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KRISLAI
Bloga!
Paminklai.
Operos atidarymas.
Maria Callas.

Rašo R. Mizara

Dalykai krypsta j blogąją 
pusę Vengrijoje.

Artimuosiuose Rytuose vys
tosi karas — vystosi jis labai 
smarkiai, pavojingai.

Pasirodo, kad britai ir 
francūzai pastūmėjo Izraelį į 
karines avantūras, kad 
galėtų patys pasinaudoti.

Blogai daro tokia maža 
lis, kaip Izraelis, kad
džiasi savo rankomis kitų, ža
rijas žarstyti !

tuo

sa-
lei-

Ir visa tai atsitiko, kai pas 
mus vyksta rinkiminė kampa- 

l nija, kai už keliu dienų bus 
, jį-išspręsta, kas stovės mūsų 

dalies priešaky: Eisenhoweris 
ar Stevensonas!

Man rodosi, Amerika ir 
Tarybų Sąjunga turėtų griež
tai pasisakyti prieš agresorių 
Izraelį ir prieš britus ir fran- 
cūz’.s, kurie kišasi į Egiptą.

Reikia visa daryti; kad su
laikyti karo provokatorius Ar
timuosiuose Rytuose!

Dailininkė R. Krukaitė rašo 
< Vilniaus spaudoje, jog “per

' - artimiausius metus numatyta
pastatyti 53 paminklus įvai- 

,4. riuose respublikos miestuose“. 
' W* Tarp kitų Vilniuje bus pa-

* statyti paminklai V. Kapsu
kui, P. Cvirkai, žemaitei, Ge
diminui ir kitiems.

Kaip matome, numatyta 
pastatyti paminklą Gedimi

nui, didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui, kuris, istorikų nuo
mone, buvo vienas progresy
viausių Lietuvos kunigaikščių.

Gediminas,
davimai, sugalvojo 
nių.

kaip sako pa- 
įkurti Vii-

pati daili- 
pastatytas

Kaune, sako ta 
ninkė, turės būti 
paminklas Leninui ir Jablons
kiui, žymiajam lietuvių kalbi
ninkui.

Klaipėdoje: Kristijonui Do
nelaičiui ir kompozitoriui Sta
siui Šimkui.

Trakuose: didžiajam Lietu- 
vos kunigaikščiui Vytautui.

Šiauliuose: poetui Juliui Ja- 
' noniui.

Lazdijuose: O. žemaitytei- 
Sukackienei.

Plungėje: Vladui Rekašiui.
Dailininkė R. Krukaitė pri

mena, jog skulptūra “suteikia 
miestams charakteringus 
bruožus, ko kartais nesugeba 
padaryti architektūra“.

Mano nuomone, skulptūra, 
paminklai žymiesiems žmo
nėms ne tik pagražina mies
tus, bet tuo pačiu kartu jie 
padeda žmonėms įsisąmonin
ti į savo tautos istoriją, į pra
eitį.

Pirmadienį New Yorko Me
tropolitan Opera pradėjo sa
vo 72-ąjį sezoną.

Pradėjo su Bellinio opera 
“Norma“, kurioje pažiba bu- 

*Vo dainininkė Maria Calas. 
f Sakoma, pirmadienį ope
ros lankytojai sumokėjo už 
įėjimą: $75,510.50. Tai dide
lė pinigų suma!

- Kritikai pripažįsta, jog Ma
ria Callas, kuri čia debiuta
vo, yra pirmaeilinė artistė -, 
dainininkė. Jos sopranas — 
gražus ir didėlis.

BRITAI IR PRANCŪZAI BOMBARDUOJA EGIPTO MIESTUS
H

Eisenhoweris sake:

Amerika 
nesivels
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris speci- 
alėje kalboje į tautą pasa
kė, kad Amerika neįsivels į 
karą Artimuose Rytuose. 
Jis sakė, kad Amerika 
apgailestauja Brit a n i j o s, 
F r a n c ū z i j o s ir Izraelio 
žingsnius. Jis vadino tuos 
karinius žingsnius klaidin
gais, bet nevartojo griežtų 
pasmerkimo žolžių, nevadi
no britų - francūzų - izra
eliečių agresoriais. Jis sa
kė, kad britų - francūzij 
žingsniai prieštarauja 
Jungtinių Tautų princi
pams ir išreiškė viltį, kad 
Jungt. Tautų Generalinė 
asamblėja įstengs atsteigti 
taiką Artimuose Rytuose.

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas sako, kad pre
zidento Eisenhowerio kalba 
apie įvykius Artimuose Ry
tuose yra ne tiek valstybi- 
niai-prezidentinė, kiek poli- 
tiniai-prieškarinė. Steven
sonas sako, kad toje kalbo
je Eisenhoweris stengėsi 
sudaryti įspūdį Amerikos 
žmonėse, kad tai republi- 
koniška administracija iš- 
gelbsti Ameriką iš įsivėli
mo į karą.

Egiptas nutraukė santykius su Britanija ir Francūzija; 
egiptiečiai jau pašovė 8 orlaivius; kariniai veiksmai 
juroje; J. T.

Kairaš. >— Britanijos ir 
Francūzijos karo jėgos pra
dėjo nuogą agresiją prieš 
Egiptą; britų ir francūzų 
reaktyviniai (jet) karo or
laiviai bombardavo Kairą, 
Aleksandriją, Port Saidą, 
Ismailą ir kitus miestus. 
Kaire yra aukų civilinių 
gyventojų tarpe. Egipto 
kovos orlaiviai ir zenitinės 
patrankos pašovė aštuonis 
britų ir francūzų orlaivius.

Britai ir francūzai skel
bia, kad jie bombarduoja 
“tiktai karines bazes,” bet 
Egipto komunikatai nuro
do, kad bombos liejosi virš 
Kairo miesto centro. Britų- 
francūzų bendras štabas, 
dabar įsteigtas Nicosijoje, 
Kipre, skelbia, kad jie su
naikino Egipto aerodromuo
se 12 orlaivių, tarp jų ke
lis tarybinius migus.

Nutraukė santykius
Egiptas paskelbė, kad nu

traukia santykius su Brita
nija ir Francūzija. Britai 
ir francūzai dar vis teigia, 
kad jų veiksmai nėra karo 
aktas, o tik “bandymas pa
veikti Egiptą greit susitar
ti.” Bet Egipto valdžia pa-

5

Nasseris j arabus:

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Ammanas. — Jordanas 
nutraukė santykius su bri
tais ir francūzais. Manoma, 
kad kitos arabiškos šalys, 
gal išskiriant Iraką, irgi 
nutrauks tuos santykius.

Tel Avivas. — Izraelio 
komunikatas teigia, kad jų 
kariai jau visai atkirto Ga
zos sritį. Esąs duotas ul
timatumas tenykštėms 
egiptiečių, jėgoms pasiduo
ti. Esą, Egipto aviacija 
“beveik sumušta.”

Pietinis Polius. — Ame
rikiečių laivyno orlaivis nu
sileido tiesiog Pietiniame 
Poliuje.

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų lygos orga
nas “Borba” sako, kad įvy
kiai Vengrijoje vystosi ap
gailėtina kryptimi ir susi
daro pavojus socialistinei 
sistemai toje šalyje.

Jakarta.—Trys didžiosios 
Indonezijos partijos, komu
nistai, nacionalistai ir Mas- 
jumi (musulmonai) atsi
kreipė į Indonezijos žmones

padėti Egiptui. Kuomi ta 
pagalba tuojau gali išsi
reikšti, dar neaišku.

Karači. — Pakistanas iš.- 
reiškė savo solidarumą su 
Egiptu.

Pekinas. — Žinių agentū
ra “Naujoji Kinija” sako, 
kad visa Azija simpatizuo
ja su Egiptu.

Viena. — Tarybų Sąjun
gą informavo Austriją, kad 
vice - premjeras Mikojanas 
atidėjo kelionę Vienon.

Mano krisluose trečiadienį' 
įvyko klaida: kalbant apie 
neregiams literatūrą, buvo pa
sakyta, kad ji spausdinama 
pagal “Blair” sistemą, o tu
rėjo būti pagal Braille siste
mą.

Darbo partija 
prieš agresiją
Londonas. — Britanijos 

Darbo partijos vadas Hugh 
Gaitskell pareiškė, kad 
Darbo partija griežtai 
smerkia agresi j ą prieš 
Egiptą. Nutardama pradė
ti karinius veiksmus prieš 
Egiptą, Edeno valdžia atli
ko pasiutusį aktą, sakė dar- 
biečių vadas.

Bet tuo tarpu, kai dar- 
biečiai, kurie opozicijoje, 
smerkia savo valdžios ak
tus, Francūzijos socialistai, 
kurie prie valdžios vairo, 
tuos aktus praveda ir jų 
organas “Populaire” sveiki
na užpuolimą ant Egipto.

Generaline asamblėja susirinko posėdžiui 
skelbė, kad tas britų-fran-1 francūzų kariniai orlaiviai1]1 padarė Jugoslavija. Ameri- 
euzų veidmainiškas teigi- kartu su izraeliečių orlai- 
mas nieko neapgaus, kad viais bombardavo egiptiečių 
pravedama nuoga imperia- pėstininkus, 
listinė agresija. Pareika
lauta iš Britanijos ir Fran
cūzijos, kad jų ambasado
riai ir konsulai tuojau iš
sinešdintų iš šalies.

Kovos Sinai dykumoje
Tuo tarpu, kai britai ir 

francūzai bom b a r d u o j a 
Egipto miestus ir karines 
bazes, izraeliečiai veržiasi 
pirmyn Sinojaus dykumoje. 
Jie skelbia, kad jau beveik 
pasiekę Suezą ir dabar ve
da veiksmus šiaurinėje Si
nojaus srityje, stengdamie
si apsupti Gazos sritį Pales
tinoje, kurią laiko 'Egiptas.

Izraeliečiai sako, kad 
prieš juos Sinojaus pusiasa
lyje stovi dvi egiptiečių di
vizijos, bent 20,000 karių. 
Kiek karių jie patys ten tu
ri, izraeliečiai neskelbia.

Egipto štabas sako, kad lymą sušaukti tokį posėdį

Kapskandino karo laivą
Britų karo laivas New

foundland netoli Port Sai- 
do paskandino egiptiečių 
mažą karinį laivą, frigatą. 
Britai davė ultimatumą 
tam laivui pasiduoti, ir kai 
egiptiečiai nepaklausė, bri
tų kanuolės laivą paskan
dino. Patys britai paskui 
išgelbėję įgulą.

Kitas egiptiečių laivas, 
kaip žinia, buvo prarastas 
dieną anksčiau prie Haifos, 
kur jis pateko į izraeliečių 
rankas.
Generalinėje Asamblėjoje

Trečiadienį Saugumo ta
ryba Jungtinių Tautų nu
tarė sušaukti ketvirtadie
niui Generalinės asamblėjos 
nepaprasatą posėdį. Pasiū-

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

Lawrence, Mass..........................
Philadelphia os vaijiniinkai ;.......
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass 
Elizabe th o vajininkai ...............
L. Prfiseika, Chicago, III. ..... 
Waterburio vajiniųkai .. ..........
So. Boston, Mas-s? ............... . . .
Harrison o vajininkai ...............
Pittsburgh© vajininkai .............
Newark© vajininkai ................

P. Paserskis—A. Žemaitis 
Baltimore, Md.....

Norwood© vajinjnkai ...... .
Worcester, Mass...... ...........
Cleveland© vajininkai .:....... 
A. Apšegienė, Auburn, Me 
L. Tilwick, Easton, Pa......
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.......
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass.........

646
480
400
380
344
320

300

200

Punktai

1260 
. 1180 

. 1060 

. 1040 

.. 904 
. 840 
. 820 
. 740 
. 720 

.. 656'

v

Vera Smalstis, Detroit, Mich. 200 
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 
J. Pątkus, New Haven, Conn. 

' J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.
P. Bečis—M. Adomonis, '

Great Neck, N. Y..........
Brooklyn© vajininkai ..........
C. K. Urban, Hudson, Mass. 80 
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa............... 80
A. Walinčius, Pittston, Mass. 60 
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 40

184
160
156

120
80

$25 PRIETELIŲ KLUBAS
Į Prietelių Klubą, su pilnu mokesčiu $25, įstojo A. 

Medoką, Muse, Pa.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

D. Burba, Stamford, Conn........................
Detroito Dainininkė ....................................
P. Walkins, Coal Center, Pa. ..................
Charles Austrą, Portage, Pa......................
Walter Lyles, Sr., Murrysville, Pa............
P. A. Klimas, Brockton, Mass. ............... .
F. Sapiega, Troy, N. Y. ...........................
Mary Dobinis, Cambria Heights, N. Y. .. 
Ch. Valinskas, Chicago, Ill.........................
Domicėlė Aksomitas,, Hartford, Conn. .. 
Mrs. P. Mataitis, Hellertown, Pa................

(Tąsa 4—tame puslap.)

$10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00

ka, Tarybų Sąjunga, Čian- 
go delegacija, Kuba, Iranas 
ir Peru balsavo vieningai 
už tokio posėdžio sušauki
mą, kad svarstyti Izraelio, 
Britanijos ir Francūzijos 
agresingus žingsnius prieš 
Egiptą.

Tik patys britai ir fran
cūzai balsavo prieš, bet ne
galėjo sulaikyti sušaukimo, 
nes tokiu klausimu vetuoti 
negalima.

J. T. generalinis sekreto
rius Hammarskjoldas 
griežtai išstojo prieš britus 
ir francūzus. Jis sakė, kad 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos siūlymai atsikreipti į 
Izraelį ir Egiptą, kad su
daryti tuojautines paliau
bas, galėjo išgelbėti taiką, 
bet britų ir francūzų vėla
vimai Saugumo taryboje 
tam pastojo kelią. /

»
Washingtonas. — Valsty

bės departmento neof iciališ- 
ki pareiškimai sutinka su 
teorija, kad Izraelis susita
rė su britais ir francūzais 
prieš pradėdamas agresiją 
prieš Egiptą.

Padėkit® 
EjgĖptm!
Kairas. — Prezidentas 

Nasseris per Kairo radiją 
atsikreipė į visus arabus 
visu kuom padėti Egiptui 
atmušti britų - francūzų - 
izraeliečių agresiją. Jis ra
gino Alžyro, Maroko ir Tu- 
nisijos žmones sustiprinti 
kovą prieš francūzus, Libi
jos arabus atakuoti britų 
aviacijos bazes, Libano, Ira
ko ir Sirijos arabus sulai
kyti britų žibalą, kuris 
plaukia per tų šalių vamz
džius britų karo laivynui. 
Jis ragino prie streikų, iš
stojimų ir ginkluotos pagal
bos prieš Vakarų imperia
listus. Nasseris žadėjo, kad 
Egiptas kovos iki paskuti
nių.

Tel Avivas. — Premjeras 
Ben - Gurionas užtikrino 
parlamentą, kad neteks su
siremti su Jordanu, Sirija 
arba Libanu. Jis sakė, kad 
“jie dabar nedrįs mūsų 
pulti.”

Bonna. — Oficiališkai ap
skaičiuota, kad praeitame 

! kare krito 6 su puse mili- 
i jono vokiečių kareivių.

Nagy kalbėjo Budapešto miniom: 
Gero ir Hegedus apleido kraštą; 
šalyje ramu, bet padėtis neaiški

Budapeštas.— Premjeras 
Imre Nagy kalbėjo didelei 
miniai prie parlamento rū
mų. Jis sakė, kad Vengri
ja užves derybas su Sovie
tais apie visų tarybinių ka
ro jėgų pasitraukimą iš 
Vengrijos. Nagy taipgi sa
kė, kad gali būti, jog Ven
grija visai pasitrauks iš 
Varšuvos pakto.

Tuo tarpu pranešama, 
kad buvęs Komunistų par
tijos sekretorius Erno Ge
ro ir buvęs premjeras He
gedus apleido šalį. Apie tai 
oficiališkai praneša Buda
pešto radijas. Manoma, kad 
jis išvyko Rumunijon arba 
Tarybų Sąjungon. Anks
čiau buvo paskleista gandų, 
kad Gero užmuštas.

Tarybinių jėgų jau ne
matyti Budapešte. Padėtis 
Šalyje dar lieka neaiški. Pa
čiame 1 Budapešte suimta 
nemažai buvusios slaptosios 
policijos narių, tvarką pa
laiko kariuomenės, papras
tosios policijos ir darbinin
kų bei studentų ginkluoti 
patruliai. Komunistas Na
gy premjeras, bet tuo pačiu 
laiku1 kitų partijų atstovai, 
skelbia, kad “Komunistų 
partijos beveik neliko.”

Taip vadinamų '“Smulkių
jų savininkų” partijos žmo
gus Tildy, kuris dabar vi-

I premjeras, sako, kad

Vengrija turės tapti neu- 
trališka šalimi, kokia yra 
Austrija. Jis nieko nesakė 
apie ekonominę sistemą, ar 
Vengrijoje liks socializmas. 
Darbininkų (Komunistų) 
partijos pirmas sekretorius 
Kadaras sakė spaudos at
stovams, kad socializmas 
liks. Vengrijos žmonės jo 
neatsižadės, nors jis bus 
statomas žymiai kitaip, ne
gu buvo po Rakošio-Gero 
vadovybe. Kadaras kalbėjo 
apie “Rakošio-Gero teroris
tinę kliką.”

Provincijoje lieka stiprios 
tarybinės įgulos, bet vieto
mis anti-tarybiniai elemen
tai daužo paminklus, kurie 
pastatyti kritusioms Tary
bų armijos kariams.

Visokie sukilėlių komite
tai provinciijos miestuose 
dar vis mitinguoja, stato vi
sokius reikalavimus. Mano
ma, kad praeis kelios'sa
vaitės, iki padėtis susikris
talizuos ir paaiškės, kokios 
formos valdžia nusistovės 
Vengrijoje.

Stockholmas. — Norvegi
jos ir Švedijos užsienio rei
kalų ministrai pasmerkė 
britų - francūzų agresiją 
prieš Egiptą.

ORAS NEW YORKE
Dalinai apsiniaukę, vešu,

i
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“TIKRASIS KARAS”
AR TIK “ŠIAIP SAU” MŪŠIAI?

JAU PRIEŠ KAI KUR| 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 kai]) 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, no karo su vykę 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, Irakas, Sirija ir Lebanonas mano, kad Izraelis 
yra dirbtina, aitificialė 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.

7 Izraelio kūrėjai, žydai, traukdami iš viso pasaulio 
žydus 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 ąteityje nė viena 
šalis prieš kitą neturi teisės naudoti ginklo, neturi teisės 
pradėti karo. r

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

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

Iš'kitos pusės, Egiptas, Saudi Arabija ir Siriją 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 toji komisija padarys? Ką ji pa
sakys? ' K '

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

Dalykas, mat, toks: Egiptas sukiršino Angliją, 
Frančūziją ir Ameriką "savo žygiu Suezo kanalo klausi- 
Tfiė. Be to, Francūzija pyksta ant Egipto ir dėl to, kad 
pastarasis, sakoma, duodąs pagalbą Alžyro ' žmonėms, 
kovojantiems už nepriklausomybę nuo Francūzijos, 
Francūzijos kariuomenė' žudo alžyrieČius-kovotojus 
laisvę, kiek tik begali!

Matot, kiek čia komplikacijų ir painiavų!

IZRAELYJE jau seniai pasireiškė tam tikras val
dančių 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- 
mas” Izraelio kaimynams — pirmiausia tvirčiausiam, 
Egiptui.

Nėžiūrint, kaip mes Izraeliui prijaustum, šis įsiver
žimas į Egiptą yra blogas dalykas!

‘ Iš čia gali išsiplėtoti' didesnis karas, negu kai kurie 
numato.

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, 
netgi jei jie šį karą laimėtų, tai visvien jie tail^o^t^fi ne? 
įvestų, nes arabai tuomet būtų dar labiau sukiršinti ir

cevas, “Pelningos vietos” 
Jusovas, apkiautęs provinci
alas Žaliešinas iš*“Šviečia, 
bet nešildo”; Gorkio “Mies- 
čionyse” jis sukuria Eirči- 
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 stiprus, 
įvairiaspalvis, realistinis, 
ląbai 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 rgij os pastaty
muose. Greta Kirmio V. 
Mykolaičio-Putino “Valdo
ve,” jis . sukuria- Krėvės 
“Šarūne”/ Džengio *— dai
nininko ir midaus mėgėjo 
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 veL 
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
joje lietuviškoje kinokome- 
dijoje iš žvejų gyvenimo 
“Auksinės burės?’

Tai, iš tikrųjų, garbingas 
kelias,’ kurį J. Petrauskas 
nuėjo per 50 metų kaip ak
torius, kaip' lietuvių kultū- 

rankiškai, pamėgsta teatro į ros Liejas ip puoselėtojas! 
ta pasikeitusi padėtis pa- ! !?en3- 

lagijevo

AR REIKALINGA 
MARKSISTINĖ 
PARTIJA?

Po TSKP XX-ojo suva
žiavimo, kaip žinia, prasi
dėjo plačios diskusijoj 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 Balsė 
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 parlamen7 
tą. Kiti sako, kad pro
gresyviai turi įsilieti i 
CCF ir veikti CCF konsti
tucijos rėmuose. Treti rei
kalauja perorganizuoti pa
čią PDP taip, kad iš jos, 
faktinai, nieko nebeliktų.

“Kad Progresyvė Partija 
keli metai atgal pripažino, 
jog Kanadoje yra galima 
paversti parlamentą žmo
nių valios instrumentu ir

jie laimėtų ir naudotų po
litinę hegemonijų; 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, trum
piausiu laiku?”

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 šeir 
moję. Turėdamas vos aš^ 
tuonerius metus, jis su mo
tina apsigyvena Maskvoje, 
kur lanko pradinę ir vėliau 
realinę mokyklą.. Po pen- 

’ kerių metų, 1899 m., jis 
I vyksta į Kaukazą, o 1902 

...    _ m. dirba Tbilisyje skulptū- 
laipsniškai pereiti iš kapi- ro.s dirbtuvėje. Skulptūros 
talizmo į socializmą, taijsri^eJls m°i<osi i^ lavi- 
faktas . TSRS KP iškeltos ^asi taip pat persikėlęs į 
mintys nebuvo naujos. Jos ^aku. > Būdamas^ šešiolikos 
tiktai tvirčiau pabrėžė šį 
faktą. TSRS KP suvažia
vime buvo ajškiau nušvies-

metų jaunuolis, J. Petraus
kas pradeda gyventi sava-

O
UZ

šaulyje. Bet nebuvo pasa
kyta niekur, kad marksis-
tinęs partijos nebereikalin- GJazunenko
gos. j

“ 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
ne rodo kelią ų 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 

i kita, jeigu nebūtų pažan
gios partijos, nuolatos ke
liančios darbo žmonių inte
resus viršun?”

Ką gi tuo klausimu sako 
Tim Buck. Kanados PDP 
yadovas? Štai jo nuomo
nė:

“Pasireiškia tendencija 
interpretuoti galimybes ‘už- 
gydymui skilimo/ socialisti
nių ir komunistinių pažiū
rų darbininkų judėjime 
kaip progą ‘sutrumpinti ke
lią’; tendencija mainyti, kad 
galimybė taikingo parla
mentarinio’perėjimo į soci
alizmą eliminuoja (panai
kina) reikalą ■ leninistinės 
partijos; tendencija many
ti, kad parlamentarinis per
ėjimas į socializmą? nerei
kalaus iš darbininkų, kad

J. Petrauskas lanko 
teatro spektak

lius, o 11905 m. įstoja • į 
» vadovaujamą 

' ukrainiečių operetės trupę 
kaip choro dalyvis. Jo ga
bumai scenai, jaunatviškas 
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 kariuome
nę ir dirba viename srities 
kariniame teatre kartu su 
eile žymių rusų teatro ak
torių, kaip Dikijs 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 Katino 
dramos teatro kolektyvą. J. 
Petrauskas pasineria dar 
gilesniu darban. V. Dinei
kos žodžiais:

“Jis sukuria 1 ‘ /
stambių vaidmenų įžymiau
siuose rusų if Vakarų rašy
tojų veikalubšė, 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-

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

Mums rodosi, jog Ben Guridno valdžia, užpuldama - 
Egiptą, padarė didžiulę klaidą, kuri gali labai daug at-' 
sieiti pačiam Izraeliui.

Redakcijos Atsakymai
Mikui Detroitiečiui.—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. Rašykiiiie ir kalbėki
me kaip rašome ir' kalba
me, tai, ir bus gerai.
W. J. Masilau, Ellensburg, 

Wash. — Išaiškinti skirtu
mus tarp komunistų,1 troč- 
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
siunčia į • Tarybų Sąjungą 

visą eilę pinigus ar ne; žinome, kad 
bankai tai peVšiūričia. O 
kai dėl rūbų pasiuntimo į- 
Lietuvą: siunčiant rūbus 
per paštą, Lietuvoje gav'ė- 
jąš už juos tūri sumokėti 
muitus. Siunčiant per' tam 
tikras agentūras, kurių yra 
didmiesčiuose, muitus ir 
persiuntimo lėšūs' čia pat 
paima, tai ten, Lietuvoje, 
gavėjui nereikia nieko mo
kėti. Sakote,- turite daug 
knygų ir gerų knygų, ku
rias norėtumėte mums pri
siųsti. Nežinant, kokias 
knygas turite, negalime 
nieko pasakyti. Mės taipgi 
juk turime knygų, daug ir 
visokių/ . •.

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, bet 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 kartą buvo nauja tar
nyba. .

Pirmiausia mes su mama la
bai ir labai, jums dėkojame už 
'siuntinį,- kurį gavome 7-ą d. 
jugsėjo. 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”, kuris1 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”. 
I)ar ir dar kartą 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 turėjau kreiptis į kitus, 
.kurie atrodo nedaug ką nusi
mano anglų kalboje, 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 sutrugdys. 
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. t Nesirgkitė, 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 . . . 
pačiame amžiuje.
Jūsų laukiu ne tik aš sumania, 
bet visa1 Lietuva.

O jūs- dar 
Grįžkite.

Skaitytojų Balsai j
KAS BUS AMERIKOS A
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 tokiais y 
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,, teguj^ 
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 vertus, 
Amerikos- žmonės jau netoki 
mulkiai kaip kad republiko
nai mano. Jie Nixono, antro 
Ilooverio, Amerikoje nenori. 
Amerikos žmonės “Hoovervil- 
lių” ant dumpų daugiau nepa^ęm 
sirengę statyti. Tai nieko,; 
kad republikonai pila rinkimų 
kampanijai milijonus dolerių, , 
bet ir tas jų 
reakcininkų 
stumia šalin.

neišgelbės. Jų 
partija bus pa-

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, broli ? 
Juška; tavo prilyginimas visai Į

Grįžusius 
čia visko aprūpina. Dar kartą, 
prašau, pagalvokite..

Ruduo' pas mus labai 
rus, visą laiką lyja ir 
šalta. Bendrai šie metai 
pavyzdingųjų.

Šiaip pas mus daugiau nie
ko naujo. Kai padirbėsiu, pa
rašysiu naujus įspūdžius.

Likite sveiki, jus mylinčios
Elisa ir Mama . .

biau- 
gana 
ne iš

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

mano rašinio tikros 
prasmės, ir kritikuodamas pa
darei klaidą. Ir štai kddėl:

Mano buvo rašyta, kad ar
tojas ardamas žemę nors ir 
kreivų vagų padaro, bet jis 
vistiek neša naudą žmonijai. 
Taip pat ir rašytojas, nors jie 
ilgi klaidų padaro, bet jis 
skleidžia apšvietą ir yra nau
dingas žmonijai.

Taigi buvo tik prilyginimas, 
o ne pasakymas, kad artojo ir 
rašytojo vienodi darbai. Tai 
kam tu mane neteisingai kri
tikuoji ir mokini?

Taigi, broli Skaitytojau, tu 
rašai, kad mano rašinys neti
kęs, bet man atrodo, kad ta:*ry/ 
vo kritikavimas ne į tašką. Ir L 
štai tau patarimas: Neimk 
plunksnos j ranką kito žmo
gaus rašiniui kritikuoti patol, 
pakol nesupranti to rašinio ti
kros prasmės. Reiškia, nėra- > 
syk iš peties.

Jonas Juška

suptata’

t

■i
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

Cleveland, Ohio

(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 padalyti ir vienas. Tiesa ir tai, 
kad vienas eskadrono nepakreipsi. Bet 
juo eskadrone bus daugiau žmoniij su
sipratusių, juo sunkiau bus tokį eska
droną 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
mų liepsnelę.

Pasikalbėjęs dar valandėlę, kunigas 
atsisveikino. Jam reikia atlankyti 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
tas. Pirkios menkos, tvartai sugniužę, 
dalžinės tuščios. Nei kur žmogui tin
kamai prisiglausti, nei kur arklį pasta- • 
tybi; 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:

—E, Šilėnų gaspadoriai, klausykite, 
klausykite! Aš, Bagynų dvaro vaitas, 
skelbiu jums pono įsakymą: rytoj, sau
lei tekant, visiems pribūti į dvarą—kas 
valdo valaką, ar pusę valako—su jungu 
jaučių ir žuobriais ir su maistu ligi šeš1- 
tadienio vakaro. Ar višr girdėjote? Kas 
nestos, iš to bus ūkis atimtas ir pavary
tas nuo žemės!

uaip 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 žmonių 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, žėntas ar 
bernas gulėjo* nuplaktas, turės ątoti 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 
ab sklypas, už menką nuomą dar pri
jungė trejetą dešimtinių dirvos. Ten nuo

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 vaiskų. Mes ima
me rekrutus. Renkis, važiuosime.

Pirkioje kilo triukšmas, motina ėmė 
garsiai raudoti, tėvas šaukti ir ginčytis, 
bet įsibrovėliai nieko nepaisė. Balsys 
atsimena,v 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 ėmė1 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 kiėkiveną kartą, 
kai tik apie tai pamąsto, atgyja visu 
ryškumu.

(Bus daugiau)

CHICAGO, 11.1.
Keli žodžiai apie 
Juozą Stulgaitį

Juozas Štulgaitisr gimė ir au
go Lietuvoje, šakių rajone, 
Jautiškių kaime. Jo tėvai bu
vo mažažemiai, turėjo tik ke
lias desintinas žemes, o šeima 
buvo didelė, Šeši sūnūs ir 
tyys dukterys. Tad, Juozas 
neturėjo progos lankyti moky
klą; Nuo pat jaunystės dienų 
turėjo užsidirbti duoną tar
naudamas kitiems ūkininkams. 
Tik žiemos metu siek tiek ga
lėjo namuose prasimokinti.

Juozo Stulgaičio tėvas bu
vo šiek tiek prasilavinęs, mo- 

gerai rusų ir lietuvių kal- 
VJas; 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 niekam 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 Clevelande, Chicagojo 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.

• ' J . ♦ ■ •
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Gyvendamas Ciceroje per 
keliolika metų Juozas daug 
dirbo prie lietuvių kultūrinių 
jorganizacijų. Ypatingai daug 
energijos ir triūso įdėjo prie 
Lietuvių Liuosybės Namo Ben
drovės. Daug tekniškų darbų 
atliko neimdamas, nei cento 
už savo darbą. Jis nesigailė
jo savo spėkų ir laiką pašvęs
ti visuome'hėš naudai.

• Apie 15-a metų atgal Juo
zas Stulgaitis apsivedė su Ie
va Waller ir nūo to laiko gy-. 
veno Cicėroj it veikė daugiaų- 
isiai Ciceros' orgailizaėijosę. 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 seserei ir visiem arti
miesiem, bet organizacijoms 
padaryta didelė spraga neten
kant veiklaus ir energingo- 
draugo. Jo vietos ūžpildymui 
reikalinga naujų narių orga
nizacijoms.

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

J. P. | nui.

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 ii 
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 konvencijose, 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
nacijų baloto, bet kada dar-; 
bo žmonės nesirūpino jų išbal- 
savimu, daugelis tų gerų žmo- 

i nių, negavę didžiumos balsų, 
lapo nuimti nuo baloto. Bet 
vis dar liko ant baloto gerų 
žmonių, už kuriuos lapkričio 
6-ą visi privalome 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 geresnis žmogus visuomet 
elgiasi geriaū.

Charles II. Loeb yra ant re
publikonų tikieto kandidatu į 
Kongresą nuo 21-o distrikto; 
jis nuolatps rūpinasi darbo 
žmonių reikalais. Loeb yra 
baigęs žurnalisto mokslą Ho
ward universitete ir nuolatos 
veikia žurnalizmo dirvoj. An
trame pasauliniame karę tar
navo reporteriu, atstovauda
mas 25-ius pažangius pietryti
nio Pacifiko pakraščio įąik- 

. 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 yrą au
torius, knygos “The Fųture iš 

.YotiT's” (Ateitis yra Jūsų).

. , Todėl visi, kurie gyvena 21 
kongresiniam distrikie, bal
suodami už Charles H. Lbębį 
kongresmaną, atliks gera dar
bą.

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

Į Ohio gubernatoriaus vie
tą visi privalome balsuoti už 
Michael V. DiSaHe.

Į Ohio seimely geriausiai re
komenduoti kandidatai yra’ 
į senatą už August Parker ir 
už William Saunders. Į sei-, 
mėlio atstovus: už Martą Dix-, 
on, Zelmą George, sąrą Har-; 
per, Reuben Payne ir Everett 
Tyler. ;

Į Common Pleas teisėjus re i-, 
Ida balsuoti/už teisėją Chaivi 
les .W; White antram termi-.

Iš 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 atrodė nuošir
dus išstojimas už sulaikymą 
hidrogeno bombų mėginimų, 
patrauks daug balsuotojų link 
savęs.

Am. Pilietis

Waterbury, Conn.
Kitus peikia, o save giria

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

Republikonai sake, būk da
bar esą geriausi laikai, tad 
ateinančiuose rinkimuose, no- 
vemberio 6-ą dieną, balsuoki
te už juos, tai bus dar geriau, 
žmonės taipgi kalba daug 
apie rinkimus. 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
bininkų.

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 smul
kesni, bet vis vien bagoti. O 
darbininkai savo partijos ne
turi, priversti balsuoti^už anų 
paitijų kandidatus, ar jie ge
ri ar blogi, mažas pasirinki
mas.

Mano supratimu, reikėtų už 
demokratus balsuoti, kadangi 
istorija parodo, kad pastarie
ji daugiau yra padarę gero 
darbininkams. Aš manau, 
kad daugelis nepamiršo Hoo- 
yerio laikais pergyventų įvy
kiu.

Balsuotojas

bo narėMs dž laiškus ir dova
nas, o taipgi ir Už surengimų 
pasitikimo pažmonio, mkn grį
žus iš ligoninė^, taipgi dėkoju 
J. Neveckienei iš N.orwPodo, 
kuri mane lahkė kas savaitė

per visus metus.
Nėra galima išvardint visus, 

kurie kaip nors mane lankė.
Taigi širdingiausiai ačiuoju 

visiems ir Visoms!
Marcelė iKraiauskiene

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 lietuvybės, 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 RŪMAI — romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai pasako.: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gėlių iy džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasari vaikščiokite širdies rūmuose fr džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 pšl., kaina $4.00.
SAULES RUSTY’BE — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: skaitai mane, nes myli, o nerrtylėt negali, kada mane skaitai. 311skaitai mane, nes myli, o nerriylet negali, kada mane skaitai, pst, kaina $3.00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeriš, 3825 S.
Halsted St., Chicago 8, Ill.
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Seno Vinco Eilėraščiai

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

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

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

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

Norwood, Mass.
PADĖKAVONĖ

Po šešių mėtų sirgimo ma
no vyro, J. Krasausko, prisiė
jo pernešt sunkumų -ir vargo. 
O prie to dar susidarė daug 
nepaprastų išlaidų: dakta
rams, vaistams ir kitkairi. O 
įplaukos būtiniems .gyvenimo 
reikalams visai sumažėjo. Dėl 
to,. nors būdama ir labai pa
vargus, vienok turėjau ieškoti f 
kokio nors darbo, kad užsi- 
dirbti kiek būtiniausiems pra
gyvenimo reikalams. Tokiose 
aplinkybėse gyvenant, , apie 
paširiiikimą darbo negalėjo 
būti iiei kalbos. Prisiėjo dirb
ti tokį, kokis tik piipūolŽ. O 
gautas darbas b’uvd labai ne
patogūs: šalta, n'ėšvūru ii* pu
sėtinai dulkių. Padirbus kiek 
laiko tame darbe, pasijuMū, 
kad mano krūtinėje kas. tai 
.negerai. 11 Bet mesti tą d^’bą 
gyvenimo aplinkybes neleido. | 
Todėl ir tęsiau tą darbą. Pa-, 
galiau mirus mano vyrui, J. r 
.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 4-ioms 
savaitėms po laidotuvių, turė
jau pasiduot į Norfolk County 
džiovininku; ligoninę, South 
Braintree-, Mass., kurioje išbu
vau metus laiko. Būnant toje 
ligoninėje prisiėjo pergyventi

į daug nemalonumu ir ilgesio, 
j Ypatingai <f)ėr pirmus 6-ius 

mėnesius, kuomet neleido nei 
iš lovos išlipti. Turėjau gulėt 
ir gulėt. „ Sunku įsivaizduot tą 
nuobodūmą ir ilgesį-. Ir tiktai 
kuomet kas atvažiuodavo ap
lankyti, tik tuomet trumpai 
valandai galima btivo pamiršt- 
tuos visus nesmagumus.

Todėl čia ir noriu pareikšti 
širdingiausią padėkit visiems, 
kurie mane lankė, .kaip tai r 
įJalaiejutėms; i$ Dedham, J. 
&maičiijų įt’ kitiems, iŠ Brook-,, 
tono; Norwboclo $Iotęfų KTU-*

Užsakymus siųsdami adresuokite:

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

i

W
 Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkės 
lietuviams, nes tų 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 atvykusiems anksčiau 

sugrįšti namo.

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

silankyti. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą

7'r



IS LIETUVOS “Ačiū Partijai”. Vikriai suko
si šokėjų poros.

Akordeonu puikiai sugrojo 
Pedagoginio instituto studen- ’ 
tas Pliaukštė. Lietuvių liau
dies melodija liejosi iš Škė
mos lumzdelio. O štai, Kau
no Veterinarijos akademijos 
vyrų kvartetas atlieka čekų 
liaudies dainą “Po langu sto
viu”, jugoslavų dainą “Mari- 

Ilgai nenutrūkstan- 
___ plojimais buvo sutikta ' 

Dar anksti rytą į respubli-' Politechnikos instituto studen- 
kos sostinę iš Kauno atvyko pV Rimkaus ir Petroko savo 
Politechnikos instituto, Lietu-j kūrybos humaristinė dainą 
vos žemės ūkio ;
Medicinos instituto 
aukštųjų mokyklų studentai. 
Sekmadienį Vilniuj įvyko pir
moji Vilniaus ir Kauno stu
dentų šventė.

Studentai beregint užmezga 
pažintis, randa bendrą kalbą. 
Jaunimo stadione belaukdami 
sportinių žaidynių pradžios, 
jie kalbėjosi vieni su kitais 
apie studijas, vasaros atosto
gas. Kitame būrelyje buvo 
kalbana apie laikraščiuose pa
skelbtą Nutarimą dėl darbo 
užmokesčio padidinimo mažai 
apmokamiems darbininkams ir 
tarnautojams. Juk Nutarime 
kalbama ir apie studentų sti
pendijas . . .

Pagaliau į aikštę išeina Vil
niaus ir Kauno studentų fut
bolo rinktinės. Rungtynės pra
sideda. Kauniečiai, iš pat 
pirmųjų minučių įgiję persva
rą, laimėjo susitikimą santy
kiu 3:0.

Stadione pasirodo respubli
kinės studentų estafetės “Mū
sų jėgos — Tau, Tėvyne!!” 
dalyviai. Pirmas baigmę pa
siekia Politechnikos instituto 
studentas Peras. Kombinuotą 
estafetę Trakai—Vilnius KPI 
komanda užbaigė per 53 mi
nutes 47.6 sek. Antroji vieta 
atiteko KKI sportininkams 
(54 min. 47 sek.). Trečiąją 
vietą užėmė Vilniaus Valsty
binio pedagoginio 
studentai, parodę 55 
sek. laiką.

Po pietų šventės 
rinkosi Karoliniškių kalnuose, 
kur vyko saviveiklininkų, kon
certai ir studentų vaikštynės. 
Netrukus slėniais nuskambėjo 
pirmi Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
studentų ansamblio liaudies 
instrumentų orkestro akordai, 
Neries pakrantėmis nuaidėjo 
kolektyvinės kūrybos daina

Studentų draugystės šventė

VILNIUS.— Neries pakran
tėse sekmadienį ilgai skam
bėjo dainos, muzika, jaunat
viškas juokas. Kai nusileido 
sutemos ir tolumoje 
tūkstančiai
Karolin i.v kių kabinos?
nojo studentų draugystės lau-' jana”.
žas ... i čiais

sušvito 
miesto žiburių, 

sulieps-

akademijos, i aPie Pa^ą studentą, kaunie- 
įto ir kitų 1 Kaziliūno ir Paplauskaitės 

studentai atlikta B. Dvariono “žvaigž-
dutė” ir daugelis kitųi progra
mos dalykų.

Iki vėlaus ' 
šventė. Studentai skirstėsi su 
mintimis palaikyti užsimezgu
sią draugystę, sekančiais me
tais susitikti ne mažiau įspū
dingoje ir įdomioje, šventėje.

St. Arnašius

instituto
min. 3.4

dalyviai Į

NeKYoilii^zžžiė^Įfc?7lrikn
į-Manti v.

Forumas apie įvykius Trys tarybiniai piliečiai gavo 
Vengrijoje įvyks čia leidimą išvykt Tarybų Sąjnngon

ĮVAIRIOS ŽINIOS,
Bukareštas. — Rumuniff 

uždraudė užsieniečiams ke
liauti keturiose savo pro
vincijose, ypatingai veng
riškai kalbančiose srityse 
Transylvanijoje. Taipgi nu
trauktas geležinkelinis su
sisiekimas tarp Bukarešto 
ir Belgrado.

50 organizacijų stoja 
už pastovų registraciją

League of Women Voters, 
Independent Voters League ir 
eilė kitų organizacijų, iš viso 
50, atsiuntė savo atstovus į 
miesto tarybą, » reikalaujant, 
kad būtų pravestas pastovus 
registravimasis. Reikalavimas 
įvesti pastovų registravimąsi 
nėra naujas. Jau seniai kelta 
balsų už tai, kad registruotis 
iš naujo prieš kiekvienus rin
kimus yra didelė ir nereika
linga sunkenybė. Yra nuomo
nių, kad jeigu būtų įvestas 
pastovus registravimasis, bent 
10% arba 15% daugiau žmo
nių balsuotų rinkimuose.

Pastovus 
reiškia, 
travęs, 
truotas,
adresą ir turi registruotis kito
je apylinkėje.

Buvo balsų ir prieš pastovų 
registravimąsi, bet jų argu
mentai buvo keisti. J. D.. Ra
bins, atstovaujantis spaustu
vininkus, sakė, kad įvedus 
pastovų registravimą, spaus
tuvės nustos daug darbo, nes 
miestas nustos užsakyti prieš 
kiekvienus rinkimus registra
vimosi formas ....

šiandien, penktadienį, lap- j Praeitą savaitę imigracijos tis savo pilietybes gali atsisa- 
neleido vienai kyti tiktai užsienyje, jie šib- 

forumas apie Bronxo šeimai išplaukt Tary- je 
įvykius Vengrijoje. Kalbės , bų Sąjungom Nors Serafinas i 
“Daily Worker” redaktorius Strelkovas, jo žmona ir dūk- 
John Gates, Dr. Doxey Wil- [te buvo gavę tarybinius pas- 

’ .kersonas, vienas žymus pa- pertus (vizas), Amerikos Val- 
žangus New Yorko vengrų , džia jų nepripažino. Mat, nors 
veikėjas, ir t. t.

Kaip žinia, “Daily Worker” jau buvo tapęs Amerikos pi- 
savo vedamuose straipsniuose; liečiu ir gavo tarybinę pilie-

I už įvykius Vengri
joje atsakingos praeities klai
dos, kurias padarė Rakošis, 
Gero ir kiti buvę vadai, 
laikraštyje tilpo laiškų 
skaitytojų, kurie su 
nuomonėmis nesutinka, 
mano, kad Vengrijoje 
panašaus nebūtų įvykę, 
nebūtų pradėta 
taktika.

John Gates, kuris redaguo
ja .........................
rūme reikš pirmą nuomonę, 
kurią jis taipgi rems editoria- 
lais, kurie tilpo pačių vengrų 
komunistų organe “Szabad 
Nep”. Bus kalbėtojų, kurie 
reikš kitą nuomonę. Publika 
galės statyti klausimus.

Jeffersono mokyklos adre
sas yra 575 Sixth Ave. (neto
li 16 St.). Įėjimas laisvas. 
Pradžia 15 minučių po aštun
tos vakare.

i kričio 2, Jeffersono mokyklo- pareigūnai 
je įvyks įdomu

Strelkovas gimė Rusijoje, jis

vakaro užsitęsė sakg )(ad tybę vėliau, atsisakydamas

šalyje.
| Bet dabar sutikta juos iš- 
j leisti. Tik formalumas pakeis
tas: jiems duoti Amerikos
pasportai ir jie išvyksta kaip 
Amerikos piliečiai, bet galės 
pilietybės atsižadėti, kai nu
vyks Tarybų Sąjungom Pra
eita trečiadieni Strelkovas ir 4- V

Stevensonas dabar reika
lavo iš radijo - televizijos 
stočių, kad jam būtų duota 
tiek pat laiko, kad atsakyti 
Eisenhoweriui.

retai

Kas kaip gina 
sveturgimius

Pastaruoju laiku
pasirodo aukojančių sv-etur- 
gimių gynimo reikalams 
vardai. Tačiau aukų teikė
jų visada atsiranda, štai 
keletas jų, kurių vardai dar 
nebuvo atžymėti:

M. S............................ $20
Brooklynietė ........... 10
J. Bekampis, Avalon, . 10 
Ričmondhilliečių grupė, 6
J. Banaitis ................. 5
K. Depsas 
George W.
S. Sasna .
Williamsburgieciu gr. . . 4
Jonas, Jr......................... 4
Senasis Juozas ............. 3
II sa ............................... 3

5
5

C. Alex ............................ 1
A. Bimba ...................... 1
Širdingai ačiū visiems čia

Tame 
nuo 

tomis 
kurie 
nieko 
jeigu

palaidumo”

Amerikos. O JAV laikosi nuo-.šeima, — žmona ir duktė,— 
menės, kad Amerikos pilie- 'jau išvyko.

Politinėje padangėje
Trečiadienį, tą pačią dieną, 

kuomet Stevensonas, Lehma- 
nas ir W.agneris kalbėjo dvie
juose mitinguose po atviru 
dangumi New Yorke, čia kal- 

Daily Worker”, tame fo- bėjo ir republikonų vice-pre- 
zidentinis kandidatas Nixonas. 
Jis kalbėjo masiniame mitin
ge Harleme. Nixonas kalbėjo 
vakare 7th Avė. ir 152 gatvių 
kampe. Kad sutraukti 
daugiau žmonių, 
ge darbavosi ne 
konai, bet prie 
kęs demokratinis 
nas Powellis.

Trečiadienį buvo šlapia ir 
lietinga, kas pakenkė ir Ste- 
vensono ir

kuo 
tame mitin- 
tik republi- 
jų prisipla- 
kongresma-

*

registravimasis 
kad kartą užsiregis- 

žmogus lieka regis- 
nebent jis pakeičia

Maskva. — Britanijos, 
Francūzijos ir Izraelio am
basadoriai tapo pašaukti į 
užsienio reikalų ministeri
ją ir jiems įteikti oficiališki 
protestai prieš a g r e s i ją 
Egipte.

Pasidairius po Brook-. 
lyno Williamsburg^

Brooklyno Williamsburge 
tautinė gyventojų sudėtis yra 
pasikeitusi, 
ri metai 
Avenue.

gyventa

Jau bus aštuone- 
kai aš apleidau Union 

Tuomet šita miesto 
buvo daugiausia ap- 
žydais, paskui „juos

i minėtiems ir anksčiau pri- sekg italai ir lietuviai. Dabar,
sidėjusiems. Lauksime jūsų 
paramos ir aukštai įvertin
sime ir ateityje.
Money order ar čekius ra

šykite M. Stakovas vardu 
ir pasiųskite: Anne Jones, 
39 E. 98th St., Brooklyn 12,

Liet. Komitetas

AISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

šie Miestai Aukomis Stovi Se>kančiai:
Pittsburgh, Pa.........$70.32
So. Boston, Mass. ... 69.00 
San Francisco, Calif. 58.00 
Brockton, Mass......... 54.00
Plymouth,

Wilkes-Barre, Pa. 41.00 
Newark, N. J. ..... 30.00 
Waterbury, Conn. . 28.00 
Elizabeth, N. J......... 27.00
Brooklyn, N. Y.........26.00
Worcester, Mass........ 22.00
Stamford, Conn. ... 20.00 
Bridgeport, Conn. .. 20.00

Chicago, Ill. ... 
Philadelphia, Pa. 
Baltimore, Md. . 
Detroit, Mich. . 
Minersville, Pa. 
Lawrence-Lowell, 

Mass............
Binghamton, N. Y. .. 
Great Neck, N. Y. 
Auburn, Me. .............
Scranton, Pa................
New Haven, Conn. ... 
Girardville, Pa...........

. 18.00
. 15.00
. 10.00

10.00
.. 7.00

Nixono mitingams.
* * >*
- Egipto karas pa- 
sunkion padėtin

laimėti
žy-

su

republikonai deda desperatiš
kas pastangas ant kiek gali
ma sustiprinti pozicijas negrų 
tarpe. Harleme jie dalina iš
traukas iš įtakingo Baltimorės 
negrų laikraščio “Afro - Ame
rican”, kuris remia Eisenho
wer}, taipgi Chicagos negrų 
protestantų pastorių pareiški
mą už EisenhowerI.

* *
Progresyvių organas 

tional Guardian” sako, 
profesorius DuBois ragina 
žmones šiuo kartu visai nebal
suoti rinkimuose. Jis sako, 
kad nėra mažiausio pasirin
kimo. Tame pačiame laikraš
tyje telpa kitas Hallinano ir 
McAvoy laiškas, kuriame jie! 
ragina kairiečius balsuoti už 
Socialist Workers Party. Jie 
nemini, kad ji ne ant baloto. 
O nepriklausomas socialistų 
žurnalas “Monthly Review” i 
ragina balsuoti už vieną trijų 
socialistinių partijukiųį: SWP, 
SLP arba SP.

“Na- 
kad

Paryžius.—Prancūzai at
vežė iš Alžyro penkis suim
tus nacionalistų vadus. Jie 
bus teisiami Francūzijoje. 
Fresnes kalėjimas, kur jie 
laikomi, ypatingai stipriai 
saugomas.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

matytum, visi lūšnynai užimti 
puertorikiečiais, nors jie save 
vadina “spaniolais”. Taipgi 
jau labai daug ir negrų yra 
apsigyvenę W i 11 iamsb urge.

Teko kalbėtis su National 
Biscuit Co. agentu. Jis pasa
kė, kad lietuviai, rusai ir 
lenkai parduoda biznius ir ap
leidžia šią sekciją., Pasirodo, 
kad kai Washingtonas padarė 
draugišką sutartį su Franciško 
Franko, tai dabar ispanai 
siekia Porto Rico, o iš 
Ameriką.
Trys vaistines pranyko

Izraelio 
statė gan 
republikonų kandidatą Javit- 
są. Javitsas tikisi
daug balsų savo tautiečių 
dų tarpe, bet dabar jo 
tys tuo atžvilgiu žymiai 
silpnėjo.

Eisenhowerio atsikreipimas 
į izraeliečius pasitraukti iš 
Egipto nepatinka, žinoma, sio
nistams ir kitiems Izraelio val
džios rėmėjams. Pranešama, 
kad kuomet Javits praeitą an
tradienį kalbėjo vienoje sina- 

I gogoje, jis buvo nušvilptas ir 
nubaubtaš.

Pamątę, kad jie gali pra
rasti • nemažai balsų tų žydų 
tarpe, kurie po sionistų įtaka,

TYRINĖJIMAS TĘSIASI
Dar vis tęsiasi Andrea Do-

Bet tuo tarpų, kai teoreti
niai visokių kaimiečių organai 
reiškia visokiausias nuomones, 
už ką balsuoti, s.New Yorko 
unijos beveik vieningai, CIO, 
AFL ir nepriklausomos, re
mia Stevensoną. Manoma, kad 
jų balsas nusvers ir užtikrins 
laimėjimą demokratams New 
Yorko valstijoje.

; Ebbets Field pavirs 
butu namu projektu

Ebbets field, beisbolo didy
sis stadijonas Brooklyne, ku
ris buvo' Dodgers komandos 
“namais”. dabar parduotas • I
privatiniam kontraktoriui, ku
ris toje vietoje statys 
projektą, 
bia, kad tas nereiškia, kad 
jie apleis New Yorką. Jie vie
toje to ieškos sau naujo 
d i jono.

Ebbets Field parduotas 
tris milijonus dolerių.

NURSE

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

Good salary w
510. 4-2300

(210-216)

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 
butų j telephone. Must speak English. NA- 

Bet Dodgers skel-1 tional cleaning contract
ors, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

sta-
v uz

susitari-
nors sc-

HELP WANTED MALE

MACHINISTS
Tool and Die experience preferred.

Wire fabrication.
Good opportunity.

BEACON ENTERPRISES, IN&v
1051 Sawmill River Rd., Yonkef-s

(213-219)

KEISTA BYLA, 
GERAI PASIBAIGĖ

pa-, ria ir Stockholmo susidūrimo 
ten ’ tyrinėjimas.

į žinierius Svensonas dabar liu-1 teisman 
perėjitną 
Thruway”, 
rado jį kaltu, bet apeliacijų 
teismas išteisino. Teismas pri
pažino, kad Carrillo turėjo 
teisę pereiti vieškelį eidamas 
į darbą.

Kelių policija i aną dieną, 
Stockholmo in- buvo suareštavus ir patraukus 

i Rafael Carrillo
dijo, kad bent vienas laivo 
motoras jau buvo pradėjęs 

__  ________  _______ i su 
j italų laivu. Tyrinėjimas dar 

’ užsitęs, sakoma, daug savai-

Ant Union Avė. iki Grand ;sukti atgal,, kai susidurta 
St. būdavo trys vaistinės. Da-1 
bar ant kampų yra viena is-1 
panų;, karčiama, kita maisto 
krautuvė, o vienas kampas ' 
tuščias stokso. 7" 
drugštoriai kerai pasilaikyda.- 
vo, biznį darydavo daugiau
sia iš moterėlių, kurioms jie italų' liniją, 
parduodavo visokius.veido pa-'vi‘ų skundžia vieną"arba kitą 
puošalus. Kas dabar pasidarė liniją. . . . ‘ 
su tomis moterėlėmis?
Negiliukingas sekmadienis

Tokia graži sekmadienio

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1 Q0 j diena. Sakau : užeisiu aplan-

cių.
Teismas turi nuspręsti, ar 

Minėti trys svarstyti formaliai visokius 
skundus. Italų linija skundžia 
švedų liniją, švedu linija — 

, o daugelis kelei-

uz 
New! York State/ 
žemesnis teismas

Jūrininkų streikas atidėtas
Laimėjusi rinkimus ILA uni

ja tebeveda darybas su laivų 
kompanijomis. Nors 
mo dar nepasiekta,
nasis kontraktas pasibaigė su 
lapkričio 1-a diena, bet uni
ja paskelbė, kad streiko ne
bus iki lapkričio 16-os dienos. 
Manoma, kad iki to laiko bus 
prieita prie sukitarimo ir strei
ko bus išvengta. Miesto val
džia- daro spaudimą ant laivų 
kompanijų ir unijos, kad jos 
susitartų be streiko.

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

All around Machinists,.exp. Call 

CYpress 2-6525

(213-219)

Naujų prenumeratų gavome nuo: S. Penkausko, 
Lawrence, Mass.; camdeniečio Pranaičio; dvi nuo L. 
Prūseikos, Chicago; dvi nuo J. Purtikb-J. Mažeikos, 
pittsburghiečių. Jie kviečia savo buvusį kaimyną J. Ur
boną, kuris dabar gyvena Detroite, eiti į konkurenciją 
vajuje, sako, bus įdamiau darbuotis.

P. Grabauskas, brooklynietis, pridavė naują prenu
meratą ir sako, kaipo buvęs baltimorietis, jis skiria savo 
punktus baltimoriečiams. J. Galgauskas, norwoodietis, 
irgi prisiuntė naują prenumeratą. Iš viso šį sykį naujų 
prenumeratų gauta astuonios!

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų ir pakilo 
punktais: V. Ramanauskas, Minersville, Pa.; J. Kaz- 
mer, Pittsburgh, Pa.; Vera Smalstis; Detroit, Mich.; M. 
Kasel, So. Boston, Mass.; Antanas, elizabethietįs; ir Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.

Spalio mėnesiu vajus pravestas gana gražiai. Pasi
rūpinkime, kad lapkritis ir gruodis būtų dar geresni.

• Kur dirbama, ten pasekmės gražios. Gaila, kad kai ku
rias kolonijas vargina pasivėlinimo yda. Jau prabėgo iš
tisas mėnuo mūsų vajaus, o daugelyje kolonijų dar nie
kas neveikta. Stokime į darbą visi, pasimokykime) iš va- 
jininkų, kurių'vardai aukščiau išspausdinti, kad kur 
dirbama, ten yra ir pasisekimas.

Laisves Administracija

kyti savo senus pažįstamus. 
Jie ten laiko maisto krautuvę. 
Bet kada įžengiau krautuvėm- 
žiūriu, kad jau naujas savi
ninkas, ispanų tautos. Na, 
štai atėjo ir senasis savinin
kas. Jis pradėjo man pasako
ti apie kipšiškus' įstatymus, 
kad sekmadieniais negalima 
parduot “orange juice” ir ąba- 
by foods”. Girdi, mudu 
žmona z išėjome bažnyčion 
palikome krautuvėje naująjį 
savininką. Jis nežinojo ir par-1 
davė tuos produktus. Tučtuo
jau įeina policistas ir i___
“somons”. Nežinia, kaip tas 
teismas išeis.
Įdomus, pamokinantis įvykis

Besisukinėdamas po seniai 
gerai pažįstamą apylinkę, su
tikau moteriškę, kuri yra nfe- 
no mylėtoja ir labai aukėštai 
prasisiekus dainavime. Klau
siu, kaip sekasi ? Viskas, gir
di, atrodo gana gerai, jau
čiuosi sveika, dainuoti irgi 
neblogą pasisekimą turiu, bent 
jau' tuo sykiu jokių kliūčių

i neturiu. Kodėl, jos klausiu,
I ar pirmiau turėjote kokių 
nors nesusipratimų ? Taip,,tu-1 
rojau, ji atsakė. Turėjau g/erkr 
lės skaudėjimą. Per ketverius 
metus perleidžiau daugybę 
^gydytojų. Ręzultątąį buvo be 
pasekmių [Nagi, sykį ' nu
sprendžiau eiti pas gydytoją 
dipuką. Jis taipgi gerklės ir 
nosies gydytojas. Pirmą sykį 
išegzaminavo, davė vaistų, 

.liepė ateiti už savaitės laiko. 
gu Nueinu antrą sykį. Gydytojas 

•r paklausė1 Ar tu kartais nege- 
Įri vandens parkuose iš tos 
'švirkšlės,' iš kurios vanduo ei- 
Ina aukštyn? Taip, atsakiau, 

’.J tx i geriu. Ar geri kavą, kur per 
įsras . iangą paduoda, kur puodukų 

nesterilizuoja, o tik 
paplauna ir duoda 
Taip, geriu.

Tai dabar aišku, 
dytojas, kur yra tavo ligos 
priežastis. Sustok tai dariusi 
ir būsi svėika.

Ir, matytum, sako 
beta dainininkė: jau 
nėšiai praėjo ir aš 
linksma ir laiminga, 
patarimai buvo geri.

Klovainietis

vandeniu 
kitiems7

sako gy-

man mi- 
šeši mė- 
jaučiuosi 
Daktaro

Maria Calas dainavo
s t

Šią savaitę operoje “Nor
ma” Metropolitane pirmu kar
tu kaip primadona dainavo 
Maria Calas. Ųąlas, kuri gi
mė Brooklyne, per ilgą lai
ką bandė prasimušti į solistes 

' Metropolitane, bet be pasise- 
•| kimo. Paskui ji išvyko Itali
jon ir su laiku tapo gal la
biausiai pagarsėjusia operos 
dainininke Europoje. Jos dai
navimas New, Yorke Metropo
litane yra kaip ir triumfas.

Pusey čia 
vadovai! j a-

UNIVERSITETAS IEŠKOS 
75-ių MILIJONŲ DOLERIŲ

Harvard universiteto prezi
dentas Nathan M 
pareiškė, kad jo
ma mokykla pasiirtoj usi auko
mis surinkti $75,000,000, gal 
net ir visą $10u,000,000. Gir
di, tiek reikės mokyklos geri
nimui ir plėtimui.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS!

LLD 6 kp. susirinkimas įįvyks 
lapkričio 5, Liet. Taut, Namo kam
baryje, 8 „Vine St., 7:30 v. v. Visi 
nariai dalyvaukite, išgįrskite rapor
tą iš įvykusio teatro (spalio 27 d.). 
Taipgi reikės prisiruošt;! prie žiemos 
veikimo, ir aptarsime dienraščio 
Laisvės prenum. vajų. įGeo. Shipiai- 
tis, fin. sekr.

(213-215)

GAL PAGERINS LAIŠKŲ 
PRISTATYMĄ

Mūsų šalies pašto vedėjas 
Arthur E. Summerfield susi
šaukė 450 pašto skyrių vedė
jų ir jiems pranešė apie fede
ralinės valdžios planus page
rinimui laiškų pristatymo ir 
kitokio paštinio patarnavimo. 
Tai, žinoma, kaštuos nemažai 
pinigų, bet, girdi, laiškų pri
statymas bus paskubintas 30 
procentų.

REIKALAVIMAI
I • r

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 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

DISHWASHERS (3)
Good Pay. Steady Work. Apply

PARKWAY GRILL
Glen Cove & Jericho Tpke 

Old Westbury, L. I.
(213-216)

INSPECTOR 
1st Class

Turret Lathe. W & S No. 3 or OB. 
Set up and operate. Electro Mech
anical Assemblers. Gear Cutter, 
1st class. Top wages. Free hospital
ization, sick leave & many other 
benefits. 5316 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)

Business Opportunity

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

duoda savininkas su nuostoliu.
Skambinkite: EV, 4-8802*.

(210-2$J

Terrific Opportunity! AH around 
baker. Come in 8 years established 

dJfikery as partner. Small invest
ment. Call owner. RA. 8-64-19.

(207-213)

4 pusi. Laisvi (Liberty)Penkt., Lapkričio (Nov.) 2, 1956




