, 
tas didžia dalimi turėtu bū- v

Ketvirtadalis britų karių 
dezertavo iš savo dalinio

Londonas. — 1295 rezer
vistai buvo gražinti 10 die
nų atostogų iš, okupacinės, 
tarnybos Vakarų Vokieti
joje. Kuomet šios savaitės 
pradžioje laivas iš South- 
amptono turėjo tą dalinį iš
vežti atgal Vokietijon, tik 
trys ketvirtadaliai tų karių 
pasirodė — apie 325 nepa
sirodė, reiškia, dezertavo

Karinė policija dabar ieš
ko tų pasislepėlių. Spauda 
su dideliu nusistebėjimu ra
šo apit tą įvykį,ir nurodo, 
kad britų karių moralė Vo
kietijoje be abejo yra labai 
žema.

Berlynas. — Vakarų 
Berlyne spauda skelbia, 
kad daug tarybinių tankų 
sukoncentruota Rytų 
Berlyno priemiesčiuose, ir 
aplinkiniuose laukuose.

vie-

jis pataikauja rasistams
Mi’ami. — P r e z identas ti palikta valstijoms ir 

Eisenhoweris kalbėjo čia ir tiniams organams”.
Jis nei vienu žodeliu ne

prisiminė apie Aukščiausio
jo teismo nutarimą baigti 
segregaciją, lyg tas nutari
mas visai nebūtų egzista
vęs. ' -

Minios, kurios susirinko 
klausytis jo, buvo nemen
kos. Rasisitiniai elemen
tai, kurie tradiciniai su 
Demokratų partija, skait
lingai rinkosi jo klausytis.

Čiangininkas įniršo prieš 
“baisią australų klaidą”

Melbourne, Australija — 
Čia su tam tikromis cere
monijomis; . tapo atidaryta 
olympinė stovykla/Buvo ;iš- 
kel.tęs visų olympiadoje da
lyvausiančių v a 1 s t ybių 
vėliavos. Viskas ėjo skland
žiai, iki čiangininkų atsto
vas sun Sun-hoh pradėjo is
teriškai šaukti: “Įvyko bai
si klaida, 
da!”

Niekas 
ta baisi
drebančiu ’ pirštu nurodė į 
vėliavos stiebą: ant jų, vie
toje čiangininkų vėliavos, 
plevėsavo Liaudies Kinijos 
raudona auksinių žvaigž
džių vėliava!

Olympinės stovyklos ren
gėjai australai paskui atsi
prašė čiangininkų, išaiš
kindami, kad kas tai pada- liavą nutraukti, bet austra- 
rė klaidą. v į lai jam mandagiai pasakė,
> Beje, Sun pats bandė ve- kad jie patys ją pakeis.

įvyko baisi klai-

nesuprato, kame
klaida, iki Sun

Izraelio aiškinimas
Izraelio valdžia pripažįs

ta, kad tai izraeliečiai įsi
veržė Egiptan, tai yra, pra
dėjo agresingą žingsnį. Bet 
jie teisinasi, kad buvo pri
versti tą žingsnį padaryti. 
Sinai dykumoje, sako izra
eliečiai, po Egipto globa 
yra įsteigta daug fedajifių 
(pasiaukojėlių) arabų ka
rių komandų stovyklų, iš 
kur dažnai puldinėjamas 
Izraelis.

Paprastai, kuomet izrae
liečiai įsiverždavo arabų te- 
ritorįjon tokiam žingsniui, 
jią paskui pasitraukdavo 
atgal. Bet šiuo kartu, sako 
izraeliečiai, “jie dar neži
no, ką darys”.

Jungtinėse Tautose
Antradienį ant greitųjų 

sušauktas Saugumo tary
bos, posėdis, kuriame iškel
tas skundas prieš izraelie
čius. Posėdis sušauktas A- 
merikos iniciatyva. Einant 
spaudon dar nebuvo aišku, 
ką Saugumo taryba nutarė.

Tuo tarpu Valstybės de- 
partmentas Washingtone 
prannešė, kad šimtai Ame
rikos piliečių ant greitųjų 
apleidžia Izraelį ir Egiptą.

Iš Sirijos ir Irako prane
šama, kad tie kraštai sku
bina daugiau karinių dali
nių prie Izraelio sienos. I- 
rako daliniai jau esą Jorda-

TEL AVIVAS. — Izra, 
eliečiai skelbia, kad jų jė
gos jau tik 12 mylių nuo 
Suezo. Bet izraeliečiai sa
ko, kad jie neturi plano už
kariauti kanalo sritį.

KAIRAS. — Egiptiečių 
komunikatas sako, kad jie 
sulaikė Izr’aelio armiją Si
nai dykumoje apie 60 my
lių krašto gilumoje.

BUDAPEŠTAS. — Veng
rijos radijas ragino visus) 
Darbininkų partijos na- no teritorijoje, nes tiesiogi- 
rius, kurie moka valdyti nio rubežiaus su Izraeliu 
ginklus, susiformuoti į neturi, 
liaudies milicijos dalinius. ;
WASHINGTONAS. — Iz-j

raelib-Egipto karas privers b'oŠ"bombą" prie tarybinės 
prezidentą Eisenhower} nu- ambasados. Niekas nenil- 
traukti savo priešrinkiminį; kentej0

Kopenhaga. — Kas tai iš
sprogdino naminės gamy-

maršrutą ir likti Washing
tone.

Deli;—Premjeras Nehru,

Ankara. — Turkija minė
jo respublikos įsteigimo 33 
metines. Kipro saloje, kur 

i mažumą 
(100,000 turkų prieš 400,- 
000 graikų) turkiškos vė
liavos buvo iškeltos virš vi
sų turkų namų.

Briuselis. — Apie 45,000 
metalistų Belgijos Flandri
jos provincijoje sustreikavo 
Ghente ir kituose miestuo
se.

LONDONAS?^ “Daily 
Mail” sako, kad to laikraš
čio korespondentas Buda
pešte Noel Barber tapo su- 

i per - neramumus. 
Kulka jam pataikiusi gal
von, bet nepasiekė smegenų 
ir daktarams pasisekė ją iš
imti. Jis liks sveikas.

kuris jau praeityje nekarta turkai sudaro
' . . *1 _ 1 Y J v /-lAAAAn
sakė, kad jis planuoja at
sistatydinti, vėl apie tą pra
bilo. Jis šiuo kartu sako, 
kad apie rezignaciją rimtai 
galvoja. Tik vienas klausi
mas jį vargina: kas galėtų 
atlikti jo pareigas. Stebė
tojai sako, kad kaip praei
tyje, taip ir šiuo kartu jis 
nutars, kad niekas negali 
jo pavaduoti — ir jis neat
sistatydins.

BALTIMORE. — Įtakin- geistas
gas negrų laikraštis “Afro 
American” išstojo už Ei- 
senhowerį.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, kiek šilčiau.
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MŪSŲ ŠALIES PREZIDENTAS ir stambioji spau
da, o taipgi ir visa eilė kitų individualų, skelbia, jog, 
girdi, Tarybų Sąjungos armijos- dalinių buvimas Ven
grijoje yra neteisėtas.

Mums sunku šiandien net suprasti, kas yra teisėta,1 
kas — neteisėta. Tą žodį ne visi vienodai supranta, juo 
ne visi lygiai vadovaujasi. Pats “teisėtumas” juk yra 
ne visiems vienodai suprantamas ir priimtinas. Atsi
minkime, kokiame pasaulyje gyvename. Net ir toje pa
čioje (klasinėje) šalyje, kas vienam atrodo teisėta, 
kitam—neteisėta.

Bet eikime. specifiškai prie tarybinės armijos dali
nių buvimo Vengrijoje. Jie ten ligi šiol buvo palaikomi 
su Vengrijos vyriausybės žinia.

Vengrijos vyriausybė (pirmesnioji) prašė, kad Ta
rybų Sąjunga dar palaikytų ten savo kariuomenės da
linius, tai ji ir palaiko. Bent iki šiol palaikė; dabar, 
sakoma, tuos dalinius Taiybų Sąjunga iš Vengrijos iš
trauks.

MOTERŲ KAMPELIS
Patrijotingoji Deborah Coggins

Kol tokių yra, Amerika teb ežengia pirmyn progreso ir 
demokratijos keliu nežiūrint sunkumų

Pažangiosios, tikrai de
mokratinės jėgos neapleid
žia savo šalies reikalų, nors 
pirminiams demokratijos 
sargams tenka ir nukentė
ti. Dėka tų drąsiųjų veik
los, tamsos ir reakcijos jė
goms dažnai tenka gauti 
visiškai netikėtą atkirtį.

Štai Floridoj dar ne se
niai užaugo ir išsimokslino 
į daktares Deborah Cog
gins. Ji taip sėkmingai mo
kėsi ir stojusi savo profesi
joje praktikuoti žymiai au
go, jog buvimas moterimi 
nebegalėjo jai pastoti kelio. 
Ji tapo paskirta trijų ap
skričiu sveikatos viršinin
ke.

Paėmusi atsakingumą už neteisingo veiksmo, 
liaudies sveikatą, Dr. Cog- liukai, kvailiukai. Aš pasi-’ 
gins pamatė, kad daug kas |liksiu Madisone ir jūs ture-’bet gražiai atrodo, gal už 
reikia taisyti. Pareigos ve-|site mane matyti dar ilgai tai, kad dainininkai. Taigi, 
clama, draugiško jausmo ilgai. hv'ovn -vyrai r»^tiny3ii_
žmonėms' skatinama ji ne 
juokais pradėjo 
veiklą.

sveikatos komisijos, kad ji 
atstatytų daktarę Coggips 
iš viršininkės pareigų.

Jei r'asistai manė, kad 
tuomi viskas baigta, jie ap
siriko.

Negalėdama tikėti savo 
ausims, kad tai ji galėtų be 
prasikaltimo, be priežasties 
ir net be įteikimo jai bent 
kokių kaltinimų tapti pa
šalinta, daktarė nuėjo į ko- 
misijonierių posėdį. Parei
kalavo viešai, jai akyse, pa
sakyti jai kaltinimus. Bet
komisijonieriai tyli. Nesu-mėtą 
laukusi atsakymo daktarė tą), 
pareiškė: .

— Esate bailiai ir kvai-'iš tų gražių lietuviškų dai
liai. Gal būti bijotės savojnelių. Programą pildė vyrų

Mano įspūdžiai iš Bostono
Aplankiau savo sesutę ir 

jos šeimą Bedford, Mass. 
Turėjau progos dalyvauti 
So. Bostone progresyvių 
lietuvių parengime, kuris 
buvo rengtas Laisvės para
mai.

Man buvo smagu matyti 
taip puikų ir turtingą pa
rengimą, netik sveikais ir 
skaniais valgiais, bet ir 
meniška programa. Gerai 
darot, draugai, kad ne- 
shaudžiat.

Paimkim kad ir šio ban
keto rengėjus. Juk ne ka
žin kiek jų ten South Bos
tone yra, bet jie veikia vie
ningai ir sutartinai. Ir kaip 
puikiai jiems sekasi! Aiš
ku, kur vienybė, ten galybė.

Paimkim kad ir virš mi- 
parengimą (bankie- 
Taip rūpestingai pri

ruošti valgiai ir programa

kaip tas žmogelis kankina
si. Per tą pusvalandį jam 
visur, vaidenasi komunis
tai. Jau ir į prezidentus 
kandidatas Adlai Stevenso
nas jam raudonas. Mat, šis 
priešinasi atominių ginklų 
vartojimui. O p. Minkui tie 
atomo ginklai .kvepia.

Dar niekados negirdėjau 
tokių kvailų klajojimų! A- 
belnai, jo kalba niekur nesi
riša, nei apgarsinimuose, 
nei prakalbose. Man sakė, 
kad yra buvę atsitikimų,

Pamaino- 
ir mote- 

ten buvo 
vyriškis 
mes nu-

padaryti ir nepadarysite.
Spalio 14 d. dipukų me

ninėj programoj per radijo 
skaitė poeziją apie Vilnių, 
Maironio rašytą, 
mis ją sakė vyrai 
rys. Vienoj vietoj 
žodžiai, kuriuos 
kalbėjo. Jis sakė,
plaušini savo rankas, šir
dis, ir t. t. Vienas iš klau- 
sovų sako man.: “Ne, nenu
plaus jie savo kruvinų na
gų; atsakys prieš liaudį, jei 
neišdvės”. Pranešėjas sakė, 
kad tą pačią dieną bus lai
komos pamaldos katedroj ir

kad jam kalbant apie poli- vyskupai melsis už
tiką, stotis uždaro jo pus
valandį. Ir man teko girdė
ti, kaip jam pradėjus kal
bėti apie politiką, uždarė jo 
pusvalandį. Jeigu žmogus

Lietuvą. Na, gerai, tegul 
meldžiasi. Geriau melstis, o 

jne koliotis ir žmoniją kir- 
1 sinti prieš save.

Man nepatinka dipukų 
Jie džiaugiasi,! 

kad Lietuva atgavo Vilnių,^“ 
Bet Rusiją 

keikia apsiputoję. Na, o kas 
ta Vilnių išvadavo iš len
kų, ar ne Rusija? Jeigu jūs 
juo džiaugiatės, tai tuo pa
čiu sykiu dėkoki t tiems, ku
rie jį išvadavo, Rusijai. 
Tada būsit teisingi ir iš
mintingi. Ir ateityje nesi
gailėsite.

nesupranta tokio amato, tai
’’savo sostinę.geriau paimtų tokį žmogų, 

kuris nusimano tame ama-Š 
te, o ne darkyti lietuvių 
varda.

DIPUKŲ RADIJAS 
Antras tai dipukų pusva^ 

landis, kuris eina iš tos pa
čios stoties, tik pusvalan
džiu vėliau, po Minkaus. 
Ten anaunseris kalba aiš
kiai ir tvarkiai, 
kai taipgi gražiai dainuoja, 

užtarėjas. |tarčiau, jei yra galima, su- Tik jie daro didelę klaidą, 
ba aš kad jie perdaug sielojasi 

randasi “dėl Lietuvos” ir vis ją no-i 
ri išvaduoti iš lietuvių. Ne
jaugi jie tiek jau nebesu
pranta, kad ir jaunimas y- 
ra užaugęs, kuris jau ponų 
nebenorės, o ką jau bekal
bėti apie kruvinnagius, ku
rie šimtus ir tūkstančius 
Lietuvos sūnų išžudė su 
Hitlerio pagalba! Ar jūs 
manot, jie užmirš tą? -Nie
kados. Na, jei sugrįžtumėt 
į Lietuvą, ar jūs manot ir 
vėl sestumėt liaudžiai ant«kalėjimo. Jis sako, kad pa- • . • • s, t •

’nelių. Programą pildė vyrų 
K vai- 'choras, po vadovyste St. 

i-Tauros. Visi vyrai augę,

do, kad, reikalai dideli, pa
skyros tam darbui menkos, 
oficialioji, samdomoji talka 
maža. Bet talka turi būti.

— Talką turiu gauti iš 
pačios liaudies, — nuspren
dė ji.

Kaip tarė, taip padare.
Floridos žymią gyventojų 

dalį sudaro negrai. Demo
kratiniai nusiteikusiai dak
tarei atrodė ne tiktai tinka
ma, bet ir būtina įtraukti į 
darbo vadovybę ir negrus. 
Daktarė įvykdė susitikimą 
su gabia it energinga neg-; 
re slauge. O kad nereikėtų 
sugaišuoti tam daug laiko, 
kuris abiem brangus, dak
tarė pasisamdė valgykloje 
kambarėlį, kur galėtų sykiu 

i su negre pietaujant ir pasi-

bravo, vyrai, už netingėji- 
s a m džiusioje mą publiką palinksminti ! 

planuoti įstaigoje atsirado bent vi ė-Į Gražiai dainuojat! Aš pa- 
Inas daktarės 
Nuvykęs į komisijonierįų'daryti mišrų chorą, 
pofeėdį 'apskrities sveikatos mačiau pas jus 
įstaigos darbuotojas Ro-'smarkių moteriškių. O 
bert H. Browning kreipėsi taipgi mano sesutė Julija 

į komlsijonierius: ’sakė, kad tarpe jų randasi
— Daktarė Coggins ir solisčių ir 

persekiojama. S v e i katos kių.
programa 3-ose apskrityse | Ką sakot, 
sužlugdyta. Jeigu tarp minkit, kad 
jūsų randasi nors vienas jaunina.

Daktarę Daininin- Detroitietė

MUMS RŪPI PASISAKYTI tuo reikalu plačiau, iš
samiau. Visųpirmiausia, ir mums neatrodo natūralu, 
kad tarybinės, armijos daliniai yra Vengrijoje, yra Len
kijoje.

Bet per siaura būtų kalbėti tik, apie tarybinės ar
mijos dalinių buvimą toje ar kitoje socialistinėje šalyje. 
Kaipgi su mūsų šalies, Amerikos, armijos dalinių būvi-’ 
mu kitose šalyse?

Be kitko, amerikinės armijos daliniai yra Japoni
joje. Kam? Ar japonai nori, kad amerikinės jėgos ten 
būtų? Gyvenimas, patirtis parodė, kad nenori. Jau ne 
viename Japonijos mieste įvyko demonstracija dėl to, 
kad amerikinės.:, ginkluotosios jėgos iš Japonijos būtų 
ištrauktos! ’ * ' • • ;

O kaip su Europa? Ar Vakarų Vokietijoje ameri
kinių ginkluotų jėgų nėra?

Žinoma, taip, yra! Vokietijoje taipgi kyla iš žmonių 
reikalavimai, kad iš ten būtų ištrauktos visos svetimų 
kariuomenių ginkluotosios jėgos.

Tas pats yra Islandijoje. Tos šalies valdžia veika-1 tarti'veiktos reikaiaiš' ' 
lauja, kad amerikinės militarinės bazės iš ten būtų iš- ; jos valgė ir planavo

Nespėjo daktarė nė pra
dėti savo planus vykdyti, 
kai išgirdo, kad Madison 
apskrities tariamieji “Svei
katos” komisijonieriai susi
šaukė posėdį ir nutarė rei-imūsų šalis tebežygiuos pir- 
kalauti iš visavalstijinės unyn. M-te

keltos. a
Tai tik keli pavyzdžiai, turį ryšio su mūsų'šalies 

ginkluotosiomis jėgomis.

NA, O KAIP GI su Kipro sala? Ar Kipro sala pri
klauso, iš tikrųjų, britams? Žinoma, ne. Bet ten yra 
britų ginkluotosios jėgos; daugiau: ten pastaruoju lai
ku iškelto^ ir franeūzų ginkluotosios pajėgos. Visa tai 
padaryta, neatsiklausus Kipro salos žmonių!

Daugiau: kipriečiai kovoja už nepriklausomybę, jie 
reikalauja, kad jiems būtų leista apsispręsti savo liki
mu, kad jiems būtų suteikta .teisė pasisakyti, kur 
nori priklausyti. Ar britai klauso jų balso? Ne, 
klauso!

Britų kariuomenė slopina, muša kipriečius kiek 
pajėgdama! Ji juos šaudo, ji teisia mirti tuos, kurie
ri matyti Kipro salą laisvą nuo svetimos kariuomenės, 
ir nuteisiamuosius karia arba šaudo!

jie 
ne-

tik
no-

JEIGU DAR TO NEGANA, tai dirstelėkime į Al
žyrą, esantį šiaurės Afrikoje.

Kas ten darosi? Kiek šimtų tūkstančių kariuome
nės francūzai ten turi sukoncentravę?

Kam toji kariuomenė?
Alžyriečiams, kovojantiems už savo krašto nepri

klausomą gyvenimą, šaudyti, -slopinti.
Ir franeūzų kariuomenė Alžyre “žertų” nedaro. Ji 

šaudo tuos, kurie kovoja už laisvę. Ji jau tūkstančius 
žmonių yra “apraminusi.” Alžyre vyksta karas, žiau
rus karas—karas žmonių prieeš imperialistus. Tam ka
rui, iš franeūzų pusės, vadovauja socialistinė valdžia.

Tik prieš kelis metus Francūzija kariavo toli, toli 
nuo savo rūbežių—Pietrytinėje Azijoje, Vietname. Ka-1

gerų daininin-

draugės? At- 
muzika žmogų

krikščionis, nors vienas a- 
merikiefis, - prabilkite, lai 
išgirstu pasiūlymą atšauk
ti . ją persekiojantį nuspren- 
dį. Laukiu pasiūlymo.

Browningo kalbą sutiko 
tokia pat tyla ‘

Įvykis su daktare Cog
gins dar kartą pabrėžia tą 
tiesą, kad kol Amerikos 
negrai nėra pilnutinai lai
svi ir saugūs, tol nėra ir 
negali būti pilnutiriai laisvi 
baltieji žmonės.

Tačiau, kol veikia Debo
rah ir tūkstančiai kitų pa
našių kovotojų; kol randasi 
ją ir kitus tokius tikrai de
mokratinius darbuotojus 
užtariančių B r o wningu,

KLAUSIAU BOSTONO 
LIETUVIŲ RADIJO

Per apie mėnesį laiko 
klausiausi p. Minkaus radi
jo programos, kuri leidžia
ma sekmadieniais 12 vai. 
dieną. Ak tu, dievuliau

sprandd ir jodinėtumėt 
kaip buvo prie Smetonos? 
Nei jokiu būdu to negalėsit

Moterys pagelbėjo unijoms 
unijos pagelbsti joms

Jungtinių Valstijų darbo 
klasės šeimininkės uoliai 
darbavosi gelbėdamos dar
bininkams įsikurti unijas.

Moterys ėjo prie šapų 
lapelius skleisti ir pikietuo- 
ti. Drąsesnės ėjo ir į šapas 
laikinai padirbėti tikslu a- 
gitacinį darbą nudirbti. Jos 
ėjo į darbininkų namus aiš
kinti unijos reikalą. Tomis 
priemonėmis jos daug dar- 

. I 1 • • T ’ •

miršta ir šeimos ‘ problemų. 
AFL-CIO unijos šiuo tarpu 
jau išleidžia virš ketvirta
dalį milijono dolerių kas 
metai unijistų vaikų sti
pendijoms, gabiems darbi
ninkų vaikams pagelbėti 
išeiti kolegijos mokslą. Sa
ko, kad tam tikslui pasky
ros nuolat didinamos.

Republikonai p ai ai k viii draftą
Spalio 24 dieną iš Wash- 

ingtono transliuotoje televi
zijos programoje preziden
tas Eisenhoweris turėjo po
kalbį su republikonėmis 
moterimis iš įvairių šalies 
vietų.

Viena tų viešnių paklau
sė ar prezidentas planuoja 
sustabdyti draftą (verstiną 
jaunuolių ėmimą militariš- 
kon. tarnybon). Prezidentas 
atsakė, kad draftas turė
siąs pasilikti, kaip dabar 
yra (neoficialiais daviniais 
Vadovaujantis apskaičiuo
jama, kad dabar tarnyboje 
randasi apie trys milijonai 
vyrų).

Eisenhoweris dabar kan
didatuoja į prezidentą ant- 
rąjam terminui, tad jo at
sakymai drafto ir H-bom- 
bų klausimais sukėlė daug 
dėmesio ir diskusijų.

Eilinių žmonių šeimose

riavo prieš tuos žmones per arti semyneris metus, kol | 
buvo sumušti. *

Moroke, kūnam Francūzija nęva suteikė nepri- 
klausomybę, taipgi kas nors neaiškaus, dažnai vyksta 
susirėmimų, tarp franeūzų ir morokieeių.

Štai jums, jei norite, pavyzdžiai apie svetimas gink
luotąsias jėgas kitose šalyse!

bininkų. apsaugojo nuo pra
radimo darbo, nuo pateki
mo į juoduosius sąrašus, jų 
šeimas nuo skurdo.

Streikuose, greta talkos 
pikietui, jos rinko maistą, 
Ipalaikė . virtuves streikie- 
b'iams.
| Įsikūrusios, s t i prėjan- 
’čios unijos, kurios yra pa
žangiai, teisingai vadovau
jamos, veikdamos pagerinti 

: y 4 darbininkų padėtį ne
užmiršta ir.moterų. Tokios 
unijos veikia prieš diskri
minavimą moterų darbūo-

BŪTŲ NEPAPRASTAI smagu ir gera, jei didžio
sios valstybės ištrauktų iš. visų šalių savo ginkluotąsias 
jėgas, jei leistų tų žmonių valiai laisvai pasireikšti, tvar
kant savo naminius ir užsieninius reikalus.

Tie mūsų šalies pareigūnai, kurie * šiandien kelia 
skandalą dėl tarybinės armijos dalinių buvimo/Vengri-

mokesti už lygų darbą.
Kai kurios unijos neuž-

LYGYBĖ ŠEIMOJE
Miestelio New Bruns

wick gyventojas Koff atsi
sakė mokėti $15 pabaudos 
už žmonos auto vairavimo f 
klaidą, nesilaikymą keliai 
šono. Žmona nuėjo į kalėji
mą. Už poros dienų jis pats 
vairudamas užmigo prie 
rato, smogė į medį. Už tai 
tapo nubaustas $30 ir pra
rado leidimą vairuoti.

Nelaimės metu jis buvęs 
kelyje sumokėti žmonos pa
baudą ir ją parsivežti iš

niekas nieko neduoda. Ar
mijai jo nebereikia. Darbi
ninkas iš jo beliko menkas. 
Kožną oro permainą jį kan
kina skausmai.

Įsikišo kitas su savo pro
blema :

— Už vienuolikos metų 
po karo tebelupa karo tak
sus. Ar pagalvojai, žmogau, 
kiek daugiau taksai iškiltų, 
jeigu ponas Dulles ir jo re- 
publikonai per Vengriją ar 
bile kurią kitą šalį įstumtų 
mus į kitą karą.

Dar kiti turėjo pastabų 
apie tai, kad daug jaunimo 
pražudoma net ir be karo, 
vien tik paruošiant juos 
karui. Visi, o ypač turin
tieji jaunuolius ir priau
gančius vaikus rūpestingai 
esą pastebėję lėktuvų sudu
žimus, prigirdymus balose 
ir kitas nelaimes kariams. I

Dauguma čia reiškusių i

baudos už žmoną iš sykio 
nemokėjo ne iš kerštavimo 
jai, bet protestui prieš per 
aukštą pabaudą.

1 Pažangietč sugrįžo iš 
kelionės po užsienį •

Sadie Van Veen Amter, ži
nomo komunistu vado Amte- 
rio žmona, sugrįžo iš kelio
nės po Europos kraštus. Sadie 
Van Veen yra dailininkė ir ji 
vyko pasižvalgyti po muzie
jus ir šiaip susipažinti su žmo
nijos gyvenimu ten.

Today’s Pattern
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Unijoms stiprėjant, sam- tie klausimai be galo, svar- *mintį aukštai vertino denio
dytoj.ap su jomis daugiau būs. Tad ir tarp susitikusių 
skaitosi. Mažiau tereikia sekamos, dienos pertraukoje 
streikuoti gavimui gerų Su- 
tarčių, daugiau išteklių lie
ka kultūriniams darbinin
kų reikalams.

darbo girdėjosi visokiausių 
minčių. Vienoje nedidukėj, 
valgykloje, kur veik visi .už- 
eiviai vienas kitą pažįsta, 
kilo gana gyvas pokalbis.

Vienas užeivių, stambo-APIE SKRYBĖLES
Šį rudenį plačiai vartoja- , .... .

mos .beretės, visokiausių 'kas . bizmenus, repubhko- 
formų ir medžiagų beretės. ,nas- mūsų Valstybes 
Tai labai praktiškas galvai sekretorių ponų Dulles, Sa- 
aprėdas. Gausa formų tei-,ko: —Jis pamokys raudo- 

galimybę prisirinkti nuosius Vengrijoje tr kitur.kia 
pritinkamą kiekvienam vei
dui ir reikalui.

Bet kaimyniško biznie
riaus darbininkas buvo ki-

Tarpe naujausių 'yra da- ^°luos nuomones. Jis sake, 
rytos -iš kudloto audinio, \ kas^ tuos vengi us r, 
panašaus kailiams. Tarpe 
brangesniųjų yra pagamin
tų ir iš tikrųjų kailių.

joje, mums rodosi, pamiršta, kad jie svaidosi plytomis, 
patys sėdėdami stikliniame name!

Šitaip darant, pastovios taikos pasauly nesusilauk
sime.

• “mo
kys? Gal jus, kurie iš ofiso 
neišėjote praėjusiame ka
re? Mūsų vaikams tektų 
tą purvą bristi, vargą varg
ti ir kraują lieti. Mano vai
kas buvo Korėjoje. O ką jis 
iš to turi? Nušaldė kojas, 
dr niekas juo nesirūpina,

kratų kandidato' j preziden
tą Adlai Stevensono pareiš
kimą, kad jis tiki, jog draf- 
tą galima pakeisti gerai 
apmokamais savanoriais. 
Taipgi jiems patinka, kad 
Stevensonas kalba už su
stabdymą H-bombos bandy
mų.

Iš šių darbininkų neofi
cialių diskusijų išsinešiau 
įspūdį, kad darbininkai ne
patenkinti bombų bandy
mais, draftu ir taksavimu 
karo rengimui. Jei senti
mentas tarp darbininkų bū
tų visur panašus, kaip tas 
mano girdėtasis, tai lapkri
čio 6 dieną Stevensonas tu
rėtų išeiti laimėtųjų šių 
įdomių ir svarbių preziden
tinių rinkimų.

^**^>003 34-48

Lif
Pattern 9003: Women’s Sizes 34. 

36. 38. 40. 42. 44. 46, 48. Size 36 
juniper requires 2% yards 54-incb 
fabric; blouse, 2 yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centais)/ 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 11042 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Spalio (Oct.) 31, 1956



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

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

MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Senis sėdėjo pritrenktas, nuleidęs gal

vą, sugėdintas, nebežinodamas nei ką 
jam sakyti, nei kaip pasielgti. Macke
vičius vis dar supykęs, susiraukęs, pa
sišiaušęs kaip vanagas žingsniavo iš 
kampo į kampą, net batų aulai švytravo 
pro skvernus, o pakaustyti užkulniai 
dusliai dunksnojo į molinę, plūktą aslą. 
Pagaliau jis atlyžo, nubraukė nuo kak
tos plaukų pluoštą, atsisėdo greta Ke- 
dulio ir prabilo ramiu balsu:

—Klausyk, Keduli, kam mums pyktis? 
Tu esi kaimietis, mano tėvas taip pat 
kaimietis. Aš esu kunigas, bet, tikėk 
manim, tik dėl to, kad galėčiau būti su 
jumis, kaimiečiais-baudžiauninkais, kad 

.galėčiau geriau pažinti jūsų gyvenimą, 
’jūsų vargus ir skriaudas, ir kad galėčiau 
jus ginti nuo ponų ir valdžios priespau
dos. Man pačiam nedaug ko reikia. Tu
riu pastogę, esu pavalgęs ir apsirengęs. 
Sau aš nieko daugiau nenoriu. Bet Lie
tuvos žmonės kenčia nežmonišką prie
spaudą, yra gyvulių vietoje laikomi. Aš 
kalbu, mokau, kad žmonės šitai supras
tų, kad jie bent panorėtų kitaip gyventi. 
Aš labai džiaugiuosi, jei tokių žmonių 
atsiranda. Štai jūsų kaime atsirado Bal
siai—^Steponas ir Petras. Steponas ki
tur dirba, Petras čia. Paliepiuose atsi
rado Pranaitis. Juos paseka kiti. Ir ta
vo paties vaikai jau daug ką supranta. 
Jau jie norėtų geriau, šviesiau gyventi. 
O kai atsiranda daugiau tokių, kurie no
ri, tai ima galvoti, kaip padaryti, kad 

A)ūtų geriau—ir pagaliau ima veikti, kad 
oūtų geriau. O tu sumanei juos poli
cijai atiduoti! Keduli, tu, kurio visas 
gyvenimas buvo viena, ištisa neišbren
damų vargų, skausmų, ašarų klampynė! 
Kam du dirbai? Ponui, ispravnikui, 
žandarui. Pažiūrėk, kaip jie gyvena ir 
kaip tu...

Ilgai dar taip kalbėjo Mackevičius, o 
visi Keduliai klausė. Jaunieji ryte rijo 
tuos žodžius, žaižaruojančiomis akimis, 
įraudusiais veidais. Jonas pusiau gulė
tomis, alkūne pasirėmęs, nė skausmo ne
bejausdamas. O seniai klausė priblokšti, 
nustebę, suglumę. Visą jų galvoseną, vi-

* są gyvenimo supratimą tas kunigas ver- 
'fe aukštyn kojomis, maišė, niekino. Kam 
kitam netikėtų, šalin varyti; su tokiomis 
kalbomis. Bet čia kunigas — dievo tar
nas, ėjęs aukštus mokslus! Senei Kedu- 
lienei bent ta paguoda, kad dabar Ka
trytės, tur būt, nebereiks leisti į dvarą 
pas tą Judą. Bet senis Kedulis jokios 
paguodos neberanda. Ir kai kunigas, 
baigęs savo pamokslą, pagaliau paklau
sė: “Tai kaip galvoji, Keduli?”—jis abe
jingai mostelėjo ranka ir nupuolusiu 
balsu prašneko:

—Ką jau čia ir begalvosi... Pasenau 
ir nebesuprantu, kas čia darosi .. Ži
nokitės... Neilgos jau mano dienos... 
Kai numirsiu, palaidok, kunige, švęstoj 
vietoj. Ne šuva esu...

Net sugraudino Mackevičiii tokis 
staigus senio nuolaidumas.

—Dar pagyvensime, tėvai, — ramino 
. jį, bičiuliškai uždėjęs ranką ant peties. 
7 — Sulauksime geresnių dienų. Sakau aš 

jums, bus sukilimas, šiemet gal ne, bet 
po metų—tikrai. Sukils Lenkija, o grei
čiausiai ir visos Rusijos valsčionys. Jau 
ir dabar ten prasidėjo maištai. Bau
džiauninkai kyla prieš ponus ir prieš 
valdžią. Kai tik ateis ta diena, stosime 
visi. Ir aš stosiu. O kai iškovosime lais
vę, gausite žemės be jokių išpirkimų. 
Dirbsite sau savo žemę. Gal pasilies 
daug kraujo, gal daug kas galvas pagul- 
dysime, bet laisvę ir žemę iškovosime. 
Sakau aš jums, kad taip bus!

Mackevičius sako—reiktų tikėti. Jau
nieji tiki, bet seniai tik kinknoja galvo
mis. Ak, kaip visa tai neįmanoma, to
lima ir net baisu!

Atsisveikinęs Kedulius, Mackevičius 
nuvyko atlankyti Daubaro. Ligonis nak
tį buvo praleidęs neramiai. Kamavo 
skausmai šone, karštis, troškulys. Gu
lėjo senis sunkiai kvėpuodamas, ’ užsi- 

^merkęs, įdubusiais veidais, išdžiūvusio-
* mis lūpomis. Duktė Petrė ir žentas, ne

atsitraukdami slaugė ligonį. Bet nieko 
kito negalėjo jam pasiūlyti, kaip vien 
vandens gurkšnį, čia pat asloje žaidė 
ketverių meti) berniukas — ligonio vai
kutis. Kitas suposi ant karties pakabin
tame lopšy.

Mackevičiui prakalbėjus, ligonis at
merkė akis, kunigą pažino ir, tarsi, net 
nudžiugo.

—Mirsiu, kunige, — prašneko sukaup
damas jėgas. — Nebijau mirti. Pagy
venau nemaža. Daug vargo patyriau. 
Norėčiau tik žinoti, ar po manim bus 
vaikams lengviau gyventi.

—Bus lengviau, tėvai, — ramino jį 
Mackevičius, kartodamas tai, ką jau ne 
vieną sykį buvo kalbėjęs. — Mes, liku
sieji, dirbsime ir kovosime. Sukilsime 
prieš ponus ir ciesorių. Po dvejų-trejų 
metų bus kitaip. Žmonės gaus žemės. 
Niekas jų į baudžiavas nevarys, niekas 
neplaks. Tavo ainiai gyvens kitaip, tė
vai.

Guodė jį Mackevičius kaip mažą vai
ką, piešdamas jam šviesų ateities gy
venimo paveikslą. Nušvitęs klausė senis 
jo žodžių. Apmiršęs savo skausmą, su 
meile žiūrėjo į mažuosius vaikučius, tar
si gėrėdamasis būsimų kartų laime.

Žentas Miknius susikaupęs sekė, ką 
kalba tas nepaprastas kunigas. Ne toks 
jis, kaip daugelis kitų. Petrė, žiūrėda
ma į tėvą, tyliai braukė ašarą. Ar ne 
tyčia taip kalbėdamas kunigas guodžia 
tėvą? Net ir mažasis Igniukas, atšlijęs 
į motinos kelius, išplėtęs akytes žiūrėjo 
į tą juodą, be paliovos šnekantį žmogų.

Staiga kieme po langais nudundėjo 
žingsniai, ir du dragūnai įėjo į pirkią. 
Jiems skirta čia apsigyventi. Jiems ir jų 
arkliams gaspadorius turi duoti visą iš
laikymą.

Pamatę Mackevičių, kareiviai ima ka
mantinėti :

,—Kas?.. Iš kur?.. Ko jis čia?. Li
gonio lankyti? O ligonis kas toks?.. 
Vakar nuplaktas miatežnikas?..

Mackevičius, patenkinęs jų smalsumą, 
pasiūlė tabako ir ėmė šnekėti ramiai, pa
prastai, bičiuliškai: kas jie patys, iš1 kur, 
ar seniai jau tarnauja? Ir jie valstiečių 
vaikai. Iš Ukrainos? Gražus kraštas! 
Mackevičius jį pažįstąs. Kijeve buvęs, 
mokęsis. O Ukrainos liaudis taip pat la
bai nuskurdusi. Dvarininkai ją spau
džia. Visas darbas ir uždarbis jiems 
tenka. Dragūnai įsišneka. Prisiminti 
gimtinę jiems malonu su žmogum, ku
ris ją pažįsta, ja domisi. Dabar ir ši 
pirkia jiems ima atrodyti ne tokia jau 
niūri, surūkus,—ir šie žmonės ne tokie 
jau tolimi, svetimi. Štai tas. žilas senis" 
ligonis,—kaip jis primena vienam jo tė
vą, tokį pat aukštą, žilą senį! O šitas 
ketverių metų vaikiukas! Į jį žiūrėda
mas, kitas dragūnas gyvai prisimena sa
vo brolių sūnų. Dabar jau jis, žinoma, 
žymiai augesnis už šitą. Jau ketveri 
metai, kaip jis jo nematė!

Dragūnas moja pirštu mažąjį Igniu- 
ką. Jis norėtų jį pakalbinti, paglostyti. 
Bet Igniukas su nepasitikėjimu, susi
raukęs, iš paniūrų Žiūri į kareivį ir sti
priau glaudžiasi prie motinos kelių.

—Visi mūs bijosi,—karčiai sako dra
gūnas, — ir dideli, ir maži. Žiūri į mus 
kaip į žvėris. Eskadrone, rikiuotėj, ko
mandoj mes tikrai kaip žvėrys. Mušk, 
kapok, tremk! Ak, ką padaro iš žmo
gaus feldfebelio kumšti^, unterio lazda! 
Besielį įrankį, nagaiką valdžios rankose. 
O juk ir mes esame žmonės! Sakyk, ku
nige, kaip pasilikti žmogum visados, net 
ir eskadrone?

Mackevičius ramiai, geromis akimis 
žiūri į dragūną.

—O tu nepamiršk, kad esi liaudies 
vaikas. Nenutrauk savo širdy ryšio su 
liaudim.' Liaudis, brolau, visų kraštų ir 
visų tautų yra visados vieųa ir ta pati. 
Liaudies žmonės visur vieni kitiems yrą 
broliai. Broliai vieni kitų nekankins, 
neplaks. Ką tau bloga padarė šito kai
mo žmonės? Šitas senis ir dešimtys kitų 
nuplaktųjų?! Nieko. Nei Ukrainos, nei 
Rusijos liaudžiai jie taip pat nieko blogo 
nepadarė. Už ką juos plakė? Kad pa
sipriešino ponui. Dėl ko pasipriešino? 
Kad ponas padarė jiems gyvenimą ne
bepakenčiamą, nebepakeliamą. Ir štai 
jus, dragūnus, kareivius, liaudies vaikus, 
atvarė tuos žmones plakti, bausti. Jūs 
pamiršote, kad esate liaudies vaikai, pa
sidarėte pono įnagiu, nagaika, pasida
rėte nebe žmonėmis. O šio krašto liau
dies vaikai, sugaudyti į rekrutus, gal 
tuo pačiu metu plaka jūsų krašto žmo
nes. Tai štai kaip yra, brolau. Liūdna, 
ar ne tiesa?

(Bus daugiau)

alaus

Merchants
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sisteųgkime gauti naujų skai
tytojų (gera proga užrašyti 
savo giminėms ar pažįsta
miems į Lietuvą), kooperuo
kime be atidėliojimo atsinau
jindami savo prenumeratas ir 
sulyg savo išgalės, paaukoki
me tolimesniam laikraščio iš
silaikymui.

To tikisi Liaudies Balsas, to 
tikisi ir jūsų korespondentas!
Serga

Ignas Skilias vėl sunkiai su
sirgo ir randasi ligoninėje. 
Taipgi susirgęs Lietuvių Vy
tauto klubo vice-pirmininkas 
Vincas Naujokas, kuris irgi 
randasi ligoninėje. Deja, ne
teko patirti kaip vieno, taip 
kito, kokioje ligoninėje juodu 
randasi.

228,197 darb. padengia 
darbo sutartys

Kvebeko Darbo Santykių 
Komisijos duomenimis šiuo 
laiku Kvebeko provincijoje, 
įvairiose industrijose, veikia 
1,579-ios kolektyvės darbo su
tartys, kurios apima 228,197 
darbininkus. Nors tai, žino
ma, dar nėra labai didelis 
skaičius organizuotų darbinin
kų, bet iš antros pusės, atsi
žvelgiant į Kvebeko province 
jos sąlygas, yra labai gerai. 
Reikia atsiminti, kad, pavyz
džiui, prieš dešimt ar vienuo
lika metų; šioje provincijoje 
teveikė tik 654 kolektyvės 
darbo sutartys ir jos teapėmė 
vos 91,572 darbininkus. Vadi
nasi, pažanga padaryta dide
lė! '
Autobusai važines Pine Avė.

Montrealo Transportacifos 
( Komisija pranešė, kad prade
dant lapkričio 4-a d., autobu
sai pradės nuolatos važinėti 
ant Pine Avė. tarp St. Den
nis ir Atwater terminus, kelio 
numeris duotas 144. Tai bus 
didelis palengvinimas, apart 
bendros važiuotes, tiems, ku
riems reikia pasiekti Royal 
Victoria ligoninę ir* ypatingai, 
Montreal General ligoninę? 
nes lig šiol šias dvi ligonines 
pasiekti buvo gana sunku, iš
lipus nuo autobuso, reikėjo 
pėsčiam dar toli
QLC gal perims 
pardavinėjimą

“Retail Food
Association of Quebec” admi
nistratorius, Mr. C. A. Majeau 
pranešė, kad eina stiprūs 
gandai ir, jis sako, yra tam 
pamato tikėti, kad Quebec Li
quor Commission planuoja pa
imti alaus pardavinėjimą 
(kaip ir degtinės) į savo ran
kas. Kas reikštų, kad visos 
gi’osernės, kurios lig šiol 'par
davinėjo alų, nustos leidimų 
ir, žinoma, teisės pardavinėti 
alų. Tai būtų didelis ekono
minis smūgis grosernių versli
ninkams, jų tarpe, ne mažai 
nukentėtų ir lietuvių biznie
rių.
Kodėl “N.L.” apart kolionių, 
nepasako ir tiesos?

Tūlas F. Žalys, spalio 17-ą 
dieną, “Nepriklausomos Lietu
vos’’ laidoje skundžiasi, kad 
jis siuntęs motinai siuntinį į 
Lietuvą ir jį “Rusijos valdžia 
labai apiplėšusi su muitu”. Su
mokėjęs $55.50. Redakcija 
duodama jam atsakymą, vie
toje atsakyti — kuri neabejo
tinai gerai £ino — kaip iš tik
rųjų yra su tais muitais, pri
verčia tam žmogui dar dau
giau ant galvos prakeiksmų, 
kurių jau ir jis pats nemažai 
turi, ir viskas baigta.
Kaip daugelis, taip ir “N.L.” 

redakcija žino, kad kurie 
siųsdami, pavyzdžiui, čia iš 
Montrealo sumokėjo po $50 
ir daugiau už siuntinį, tai mo
kėjo ne “Rusijos” valdžiai 
muitą, o privatiški persiunti- 

, mo siuntinio biznieriai apiplė
šė žmones, štai koresponden
tas turi po ranka dviejų siun
tinių pakvitavimus, kurie bu
vo pasiųsti per “Montreal 
Overseas Parcels Service”, iė 
už vieną siuntinį užmokėta 
muito $9.65, liž kitą

Miami, Fla.
Journeymen International 

barberių unijos lokalas 523 
atlaikė kelius susirinkimus. 
Prieita išvados, kad pragyve
nimo produktam kainos kyla, 
o ir kitokie reikmenys nekrin
ta, bet brangsta. Tai nutar
ta, kad nuo lapkričio pirmos 
už plaukų apkirpimą bus ima
ma $1.50 vietoje $1.25. Apart 
unijos, barberius kontroliuoja 
valstijos įstatymai. Kožnas
barberis kartą į metus turi
patikrinti savo kraują—“W$- 
šerman test”. Ir krūtinę nu
traukt X-ray. Barberio sveika
ta turi būti tvarkoje. Barbers 
Sanitary Commission of Talla
hassee,. Florida, siuntinėja per 
visą valstiją inspektorius, ku
rie patikrina balrberšapių šva
rą ir sterelizaciją įrankių. At
radus netvarką, barberšapės'

savininkas pakliūva į didelį 
nemalonumą. Kožnas barbe
rys, gaudamas barberišką di
plomą (leidimą barberiaųt), 
yra patikrintas penkių valsti
jos inspektorių kas liečia 
plaukų kirpimą ir barzdų sku- 
tiną. Kožnas barberys per 
valstijos inspektorius yra su
pažindintas su veido ir galvos 
ligomis, ir kaip nuo jų reikia 
saugotis.

Barberys yra toks pat ama
tininkas kaip ir kiti amatinin
kai. Lyginti barberį prie dak
taro yra žioplas argumentas. 
Man valstijos inspektorius pa
aiškino, kad per visą Ameri
kos šalį veikia barberiams pa
našūs įstatymai, tiktai vienur 
švelnesni, o kitur dar griež
tesni. Barberšapės, nepriklau
sančios prie unijų, kerpa 
plaukus už pigesnę kainą. Pa
vyzdžiui, Detroit, Mich., pen
ki skersgatviai nuo centro 
miesto, ant Michigan Ave., 
kerpa plaukus už 60 centų ir 
aukščiau. Tas pats ir kituose 
visuose miestuose. O tai todėl, 
kad tarpe barberių nėra tik
ros vienybės.

O kas liečia darbininką su 
didele šeima vaikų, tai tėvas, 
nusipirkęs mašinką, gali visus 
aptarnauti, ir 
neprotestuos, 
są aš laikiau 
toją, bet jo
klausimu nevertas nei cento. 
O kas liečia jo bendradarbį, 
kuris visą svietą mokina lie
tuviškos gramatikos pats jos 
nemokėdamas, argi apsimo
kėtų ką jam sakyt.

Miamės mieste mes turime 
dvi lietuviškas barberšapės, 
brooklynietį, Charles Degutį 
ir eastonietį, Charles Barber 
Shop — 654 N. E. 125 St., 
N'. Miami.

Vincas Kanapė

koresponden* 
pasakyta taip:

Lewiston-Auburn, Me.
KLAIDA

Paskutinėje 
cijoje buvo
šimeklienė paliko 3 sūnus Le
wistone. Turėjo būti: John 
A. ir Frank gyvena New Yor
ke.

Atsiprašau ir klaidą patai
sau. t

, Beje, Rudokienė buvo nu
vežta ligonbutin koją gydyti. 
Po 
.su

operacijos parvyko namo 
viena koja . ..

P. Petrov

Jei Tamsta dar neprenume
ruoji dienraštį Laisvę, tai tuo
jau užsisakykite. J is kasdie
ną atneš jums i namus svar
biausias žinias iš viso pasau
lio.

prieš tai niekas 
Draugą Pregre- 
už rimtą rašy- 
raštas barberių

■
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AFL-CIO President George Meany 
has \yritten a Memo to women 
voters urging every woman mem
ber, and wife, . widow, sister and 
daughter of AFL-CIO members to 
help in the effort to “elect good 
candidates who will give us good 
laws.” Printed in two colors, the 
leaflet may be ordered free of 
charge from the Committee on Po
litical Education, 815 16th St., 
N. W., Washington 6, D. C.

Dienraščio Laisves Metinis

KONCERTAS
Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadi enj, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV
LIBERTY AUDITORIUM

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

Ištisa Koncerto Programa
AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER

• . . / .•

Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

Balso

- $8.99 
ir po 4pie virš $20 už visokį' 
aptarnavimą, kas ir, žiųoma, 
nemažai, bet tai ne $55.50 ir 
ne muito!

Kodėl “N.L.” redukcija ne
painformuoja . bęnt jau savo 
skaitytojų teisingai? 

»
J “L. B.” skaitytojus

Gerbiami Liaudies
skaitytojai, simpatikai-kės ir 
rėmėjai! Kaip jau jūs žinote, 
su lapkričio mėnesio i-a die
na prasidėjo didžioji mūsų vi
sų darbymetė — Liaudies Bal
so vajus gavimui naujų skai
tytojų, atnaujinimui senų ir 
sukėlimui dėl laikraščio finan
sinės paramos. Mes Montrea- 
lo ir apylinkės, pažangą ir 
progresą mylinti, lietuviai, vi
suomet parodėme saVo ląik-, 
raščiui patrijotizmą, parodikL 
me taip lygiai Ir šiemet. Pa*

SUZANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taip ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininkė koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

LEONAS JONIKAS, BARITONAS
Savo balsu ir išsilavinimu kaip solistas yra įsigijęs gražios karjeros ne 

tik tarp lietuvių, bet ir tarp amerikonų. Girdėsime jį‘ šiame koncerte.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ
Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 

kurie savo akrobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą.

Žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jęrry Mikužis puikaus talento dainininkė-solistė, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininkė, dainuos duetus su Mikužyte. O Daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms.

LabaL žema. įžmiga,. tik. asmeniui,—naudokitės.pmga!

a
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Kaimo mokytoja, Elena 
Vaitkevičiene

Nedidelėje klasėje lygiomis ( Ilgais rudens, žiemos vaka
rėmis sustatyti suolai. Juose rais, kada jaunimas susirenka 
po du sėdintieji vaikai su ne- klube - skaitykloje, jų tarpe 
paprastu susidomėjimu seka ’ mokytojai nesunku tai ar ki- 
kiekvieną mokytojos žingsnį, ytai rolei atrasti reikiamus ar- 
kiekvieną jos judesį.

Mokytoja Elena Vaitkevi
čienė, nors ir nemažos metų , , . .... 
naštos slegiama, judri, links-1 J'ac,a 11 ‘ < u c 
ma. šiandien ji daug įdomaus I 
papasakos savo auklėtiniams. 
Daug naujo sužinos mokiniai.

—O kur Jonukas?—moky
tojos žvilgsnis sustoja ties tuš
čia vieta suole.

—Serga, jis neateis,— kaž
kas atsiliepė.

Daugiau mokytoja neklausi
nėja vaikų. Jonas Labatme- 
dis jau ne pirmi metai moko
si pas ją. Daug pastangų ji 
padėjo, kad vaikas galėtų 
mokytis. Pernai, kai Labat- 
medis susirgęs nelankė moky
klos, ji pati eidavo pas ber
niuką į namus, padėdavo jam 
ruoštis, neatsilikti nuo drau
gų ... Mokytoja žinojo, jog 
ir šiemet jai teks pas Labat- 
medį pavaikščioti, ir to ji ne
bijojo. Tačiau vaikui reika
lingas rimtas gydymas, jį rei- 

" kia paguldyti į ligoninę, o 
apie tai nenori ir girdėti ber
niuko motina.

—šiandien pat teks dar su 
ja pasikalbėti, — nusprendė 
Vaitkevičienė, pradėdama pa
moką.

Elena Vaitkevičienė Tarvy
dų pradžios mokykloje dirba 
jau keletą metų. Čia bemoky- 
tojaudama ji pati mokėsi 
Klaipėdos mokytojų seminari
jos neakivaizdiniame skyriu
je, kurį baigė 1951-ais me
tais.

Ir dabar metai po metų vi
sas geriausias proto ir sielos 
jėgas Vaitkevičienė atiduoda

> savo mokiniams. Ji moko juos 
ne tik raides pažinti, grama
tikos, aritmetikos, bet ir rim
tai, sąžiningai dirbti, auklėja 
tikrus tarybinius piliečius.

Prie mokyklos yra mičiuri- 
ninkų daržas, kuriame kiek
vienas mokinys turi savo lysvę i 
ir augina įvairiausių daržovių. 
Mokyklos medelyne auga de
vyniasdešimt obelaičių, paso
dintų mokinių. Jie rinko obuo
lių sėklas, sėjo jas ir dabar 
nuolatos' prižiūri, 1.......... .....* *■ > 
liai gražiai augtų.

Darbu mokykloje neapsiri
boja kaimo mokytojos veikla.' sias ir mokausi dešimtoje 
Elena Vaitkevičienė — ne tik . klasėje. Tiesa, 
mokytoja, bet ir aktyvi vi-1 siSpyrui vykdo tėvo valią— 
suomeninmkė^ geriausias^ Uos-moko mus sirgdama.

1......  ‘.... '.......... ' '..... Mes turime 60 arų že
mės. Pasisodiname bulvių,

i pasisėjame rugių ir miežių.
Pernai gavome už darba- 

__________________  spaudos dieni P° šešis šimtus gra- 
platinime. Bet štai, kartą, kai niu grūdų.
Vaitkevičienė platindama! Dažnai iš Šiaulių atva

žiuoja jūsų brolis Povilas. 
Tada abu skaniai pasikal
bame apie savas kūrybas. 
Jis turi nuosavą namą, dir
ba muziejuje. Žinoma, pra
žilęs ir nusenęs.

Jūsų mylimoji motina dar

I tįstus, režisuoti nors ir sun- 
i kesnį veikalą. Bet dabar, ka- 
! da laukuose dar darbymetė, 

• skaityklą ne 
j kiekvieną vakarą susirenka 
apylinkės gyventojai — dar
bas žymiai sunkesnis. Ir todėl 
darbymečių metu ruošiami 
lengvesni, mažiau artistų reį- 
kalaują dalykėliai. Dabar čia 
repetuojama pjesė “Savinin
kėliai”.

Ir visuomet, kai po pastaty
to veikalo, paskaitytos pa
skaitos ar susirinkimo per mo
kyklos salę nuaidi nuoširdūs 
plojimai, 
jog darbas nebuvo veltui įdė
tas. Paskaito, naujas veika
las praplečia suaugusių akira
tį, taip, kaip ir gerai atlikta 
pamoka palieka neišdildomą 
įspūdį mažiesiems.

R. Čepulienė 
Šilutės rajonas

s

N.Y. žydij pažangiesiai I Tegul tarybiniai stebėtojai 
kreipėsi i Bulganina wLstn i nieiiiu^ vuLiii'iuvyksta į pietines valstijas

Grupė pažangių New Yor
ko žydų veikėjų atsikreipė at
viru laišku į Tarybų Sąjungos mo (NAACP) sekretorius Roy 
premjerą Bulganiną. Tame 
laiške jie sako, kad po as-

Negru Pažangos susivieniji-

mens kultu ir Berijos politiniu niams 
režimu Tarybų Sąjungoje žy
mia dalimi tapo užgniaužtas 
žydų pažangus kultūrinis vei
kimas. Jie dabar prašo Bul- 
ganino, kad Tarybų Sąjunga 
atviriau iškeltų, kaip tas bu- į 
vo prileista ir kas daroma pa
dėties atitaisymui.

Po atsikroipimu pasirašė 
. L . . “Freiheit” redaktorius Paulmokytoja pajunta,;.. . . v . . T . tli Novickas, rašytojas Louis Ila- 

rapas, poetas Greenas, veikė
jas Zaltzmanas,' unijistė Fan
nie M. Golos ir eilė kitų — iš 
viso 26 asmenys.

Wilkins čia pareiškė spaudai, 
kad jis ragina leisti tarybi- 

stebėtojams aplankyti 
Į ii- pietines valstijas. Kaip tai 
; jau buvo pranešta, trys tary
biniai veikėjai atvyko Ameri
kon, kad stebėti priešrinkimi
nę kampaniją i]- pačius rinki
mus.

Wilkins priminė, kad ste
bėtojams sudarytas maršrutas, 

į kuris aplenkiai “Giliuosius Pie
štus”, tai yra, tokias valstijas 
i kaip Alabama, Mississippi, 
South Carolina ir Georgia, kur 
rasistai stipriausiai įsitvirtinę, 
kur negrai turi mažiausiai ga
limybių balsuoti.

“Jeigu1 tarybiniai svečiai ap
lankytų ir tas valstijas”, sakė

Ignas Ignatavičius, gyvenęs 
Johnson Avė., Brooklyne, mi-

; rė praėjusį šeštadienį. Pašar- 
, • i I V0^as Bieliausko šermeninėje,
Jos trys vaikai sudegė- i60 Grand st I ai<ios tr^ia, . 11 VI . i t,lenb spalio 31-a dieną, ve-smūgis ją parbloškė.. e|teranų kapinėse.

Mrs. Arthur Bryant, negrė 
motina iš South Jamaicos 
Queense, randasi po daktaro 
priežiūra ir artimieji bijo, kad 
ji gali prarasti protą. Praeitą 
savaitgalį ją ištiko baisi nelai
mė, kuri ją taip sukrėtė, kad 
su ja sunku susikalbėti.

Jos vyras Arthur buvo išė
jęs darban — jis dirba nakti-

Wilkins,' “jie susidarytų pil-* 
nesnę nuomonę apie tai, kaip 
demokratija veikia (arba ne
veikia) mūsų šalyje”.

Valstybės departmento pa
reigūnai jau atsakė Wilkinso- 
sui. Jie teigia, kad Wilkins 
kabinėjasi be pamato, nes ta
rybiniai stebėtoji vyks į Ken
tucky, kuri yra pietinė valsti- mis kavos apdirbtuvėje. Jinai 
ja.

“Tai 
Wilkins,
no, kad Kentucky, nors 
line valstija, negrų teisi if 
žynio atžvilgiu nėra tokia 
ga, kaip Alabama arba
sissippi, Georgia arba South 
Carolina. Jie parinko vieną 
ir geresnių pietinių valstijų, 
kad parodyti svečiams kuo go
resnį veidą”.

demagogija”, sake 
“valdžia puikiai ži- 

p ie
va r- 
blo- 
Mis-

Laiškas iš Lietuvos
Jonas Gasiūnas gavo nuo 

savo brolio Antano sūnaus 
sekamą laišką:

Spaliol, 1956 
Mielas Dėde:

Visa mūsų šeima širdin
gai dėkoja už jūsų tą bran
gųjį laiškelį. Turiu prisi
pažintų kad mūsų senutė 
motina net apsiverkė.

Pirmučiausia pranešu 
liūdną žinią: Jūsų brolis 
Antanas, mano mylimas tė
vas, jau miręs 1952 m. spa
lio 19 d. Sirgo neilgai — 
septynias dienas. Tris ope
racijas darė Rokiškio ligo
ninėje: trūko apendicitas, 
tą pačią dieną trūko tulžis. 
Po paskutinės operacijos 
išgyveno vos dvi dienas.

Turiu tiek pasakyti, kad 
mes dabar gyvename toje 

(pačioje vietoje, “šetekšnos” 
; kolūkyje, ir esame visi svei- 

’ ki ir linksmi. Dirba kolų- 
>£> 11 LiClMCll • # • • • • v

kad mede- kyje motina įvairius žemės 
Į ūkio darbus, o mes visi ke- 
; turi mokomės. Aš vyriau-

motina už-
mokytoja, bet ir aktyvi vi-

tadvario tarybinio "ūkio Jonai-, 
čių skyriaus darbininkų drau-! 
gas ir patarėjas. Jos paskai- • 
tų noriai klauso Tarvydų apy
linkės gyventojai. Mokytoja 
aktyviai dalyvauja ir i

spaudą užėjo pas tarybinio 
ūkio darbininką Matijošaitį, 
tas jai išdrožė:

—Ką gi čia jūs, mokytoja, 
vargstate. Laikraščius išrašo
te, o mes jų vistiek negau
name.

Pasirodė, jog tarybinio ūkio
vadovai neišskiria laiškininko, gyva- Vasarą vaikščiodavo 

atėjusi i Juknai- ji P° orą ir kvėpuodavo

išdalindavo
Mokyto-
Tarvydų

, ir kvėpuodavo 
skanų gelių aromatą, o da
bar, orams atšalus, dau
giausia būna kambaryje.

Jūsų brolis Pranas ir se
sutė Anelė gyvena kolūky
je, taip pat sveiki ir links
mi.

Visi linkime ilgiausių me
tų. Nekantriai laukiame 
nuo jūsų atsakymo.

Jūsų sūnėnas
Vytautas Gasiūinas

Velionis buvo pirmojo pa-' 
saulinio karo veteranas. Dir
bo pas kriaučius, preseriu. 
Priklausė Amalgameitų rūb- 
siuvių unijoje. Gyveno pavie
niu.

TAKSIŲ OPERUOTOJAMS 
NAUJIENA

ir spauda, 
čius, kartais po savaitę, dvi 

‘praguli, kol kas nors parneša 
j tarybinio ūkio skyrių, o kita 
tiek pragulėjusi tenai, paten
ka pas skaitytoją.

—Gausite, gausite laikraš
čius, — užtikrino mokytoja 
Matijošaitį ir paskui kasdieną 
su dviračiu važiuodavo į Juk
naičius parvežti spaudos, ku
rią per vaikus 
prenumeratoriams, 
jos rūpesčių dėka
apylinkės gyventojai ilgą lai
ką reguliariai gaudavo spau
dą, bet kiek gi mokytoja ga
li dirbti už laiškanešį?

Daug jėgų ir energijos mo
kytoja padeda organizuojant 
apylinkėje kultūrinį gyveni
mą. Klube - skaitykloje, ku
rios vedėja dirba jauna mer
gina Omelytė, dažnai būna 
saviveiklos ratelio pasirody
mai.

—Jei ne mokytoja, būtų la- 
bai sunku dirbti, — pasakoja 
skaityklos vedėja.

IR ČIA ŠMUGELIS
Gen. Condon yra mūsų 

miesto civilinės apgynos "di
rektorius. Jo raštinė randasi 
name, kuris priklausė jam. 
Pasirodo, jog generolo žmo
na buvo į namą įdėjus $10,- 
000, ir kai miestas jį perėmė, 
jai pelno buvo $7,900. Be 
to, gen. Condon gauna į me
tus $12,500 algos. Pradėtas 
tyrinėjimas, 
lio.

Širdinga padėka
Praėjusi vasara ir pradžia 

rudens, man buvo didelio 
susirūpinimo ir kančių laiko
tarpis. Prisiėjo pergyventi 
sunkią operaciją; ligoninėje 
išbuvau 23-ris dienas ir na
muose gydžiausi keletą savai
čių. Nors dar ir dabar esu po 
gydytojo priežiūra, bet duo
dasi suprasti, kad liga bus nu
galėta.

Būnant nelaimių 
tačiau pasirodė, 
draugų-ių, kurie 
esančią suramino,
atlankyti, kiti laiškais išreiš
kė savo simpatiją. Gauta už
uojautos laiškai ir iš tolimos 
Floridos nuo E. Vitartienės ir 
nuo Mųreikų šeimos iš Conn, 
valstijos.

Tad leiskite man nors per 
dienraštį Laisvę ' išreikšti pa
dėką. i

“Tegu mūsų Aidas aidi dar
ilgus ilgus metus”

jautėsi nerami ir išėjo pasi
vaikščioti, palikdama miega
majame kambaryje rūsyje sa
vo tris vaikučius, 5, 7, ir 9 
metų sūnelius. Kuomet ji grį
žo, ji rado gaisrininkus prie 
namo. Buvo kilęs gaisras, ku-Į 
ris buvo greit užgesintas. 
rūsyje viskas sudegė”, jai ra
minančiai sakė kaimynai ir 
gaisrininkai.

Jie nežinojo, kad rūsyje 
miegojo jos vaikai. Kuomet 
Mrs. Bryant isteriškai metėsi 
rūsin, ji rado savo vaikus— 
apdegintus taip, kad jų nei 
pažinti negalėjo.

Miesto policijos komisijo- 
merius Kennedy įvedė naujus 
patvarkymus dėl taksių vai
ruotojų. Iki šiol jie neturėjo 
teisės atsisakyti imti kostu- 
merį, nepaisant kuriuo lai
ku. Nuo dabar jie, pabai
gę dienos darbą ir važiuodaJ 

Imi į garadžių, galės pasakyti' 
j kostumeriui: “Susirask kitą, 

v 1 aš nieko nevežu”. Tiktai vai- 
i ruotojas turės ant savo maši
nos turėti užrašą: “Off duty”.

sūkuryje, 
kad turėta 

nelaimėje 
Vieni atėjo

Alice Tamm

i (Tąsa)
Ketvirtuoju programos 

punktu vėl estradoje pamato
me Aido Chorą. ' Prie piano 
ir vėl mūsų; gabusis muzikas 
Pranas Balevičius. šis punk
tas buvo pilnas įvairumų ir 
staigmenų. Nepaprastai gra
žiai viskas suruošta. Pirmiau
sia visas choras užtraukia 
“Mes padainuosim” ir “Kada 
noriu verkiu”. Perstatoma so
lo padainuoti Elena Brazaus
kienė. Ji dainuoja įspūdingai, 
jausmingai. Gabi dainininkė, 
maloni, graži moteriukė. Vi
sur ji tinka, kaip žmohės sa
ko: “ir prie svečio ir prie pe
čio”. Ypatingai man patiko 
“Oi mama, mama”. Vėl dai
nuoja choras “Saulutė tekė
jo”. Prie akompanavimo pri
sideda mūsų labai gerbiama 

i ir . mylima grakščioji Betty 
Sanders su gitarų. Nežinau, 
kas benorėtų ką nors smages
nio ir linksmesnio išgirsti. Iš
eina senas aidintis ir dažnus 

parengimuose svečias
Juozas Aleksaitis. Jis griežia

Dainoje apie mainierius 
choro vedėjas dainuoja 
“Keep your hand on the dol
lar, and your eyes on the 
scale”, tartum būtumei tarpe 
mainierių ir su jais dalintu- 
meis jų kova už geresnę, švie
sesnę ateitį. Tiek beturiu pri
dėti' Garbė ukrainiečiams! 
Visi mes norėsime juos dar ir 
dar išgirsti! Beje, ir ukrainie
čiai
kostiumuose.

kad . mūsų

New Yorko 
spaudoje

“Herald-Tribune
kitos kairios grupės ateina ko
munistų pagalbon kaip tik šiuo ' smuiku. Geras paįvairinimas, 
metu, kuomet patys komu-1 Tiesa, 
nistai yra labai susilpnėję. Tai: Ralas, 
“Tribune” turi omenyje viso-1 
kius debatus ir forumus, l.„ 
riuose socialistai, trockistai ir 
kai kurie nepriklausomi pa
žangiečiai debatuoja su komu
nistais.

Juozas nėra profesio- 
todėl smuikas kartais 

į “nenori jo klausyti”. Bet ge- 
ku_ rai, bet puiku, kad mūsų Juo

zas prisidėjo prie programos 
paįvairinimo. Ir vėl choras. 
Šį sykį duoda mums naują 
dainą “Geltieji lineliai”. Kaip 
linelius sėja ir rauna gražiai 
mums pavaizdavo smarkiais 

i balsais ir judesiais Amelia 
nors ir atakuojant Į Burba, Nellie Ventienė, Vera 

, visvien yra 1 Bunkienė, Jonas Grybas, Vin-

“Herald - Tribune” mano 
kad dalyvavimas tokiuose d e 
batuose, j 
juose komunistus, 
pagalba jiems, nes jiems pri- \ Cas Kazlauskas ir Jonas Juš 
duoda “respektingumo’’ ir de
da pamatus bendram kairie- 
čių frontui.

ka. O gal dar įspūdingiau iš
ėjo “žilvitis”, kuomet grupė 
moterų chorisčių gražiai pašo
ko.

“Juo giliau j mišką, tuo 
daugiau medžių”. Taip ir su 

štai pasirodo

Per kelias dienas “Times’ 
diena po dienos spausdino ve 
darnūs straipsnius, kuriuose šiuo koncertu, 
apdainavo “komunizmo sub- ( mums1 jau gerai pažįstama ir
liuškimą” Lenkijoje. Tas | visuomet laukiama Betty San-
didlapis reiškė viltis, kad Len-Įders su gitarų ir nepaprastai 
kijoje bus grįžtama prie va
karietiško režimo, tai’ yra,— 
prie kapitalizmo.
Dabar, kaip matyti, “Times” 

tą viltį prarado, nes apie Len
kiją visai mažai rašo. Visos 
viltys sukauptos ant Vengri
jos. Per keturias dienas pir
mas “Times” editorialas buvo 
vis apie Vengriją. Viltis pa
naši kaip Lenkijos atžvilgiu,— 
kad bus grąžintas kapitaliz
mas.

“Herald Tribune 
eitą savaitgalj 
vį, kuris sakė, 
valdžia krito”, 
tuo antgalviu

dar pra- 
turėjo antgal- 

kad “Nagy 
bet tuoj po 

žinios tekstas
sakė, kad Nagy valdžia “ža
da* nuolaidas sukilėliams”. 
“Kirtusi” Nagy valdžia dvi 
dienps po to antgalvio dar vis 

ieškoma šmuge-į figūravo to paties laikraščio 
žiniose ....

švelniu, maloniu balsu. Sėdėk 
ir klausyk. Salėje didžiausia 
tyla. Po kiekvienos dainelės 
visa auditorija ūžia aplodis
mentais. O kai ji gražini lie
tuviškai užtraukė “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka”, tai nu
mestą adatą salėje būtum gir
dėjęs, o kai pabaigė dainuoti, 
net .pradėjau bijoti, kad audi
torijos stogas nepasikeltų nuo 
aplodismentų. Vienas kitas, 
matau, šluosto ašaras nuo vei
do. Tiktai tikrai didelio talen
to artistė galėjo taip jausmin
gai atlikti šią tokią liūdną 
liaudies dainelę.

O dabar estradoje pasirodo 
visų laukiamas i ‘ 
choras, Frank Ilchuko vado
vybėje. Tai balsai, tai sude
rinimas! Tiesa, jų chorai ne
didelis. Bet jie mūsų publiko
je paliko nęišdildomą atmintį. 
Ypatingai šauniai išėjo jų po- 

|ra senų darbininkiškų dainų.

pats 
solo.

buvo savo tautiškuose

pa-
nu-
nu- 
jie 
ne-

Antru kartu perstatomi Ko- 
lo šokėjai, jugoslavai. Ta 
ti istorija: mes nenorime 
leisti juos nuo estrados ir 
leidome tiktai tada, kada 
pavargo. Tai irgi paliktas
išdildomas įspūdis. Tai irgi 
labai norėtumėme šią šaunią 
gabių, talentingų šokėjų gru
pę dar ir dar matyti mūsų di
džiuose parengimuose.

Bet jau darosi vėlu. Dar iš
eina Aidas. Dar dvi gražios, 
skambios dainos—“Anksti, ly
tą” ir “Tykus buvo vakarėlis”. 
Pirmoje dainoje prie seno lie
tuviško šulinio gražiai paro- 
mansavo A. Kandraška ir He
len Hoffman. Pagaliau uždan
ga nusileidžia ir dar vienas 
iš puikiausių Aido Choro me
tinių koncertų nueina mūsų 
meninės saviveiklos istorijon.

Tik vieno dalyko man labai 
gaila: publikos galėjo 
jo būti dvigubai tiek, 
j u, ar finansiškai šis 
tas Aidui apsimokės, 
negerai 
žmonių, kurie, kiek žinau, 
jokio pasiteisinimo neturėjo 
koncerte nebūti. Didelė jiems 
sarmata. Jie, žinoma, save 
nuskriaudė daugiau, nes juk 
tokią programą išgirsti-maty- 
ti, kokia buvo duota ir atlik
ta šiame koncerte, yra mūsų 
laikais jau retas ir nepapras
tas atsitikimas. Kai kurie mū
sų pažangiečiai baisiai aptin
go ir nesvietiškai sušykštėjo i 
vaje, reikės užsimokėti įžan
gą, doleriu kitu mažiau bus 
karstą nusinešti!

Politinėje padangėje
Ginčas tarp Stevensono ir 

Eisenhowerio apie vandenili
nių bombų sprogdinimus iš na- 
cionalio maštabo persinešė į 
New Yorko. Demokratų sena
tims kandidatas Wagneris 
kritikuoja Javitsą, republiko
nų kandidatą, kam jis ne
smerkia atominiai - hidroge
ninių bandymų.

Wagneris sako, kad jokia 
kita vietovė Amerikoje netu
rėtų būti tiek susirūpinusi šiuo 
pavojum, kiek New Yorko 
didmiestis. Vandenilinė bom
ba, numesta bile kur, gali 
reikšti didžiulę tragediją, bet | 
numesta tokiame žmonių : 
skruzdėlyne kaip New Yorke, 
sudarytų tikrą pragarą, sakė 
Wagneris.

Wagneris sakė,
sas negali išsisukinėti 
vio paėmimo tokiu 
klausimu.

NEPAPRASTAS “SVEČIAS” 
Iš LENKIJOS

Bronx Zoo susilaukė nepa
prasto “svečio” net iš Varšu
vos, Lenkijos sostinės. Iš ten 
tapo atsiųstas didžiulis aliga
torius. Tai esąs retai kur už
tinkamas kinietiškas aligato
rius. Už tą aligatorių Varšu
vos zoologijos daržas iš Ame- 

Į rikos gavo devynias gyvates.

Paštas skelbia, kad rinki- ' 
mų dienoje paštas bus prista
tytas vieną kartą dienoje. Vid^Į 
tinęs pašto įstaigos bus atda
ros tik iki vidudienio.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NURSE

Licensed. Nursing home, floor duty.
11 P. M.-8 A. M. 5 nights.

Good salary
MO. 4-2800

(210-216)

kad Javit- 
iš sto- 

svarbiu

taikospusi muša ant
Spaudoje pradeda tilp- 

daugiau politinių garsi- 
Kai kurie laikraščiai, 

Daily News”, deda 
ir demokratų 

preziden- 
— pusę

ir turė- 
Abejo- 

koncer- 
O tai

Nemačian visos eilės 
kurie,

į

Paskutine gatvekarių diena
Dar iki šiol Brooklyne ant 

Church Ave. operavo gatve- 
kariaiv šiandien jie gyvena 
paskutinę dieną; Po to visam 
Brooklyne nebebus nė vieno 
kursuojančio gatvekario. Vi
sur gatvekarius pavadavo bu- 
sai.

Paieškau Aleksandro ir Kazimie
ro Žebelių, kilusių iš Aukštupių 

ukrainiečių 1 kaimo, Sartininkų yalsč. Seniau
1 " .1 gyveno Chicagoje ir Floridoje. Pra

šau atsiliepti. P. žebelys.
Šilutės rajonas
Žemaitkiemio paštas 
Barvų pradžios m-kla 
LITHUANIA, USSR

(211-212i

Namų darbininkė (abelnam darbųjį- 
Visi įtaisymai. 8:30 A. M.-^:30 P. flip. 
Pirmad., trečiad., ketvirtad., penk- 
tad., pusę dienos šeštad. Nuolatinis 
darbas. Forest Hills. BO. 8-7728.

(210-213)

Cleaning Women. To work 6 
P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA
TIONAL CLEANING CONTRACT^ 
ORS, 9 W. 29th St., N. ¥. C.

(203-209)

HELP WANTED MALE

Abi 
taško, 
ti vis 
irimu,
kaip tai 
republikonų 
garsinimus į vieną 
tinęs kovos puslapį 
pašvenčiant republikonų gar
sinimui, pusę demokratų. Įdo
mu, kad abu garsinimai ban
do įtikinti žmones, kad jų 
partija labiau stoja už taiką.

Republikonų garsinimas, ku
rio didesnę dalį užima Eisen- 
howerio paveikslas, sako, kad 
“Balsas, už Ike yra balsas už 
taiką”. Demokratų garsinimas 
užantgalviuotas “Gyvastis, ku
rią išgelbėsite', ^ali būti jūsų 
paties”. ~ Iliustracija rodo 
griuvėsius po atominio - van
denilinio bombardavimo ir 
prierašas sako: “Tai prieš tą 
įspėja Stevensonas”.

MACHINISTS. Experimental. Ex
perienced Milling & Lathe hands.

Also precision sheet metal man.
ARCS RESEARCH & 

DEVELOPMENT CORP.
2440 Merrick Rd., Bellmore, L. I.

Sunset 5-7486
(210-214)

Superintendent. Pora. 34 šeinM 
namas Williamsburg. 3 rūmų apart’ 
mentas ir alga. Skambinkite pa
prastom dienom. EV. 7-4681.

(207-213)

REIKALAVIMAI

Reikalinga moteriškė butui tvar; 
Ryti. Du, tris kartus per savaitę. 
Maistas* ir geras atlyginimas. 
Kreipkitės pas A. Raudžių, 328 Uni
on Avė., B’klyn, N. Y.

(212-214)

Lėkščių mazgotojai ir prie stalų. 
Reikalingi prie rytinių ir vakarinių 
šiftų. Kreipkitės: Mr. M. Calvano, 
Mayflower Coffee Shop, 540 Hemp
stead Tpke (kamp. Cherry Valley 
Ave.), West Hempstead, L. I.

(207-213)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAB)

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4866

(207-213)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 241172

Business Opportunity

Proga! Scholes Baking, Inc. Įsteig
ta virš 30 m. yra ant pardavimo! 
Pilnai ištaisyta, pilna tavoro. 1^* 

duoda savininkas su nuostoliu. 1
Skambinkite: E V. 4-8802

(210-216)

4 puri. Lahvė (Liberty)Trečiad., Spalio (Oct.) 31, 1956

Terrific Opportunity! All around 
baker. Come in 8 years established 
bakery as partner. Small invest
ment. Call owner. RA. 8-6449.

1 (207-213)




