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KRISLAI
Rūsčiausios dienos. 
Nejaugi bus pradžia? 
Dar vis neaišku.
Unijos narių sukilimas. 
Kunigų suvažiavimas.

Rašo A. Bimba

Vengrijos kabinetas dar 
labiau praplatintas, jau 
rengiami nauji rinkimai

Vėliausios žinios
■i \

Iš viso pasaulio

Izraelio armija jau įsiver
žusi Egipto žemėn.

Šitie žodžiai rašomi antra
dienį. Kai juos skaitysite, gal 
jau daug kas bus pasikeitę.

Visur didžiausias susirūpi
nimas. Antradieni per pietus 
iš Londono pranešė, kad bri
tai ir francūzai davė ultima
tumą : jeigu per dvyliką va
landų nenustos mūšiai tarpe 

* Izraelio ir Egipto, britai ir 
iterhcūzai pasiųs armiją užim
ti Suezo kanalą!

Ar tai tik čia ir nebus šuo 
pakastas?

Maskva sako, kad Izraelis 
nebūtų pradėjęs karo be tam 
tikrų didelių iš lauko jėgų pri
tarimo ir paramos.

Argi britai ir francūzai bū
tų pakurstę Izraelį pradėti ka
rą, kad jie gautų progą už
imti Suezą ?

H
x Viskas galima. Viso pasau

lio interesai reikalauja, kad 
,šis kraujo liejimas būtų kuo 
^greičiausia sulaikytas. Reikia 
Jėti visas pastangas, kad Iz
raelio pradėtas karas neišsi- 
vystytų į pasaulinį konfliktą.

Pavojus didelis. Pavojus vi
siems. Visos žmonijos akys 
nukreiptos į Izraelį ir Egiptą.

žmonės dar ir. štai kaip 
šneka: šita suirutė, šis naujo 
karo pavojus republikonams 

’ yra duona iš dangaus. Dauge
lis piliečių ateinantį antradie
nį, eidami balsuoti, pagalvo
sią: prezidentu reikia palikti 
jau išbandytą generolą.’

Bet kiti piliečiai gali pagal
voti: republikonai privirė
daug košės. Laikas juos iš 
Washingtono paleisti atosto
goms’.’

Lygiai labai neaiški padėtis 
fa Vengrijoje), žnios priešta

raujančios, pranešimai prieš
taraujanti.

Nejaugi ten kontr-voliucija 
bus laimėjus? Kodėl Nagy 
valdžia aiškiai nepasako, kur 
ji stovi, ko ji siekia? Kodėl 
Nagy taip susirūpinęs tarybi- 

l nes armijos vienetų iškrausty- 
mu\ iš Vengrijos?

Visiems šiems klausimams 
prisieina dar palaukti atsaky
mo.

Pagaliau prabilo ir Tito. 
Bet jis aiškiai nepasako, kaip 

7 Jis į šitą padėtį žiūri. Jugo
slavijos atstovas susilaikė nuo 
balsavimo Jungtinių Tautų 

f Saugumo taryboje.
Toks Jugoslavijos elgima

sis dar labiau supainioja pa
dėtį.

Gerai, kad didžiosios plie- 
darbininkų unijos (United 

^Steelworkers of America) ei
liniai nariai subruzdo prieš 

savo vadų sauvaliavimą.
Jie protestuoja prieš pakė

limą narinių duoklių nuo tri
jų iki penkių dolerių per mė- 

, nesį. Jie reikalauja specialės 
konvencijos. Jie turi susiorga
nizavę “Dues Protest Commit
tee”.

Budapeštas. — Vengrijos 
įvykiai vystosi nauja kryp
timi — premjeras Nagy pa
skelbė, kad organizuojamas 
koalicinis penkių partijų 
kabinetas. Tas kabinetas 
būsiąs laikinas ir rengia
masi prie parlamentinių 
rinkimų. Visos partijos, ku
rios buvo legališkos iki 1948 
metų, vėl bus legališkos. Jų 
tarpe randasi Socialdemo
kratų partija, taip vadina
ma “Smulkiųjų savininkų 
partija/’ valstiečiai liaudi
ninkai ir t. t.

Į kabinetą įeinąs Zoltan 
Tildy, buvęs prezidentas ir 
premjeras ir smulkiųjų sa
vininkų partijos žmogus 
kalbėjo per radiją kartu su 
Nagy’u ir Kadaru. Jis sa
kė, kad Vengrija dabar tu
ri “tautinės vienybės val
džią.” Jis ragino visus su
kilėlius, kur jie nęsirastų, 
išeiti viešumon ir prisidėti 
prie tvarkos palaikymo mi
licijos. Į tą miliciją, sakė 
jis, įeina kariuomenės, pa
prastosios policijos, darbi
ninkų ir studentų atstovai.

Darbininkų' partijos se
kretorius Kadaras taipgi 
kalbėjo per radiją. Jis sa
kęs, kad už atsikreipimą į 
tarybines jėgas padėti gin
klais nuraminti neramumus 
atsakingi buvęs komunistų 
sekretorius Gero ir premje
ras Hegedus. Jis sakęs, kad 
tas privedė prie tiek krau
jo praliejimo ir anie bus už 
tą teisti.

Tarybinių jėgų padėtis 
Budapešte dar nevisai aiš
ki. Vieni pranešimai sako, 
kad jie baigia apleisti mies-

Reikia atsiminti, kad šios 
unijos turtas jau siekia dvide
šimt vieną milijoną dolerių, 
kad unijos prezidentas per 
metus gauna penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių algos, o 
ant unijos eilinių narių krau
nama naują duoklių našta.

Bet narių, kova nebus leng
va. Sušaukimui naujos kon
vencijos reikia 700 lokalų pri
tarimo. Viso labo unija turin
ti 2,700 lokalų. Net ir gavus 
tiek lokalų pritarimą, dar 
klausimas, ar su tuo skaity
sis prezidentas McDonaldas.

Spalio 11-ą dieną New Yor
ke įvyko lietuvių kunigų vie
nybės suvažiavimas.

Ar žinote, kuo lietuviškie
ji klebonai buvo labiausia su
sirūpinę? Ogi tuo, kad tar
pe Maskvos ir Vatikano galin
ti įvykti koegzistencija.

Kunigai nutarė darbuotis, 
kad tokia koegzistencija neį
vyktų.

Kunigams rūpinti ir Lietu
va. Jie nutarė jau dabar pra
dėti kuopti kapitalą statymui 
naujų “išlaisvintoje” Lietuvo
je bažnyčių. Jų reikėsią labai 
daug.

tą, kiti sako, kad jau vi
sai apleido.

Viena. — Iš Vengrijos at
eina visokiausios žinios. 
Pranešama, kad anti-komu- 
nistiniai elementai vėl už
puolė partijos laikraščio 
“Szabad Nep” spaustuvę ię 
ją užėmė. Laikraštis nepa
sirodė. Taipgi sakoma, kad 
sukilėlių daliniai areštuoja 
buvusios slaptos policijos 
(AVH) narius ir juos šau
do.

Taipgi yra pranešimų, 
kad tuo tarpu, kai tarybi
niai tankai apleidžia Buda
peštą, kiti iš Rumunijos ir 
Vengrijos rieda Vengrijon. 
(Čekoslovakijoje, ant kiek 
tai oficiališkai žinoma, ta
rybinių karo jėgų nėra.)

Višinskis nebandys perdaug 
švaistytis; Mindszenty jau 
irgi esąs laisvas sostinėje

Varšuva. — Lenkijos 
kardinolas Višinskis, kuris 
kelios dienos atgal gavo lei
dimą palikti tremtį vienuo
lyne ir grįžti prie savo a- 
paštąliškų pareigų Varšu
voje, dar lieka-užkulisiuose. 
Višinskis pažadėjo valdžiai, 
kad jis bent per nekurį lai
ką nesirodys perdaug vie
šumoje, nedalyvaus viešose 
ceremonijose ir nekalbės 
minioms, nes kitaip jo pasi
rodymai gali iššaukti dau
giau anti-valstybinių išsto
jimų.

Vienok, ar tai su leidi
mu ar ne, Višinskis jau pa
sirodė savo rūmų balkone ir 
mosikavo susirinkusiems 
katalikams.

Tuo tarpu iš Vengrijos 
ateiria žinios, kad kardino
las Mindszenty, kuris iki 
šiol radosi po naminiu areš
tu, jau irgi laisvėje.

Mikojanas Budapešte?
Varšuva. — Nepatvirtin

ti pranešimai sako, kad Ta
rybų Sąjungos vice-premje- 
ras Mikojanas per visus 
Vengrijos įvykius radosi 
Budapešte ir ten dar ran
dasi šiandien. 
9

VIENA. — Kelios dienos 
atgal buvo pranešta, kad 
Ferene Nagy, vengrų dipu
kų vadas (nesumaišyti su 
premjeru Imre Nagy) iš 
Paryžiaus nuskrido Buda- 
peštan. Dabar išaiškinta, 
kad jis buvo atvykęs tik 
Vienon, kad būti arčiau 
Vengrijos, bet jau išvyko 
atgal Paryžiun. Austrijos 
valdžia jam įsakė išvažiuo 
ti.

Maskva. —• Tarybų Są
junga formalįai paskelbė, 
kad ji yra pasirengusi tar-v 
tis su Rytų Europos Liau
dies demokratijomis apie 
tarybinių karinių jėgų iš
traukimą iš jų teritorijų. 
Tas liečia tris šalis: Lenki
ją, Vengriją ir Rumuniją. 
Čekoslovakijoje, Bulgari
joje ir Albanijoje tarybinių 
karo jėgų nėra.

Tarybų Sąjungos valdžia 
sako, kad praeityje darytos 
klaidos pažeidė santykius, 
tarp socialistinių šalių kaip 
tarp lygių.

Budapeštas. — Laiks nuo 
laiko Budapešte dar girdisi 
šautuvų ir kulkosvaidžių 
tratėjimas, bet bendrai 
mieste1 ramu. Premjeras 
Nagy pėsčias ėjo iš Darbi
ninkų partijos buveines 
link parlamento, jį lydėjo 
du policininkai. Budapešto 
radijo stotis dabar vadina
si Kosutho stotimi. Spalio 

Jordanas irgi tikisi atakos iš 
Izraelio puses, armija rengiasi

Jeruzalė. — Jordaniečiai
beveik tikri, kad izraelie
čiai atakuos ir jų kraštą, 
pasinaudodami dabartine 
neramia padėtimi. Mano
ma, kad izraeliečiai norėtų 
atkariauti bent tą Jordano 
dalį, kuri randasi į Vaka
rus nuo Jordano, tai yra,— 
buvusios Palestinos terito
riją.

Jeruzalėje abiejuose sek
toriuose naktimis nėra švie
sų, nes abi pusi bijo ori
nių užpuolimų. Abiejuose

WASHINGTONAS. — 
Demokratų ‘partijos nacio
nalinis pirmininkas Paul 
M. Butleris sakė, kad de
mokratai turėtų išmesti 
kongresmaną Powell’į iš sa
vo tarpo. Kaip žinia,1 ( tas 
n>e g r a s kongresmanas iš 
Harlemo ragina: balsuoti už 
republikonų > kandidatą Ei- 
senhowerį.

ROMA. —- Apie 10,000 
reakciniu studentų, tarp jų 
katalikų ’ dešinių grupių, 
monaręhistų ir neo-fašistL 
nių organizacijų nariai, 
pravedė triukšmingas de- 
monstr’acijas prie Vengri
jos pasiuntinybės. Demons
tracijos buvo tokios triukš
mingos, kad įvyko susirė
mimai su policija.

Washingtonas. — Ameri
ka sulaikysianti visokios 
pagalbos davimą Izraeliui, 
iki izraeliečiai pasitrauks 
iš . Egipto teritorijos.

Ottawa. — Kanada sulai
kė orlaivių pristatinėjimą 
Izraeliui.

28, sukilimo pradžios diena, 
paskelbta nacionaline šven
te..

Wildwood, Fla. — Polici
ja sako, kad dar nesurado, 
kas pagrobė iš kalėjimo ir 
nulinčiavo negrą Jesse 
Woods.

Princeton, N. J. — Senas 
Socialistų partijos vadas 
Norman Thomas čia mitin
ge sakė, kad ‘Stevensonas 
teisus, kai reikalauja baig
ti hidrogeninius bandymus.

Kairas. — Egiptiečiai sa
ko, kad jie pašovė 10 Izrae
lio orlaivių.

Kairas. — Neoficialiai 
pranešama, kad britų ir 
francūzų parašutistų dali
niai jau nusileido Suezo sri
tyje. Kaire britų ir francū
zų ambasadose ir konsula
tuose per visą naktį -buvo 
deginami dokumentai, kas 
rodo, kad'britai ir frąųcū- 
zai tikisi santykių su Egip
tu nutraukimo. . ?

miesto sektoriuose visi ci
viliniai automobiliai ir au
tobusai perimti karinių pa
jėgų.

Jordaniečiai rengiasi gin
ti Jeruzalės senmiestį, kur 
smarkios kovos vyko dar 
1948-ais metais Izraelio ara
bų karo metu.

Iš Sirijos pranešama, kad 
Izraelio - Sirijos pasienis 
dar ramus, bet kiekvienu 
metu ir ten gali įsiliepsno
ti karas.

ROMA. — Popiežius ti
kisi, kad kardinolas Višins
kis artimoje ateityje atvyks 
Vatikanan, kad priimti 
kardinolo raudoną kepurę. 
Višinskis pakeltas į kardi
nolus jam jau sėdint kalė
jime. ■ ■' '
t ; •_____________ _

' BOSTONAS.—Stevenso
nas sakė, kad izraeliečių 
invazija Egiptan rodo, kad 
Eisenhoweris neteisingai 
informavo Amerikos žmo
nes, teigdamas, kad “vis
kas puikiausioje tvarkoje 
pasaulyje.”

VIENA.—Vengrijos am
basados ir konsulatai užsie
nyje iškabino naujas vėlia
vas : ant raudonai - baltai - 
žalios Vengrijos tautinės 
vėliavos dabar nėra raudo
nos žvaigždės.

Kairas. — Iš Saudi-Ara- 
bijos pranešamą, kad ten 
pravesta generalinė mobili
zacija.

Izraelis veikia kaip britų 
ir francūzų įnagis: mūšiai 
Sinajaus dykumoje plečiasi
Kairas. — Britanija ir 

Francūzija įteikė ultimatu- 
yią Egiptui, reikalaujant, 
kad egiptiečiai ištrauktų 
savo jėgas iš Suezo kanalo 
srities bent 10 mylių į Va
karus nuo kanalo. Britai- 
francūzai sakė, kad jie “lai
kinai okupuos kanalą, kad 
palaikyti tvarką”. Dėl akių 
ultimatumas paduotas ir 
Izraeliui, reikalaujant, kad 
Izraeliečiai sustotų 10 my
lių nuo Suezo kanalo atstu
me. Iš viso aišku, kad Izra
elis pradėjo savo agresin
gus žingsnius prieš egiptie
čius iš anksto susitarus su 
britais ir francūzais.

Trečiadienio rytą buvo 
pranešta, kad britų ir 
francūzų kariniai daliniai 
jau randasi prie pat Suezo 
ir prasideda jėgų išsodini
mas.. Kai kurie pranešimai 
jau sako, kad jėgos jau iš
sodinamos, kiti, kad dar ne.

Egiptas priešinsis
Egiptas atsakė į britų- 

francūzų ultimatumą nei
giamai. Nasserio valdžia 
sakė, kad Suezas yra Egip
to teritorija ir britai-fran- 
cūzai neturi jokios teisės 
reikalauti iš Egipto trauk
tis iš jų pačių žemės. Egip
te pravedama pilna mobili
zacija. Junginiai iš viso E- 
gipto skubinami link Sue
zo ir Sinajaus dykumoje.

Mūšiai Sinai dykumoje
Apie mūšius Sinajaus dy

kumoje tarp izraeliečių ir 
egiptiečių ateina labai 
prieštaraujanti pranešimai. 
Izraeliečiai skelbia, kad jų 
parašutistai užėmė pozici
jas tiktai 10 mylių nuo Sue
zo kanalo, kad jie baigia 
sunaikinti egiptiečių ka
rines bazes dykumoje ir 1.1.

. Egiptiečių štabas sako, 
kad izraeliečiams nesikloja 
taip sklandžiai, kaip jie 
pretenduo j a. Egip t ie č i a i 
keliose vietose Sinajaus dy
kumoje sunkiai sumušė iz
raeliečių junginius i? atstū
mė juos atgal. Jie taipgi 
pašovę tris izraeliečių re
aktyvinius (jet) orlaivius.
Kovos Viduržemio jūroje
Izraeliečiai sako, kad jie 

atėmė nuo egiptiečių karinį 
laivą prie Haifos. Vieni 
pranešimai sako, kad tai 
buvo naikintuvas, kiti, kad 
mažesnis karo laivas. Vie
naip ar kitaip, tas egiptie
čių karo laivas bombardavo 
Haifos uostą, o Izraelio ka
ro laivai ir orlaiviai jį ap
supę ir egiptiečių įgula pa
sidavė, sako izraeliečiai.

Pagalba egiptiečiams
Egipte spauda sako, kad 

britų ir francūziški imperi

alistai ir jų izraelietiški va
salai tenemano, kad Egip
tas stovi vienas. Pirmoje 
eilėje Egiptas tikisi pagal
bos iš viso arabiško pasau
lio. Jeigu britai ir fran
cūzai tikrai bandys atka
riauti Suezo sritį, tai karas 
prieš francūzus šiaurės Af
rikoje užsieliepsnos šimte
riopai stipriau, negu iki 
šiol, partizaninis karas 
prieš britus ir francūzus 
bus vedamas visur ir taipgi 
ateis pagalbos iš kitur.

Veto Saugumo taryboje
Jungtinės Tautos.—Jung

tinių Tautų Saugumo tary
boje amerikiečiai ir Sovie
tai patiekė dvi atskiras re
zoliucijas, kuriose reikalau
jama iš izraeliečių, kad jie 
tuojau pasitrauktų iš Egip
to teritorijos. Bet britai ir 
francūzai tas rezoliucijas 
vetavo. Saugumo taryba 
trečiadienio popietį susirim 
ko į kitą posėdį.

Paryžius. — Visos parti
jos, išskiriant komunistus 
ir kai kuriuos radikalų de
putatus po Mendes-France 
vadovybe, balsavo už inter
venciją Egipte. Bet Brita
nijoje darbiečiai stoja prieš 
tą intervenciją. Iš paties 
Izraelio pranešama, kad ten 
ne tik komunistai, bet ir 
kairiųjų socialistų partija 
stoja prieš karo žingsnius 
ir gal pasitrauks iš val
džios.

Komunistai remia Sukamo 
siūlymą baigti partijas, 
sudaryti vieną nacionalę

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pasiū
lė, kad visos Indonezijos 
partijos likviduotųsi ir bū
tų sudaryta viena naciona
linė partija. Sukamo, kuris 
neseniai grįžo iš kelionės 
po Tarybų Sąjungą ir Kini
ją, sako, kad visi patrioti
niai indonezai turi pakan
kamai . panašius siekius, 
taip, kad jie gali priklausy
ti vienai partijai.

Įvairios partijos skirtin
gai atsiliepė į Sukamo siū
lymą. Dešinioji Masjumi 
partija griežtai prieš tą 
siūlymą, Nacionalistų par
tija, kuriai priklauso pats 
Sukamo, svyruoja, o Ko
munistų partija pilnai re
mia Sukamo siūlymą. So
cialistai dar nepasisakė.

Nicosia. — Kai kurie bri
tų daliniai pradeda apleisti 
Kiprą, kad vykti link Su
ezo.

ORAS NEW YORKE 
■Dalinai apsiniaukę, vėsu.
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“TIKRASIS KARAS”
AR TIK “ŠIAIP SAU” MŪŠIAI?

JAU PRIEŠ KAI KURĮ laiką buvo skelbta ir nuo
gąstauta, kad Izraelis ruošiasi užpulti arabiškus savo 
kaimynus: Jordaną arba Egiptą. Tos šalies valdžia bu
vo paskelbusi mobilizaciją, ji buvo paruošusi ginklus, ji, 
vadinasi, buvo nusitarusi “ką nors” pradėti.

Na, ir Izraelis pradėjo!
Šiuos žodžius rašant, jo kariuomenė yra įsiveržu

si į Egiptą, į Sinajaus dykumas ir jau esanti arti' Suezo 
kanalo.

Egiptas buvo užpultas netikėtai ir dėl to Izraelio 
kariuomenei nesunku buvo varytis pirmyn ir gilyn į 
Egipto teritoriją.

Egiptiečiai, sakoma, pradėjo pulti įsiveržėlius ir mū
šiai jau eina. Kas iš to viso išeis, sunku pasakyti.

IZRAELIS — maža valstybėlė. Iš viso ji teužima 
tik apie 8,000 ketvirtainių mylių. Vadinasi, Izraelio že
mės plotas mažesnis kaip pusė Lietuvos. Be to, ir tame 
plote yra dykumų, blogos žemės. O gyventojų ,sakoma, 
šiandien Izraelyje yra apie 1,800,000.

Ši valstybėlė buvo įkurta 1948 metais. Izraelis — de
mokratiška valstybėlė, gan pažangi. Jos gyventojų dau
gumą sudaro žydai, po karo suvykę iš viso plataus, pa
saulio, bet yra nemaža ir arabų.

Arabiški kaimynai šios valstybėlės niekad nepripa
žino ir atsisako pripažinti. Egiptas, Saudi Arabija, Jor
danas, Trakas, Sirija ir Lebanonas mano, kad Izraelis 
yra dirbtina, ai tificialė valstybėlė, visiškai ten nereika
linga, ir dėl to tos šalys atsisako su Izraeliu ką nors 
bendra turėti.

Bet Izraeli pripažino didžiosios valstybės: Tarybų 
Sąjunga, Jungt. Valstijos, Francūzija ir kitos. Izraelis 
buvo įkurtas su Jungt. Tautų pritarimu.

Izraelio kūrėjai, žydai, traukdami iš viso pasaulio 
žyduš pas save, aišku,, tikėjosi, kad jų valstybė nebus 
visuomet tokia maža, kokia šiandien yra. Jie tikėjosi, 
jog kaip nors jie galės praplėsti savo ribas, įgyti, jei ne 
kitaip, tai ginklu, didesnę teritoriją iš kaimyniškų 
arabų.

Prieš keletą metų tarp Egipto ir Izraelio kariuome
nių įvyko mūšiai ir tų mūšių pasėkoje Izraelis užėmė 
tam tikrą žemės plotą iš- Egipto, Negebo srityje.

Įsimaišius Jungtinėms Tautoms ir didžiosioms vals
tybėms, tie mūšiai buvo sulaikyti. Buvo padaryta paliau
bų sutartis. Be to, buvo nutarta, kad ateityje nė viena 
šalis prieš kitą neturi teisės naudoti ginklo, neturi teisės 
pradėti karo.

Amerika, Anglija ir Francūzija pasisakė: kuri pusė 
pradės karą prieš savo kaimyną, ta pusė bus apskelbta 
agresorium; Amerika, Anglija ir Francūzija padės už
pultąją! , padės viskuo.

Taigi dabar tenka laukti ir žiūrėti, ką Amerika, ką 
Anglija ir Francūzija darys: padės užpultajam gintis ar

AR REIKALINGA 
MARKSISTINE 
PARTIJA?

Po TSKP XX-ojo suva
žiavimo, kaip žinia, prasi
dėjo plačios diskusijos vi
same pasaulyje — diskusi
jos tarp marksistų, kurie 
peržvelgia savo praeitį ir 
stato klausimus dėl atei
ties.

Pas mus, Jungt. Valstijo
se, atsirado tokių marksis
tų (komunistų), kurie jau 
galvoja, būk marksistinė 
partija čia nereikalinga, 
būk reikią Komunistų Par
tiją paleisti ir jos vieton 
kurti naują, “palaidesnę” 
darbininkų politinę partiją. 
Žinoma, tokių yra nedaug. 
' Kanadoje tas pats. Ten 
marksistinė partija yra 
Progresyvė Darbo Partija. 
Pažiūrėkime, kaip ten gal
vojama.

J. Yla Liaudies Balse 
štai ką apie tas diskusijas 
rašo: ' -

“Iškyla viršun visokių 
minčių. Vieni teigia, kad 
dabar nebereikalinga Pro
gresyvė Darbo Partija, 
užtenka CCF. Girdi, kam 
reikalinga kovinga partija, 
kuomet bus galima pereiti 
į socializmą' per parlamen
tą. Kiti sako, kad pro
gresyviai turi įsilieti į 
CCF ir veikti CCF konsti
tucijos rėmuose. Treti rei
kalauja perorganizuoti pa
čią PDP taip, kad iš jos, . .
faktinai, nieko nebeliktų. tma apsigyvena. Maskvoje,

“Kad Progresyvė Partija ‘vU1^lanko pradinę ir vėliau 
keli metai atgal pripažino, 1 
jog Kanadoje yra galima į lvei 
paversti ; parlamentą žmo
nių valios instrumentu ir 
laipsniškai pereiti iš kapi
talizmo į ’

jie laimėtų ir naudotų po
litinę hegemoniją; tai tipiš
ki pavyzdžiai kelių sąmišio 
elementų, kurie, mano ma
nymu, kartais drumsčia 
mūsų supratimą apie soci
alizmo pirmynžangą, apie 
kurią buvo kalbama 20-ame 
Kongrese.’

“Svarbiausiu klausimu, 
sako Tim Buck, yra ne pa
naikinimas leninistinės par
tijos, o “Kaip PDP supran
ta Kanados kelią į socializ
mą ir kaip PDP mano pa
naudoti marksizmo - leni
nizmo mokslą Kanados są
lygose, kad padėjus atsiek
ti socializmo taikiu, parla
mentiniu veikimu, 
piausiu laiku?”

trum-

AKTORIUS JURGIS 
PETRAUSKAS

Šių metų spalio 7 dieną 
sukakto 70 metų žymiajam 

! Lietuvos scenos darbuoto
jui, aktoriui Jurgiui Pe
trauskui, taipgi sukako 50 
metų, kai jis dirba sceninia
me darbe.

Jurgis Petrauskas—vie
nas seniausiųjų Lietuvos 
scenos darbuotojų. Kas jis? 
Smulkesnių apie J. Pe
trauską žinių suteikia Vik
toras Dineika Vilniaus 
“Tiesoje.” Skaitome:

“Jurgis Petrauskas gimė 
1886 metais Garliavos apy
linkėje, Armoniškių kaime, 
mažažemių valstiečių šei
moje. Turėdamas vos aš
tuonerius metus, jis su mo

realinę mokyklą. Po pen- 
j metų, ' 1899 m., jis

Iš kitos pusės, Egiptas, Saudi Arabija ir Sirija su
darė sutartį: jei Izraelis pradės prieš, kurį .savo kaimy
ną kariauti, tai jos visos trys iš vien prieš jį kariaus.

Neseniai Irakas taipgi pasisakė už tai: jei karas 
tarp Izraelio ir kurios nors arabiškos šalies kils, jis, Ira
kas, stos joms talkon.

Jungtinės Tautos ten turi savo specialę komisiją, ku
ri viską stebi. Ką dabar tpji komisija padarys? Ką ji pa
sakys?

Ką pagaliau Jungtinės Tautos, jų Saugumo taryba, 
pasakys? Ar ji išdrįs paskelbti Izraelį agresorium? ■

Dalykas, mat,: toks: Egiptas sukiršino •• Angliją, 
Prancūziją ir Ameriką savo žygiu Suezo kaūalo klausi
me. Be to, Francūzija pyksta ant Egipto ir dėl to, kad 
pastarasis, sakoma, duodąs pagalbą Alžyro žmonėms, 
kovojantiems už nepriklausomybę nuo Francūzijos, o 
Prancūzijos kariuomenė žudo alžyriečius-kovotojus už 
.laisvę, kiek tik begali!

Matot, kiek čia komplikacijų ir painiavų!

ėevas, “Pelningos vietos” 
Jusovas, apkiautęs provinci
alas Žaliešinas iš “šviečia, 
bet nešildo”; Gorkio “Mies- 
čionyse” jis sukuria Erči- 
chiną, Gogolio “Revizoriu
je”—Osipą, Čechovo “Vyš
nių sode” — Firsą, Bomar- 
še “Figaro vestuvėse” — 
Figaro, čia ir Moljero per
sonažų eilė, šiuose vaid
menyse išryškėja stiptus, 
įvairiaspalvis, realistinis, 
labai savaimingas akto
riaus J. Petrausko kūrybi
nis braižas. Ypač ryškus 
yra jo komiškasis talentas.

“Vertingus, įvairiaspal
vius vaidmenis jubiliatas 
yra sukūręs lietuviškos 
d r a m a t u rgi j os pastaty
muose. Greta Kirmio V. 
Mykolaičio-Putino 
ve,” jis sukuria 
“Šarūne” Džengio 
nininko ir midaus
paveikslą ‘ greta bajoro 
Grainevskio vaidmens Pe
trulio pjesėje “Prieš srovę” 
jis atlieka Klebono vaidme
nį Vienuolio “Dauboje.”

“Su nauja kūrybine jė
ga jubiliatas dirba, atkū
rus Lietuvoje tarybų val
džią, J. Petrauską mato
me Gorkio, Vienuolio, Lav- 
renevo ir kitų rašytojų vei
kalų pastatymuose. Per vi
są savo kūrybinio darbo 
laiką J. Petrauskas sukūrė 
apie 250 įvairių vaidmenų 
ir vaidino maždaug dešim
tyje tūkstančių spektaklių.

“Jubiliatas aktyviai da
lyvauja ir nacionalinės ta
rybinės kinematogra f i j o s 
kūrime. Jis atlieka fabri
kanto Trinkos vaidmenį 
“Marytėje,” vaidina filme 
“Aušra prie Nemuno,” o 
šiuo metu filmuojasi nau-

“Valdo-
Krėvės
— dai-
mėgėjo

vyksta į Kaukazą, o 1902 joje lietuviškoje kinokome- 
j iš žvejų gyvenimo 

“Auksinės burės.”
Tai, iš tikrųjų, garbingas

rn. dirba Tbilisyje skulptū- dijoje 
ros dirbtuvėj^. Skulptūros

talizmo į ’Socializmą, tai j sl^yje( mokosi.ir lavi- 
faktas . TSRS KP iškeltos taip pat persike ęs j Petrauskas

. Baku. Būdamas šešiolikos KelĮfs’_ KU1JA :” 7
• metų jaunuolis, J. Petraus-

mintys nebuvo naujos. • Jos 
tiktai tvirčiau pabrėžė ši
faktą. TSRS KP suvažia-

ta pasikeitusi padėtis pa- Irllen.^’ I etrauskas lanko 
šaulyje. Bet nebuvo paša- Tagijevo teatro spektak- 
kyta niekur, kad marksis- 0 m.‘ Žs^°.Įa i
tinės partijos nebereikalin- GJazunenko vadovaujamą

I vime buvo aiškiau nušvies- rankiškai, pamėgsta teatro i

nuejo per 50 metų kaip ak
torius, kaip lietuvių kultū
ros kėlėjas ir puoselėtojas!

šaulyje. Bet nebuvo pasa Tagijevo teatro spektak-

IZRAELYJE jau seniai pasireiškė tam tikras vai-| 
Šančių klasėje sluoksnis, kuris sakė: turime pradėti 
“preventyvį karą”, turime “aplaužyti ragus” arabiš
kiems kaimynams pirmiau, negu jie sutvirtės.

Matyt, dabar ir buvo pradėtas tas “ragų aplaužy
tas” Izraelio kaimynams — pirmiausia tvirčiausiam, 

^Egiptui. /
Nežiūrint, kaip mes Izraeliui prijaustum, šis įsiver

žimas j Egiptą yra blogas dalykas!
Iš čia gali išsiplėtoti didesnis karas, negu kai kurie 

‘humato.
Kam visa tai? ,
Arabiškų tautų žmonių yra daug kartų daugiau, 

negu žydų. Nejaugi jie mano ginklo pagalba ką nors lai; 
mėti? Netgi jei izraeliečiai užkariautų Egipto plotus, 
betgi jei jie Šį karą laimėtų, tai visvien jie taikos ten ne
įvestų, nes araJbar tuomet būtų dar labiau sukiršinti ir

gos.
11 Liaudies demokratijose 

veikia įvairios partijos. Te
nai einama iš kapitalizmo į 
socializmą lėtai, laipsniškai. 
Bet visose, šalyse švyturiu, 
kuris rodo kelią visoms 
partijoms, yra marksistinės 
partijos. Tai švyturiai, ku
rie rodo kelią į socializmą.

“Juo labiau reikalingos 
tokios partijos tokiose Ša
lyse, kur dar darbininkai 
neturi galios. Kas gi ves 
darbo žmones prie socializ
mo, jei nebus tikrai socia
listinės partijos? Pavyz
džiui, Kanadoje ta pati 
CCF partija rasi būtų visai 
kita, jeigu nebūtų pažan
gios partijos, nuolatos ke
liančios darbo žmonių inte
resus viršun?”

Ką gi tuo klausimu sako 
Tim Buck. Kanados P D P 
vadovas? Štai jo nuomo
nė:

“Pasireiškia tendencija 
interpretuoti galimybes ‘ūž- 
gydymui skilimo’ socialisti
nių ir komunistinių pažiū-' 
rų darbininkų judėjime 
kaip progą ^sutrumpinti ke
lią’; tendencija manyti, kad 
galimybė taikingo parla
mentarinio perėjime į soci
alizmą eliminuoja (panai
kina) , reikalą leninįstinės 
partijos; tendencija many
ti, kad parlamentarinis pei’- 
ėjimas į socializmą nerei
kalaus iš darbiriinkų, kad

Ukrainiečių operetės trupę 
kaip choro dalyvis. Jo ga
bumai scenai, 
entuziazmas, atkaklumas ir 
darbštumas padeda jam 
skinti kelią į sceną.

“Perėjęs dirbti į kitą 
trupę, jau po dvejų metų 
jis joje iškyla ir tampa pir
mos eilės operetės daininin
kas ir šokėjas.

“1916 m. J. Petrauskas 
mobilizuojamas į kariuonie- 
nę ir dirba viename srities 
kariniame teatre kartu su 
eile žymių rusų teatro ak
torių, kaip Dikij, Ugriumo- 
vas ir kt. 1919 m., įsikū
rus tarybų valdžiai, J. Pe
trauskas paskiriamas reži
sierium.”

Į Lietuvą jubiliatas grįžo 
1921 metais ir. ten, Kaune, 
tampa priimtas į Kauno 
dramos- teatro kolektyvą. J. 
Petrauskas pasineria dar 
gilesnių darban. V. Dinei
kos žodžiais:

“Jis sukuria , yisą eilę 
stambių vaidmenų įžymiau
siuose rusų ir Vakarų rašy
tojų veikaluose, o taip pat 
lietuviiškos dramaturgijos 
pastatymuose. Šimtas tris-' 
dešimt du vaidmenys—toks 
yra J. Petrausko veiklos 
Kauno teatre rezultatas. 
Jis labai populiarus akto
rius, sukūręs daugelį ryš
kių, originalių vaidmenų. 
Ostrovskio pjesėse — jis 
“Miško Arkadijus Sčastliv-

as

mūšiai, neoficialus karas, eitų per ilgus metus, o tai Iz
raeliui neduotų naudos. '

Mums rodosi, jog Ben Guriono valdžia, ūžpuldama 
Egiptą, padarė didžiulę klaidą, kuri gali labai daug at
sieiti pačiam Izraeliui.

Redakcijos Atsakymai
Mikui Detnoitiečiui.—At

siprašome, bet jūsų rašinio 
kalbos klausimu laikraštin 
nedėsime. Užtenkamai apie 
tai buvo rašyta, ginčytasi; 
užtenkamai skaitytojai mus 
už tai barė. Dabar pra
dėti iš naujo tuo klausimu 
diskusijas neverta ir nerei
kia.
me kaip rašome ir kalba
me, tai ir bus gerai.
W. J. Masilau, Ellensburg, 

Wash. — Išaiškinti skirtu
mus tarp komunistų; troc- 
kistų, social - demokratų, 
kairiųjų ir dešiniųjų socia
listų negi galima trumpame 
atsakyme. Kada nors teks 
tuo klausimu parašyti išsa
mesnį laikrašty straipsnį.

P. Mataičiui, Hellertown, 
Pa.—Oficialiai 5 tarybiniai 
rubliai yra lygūs vienam 
amerikiniam doleriui. Mes 
iš tikrųjų nežinome, ar 
Jungt. Valstijų paštas per- 
siuhčia į Tarybų Sąjungą 
pinigus ar ne; žinome, kad 
bankai tai persiunčia. O 
kai dėl rūbų pasiuntimo į 
Lietuvą: siunčiant rūbus., 
per paštą, Lietuvoje gavė
jas už juos turi sumokėti 
muitus. Siunčiant per tam 
tikras agentūras, kurių yra 
didmiesčiuose, muitus ir 
persiuntimo lėšas čia pat 
paima, tai ten, Lietuvoje, 
gavėjui nereikia nieko mo
kėti. Sakote, turite daug 
knygų ir gerų knygų, ku
rias norėtumėte mūihs pri
siųsti. Nežinant, kokias 
knygas turite, nėgalime 
hiėko pasakyti. Mes taipgi 
juk turime knygų, daug ir 
visokių. ’/

Rašykime ir kalbeki-

Laiškai iš Lietuvos
Laišką rašo Elisa čerkaus- 

kaitė iš Vilniaus savo tetoms 
ir dėdei Vladui čerkauskams 
į Scrantoną.

Elisa, kurios tėvas Juozas 
mirė 1948-ais metais, baigė 
Kapsuko vardo universitetą' 
Vilniuje vaistininkystės sky
rių, bėt ta profesija ji nepa
sitenkino, tai vakariniuose kur
suose mokėsi ekonomijos spe
cialybės, ir 1955-ais metais ji 
tai baigė.

žemiau paduodame kai ku
rias iš laiško ištraukas.
Brangieji :

Ir vėl aš užtrukau su laiš
ku. Priežastys sulaikiusios 
mane šį kaitą buvo nauja tar
nyba.

Pirmiausia mes su mama la
bai ir labai jums dėkojame už 
siuntinį, kurį gavome 7-ą d. 
rugsėjo. Tai ištisas lobis. Ja
me viskas mums nepaprastai 
patiko. Mama nutarė; kad iš 
mėlynos medžiagos išeis man 
kostiumėlis ir mamai suknelė, 
o iš raudonos — man žiemi
nis paltas ir dar rudeninis ža- 
kietas. Kostiumėlio smėlinę 
medžiagą mes jau nedalysi
me, o siūsime man vasarai 
puikų kostiumą.

Taip pat praeitą savaitę ga
vome ir antrą madų žurnalą 
“Glamour”, kuris mums labai 
patiko, šiame žurnale yra la
bai įdomių ir patrauklių faso
nų, ypač dabar ir aš būtinai 
vieną turėsiu išsirinkti, siu
vant sau kostiumėlį, Tik 
mums labai nepatiko žurnale 
rekliamuojamos skrybėlės; 
nejaugi tikrai su tokiomis pas 
jus vaikšto? Kažkas pana
šaus į virėjo kepuraitę.

Aš jums taip pat išsiunčiau 
žurnalą tik ne “Rygos” kaip 
žadėjau, bet Maskvos, nes jis 
prieš siunčiant kaip tik nau
jai pasirodė ir tikriausiai ten 
yra pačios naujausios mados.

Rodos rašiau, kad mokausi 
anglų kalbą, tik ji man gana 
sunkiai eina, ypač negaliu iš
tarti “three” “that’* ir “this”. 
Dar ir dai* kaitą gailiuosi, 
kad mes esame toli nuo vieni 
kitų, dabar jūs tikriausiai pa
dėtumėte man anglų kalbos 
tarme.

Taip pat turiu atsiprašyti ir 
už praeitą laišką, kuriuo aš 
jus tikriausiai įžeidžiau. O tai 
buvo todėl, kad mano drau
gė, kuri visada padeda man 
versti laiškus, buvo išvažia
vusi atostogų ir aš dėl verti
mo turėjau1 kreiptis į kitus, 
kurie atrodo nedaug ką nusi
mano anglų kalbbje, nes grį
žusi mano Aneta visai kitaip 
išvertė. Dar kartą prašau už
mirškite mano grubius žo
džius ir atleiskite man. Kai 
aš pati išmoksiu kalbos, tik
riausiai jokie nesusipratimai 
netemdys mūsų šviesių norų. 
Tik nauja tarnybos vieta man, 
be abejo, vėl kiek šutrugdys. 
Ir tikrai kas metą vis j naują 
ir į naują vietą man tai jau 
pakankamai nusibodo. Virši
ninkai mane tikina, vis aukš
tina, bet nuo tokių “aukštini
mų” vargu ar turi kas naudos. 
Atleiskite, aš vėl apie save, 
bet mane tas dar taip jaudi
na, kad negaliu prie geriau
sių norų susivaldyti.

Dabar sakykite kaip su te
tos Onos sveikata? Ar paaiš
kėjo kas? Kokie rezultatai? 
Mes trokštame, kad jie būtų 
kuo geriausi. Nesirgkite, mie
losios. Juk jūs turėsite dar 
būtinai ir Lietuvą atlankyti, 
būtinai, būtinai..\. Negali bū
ti vietos amžiams prie didelių 
ir gerų norų. Tiek daug grįž
tančių iš Amerikos ir jų tar
pe gana senų... O jūs dar 
pač iam e ani ž iu j e. G r į ž kite. 
Jūsų jaukiu ne tik aš su mama, 
bet visa Lietuva. Grįžusius 
Čia visko aprūpina. Dar kartą, 
prašau, pagalvokite.
' Ruduo pas mus labai bjau

rus, visą laiką lyja ir gana 
šalta. Ėendrai šie metai ne iš 
pavyzdingųjų. .

šiaip pas mus daugiau nie
ko hau’jo. Kai padirbėsiu, pa
rašysiu naujus įspūdžius.

Likite sveiki, jus Mylinčios
Eliaa ir Mama . .

Skaitytojų Balsai n
KAS BUS AMERIKOS 
PREZIDENTAS

Kaip sau norit, bet demo
kratų kandidatas į preziden
tus Adlai Stevenson savo agi
tacinėse prakalbose puikiai 
pasižymėjo. Jis sakė, kad, jei 
bus išrinktas prezidentu, tai 
jis tarsis su visais, kad — su
stabdyt atominių bombų 
sprogdinimus; už panaikini
mą verstino drafto jaunuo
liams, remiantis tik laisvano- 
riais; už padidinimą sene
liams pensijų. Tai vis puikūs 
atbalsiai. Ot, kad tik Steven- 
sonas dar prieš pat rinkimus 
susiprastų ir suprastų Ameri
kos žmonių pulsą, jų troški
mus, paleisti dar vieną Ame
rikos’ žmonėms taip brangų 
obalsį, kad : jei jis bus išrink
tas prezidentu, tai visiškai 
nutrauks ryšius su tokiai*- 
Amerikos “draugais”, kaip 
pietinės Korėjos prezidentas 
Rhee ir Formozos Čiang Kai- 
shekas, ir sustabdys pylęs bi
lijonus dolerių užsieniui.

Ir jeigu Stevensonas pridė
tų prie savo rinkiminės kam
panijos dar aukščiau minėtą 
šūkį, tai tikrai jis laimėtų rin
kimus. Andai R. Mizara Kris
luose (už spalio 17-ą) rašė: 
“Kad kas pasakytų tikrai, kas 
laimės šiemet prezidentinius 
rinkimus, tai būtų bagotas.”

Nagi, drauguti, pažiūrėsi
me, argi aš būsiu bagotas. O 
aš pranašauju ir tikrai sakau: 
rinkimus laimės Stevensonas? 
Tegu rėkia republikonai, t^gjil 
agituoja visi didlapiai už Ca- 
dilac kabinetą, už republiko- 
nus, tegu tauškia jų nusamdy
ti ilgaliežuviai, tegu agituoja 
už republikonus kunigai, vys
kupai ir kardinolai, tegu re
publikonai pasišaukia ir patį 
šventą tėvą iš Romos, bet ir 
su tuo, aš manau, rinkimų jie 
nelaimės. Tai nieko, kad jų 
Ike populiarus! Antra veltus, 
Amerikos žmonės jau netoki 
mulkiai kaip kad republiko
nai mano. Jie Nixono, antro 
Hooverio, Amerikoje nenorį. 
Amerikos žmonės “Hoovervil^ 
lių” ant dumpų daugiau nepa
sirengę statyti. Tai niek©, 
kad republikonai pila rinkimų 
kampanijai milijonus dolerių, 
bet ir tas jų neišgelbės. Jų 
reakcininkų partija bus pa- 
stumta šalin.

S—kų Jurgis

LAISVOJI 
SAKYKLA
Atsakymas Skaitytojui

Spalio 23-čią dieną, Laisvės 
No. 206-me Skaitytojas savo 
straipsnyje “Skaitytojo pasta
ba”, štai kaip mane mokina:

“Jonas Juška mano, kad 
rašytojavimas, tai kaip dirvos 
arimas, kurio bile kas gali iš
mokti. Visai ne taip, bro/tf 
Juška: tavo prilyginimas visa F 
netikęs”.

Taip, drąsus mokinimas. 
Bet tu , broli Skaitytojau, ne- 

Isuprata’ mano rašinio tikros 
prasmės, ir kritikuodamas pa- \ 
darei klaidą. Ir Štai kodėl:

Mano buvo rašyta, kad ar
tojas ardamas žemę norš ir 
kreivų vagų padaro, bet jis 
vistiek neša naudą žmonijai. < 
Taip pat ir rašytojas, nors jis 
irgi klaidų padaro, bet jis 
skleidžia a pš vi etą ir yra nau
dingas žmonijai.

Taigi buvo tik prilyginimas, 
o ne pasakymas, kad artojo it 
rašytojo vienodi darbai. Tai 
kam tu mane neteisingai kH- 
Likųoji ir mokini?

Taigi, broli Skaitytojau, tu 
rašai, kad mano rašinys neti- t 
kęs, bet man atrodo, kad 
vo kritikavimas ne į tašką. Įki
štai tau patarimas: Neimk 
plunksnos į ranką kito žmo
gaus rašiniui kritikuoti patoį, 
pakol nesupranti to rašinio ti
kros prasmės. Reiškia, nera
šyk iš peties.

Jonas Juška

2 pusi.—Laisve (LibertyJ-iKetvirt., Lapkričio (Nov.) 1, 1956
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(Tąsa)
—Na, ką gi?.. Liūdna... — pritarė 

dragūnas. — Bet ką padarysi? Mudu 
štai suprantame, o kiti nesupranta. Es
kadrone, rikiuotėj vienas nieko nepada
rysi.

—O tu nekirsk taip smarkiai,—įsikišo 
antrasis dragūnas. — Mačiau vakar vie
ną tokį. Paguldė žmogų netoli tvoros. 
O dragūnas kerta. Bet kerta taip, kad 
rykščių viršūnės vis į tvorą, į tvorą... 
O viršūnėmis tai ir yra skaudžiausia.

—Taip,— sutiko Mackevičius. — Gali 
kai ką padaryti ir vienas. Tiesa ir tai, 
kad vienas eskadrom > nepakreipsi. Bet 
juo eskadrone bus daugiau žmonių su
sipratusių, juo sunkiau bus tokį eska- 
dvoną panaudoti kaip nagaiką liaudžiai

Taip Mackevičius, kalbindamas tuos 
du svetimus ir iš pradžių nedraugiškai 
nusiteikusius vyrus, džiaugėsi, kad pro 
jų dragūnišką apvalkalą jam pavyko pa
siekti jų liaudišką širdį ir įpūsti joje jau 
bepradėjusią išblėsti žmoniškumo jaus
mu liepsnelę.

Pasikalbėjęs dar valandėlę, kunigas 
atsisveikino. Jam reikia atkinkyti ir 
kiti nuplaktieji. Daubaro žentas, duktė 
ir abudu dragūnai palydi jį ligi vartų.

Mackevičiaus vežimėlis, bėro žemaitu
ko traukiamas, tyliai slenka kelio pa
kraščiu. Gatvėje žmonių maža. Kiek
vienas saugoja savo namus. Po kiemus 
landžioja kareiviai, žvengia.arkliai: Es- 
kadrono vadas šituo kaimu nepatenkin

us. Pirkios menkos, tvartai sugniužę, 
dabinės tuščios. Nei kur žmogui tin
kamai prisiglausti, nei kur arklį pasta
tyti. O ką pats valgysi ir kuo gyvulį 
šersi! šuniška tarnyba! Kad bent grei
čiau visa tai baigtųsi!

Apie pavakarę į kaimą įjojo vaitas. 
Sustojęs vidury sodžiaus, jis ėmė šaukti:
—Šilėnų gaspadoriai, klausykite, 

klausykite! Aš, Bagynų dvaro vaitas, 
skelbiu jums pono įsakymą: rytoj, sau
lėj tekant, visiems pribūti į dvarą—kas 
valdo valaką, ar pusę valako—su jungu 
jaučių ir žuobriais ir su maistu ligi šeš'- 
tadienio vakaro. Ar visi girdėjote? Kas 
nestos, iš to bus ūkis atimtas ir pavary- 
JJB' nuo žemės!

*Taip vaitas šaukė, kaip buvo iš seno 
įpratęs. Seniau to ir pakakdavo, nes 
daug kas kieme jį girdėdavo ir kitiems 
pasakydavo. Bet dabar gatvė atrodė 
tuščia, ir kiemuose žmoniii beveik nesi
matė. Tad vaitas, pradėjęs nuo krašto, 
ėjo į kiekvieną pirkią ir ragino ryt rytą 
stoti į darbą. Neatsirado tokių, kas jam 
prieštarautų. Jei kieno sūnus, žentas ar 
bernas gulėjo nuplaktas, turės stoti pats 
tėvas ar gaspadorius. Prievaizdo ir ti
jūno rimbas, reikalui esant, pačaižys ir 
senių nugaras.

XVI
Antanas Balsys, Petro dėdė, buvo stip

riausias Lydiškių kaimo ūkininkas. Val
dė jis visą valaką geros žemės prie pat 
Dubysos upės, turėjo kelias dešimtines 

-pievų, be to, čia pat galulauky, kur siekė 
sklypas, už menką nuomą dar pri

jungė trejetą dešimtinių dirvos. Ten nuo

CHICAGO, ILL.
Keli žodžiai apie
Juozą Stulgaitę

Juozas Stulgaitis gimė ir au
go Lietuvoje, šakių rajone, 
Jautiškių kaime. Jo tėvai bu
vo mažažemiai, turėjo tik ke
lias desintinas žemės, o šeima 
buvo didelė, šeši sūnūs ir 
trys dukterys. Tad, Juozas 
neturėjo progos lankyti moky
klą. Nuo pat jaunystės dienų 
turėjo užsidirbti duoną tar
naudamas kitiems ūkininkams. 
Tik žiemos metu šiek tiek ga- 
lejb namuose prasimokinti.

Jūoztf Stulgaičio tėvas bu
vo Šiek tiek prasilavinęs, mo- 
fcč/o gerai rusų ir lietuvių kal
bas, tai žiemos metu mokin
davo savo ir kaimynų vaikus 
savo namuose.

Juozas vos tik sulaukęs 17 
metų amžiaus atvyko į Ame
riką, Saughton, Mass., pas 
brolį Vincą, 1913-ais metais. 
1914-ais metais užėjo bedarbė 

ir Juozas ilgai negalėjo' gy
venti Stoughton, Mass.

Juozas nieko niekalu nesa
kęs apleido Massachusetts 
valstija ir apsigyveno Cleve
land, Ohio. Brolis Vincas ir 
sesuo Marijona buvo labai su
sirūpinę, kur dingo Juozas. 
Kadangi tuo laiku jau buvo 
prasidėjęs pirmas pasaulinis 
karas, tai ir manė, kad gal 
Juozas pateko į kariuomenę 
ir gal jau nei gyvo nėra. Tik 
užsibaigus pirmam pasauli
nių! karui, vėliau po kelių 
metų sužinota; kad Juozas 
randasi Chicagoje.

Juozas Stulgaitis gyvenda
mas Clevelandc, Chicagoje ir 
kitur, visada darbavosi prie 
lietuvių organizacijų,' ypatin
gai prie chorų ir dailės rate
lių. Jis turėjo palinkimą prie 
vaidinimo, tad tankiai maty
davome jį vaidinant įvairiuose 
veikaluose.
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senų laikų stovėjo karčiama, bet blaivy
bės plitimo metais ji pasidarė nebe pel
ninga, nuomininkas pabėgo, ir sklypas 
pateko į vadinamųjų “vakuojančių” že
mių rūšį. Balsys, pavaišinęs dvaro ko- 
misorių, sklypą su pastatu laimėjo sau, 
nors norinčių atsirado ir daugiau. Dva
ras, kuriam priklausė Lydiškių kaimas 
ir galulaukės karčiama, buvo valstybi
nis, “karališkasis,” valstiečiai seniai neb
ėjo lažo, bet mokėjo činšą, jautėsi nebe- 
varžomais savo ūkių šeimininkais, todėl 
įsigyti daugiau žemės, tegu ir nuomos 
teisėmis, geidė kiekvienas. Bet pralenk
ti Balsį ne tik Šiuo, bet ir daugeliu ki
tų atvejų niekas neįstengė.

Kada Antanas Balsys atsirado ir įsi
stiprino Lydiškių kaime, atmena- tik vy
resnieji, o kaip visa tai atsitiko, žino tik 
jis pats. Nuo to laiko bus^ praėję dau
giau negu trys dešimtys metų. Niekam, 
net savo žmonai, jis nepraskleidė tikro
sios savo čia atvykimo priežasties, nes 
buvo žmogus atsargus, apdairus ir nusi
manė, kad nedera girtis tokiais dalykais, 
kurie galėtų bet kada, bet kam sukelti 
blogų norų jam pakenkti. Tačiau jo 
paties atsiminimai dar ir dabar, po tie
kos metų, gyvai jam piešia tuos jaunys
tės atsitikimus.

Ponui Skrodskiui priklausančiame Ši
lėnų kaime auko jie trys broliai. Jis, 
Antanas, buvo vyriausias, Jokūbas dve
jais metais jaunesnis, o jauniausias, Ste
ponas, išmirus dviems broliams ir trims 
seserims, buvo daugiau kaip dvidešim
čia metų už Antaną jaunesnis. Kai jį 
užgriuvo tie lemtingi įvykiai, Steponas 
ėjo gal tik trečius savo amželio metus.

. Balsys atsimena kaip šiandien. Bu
vo vėjuotas rudens vakaras. Visa šeima 
triūsėsi pirkioje. Piemenukas žibino ba
lanas, motina verpė, o tėvas ir jiedu su 
broliu suko virves. Staiga kieme sulojo 
šuva, ir į pirkią įsiveržė keletas vyrų.

—Renkis, Antanai,— prašneko vienas, 
ponas paskyrė tave į vaiską. Mes ima
me rekrutus. Renkis, važiuosime..

Pirkioje kilo triukšmas, motina ėmė 
garsiai raudoti, tėvas šaukti ir ginčytis, 
bet įsibrovėliai nieko nepaisė. Balsys 
atsimena< kaip surišo jam rankas, įsi
sodino į vežimą ir nuvežė, jis gerai neži
no, į kokį kiemą. Pašiūrėj po stogu pa
sodino jį ant rąsto, prie sienos, o kojas 
surakino į ištašytą tam reikalui kaladę. 
Pašiūrėj jau buvo keli tokiu būdu sura
kinti rekrutai.

Atsilošęs į sieną už nugaros surišto
mis rankomis, Antanas užčiuopė kakž- 
kokį kietą daiktą, į kurį ėmė! trinti vir
vę. Po kelių mėginimų, įtempęs rankas, 
jis virvę nutraukė. Apgraibomis sura
dęs pasieny kažkokį geležinį virbą, jis 
pabandė išvaduoti kojas. Pasisekė. Ku
rį laiką jis. sėdėjo nejudėdamas. Jokio 
garso. Prie įėjimo į pašiūrę, atsišliejęs 
į sieną, snaudė sargybinis. Kas įvyko to
liau, Balsys nemėgsta prisiminti, bet to
lesni veiksmai, kaip tyčia, aiškiausiai įsi
brovė į jo atmintį ir kiekiveną kartą, 
kai tik apie tai pamąsto, atgyja visu 
ryškumu.

(Bus daugiau)

Gyvendamas Ciceroje per 
kelioliką metų Juozas daug 
dirbo prie lietuvių kultūrinių 
organizacijų. Ypatingai daug 
energijos ir triūso įdėjo prie 
Lietuvių Liuošybės Namo Ben
drovės. Daug tekniškų darbų 
atliko neimdamas nei cento 
už savo darbą. Jis nesigailė
jo savo spėkų ir laiką pašvęs
ti visuomenes naudai.

Apie 15-a metų atgal Juo
zas Stulgaitis apsivedė su Ie
va Waller ir nuo to laiko gy
veno Čiceroj ir veikė daugiau
siai Ciceros organizacijose. Jis 
bandė sugyventi kuo geriau
siai su Įvairių pažvalgų Žmo
nėmis, tad ir į jo laidotuves 
labai daug žmonių atsilankė. 
Jo mirtis Uždavė didelį smū
gį ne tik jo žmonai Ievai, bro
liui ir seserci ir visiem arti
miesiem, bet organižacijortis 
padaryta didelė spraga neten
kant vėiklaus ir energingo 
draugo. Jo vietos užpildymui 
reikalinga naujų narių orga
nizacijoms.

Tau, Juozai, lai bus ramy
bė šios, šalies žemėje.

Cleveland, Ohio
Naudokimės balsavimo 
teisėmis

Kiekvienas darbo žmogus 
privalo naudotis balsavimo 
teise, kad pastoti kelią viso
kioms negerovėms, su kurio
mis jiems tenka susidurti, ku
rios varžo jų civiles teises, kė
sinasi aprubežiuoti jiems Tei
sių Bilių, varžo darbo unijas 
įvairiais įstatymais ir kėsina
si jas sunaikinti. Tenka pa
stoti kelią toms negerovėms, 
kurios įgyvendino makartiz- 
mą Amerikoje. Kad išgyven
dinti šias ir visas kitas nege
roves, piliečiai privalo rūpes
tingai naudotis ne vien balsa
vimo teisėmis, bet rūpintis ir 
uždėjimu ant balsavimo balo
to darbo žmonėms ištikimų 
kandidatų. Daugelis Ameri
kos žmonių įsitikino, kad bal
savimas nieko nebereiškia, sa
kydami—republikonų bei de
mokratų konvėncijose, kur Su
važiuoja stambiųjų turčių 
agentai, nominuoja turčiams 
ištikimus kandidatus, kurie, 
išbalsuoti, tarnauja ir gina 
tik stambiųjų turčių reikalus. 
Čia tik iš dalies tiesa. Tikre
nybėje darbo žmonės turi pro
gų pastatyti sau ištikimus 
žmones ant nepriklausomo, in
dependent, baloto pasinaudo
dami nominacijomis, prima- 

! ries, balsavimu, tik, žinoma, 
jų kandidatai turi gauti di
džiumą balsų, kitaip jų kan
didatai bus nuimti nuo baloto. 
Bet darbo žmonėms visuomet 
yra galima duoti savo kandi
datams didžiumą balsų, kad 
tik jie rūpestingiau pasinau
dotų balsavimo' teisėmis, ir nė
ra abejonės, kad jie prieis 
prie tokio supratimo.
Už ką balsuosime lapkr. 6-ą

Praeitą pavasarį buvo daug 
uždėta gerų žmonių ant nomi
naciją baloto, bet kad^a dar
bo žmonės nesirūpino jų išbal- 
savimu, daugelis, tų gerų žmo
gių, negavę didžiumos balsų,; darbininkams, 
tapo nuimti nuo baloto;
vis dar liko ant baloto gerų, 
žmonių, už kuliuos lapkričio 
6-ą visi privaiohie balsuoti, 
nes yra svarbu turėti nors ir 
po kelis ar tai ' kongrese ar 
valstijoje, kurie perduotų dar
bo žmonių reikalavimus ir ko
votų už juos; taipgi ir į kitas 
svarbesnes valdvietes išrink
tas geresniš žmogus visuomet 
elgiasi geriau.

Charles H. Loeb yra ant rė- 
publikonų tikieto kandidatu į 
Kongresą nuo 21-o distrikto; 
jis nuolatos rūpinasi darbo 
žmonių reikalais. Loeb yra 
baigęs žurnalisto mokslą Ho
ward universitete ir nuolatos 
veikia žurnalizmo dirvoj. An
trame pasauliniame karė tar
navo reporterių, atstovauda
mas 25-ius pažangius pietryti
nio Pacifiko1 pakraščio laik
raščius, kuriems Loeb rapor
tavo iš karo lauko Pacifiko 
vandenyne ir buvo ant kari
nio laivo Misouri, kuriame Ja
ponija pasirašė po jos pasida
vimo dokumentu. Dabar dir
ba prie “Cleveland Call and 
Post’’ laikraščio' už vadovau
jantį redaktorių ir jo progra
ma civilių ir darbo teisių klau
simu yra gera. Loeb yra au
torius knygos “The Future is 
Yours” ( Ateitis yra 'Jūsų). 

■ ■ s
Todėl visi, kurie gyvena 21 

kongresiniam ■ distrikte, bal
suodami už Charles H. Loėbį 
kongresmaną, atliks gerą ddr-' 
bą.

O gyvenantieji 22 distrikte 
privalo balsuoti už demokra
tą Harcy A. Blachman į Kon
gresą. ’

J Ohio gubernatoriaus vie
tą visi privalome balsuoti už 
Michael V. DiSalle.

Į Ohio seimelį geriausiai re
komenduoti kandidatai yra: 
į senatą už August Parker ii* 
už William Samidėrs. Į sei
melio atstovus: už Martą Dix
on, .'Zelmą George, sąrą Har
per, Reuben Payne ir Everett 
Tyler.

Į Common Pleas teisėjus.rei
kia balsuoti už teisėją. Char
les W. White antram termi
nui.

Jš prezidentinių kandidatų 
darbo žmonės greičiau pasi
rinks Adlai Stevensoną, nes 
pastarasis iškėlė daug trūku
mų 'ir atrodo, ' kad jis žino, 
kaip juos pataisyti. Stevenso- 
no griežtas ir atrodo nuošir
dus išstojimas už sulaikymą 
hidrogeno bombų mėginimų, 
patrauks daug balsuotojų link 
savęs.

Waterbury, Conn.
Kitus peikia, o save giria I

Daug, labai daug girdimo 
kalbų per radiją ir televiziją 
apie rinkimus iš abiejų parti
jų, kurių kandidatai savo 
oponentus niekina, o save gi
ria. '

Rep'ublikonai sako, būk da
bar esą geriausi laikai, tad 
ateinančiuose rinkimuose, no- 
vembėrio 6-ą dĮeną, balsuoki-) 
te už juos, tai bus dar geriau, 
žmonės taipgi kalba daug 
apie riąkjmus. Vieni sako, 
kad republikonai geresni, kiti 
giria demokratus, o treti sa
ko, kad abieji tokie pat. Prieš 
rinkimus prižada daug, bet po 
rinkimų visi pamiršta darbi
ninkų reikalus, o rūpinasi tur
čių reikalais, nes iš ten yra 
daugiau naudos, negu iš dar
bininku.

Mes turime tiktai dvi parti
jas ir abidvi panašios į viena 
kitą. Daugelis taip kalba ir 
taip yra: abi partijas remia 
fabrikantai, republikonų 
stambūs, o demokratų smūl-* 
kesni, bet vis vien bagoti. O 
darbininkai savo partijos ne
turi, priversti balsuoti už anų 
partijų kandidatus, ar jie ge
li ar blogi, mažas pasirinki
mas.

Mano supratimu, reikėtų už 
demokratus balsuoti, kadangi 
istorija parodo, kad pastarie
ji daugiau yra padarę gero 

Aš manau, 
Bet Į kad daugelis nepamiršo Hoo- 

verio laikais pergyventų įvy
kių.

Norwood, Mass.
PADėKAVONė

Po šešių metų sirgimo ma
no vyro, J. Krasausko, prisiė
jo pernešt sunkumų ir vargo. 
O prie to dar susidarė daug 
nepaprastų išlaidų: dakta
rams, vaistams ir kitkam. O 
įplaukos būtiniems gyvenimo 
reikalams visai sumažėjo. Dėl 
to, nors būdama h’ labdi pa
vargus, vienok turėjau ieškoti 
kokio nors darbo, kad užsi
dirbti kiek būtiniausiems pra
gyvenimo reikalams. Tokiose 
aplinkybėse gyvenant, apie 
pasirinkimą darbo negalėjo 
būti nei kalbos. Prisiėjo dirb
ti tokį, kokis tik papuolė. O 
gautas darbas buvo labai ne
patogus: šalta, nešvaru ir pu
sėtinai dulkių. Padirbus kiek 
laiko tame darbe, pasijutau, 
kad mano krūtinėje kas tai. 
negerai. Bet mesti tą darbą 
gyvenimo aplinkybės neleido. | 
Todėl ir tęsiau tą dairbą. Pa-, 
galiau minis mano vyrui, J.' 
Krasauskui, 1955-tų metų ge
gužės 21-ą dieną, prisiėjo pa- , 
nešt naujų rūpesčių su laido
tuvėmis. Tas visai pakirto ma
no sveikatą ir, praėjus 4Moms 
savaitėms po laidotuvių, turė
jau pasiduot į Norfolk County 
džiovininkų ligoninę, South 
Braintree, Mass., kurioje išbu
vau metus laiko. Būnant toje 
'ligoninėje prisiėjo pergyventi 
daug nemalonumų ir ilgesio;

’ Ypatingai per pirmus 6*ius 
mėnesius, kuomet neleido nei 
iš lovos išlipti. Turėjau gulėt 
ir gulėt., Sunku įsivaizduot tą 
nuobodumą ir ilgesį. Ir tiktai 
kuomet kas atvažiuodavo ap
lankyti, tik tuomet trumpai 
valandai galima buvo pamiršt 
tuos visus nesmagumus.

Todėl čia ir no'riu pareikšti 
širdingiausią padėką visiems, 
kurie mane lanke, kaip tai: 
Balaičiutėąis iš Dedham, J. 
Simaičiui ir/kitieMs, iŠ Žrock- 
toho; NofWoOd'o Moterų Klū-

Am. Pilietis

bo narėms už laiškus ir dova
nas, o taipgi ir už surengimą 
pasitikimo pažmonio, man grį
žus iš ligoninės, taipgi dėkoju 
J. Neveckienei iš Norwoodo, 
kuri mane lankė kas savaitė

per visus metus.
Nėra galima išvardint visus, 

kurie kaip nors mane lankė.
Taigi širdingiausiai aČiuoju 

visiems ir visoms!
Marcelė iKrasauskienė

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meiles, kiti iš piktumo 

ŠLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač Įžymių dr. šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3,00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 
pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00.

, SAULES RŪSTYBE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane įkaitai. 311 
psl., kaina $3.00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIŲ TIK Už $5.00! Bet kas nori tįk 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už-, 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margerls, 3325 S. 
Halstėd St., Chicago 8, III.

Serio Vinco Eilėraščiai

1

Iki lapkričio 1-mos dienos Seno Vinco ei
lėraščių knygos užsakymų gauta arti tūkstan
čio. Norime gauti tūkstantį užsisakymų!

Knygži jau surinkta ir pirmas mušimas jau 
eina į presą. Knyga bus kiek didesnė negu ori
ginaliai buvo lanuota. Prenumeratorių vardai 
eis į paskutinį mušimą. Tad dar yra laiko rink
ti užsakymus iki lapkričio mėnesio pabaigos.

Prenumeratų rinkėjų prašome pasidarbuo
ti iki lapkričio (Nov.) pabaigos. Surinkime 
tūkstantį prenumeratų, parodykime senam au
toriui, kad mes įvertiname jo triūsą ir talentą 
darbininkiškos apšvietos dirvoje.

Balsuotojas

Kurie dar neužsisakėte Seno Vinco eilėraš
čių knygos, užsisakykite be atidėliojimo. Kny
gius kaina tik $1.00. Kurie, užsisakysite iki lap
kričio menesio 30 dienos, tų visų vardai bus 
knygoje išspausdinti.

Užsakymus siųsdami adresuokite.-

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

Lapkričio
B November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes 
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.

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 

sugrįsti namo.

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

silankytu Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą



Atitaisymai klaidų
Neseniai išėjusioje rinktinių i busios klaidos yra nerimtes- 

įilėraščių knygoje — “Gyve- nes, negu telpančios kituose 
Irimo sūkuriai” — randasi, ne ! leidiniuose, bet joks kitas au-
nuo manęs priklausančių klai- torius nekėlė tiek nepamatuo- 

kurias žemiau atitaisau, to triukšmo apie tokius menk
niekius.

Mums niekur neteko girdė
ti, kad autorius reikalautų 
viešo pataisymo ir net raginti) 
skaitytojus įdėt iškarpą į kny
gą, jeigu vienoje vietoje tel-

dų,
Pirmiaus tie eilėraščiai buvo 
tilpę pažangioje spaudoje be 
klaidų, tačiau rinkinyje “Gy
venimo sūkuriai” randasi įsi
skverbusios šios “zeceriškos” 
klaidos:

Puslapy 18-me 5-toj eilutėj j pa trumpas u vietoje ilgo (ū), 
iš apačios atspausdinta “Jie 
buvo SU visais draugiškai”, tu
ri būti “draugiški”.

Pusi. 20-me 5-toj eilutėj iš 
apačios bereikalingai įspraus
ti “1909” metai, nes tais me
tais nei vienas iš tų 5-ių drau
gų nebuvo užmuštas.

Pusi. 27-me 3-čioj eilutėj iš 
viršaus atspausdinta “aki”, tu
ri būti “akį”.

Pusi. 27-me 8-oj eilutėj iš 
apačios atspausdinta “skrosk”, 
turi būti “skruosk”.

Pusi. 29-me 8-oj eilutėj iš 
apačios atspausdinta “dižo- 
vos”, turi būti “džiovos”.

Pusi. 31-mę 3-čioj eilutėj iš 
apačios turi būti: “F 
knygą imkim j ranką”. Žodis 
“imkim” išmestas. Ten pat pa
skutinė eilutė turi būti: “Jau 
naujas rytas — i 
ka!” žodis “naujas” išmestas. 
Dėl to šiame posme sugadin
tas to posmo ritmas.
, Pusi. 35-me 7-oj eilutėj iš 
apačios atspausdinta “dauk”, 
turi būti “daug”.

Pusi. 37-me 1-oj eilutėj at
spausdinti “skausmu”, turi i 
būti “skausmus”. Prasmė ir 
rimas sugadinti.

Pusi. 40-me 1-oj eilutėj tu
ri būti 
vis žengiam prie kapo”, 
spausdinta “žengiam j tolę”. 
Prasmė pakeista, rimas suga
dintas.

Pusi. 44-me 5-oj eilutėj iš 
apačios .atspausdinta “žmoni
ja”, turi būti “žmoniją”.

Pusi. 49-me 7-oj eilutėj 
viršaus atspaudinta “Gazai ir 
dujos nuo trenksmo suskyla”, 
turi būti “Gazai ir dulkės rilio 
trenksmo sukyla” (dūlkoš ne
skyla, bet kyla).

Pusi. 49-me 2-oj eilutėj iš 
apačios atspausdinta “sudras
ko”, turi būti “sudarko”. Su
draskytų mainierių niekas ne
neša ligoninėn . .. Rimas šil- 
me posme taipgi sugadintas.

Pusi. 53-me 10-oj eilutėj iš 
viršaus atspausdinta “rams
čius sutato”, turi būti “ramš- 
Čius sustato”.

Pusi. 67-me 6-oj eilutėj iš 
apačios atspausdinta “rūksta”, 
turi būti “rūksta”.

Pusi. 74-me 6-oj eilutėj iš 
viršaus turėjo būti: “Juoda, 
tamsi ir žiauri”. Žodis “tam
si” išmestas. Sugadintas 
mas.

Pusi. 100 8-oj eilutėj iš 
Šaus atspausdinta “Todėl 
apgina pamintos šviesos”, 
būti “Todėl neapgina pamin
tos tiesos”,

Pusi. 108-me 7-8 eilutės at
spausdintos “Po džiungles 
bes pasų laisvai mes kėliau- j 
jam”, turi būti “be pasų lais-‘ 
vai mes keliaujam”. I

Pusi. 119-me 7-oj eilutėj iš1 Aną dieną kaimynas pašte- 
viršąus atspausdinta “Priešin- bėjo, kad hartfordiečiai daro 
gos”, turi būti “Priešginos”. Į sutartį su Liaudies, Teatru iš

* * * | New Yorko, kad čiaXpastaty-
Šios nemalonios techniškos tų scenon trijų veiksmų kome- 

klaidos kenkia “Gyvenimo sū
kuriai” kūriniui . . .

Knygos 
malonėkite

jeigu telpa grynai techniškos 
klaidos, kurios savaime kaip 
klaidos kiekvieno gali būti at
pažintos (kaip tai skrosk vie
toje skruosk ir panašiai).

Autorius Vilkelis su tais 'vi
sais savo reikalavimais elgiasi, 
lyg jo “Gyvenimo sūkuriai” 
būtų ne poezijos knygutė, o 
kokia nors pasaulinės svarbos 
enciklopedija,* kur kiekvieno 
taško ar brūkšnelio 
lošia rolę.

Viena kita klaida 
apgailestauti, bet 
dėl jų kelti tokį aliarmą. Ne 
nuo techniškų ar kitokių klai
dų gausumo ar retumo pri-

reikšmė

galima 
juokinga

Laikrastp poezijos vertė. Poetas
i Vilkelis padarė žalą savo pre
stižui ir mūsų pažangiam kul
tūros judėjimui bendrai viso- 

į sukeldamas 
bereikalingą “audrą šaukšto” 
apie savo “Gyvenimo sūku
rius”.

Le idėjų (LMS) v ar d u 
R. Baranikas

miegot pakan- ^jajs atžvilgiais

U Philadelphia, Pa
Apie Antaną $mitą

Kaip jau yra žinoma, drg. 
Mes metas po meto Ąnįanas Smitas jau keletas 

j metų serga. Jo sveikata yra 
pašlijus. Pastaruoju laiku dar 
labiau pablogėjo. Jau nuo 
liepos mėnesio jo žmona Julė 
buvo priversta apleisti savo 
darbą, kad prižiūrėti jį. Drau
gai turėtų aplankyti ligonį. Jis 
randasi Jeffersono ligoninėje 
ant 10-tos ir Sansum St. Lan
kymo valandos: ketvirtadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 
2-jų iki 4-ių vai. po pietų. 
Sekmacfienį nuo 6-ių iki 8-ių 
vai. vak.

iš

rit-

vir- 
ne- 
turi

Linkiu, kad ligonis greičiau
siai pasveiktų.

and Peace”
tai ir Philadelphia ap- 
didysis filmas, sukurtas 

garsiąją Levo Toisto-

“War
Na, 

iankė 
pagal
jaus knygą “Karas ir Taika”.

Jau penkta savaitė kaip yra 
rodomas viename iš didžiau
sių teatrų Stanley, 19th ir 
Market St.

Per pirmas dvi savaites sun
ku buvo Įeiti, žmonių visuomet 
stovėjo ilga eilė. Tai verta pa
matyti šį filmą.

A. J. P. Camdenietis

Hartford, Conn
| LIETUVIŲ LIAUDIES TEAT- 
i RAS ir “LAPKUS” ATVA
ŽIUOJA f HARTFODĄ

NeHYork^zWWZlnloi
Kirpėjo M. Zakare
vičiaus atostogos

M. Makarevięius iš amato 
yra kirpėjas. Jo barbernė —

Darbininkų mitingai už 
Sieve šoną, Kefauverį

Trečiadienį įvyko du dideli
netoli Laisvės leidyklos —111 mitingai po atviru dangumi 
gatvėje, prie Jamaica Ave- į už demokratų - liberalų kan- 
nue, Richmond Hill, N. Y.

Jis dirba sunkiai, ir ilgas 
valandas.

Per dvidešimt metų M. Ma- 
karevičius neturėjo atostogų. 
Dirbo jis ir dirbo 'apskritus 
metus per 20 metų!

šiemet taigi jis nusitarė pa
imti atostogų. Uždarė barbęr- 
šapę 20-čiai dienų ir nusitarė 
pailsėti. Kur?

Makarevięius, jo žmona, i 
duktė ir žentas '— visi keturi 
—nusitarė vykti į gražiąją 
Bermudą. Taip ir padarė. Ber- 
mudoje jie turėjo gerus lai
kus; ten išbuvo apie 16-ą dią- 
nų.

—Ką girdėjai, ką matei?, 
—aną dieną klausiau Mykolo, | 
kai jis kirpo mano plaukus, i
—Ką girdėjau ? Ką mačiau ? , 

—sako jis. —Daug ką .girdė- natinis 
jau ii 
viską čia pasakosiu. Oras 
Bermudoje nepaprastai gra
žus, gamta miela, smagu ten 
pabuvoti, bet daug kaštuoja. 
Turtingieji ten gyvena kara
liškai, o biednieji — kaip vi
sur kitur, taip, kaip ir pas 
mus.

Laivu iš New Yorko Bermu-j 
#do salas pasiekti ima ąpie 44 ■ 
valandas. Laive, tačiau, ne-1 
buvo tiek turistų, kiek kita
dos. Todėl jiems buvo erd
viau ir geriau.

Na, ir Makarevičius yėl dil
ba, grįžęs iš atostogų. Dirba 
ir galvoja, svarsto savyje 
tuos kelionės įspūdžius, kurie 
dar vis-tebėra jo galvoje švie
ži.

Kai kuriais įspūdžiais jis 
pasidalina ir su savo klijen- 
tais.

didatus Stevensoną ir Kefau
verį. Vidudienį didelis mitin
gas įvyko siuvyklų srities cen
tre, 7th Avė. tarp 3,5 ir 40 
St. į mitingą susirinko tūks- 

i tančiai siuvėjų ir kitų apylin- 
I kės darbininkų. Kalbėjo pats 
| Stevehsonas, senatorius Leh- 
manas ir Wagneris.

Kitas masinis mitingas įvy
ko ketvirtą valandą popiet 
Union Skverė. Jame dalyvavo

Integracija dar nėra 
baigta ir New Yorke

Daug kalbama apie rasinę 
integraciją pietinėse valstijo
se, bet štai Apšvietos taryba 
(Board of Education)' skelbia, 
kad čia pat, New Yorke, vie
tomis integracija tik pradeda
ma. Pavyzdžiui, Brooklyne,

tūkstančiai iš darbo einančių 
darbininkų ir tarnautojų. Kai 
kurie žmonės, kurie dalyvavo 
pirmame mitinge, dalyvavo ir 
antrame.

Mitinguose dalyvauti ragino
visos unijos. Apart virš mini- Bedford - Stuyvesanto srityje, 
mų kalbėtojų, taipgi buvo kai- daug mokyklų yra grynai ne- 
bėtojų ir nuo pačių unijų. Bu
vo dalinami lapeliai už 
yensoną ir Kefauverį 
Wagnerį anglų ir ispanų 
bose, paskutinieji taikomi
ęrtorikiečiams, kurių dabar 
gausu drabužių pramonėje.

Ste- 
bei 

kal- 
pu-

Politinėje padangėje
Geležinkeliečių organas 

“Labor” išleido specialią laidą 
New Yorko sričiai, kuri pa
švęsta* Roberto Wagnerio pa
ramai. Geležinkeliečių orga
nas sako, kad demokratų se- 

k an d i datas majoras
ii- daug, mačiau, bet negi | Wagneris garbingai tęsia sa

vo velionies tėvo senatoriaus 
Wagnerio tradicijas. Geležin
keliečiai, sako “Labor”, ypa
tingai brangina seno Wagno- 
rio atmintį, nes Wagnerio 
kongresnis aktas žymiai padė
jo geležinkeliečių unijoms —• 
brolijoms tapti galingomis.

* * *
Miesto gatvėse dabar dali- 

demokratų 
brošiūraitė,

gudri 
dviejų puslapių 
išleista Washingtone. Brošiū-

narna gan

raitė pavadinta “Your Slip is 
Showing” ir ten cituojami ke
li republikonų ir valdžios va
dų išsireiškimai, kurie rodo, 
kaip jie stoja prieš darbo 
žmones. Cituojamas apgynos 
sekretoriaus (General Motors 
direktoriaus) Wilsono pasisa
kymas, kad bedarbiai yra tin
giniai, kurie lygūs šunims, ku
rie sėdi savo būdose ir neeina 
medžioti, darbo reikalų sek
retoriaus Mitchellio posakis, 
kad turėti tam tikrą skaičių 
bedarbių, yra geras dalykas 
krašto ekonomijai, taipgi Ei- 
senhowerio pasisakymas, pa
darytas, kuomet jis dar buvo 
generolas, kad “socialinis sau
gumas blogas”, nes “kas nori 
daug saugumo, galėtų pasi
rinkti kalėjimą........

griškos ir daug grynai baltos, 
ir. tai ne todėl, kad tas su
puola su teritorijomis, bet to
dėl, kad mokyklinės terito
rijos nustatomos pagal rasi
nius rubežius. Kartais negrai 
vaikai, kurie gyvena tik du 
blokai nuo vienos mokyklos, 
eina apie 8 ar 10 blokų iki 
kitos, jeigu artimoji yra bal
tų — ir atvirkščiai.

Apšvietos tarybos preziden
tas Charles Silveris dabar 
skelbia, kad imamasi taisyti 
dalykus, tai yra, imamasi 
pravesti integraciją čia pat, 

-Brooklyne, o ne Georgijoje 
arba Alabamoje. Vietomis 
grupės vaikų, kartais siekian
čios 200, perkeltos iš vienos 
mokyklos kiton. Nors tas pa
daryta mokslo metų viduryje, 
Silveris jaučia, kad tas vis 
vien išeis i naudą mokykloms.

Integracija taipgi toli nepil
na Manhattane, Bronxe ir net 
Queense, kur Jamaicos apy
linkė dabar žymiai segreguo- 
ta.

KVAILIAMS NEPAVYKO

VARŠUVA. — Gomulka 
sakė, kad tie valstiečiai, 
rie norės, galės apleisti ko,l 
ūkius. <

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NURSE
Licensed. Nursing home, floor duty,

11 P. M.-8 A. M. 5 fights.
Good salary
MO. 4-2300

(210-216)

Namų darbininkė (abelnam darbw‘6. 
Visi įtaisymai. 8:30 A. M.-3:30 P. ». 
Pirmad., trpčiad., ketvirtad., penK- 
tad., pusę dienos šeštad. Nuolatinis 
darbas. Forest Hills. BO. 8-7723.

(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. Y. C.

(203-209)

HELP WANTED MALE

MACHINISTS

Tool and Die experience preferred. 
Wire fabrication. 
Good opportunity.

BEACON ENTERPRISES, INC.
1051 Sawmill River Rd., Yonkers

diją “Lapkų”. Dabar turim 
už garbę pranešti, kad “Lap- 

prenumeratoriai, kus” bus suvaidintas lapkričio 
(Nov.) 25-ą d., Lietuvių namo 
svetainėje, 157 Hungerford 
St., Hartford, Conn., Pradžia 
2-ą valandą popiet.

Režisierius Jonas Valentis. .
Girdėtis, kad ir tie, kurie 

matė “Lapkų” New Havene, 
rengiasi matyti ir vėl čionai. 
Pasiteiraukit pas juos, papa-, 
sakos apie “Lapkų”, kaip pui
kus veikalas ir vaidinimas.

Nepraleiskit progos!
Rep.

išsikirpti šiuos 
klaidų atitaisymus ir įsidėt į 
knygą iškarpą.

J. Vilkelis-Bijūnas

Pastaba. Bijūno - Vilkelio 
kaltinimai taikomi prieš Lais
vės leidyklą ir spaustuvę. Vie
nok mes, knygos leidėjai, 
kaip atsakingi už knygos su
tvarkymą, jaučiame, kad at
sakomybė mūsų ir norime štai 
ką pasakyti5

Poeto Vilkelio kaltinimai 
yra mišinys menkai pamatuo
tų, visai nepamatuotų ir be-‘ 
veik nesąmoningų nusiskundi- 
mų. Kiekvienoje knygoje pa
sitaiko klaidų. Už jas atsa
kingi korektoriai, kurie knygą

Bukareštas. — Transilva
nijoje, Rumuriijos strityje, 
kurioje gyvena daug ven
grų, įvyko mitingų, kuriuo
se žmones solidarizavosi 

r * u .

tvarkė. Jie mano, kad “Gyve- su Vengrijos įvykiais, sako 
irimo sūkuriuose” prasiskver-1 nepatvirtinti pranešimai.

DIE MAKER. Exp. Progressive 
Dies. Precision Electrical Contacts. 
Hub Bronx; conv. subways. Salary 
open. Also

All around Machinists, exp. Call 
CYpress 2-6525

Būdavo mada, kad prieš 
atidarymą Metropolitan Ope
ros sezono, būrys kvailių, ne
va operos'mylėtojų, po kelias 
dienas laukia prie durų, kad 
pirmiems patekti į stovinčių
jų vietą, šiemet operos bosai 
patvarkė, kad tokioms nesą
monėms yra padaromas galas. 
Kai 
lias 
rų,

Laisvės koncerte girdė
sime, dainos žvaigždes

Visi jau teiraujasi, kas 
bus Laisvės koncerto pro
gramoje.

Tiesa, jau ir laikas klau
sinėti, laikas žinoti. Juk 
koncertas beveik jau. čia 
pat. Jis įvyks lapkričio 181 
dieną, Liberty Auditorijoj, 
Richmond Hill, N. Y.

Šiuos žodžius rašant, 
koncerto komisija dar tebe
laukė atsakymo iš kai ku
rių artistų, taigi pirmiau
siu kartu paskelbtasis są
statas dar nebuvo pilnas. 
Vienok dabar jau užtikrin- 

; tark žinome, 
koncerte mums švies grupė 
įš pačių žymiausių dainos 

“yili^.l žvaigždžių iš Chicagos. GI 
Naujoji Anglija taip pat 
bus atstovauta p’askilbusių 

Į lietuvių liaudies pamylėtų 
talentu.

Jau užtikrintai žinoma,

Kaimynas

ii
Padėka rėmėjams

Šiuo laiku mūsų draugai 
draugės pradėjo mylėt Aido
Chorą. Nes, mat, beveik po 
kiekvienai praktikai vis atsi
randa 
dina”

draugų-gių, kurie “fun- 
gėrimų bei užkandžių.
kad ir praėjusį penkta- 
spalio 26-ą dieną mū-

štai
dienį, 
sų gera draugė K. Karpavi- 
čienė atnešė bonką. gero gėri
mo ir taipgi užkandžių. Prie 
to mūsų aid iečiai V. ir A. 
Kazlauskai atvežė vyno bon
ką. Ir, ot, choristai p;
mino.

šitoki jūsų, draugai ir drau
gės, atsinešimai ir kitokį parė
mimą) priduoda choristams 
energijos mokintis dainuot ir 
linksmint jus dainomis. ' 
viso choro vardu tariu visiems 
rėmėjams širdingą ačiū.

Ir taipgi pageidauju, kad 
mes 
tyse 
ru,

Taigi kad ir vietiniai populiarūs

visi laikytumėm savo min-■ 
šitokį obalsį: Jūs su cho- 
choras su jumis!

Aido Sekretorius

MR. HUGH QUINN 
GAVO $30,000

Miesto Tarybos narys Hugh 
Quinn prisipažino, kad jis 
gavo iš Sequoia Realty Cor
poration net $30,000 paskuti
niais trejais metais.

< Nurodoma, kad jis, būda
mas tarybos nariu, panaudojo 
savo vietą tos korporacijos 
naudai. Eina platesnis tyrinę-' 
j imas. Quinn sako, kad jo 
darbas pilnėtoje korporacijo
je nieko -bendro neturi su tar
nyba miesto taryboje.

liaudies talentai dalyvaus 
programoje.

Pilnos informacijos pra- 
, i šome žiūrėti Laisvės admi

nistracijos skelbime, kuris 
už dienos kitos jau turės 
visuotinį dalyvių sąstatą.

Visi Laisvės skaitytojai 
i^.prieteliai prašomi būti 
garsintojais to šaunaus 
koncerto.

■ Bronx zoologinis sodas ga
vo retą aligatorių nuo Varšu
vos zoologinio sodo, Varšuva 
jį gavo iš Kinijos.

Motormanų unija (MBA) 
paskelbė, kad nestręikuos pir
madienį, kaip/taį planavo.

Kuomet kap. Bradley 
yra labai smarkus...
' Uostininkų krovikų unijos 

(ILA) prezidentas kapitonas 
Bradley paskelbė, kad krovi
kai nekraus ir neiškraus jokių 
Tarybinių laivų, kol tarybinės 
jėgos randasi . . . . Vengrijoje. 

I Tam pačiam kapitonui Brad- 
i ley niekad neatėjo mintis gal
von elgtis taip energingai ir 
nekrauti franęūzų laivų, kol 
jie skerdžia šiaurės Afrikos 
žmones, arba boikotuoti britų 
laivus, kol jie neapleidžia Ki
pro salos.

Kapitonas Bradley taipgi 
nerodo perdaug energijos, kad 
apvalyti ir savo uniją, kurios 

i dalį, ypatingai Brooklyno lo- 
kad Laisvės kalą, dar iki šios dienos val

do gengsterių sėbras Anasta
sia. Tiesa, kad ILA parodė 
nemažai kovingumo ir atspa
rumo prieš bosus, bet kapi
tono Bradley greita energija 
vięi/u atveju ir snaudimas kitu 

lyra labai įtartinas, ar tai jis 
tikrai veikia unijos geriausių 
interesų motivuojamas.

M.

BUŠŲ STREIKAS BAIGTAS

Nassau County busų vairuo
tojų jr mechanikų streikas 
baigtas darbininkų laimėjimu. 
Streikavo 220 darbininkų. Jie 
priklauso prie Transport Wor
kers unijos.

(213-219)

to šaunaus

VEITERIAI PAKLIUVO

BĖDON
Poros didžiųjų viešbučių 

vejteriai traukiami teisman. 
Jie kaltinami išsisukinėjime iš 
taksų mokėjimo. Jie “tipsų” 
nepriskaitę prie savo metinių 
įplaukų. O tokių “tipsų” jie 
gavę $100,000. Bėdon pakliu
vo 15-a tarnautojų. Trylika 
jų yra iš Waldorf - Astoria 
viešbučio.

Advokatas išlakė du butelius 
“Scotich” degtinės

Advokatas Edward Bobick 
bėgių 18-os valandų vienas iš
gėrė du buteliu “Scotch” deg
tinės ir atėjo į teismą ginti 
savo klientus. Jis tuomi ban
do teisme įrodyti, kad žmo
gus girtas gali protingai elg
tis ir viską suprast!, net auto
mobilį vairuoti.

PRANEŠIMAS

kurie kvailiai, išlaukę 
dienas ir naktis prie 
į operą nepateko!

ke- 
du-

DISHWASHERS (3)
Good Pay. Steady Work. Apply

PARKWAY GRILL 
Glen Cove & Jericho Tpke 

Old Westbury, L. I.

DAR KARTĄ UŽ IKE

Harlemo negrų laikraštis 
“Amsterdam News” dar kartą 
pareiškė, kad jis remia pre
zidento Eigenhowerio kandi
datūrą ir, ragina savo skaity
tojus už Ike balsuoti lapkri
čio 6-ą dienią., ,

jvyks 
kam-

Visi

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas 

lapkričio 5, Liet. Taut. Namo 
baryje, 8 Vine St., 7:30 v. v. 
nariai dalyvaukite, išgirskite rapor
tą iš įvykusio teatro (spalio 27 d.). 
Taipgi reikės-prisiruošti prie žiemos 
veikimo, ir aptarsime dienraščio 
Laisves prenum, vajų. Geo. Shimai- 
tis, fin. sekr. p

(213-215)

Triukšmingi pikietai
Per kelias dienas vengrų ir 

kitokie reakciniai dipukai pi- 
kietavo prie tarybinės Jungti
nių Tautų delegacijos buvei
nės, Park Ave. ir 68th St. 
Kadangi New Yorke dabar 
nėra tarybinio konsulato, tai 
ta vieta vienintelė, kur ran
dasi kokia nors tarybinė atsto
vybė. \

Vieną vakarą pikietai taip 
įsismagino, kad pradėjo svai
dyti butelius ir akmenis į at
stovybės langus, vieną langą 
sudaužė. Kai policija bandė 
juos nuraminti, keli buteliai 
tapo paleisti ir policijos link.

TARPTAUTINĖ MOTERŲ 
RANKDARBIŲ PARODA

Tarpe lapkričio 5 ir 11 d.d. 
New Yorke bus laikoma tarp
tautinė moterų rankdarbių ir 
madų paroda. Ji vyks didžiu
lėje ,71st Regiment Armory 
salėje, ant Park Ave. prie 
34th St.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė butui tvar

kyti. Du, tris kartus per savaitę. 
Maistas ir geras atlyginimas. 
Kreipkitės pas A. Raudžių, 328 Uni
on Avė., B’klyn, N. Y.

(212-214)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAB) '

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArk«t 2-5172

Laisvi (Ubarty)iKetvirt., Lapkričio (Nov.) 1, 1956

INSPECTOR 
1st Class

Turret Lathe. W & S No. 3 or 5. 
Set up and operate. Electro Mech
anical Assemblers. Gear Cutter, 
1st class. Top wages. Free hospital
ization, sick leave & many other 
benefits. 53^ hr. work week. Call 
for appointment. Open Saturdays.

SUPERIOR
Mfg. & Instrument Corp. 

154-01 Barclay Ave,. Flushing 
FL. 3-7422

(213-216)

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 šeirnflk 
namas Williamsburg. 3 rūmų apartF 
mentas ir alga. Skambinkite pa
prastom dienom. EV. 7-4681.

(207-213)

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)

GLAZIER
Must be experiened.
Full or part time.

Steady work. Good pay.
LE. 4-4866

(207-213)

Bustness Opportunity

Proga! Scholes Baking, Inc. įsteig
ta virš 30 m. yra ant pardavimo! 
Pilnai ištaisyta, pilna tavoro.

duoda savininkas su nuostoliu. T
Skambinkite: EV. 4-8802

(210-216)

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

(207-213)




