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f įdomi knyga.
Rašo R. Mizara

Skaitytojus atsiprašau, kad 
šiuose krisluose liesiu savo gi
mines; man rodosi, tai turi 
visuomeninės reikšmės.

Išvykdamas iš Lietuvos, ten 
palikau tris brolius: Povilą, 
Vincą ir Juozą.

šiomis dienomis vienas ge
ras žmogus praneša man apie 

* juos tikslesniu' žinių.
“Kada iš Lietuvos hitleri

ninkai traukėsi”, rašo jis, “tai 
jie organizavo banditų gau
jas, kurios turėjo sunaikinti 
biednuomenę, kad tarybinė 

' valdžia neturėtų iš ko sudary
ti kadrų. • Nuo banditų Miza- 
jra; labai nukentėjo . . .”

Kaip jie nukentėjo? Povi
las, jo žmona ir du vaikai, o 
taipgi uošvis, buvo naktį ban
ditų užpulti ir užmušti 
jo sūnus ir dukra, 
buvo tuomet namie, 
vi: sūnus gyvena
niaus, o ištekėjusi 
šeima — Alytuje.

Vinco sūnų banditai užmu
šė Kretingoje 1950-ais mejtais. 
Pats Vincas dabar gyvena 

1 Alytuje su šeima; jo dvi duk
ros — Gražina ir Elvyrą — 
lanko Alytaus vidurinę moky- 

Oklą (gimnaziją), o vyriausioji

Bet 
kurie ne
išliko gy- 
arti Vii- 
dukra su

Vėliausios žinios Tarybinės pajėgos laikinai 
liks Lenkijoje: ryšiai bus 
draugiškos lygybės pagrindu
Maskva. — Lenkijos vadų ; rybų Sąjungos puses, 

delegacija baigė pasitari-: Lenkų delegacija atstova- 
mus čia su tarybiniais va-įvo savo valdžią ir PPR 
dais ir išleistas bendras ko
munikatas. Derybose da
lyvavo Gomulka, Cyranke- 
vičius, O.chabas, Zavadskis 
ir keli kiti iš Lenkijos pu
sės, Chruščiovas, Bulgani
nas, Vorošilovas, Mikoja- 
nas, Žukovas u* kiti iš Ta-

Gavimui Naujų Skaitytojų
pasaulio I Akytę VA J II S

: atlyginti. už “nuolatinius B W ® H W
I 5 . • — MM* Vajus gavimui-Laisvei nauju skaitytoju ir atnauiinimi

^kra Stasė ištekėjusi ir gy-.valdžia atsakė Bulganinui, 
kuris reikalavo, kad izrae
liečiai tuojau pasitrauktų 
iš Egipto teritorijos ir atsi
lygintų egiptiečiams už pa
darytą žalą. Izraeliečių val
džia sako, kad ne jie Egip
tui, bet Egiptas jiems turi

vena Kalvarijoje.
Juozo dukra žuvo karo me

tu nuo priešo bombos; Juo
zas su žmona gyvena Varėno
je.

Bet tai ne viskas, rašo jis.
Nikodemą Mizarą (mano 

pusbrolį, su kuriuo kartu au
gome) banditai užmušė netoli 
Gudakiemio; jo našlė gyvena 
Merkinėje.

Bernardo Mizaros (mano 
pusbrolio) sūnų taipgi bandi
tai užmušė Galintėnų kaime; 
Bernardas su šeima dabar gy
vena Marcinkonyse ir yra 
Marcinkonių apylinkės pirmi
ninkas.

Tokias tragedijas teko išgy- 
Jbenti mano giminėms!

* Gerai žinau, jog ne tik jie 
vieni tai išgyveno—žiauri ban
ditų ranka pasiekė ir daugelį 
kitų Lietuvos šeimų.

Daug geriausių lietuvių tau-1 
tos sūnų ir dukrų krito nuo 
kulkų- tų niekšų, kuriuos 
Amerikoje gyvenantieji “lais- 
vintojai” visaip šlovino, visaip 
rėmė ir skatino atlikti tuos 
kruvinus darbus!

Tie patys “laisvintojai” rė
kia : ana, iš ten ir iš ten tą 
ir kitą tarybinė valdžia suėmė 
ir išvežė. Tai esą baisu!

Bet kodėl gi “laisvintojai” 
nepasako , kad baisu’ buvo žu
dyti nekaltus žmones, geriau
sius lietuvių tautos sūnus ir 
dukras?! Kodėl “laisvintojai” 

- juos akstino tai daryti?!

v * Banditai tačiau buvo išgau- 
^rfyti, suvaldyti.
jį/į Tame pačiame laiške rašo

ma: 1 •
“Nukentėjome labai daug. 

Buvo sudeginti mūsų namai; 
karas sunaikino viso mano gy
venimo procią, bet viena lai
mė, kad išlikome gyvi.

“Dabar gyvename laimin
gai ir mokome savo vaikus. 
Dabar pas mus labai ramu;

Iš viso !
New Yorkas. — Uosti

ninkų streikas New Yorke 
ir kituose Rytinio pakraš-1 Jungtinės Tautos. — Ge- 
čio bei Meksikos įlankos i 
uostuose tęsiasi. Pirmadie- dieni vėl svarstė Vengrijos 
nį, ketvirtą streiko dieną, klausimą. Dabar kalbama 
derybos tapo atnaujintos, apie genocidą ir deportaci- 
Streikuoja apie 60,000 uos- jas. 
tininku. c

Jungtinės Tautos. — Dag Pačios Vengrijos delegatas 
Hammarskjoldas jau su— sakė, kad visas reikalas^ vi- 
grįžo iš Egipto. Jis sakė, dujinis 
kad Jungtinės Tautos pa
dės Egiptui apvalyti Suezo 
kanalą. Bet Egiptas sako, 
kari valymas negali prasi
dėti, kol ten randasi britų 
ir francūzų jėgos.

Maskva. — Tarybų Są
junga prašė Amerikos, Bri
tanijos, Francūzijos ir In
dijos surengti penkių Di
džiųjų jėgų konferenciją 
nusiginklavimo aptarimui.

Kairas. — Prie Port Sai- 

britais, nepaisant to, kad 
viešpatauja paliaubos.

Tel Avivas. — Izraelio

neralinč asamblėja pirma-

Smarkiausiai kalbėjo 
mažiukės Kubos delegatas.

;, ne Jungtinių Tau
tų reikalas.

Kinų premjeras

Azijos kraštus
Pekinas. — Premjeras 

Čou En-lajus, kuris taipgi 
yra Kinijos užsienio reika
lų ministras, aplankys sep
tynias Azijos šalis. Jis jau 
išvyko ton kelionėn ir pi r-

do įvyko susišaudymas su . miausia apsistos Šiaurinia- 
‘ m-e Vietnamą. Jis . taipgi 

lankysis Kambodijoje, Lao
se, Indijoje, Pakistane, Ne
pale, Afganistane ir Bur- 
moje.

Indijon Čou En-lajus at
vyks šio mėnesio 28-ą die
ną ir ten praleis kokią sa
vaitę. Ten jis laikys svar
bius pasitarimus su Nehru.

Kuomet Čou išskrido iš 
vietinio aerodromo, jį išly
dėjo tarp kitų ir Egipto 
ambasadorius H a s a mas 
Ragabas, Iš to kai kas 
sprendė, kad Čou gal aplan
kys Egiptą taipgi, gal dar 
anksčiau, negu kitus kraš
tus.

Kefauveris dar nenori 
kalbėti apie ateitį ...

Washingtonas. — Estes 
Kefauveris, kuris du kart 
(1952 ir 1956) bandė gauti 
prezidentinę nominaciją ir 
abu kartu turėjo užleisti 
vietą Stevensonui,, dar ne
nori kalbėti apie 1960. Jau 
tikra, kad Stevensonas ne
bandys kandidatuoti trečiu 
kartu ir dabar kelias Kef- 
auveriui atviresnis. Bet 
Kefauveris sako, kad 1960- 
ais metais jis kandidatuoja 
perrinkimui į Senatą — ir 
tiek. Kitų planų jis neturi.

G. Meany Argentinoje
Buenos Aires. — Ameri- 

I kos AFL-CIO prezidentas 
į George Meany atvyko Ar
gentinon. Jis čia tarsis su 
vietiniais unijų vadais. Ar
gentinos unijos yra konser- 
vatyvės valdžios kontro
liuojamos..

nemanėme, kad tokios ramy
bės kada nors susilauksime. 
Visko pergyvenome. Matėme 
baisius, žvėriškus darbus. Jo
kioje knygoje tokių tragedijų 
nesame skaitę . . .”

Laiško rašytojas gyveną, 
Dzūkijoje.

Apie banditų siautėjimą 
Dzūkijoje pokario me/tais Jo
nas Usačiovas parašė įdomų 
romaną:—“Nemunas laužia le
dus”. Autorius vaizdžiai pie
šia tai, kas Dainavos šalyje 
buvo pokario metais.

Indonezijoje kalba apie 
galimą kariuomenės pučą

Jakarta. — Indonezijoje 
pasklydo gandai, kad reak
ciniai elementai kariuome
nės vadovybėje rengia pučą 
-perversmą, kad nuversti 
Ali Sastromidjojo valdžią. 
Jakartoje septintas pėsti
ninkų pulkas skaitomas ga
limo sukilimo rengėjų liz
du.

Valdžia jau reagavo į 
paskleistus gandus. Išleis
tas komunikatas' sako, kad 
gandai paremti “pusiau tei
sybėmis” ir “melais”. Fak
tas, kad valdžia vartoj o išsi
reiškimą “pusiau teisybės”, 
yra skaitoma lyg ir prisipa
žinimu', kad kas nors vyks
ta užkulisiuose.

Indonezijos prezidento 
Sukamo pareiškimas, kad 
šalyje turėtų įsisteigti vie
na nacionalinė partija, čia 
reakcininkų dabar naudo
jamas priekabiu prieš Sas- 
troamidjojo ir patį Sukar
no. Reakcininkai^ sako, kad 
Sukamo po savo apsilanky
mo Tarybų Sąjungoje ir 
Jugoslavijoje nori įvesti 
Indonezijoje panašias san
tvarkas, kaip tose šalyse.

Vajus gaviįnui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.
KONTESTANTŲ ST VIS ŠIANDIEN YRA TOKS:

. . .Philadelphijos vajįmukai
S. Penkai

Law
ElizabetI
Worceste:
P. Paserškis—A. žemi 
Waterburio vajininka 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass 
Pittsburgh© vajininkai............
Hartford 
L. Prūsei

uskas—rJ. Bh 
rence-LowelJ, 

ho vajininkai 
erio vajininka

n žonis, 
, Mass.

► vajininkai 
a, Chicago,

Bostono vajininkai .......
Harrisono vajininkai ..........
Newarko vajininkai j............
Norvvoodo vajininkai, ..........
Rochesterio vajininkai ..........
Brooklyno vajininkai ..........
L. Tilwick, Easton, Pa.........
Cleveland© vajininkai ..........
A. Apšegiene, Auburp, Me. 
LLD Moterų kuopa,

Binghamton;, N. Y.
V. Ramanatiskas, , . i : 

Minersville, Pa. .... .. .....

So.

Punktai
2560

i.............................
litis, Baltimore, Md

II!

2060
1844 ,
1780
1700
1460
1460
1220
1132
1064

940
780
764
680
640
560
440
380
344

300

300’

280
220

200

V. Kvetkas,
Cambridge, Mass. .......

P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 200 
Pattersono vajininkai
J. Patkus, New Haven, Conn. 160 
A. Valinčius, Pittston, Pa.
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 180
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass. >......
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y. ,
C. K. Urban, Hudson, Mass. 80 
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

180
156

senas veikėjas vajuose, senukas V. Rama-Mūsų
nauskas, MĮinersvįlle, Pįi., prisiuntė naują prenumeratą 
ir atnaujini mų. Tai grs

(Tąsa an
ižus pavyzdys žmogaus, einančio 
t 3 puslapio)

Chruščiovus vėl 
įerzinęs Vakarų 
diplom. atstov.

Maskva. — Tarybų 
jungos Komunistų part 
centro s e kretorius 
Chruščiovas, kuris jau 
rai žinomas kaip žmogus, 
kuris (nesilaiko perdaug 
plomatinio etiketo ir kilba 
atvirais žodžiais, vėl savo 
elgesiu labąi įerzino Vaka
rų diplomaius.

Tai įvyko praeitos sa 
tės pabaigoje, Kremli 
Georgijaus salėje, kur 
ko iškilmingas banketas 
Gomulkos, Cyrankevičiaus 
ir kitų lenkų diplomatų 
garbei. Bankete taipgi da
lyvavo Vakarų diploinatai.

Chruščiovas ■ savo kalboje 
tame bankęte kalbėjo^ apie 
tai, kad Vakarų agreso
riams ir jų pakalikui Izra
eliui, kurie įsiveržė Egiptan, 
nepasiseks grąžinti senų 
kolonializmo laikų. Jis va
dino užpuolimą > ant Egipto 
piratizmu ir bendrai gan 
aštriais žpdžiais smerkė 
V akarus.

Po jo kalbos Francus 
ambasadorius Dejeari e

Tarybin iii laivu 
plaukia pagalba

ijos

ge

di-

vai- 
iaus 
ivy-

Odesa. — Iš Tarybų Są
jungos Egiptan plaukia ta
rybinis laivas “Sečehovas,” 
kuris veža dovanų Egipto 
Raudonajam Kryžiui — pa
galbą, kurią savanoriai su
dėjo Tarybų Sąjungas žmo
nės. Laive randasi i 15 mi
lijonų rublių (apie $3,750,- 
000) vertės kondensuoto 
pieno, javų, lauko ligoninė 
trims šimtams ligonių, 10 
ambulansų ir tšip toliau.

Tarybinė spauda; sako, 
kad tą pagalbą sudėjo įvai
rių tarybiniu miestų darbi
ninkai ir raštinių tarnau
tojai. Pirmiausia suma ta
no sukelta, paskui tarybinis 
Raudonasis Kvržiuš atsi
klausė Egipto; R. K;, kokia 
pagalba būtų labiausiai rei
kalinga. Gavus atsakymą, 
supirktos prašvtos reikme
nys ir greitai išsiųstos.

Iš Egipto ateina žinios, 
kad tenykštė spauda jau 
rašo su dėkingumu apie ta
rybinę pagalbą.

(Jungtinės Lenkijos darbi
ninkų partijos) vadovybę, 
tarybinė delegacija savo 
valdžią ir Komunistų parti
ją.

Komunikatas sako, kad 
susitarta palaikyti ir tvir
tinti gerus santykius leni- 
nistinės kraštų lygybės ir 
vieno kitam pagarbos pa
grindu. Taipgi susitarta, 
kad tarybinės jėgos kol kas 
liks T-enkiioie — kol lieka 
svetimos karinės ingos Va
karu Euronoie ir NATO. 
Bet tarybinės jėgos Lenki
joje nuo dabar veiks k’*ek 
kitokiu namatu — ins liks 
<?avo nn<statvtn«o ir
i’nrlpą tik su T.onkiin<s ^ral-

Inirlimn ir
Rokosovskis, lenkų

Rokosovskis jau 
vėl dėvi TSRS 
kario uniformą

Maskva.—Maršalas Kon
stantinas Rokosovskis, pra
eito karo didvyris, kuris 
daug prisidėjo prie hitleri
nės Vokietijos sumušimo, 
vėl dėvi tarybinę unifor-

120 mą.
i6o*tautvbės tarybinis marša

las. 1949-ais metais bendru 
susitarimu tarp Lenkiios 
ir TSRS persikėlė Lenki
jon, priėmė lenku pilietybe 
ir tapo gynybos ministru. « s

Per septynerius metus 
Rokosovskis dėvėjo lenkiš
ką ereli ir skaitėsi Lenkiios 
vyriausiu maršalu. Dabar 
jis pasitraukė iš tu parei- 
o-u. Lenkija jam iteikė pa
dėkos atestatą už duotą 
pagalba ir mokymą, ir jis 
grižo Maskvon. Ten ant 
greitųjų atnaujinta jo ta
rybinė pilietybė ir spaudo
je paskelbta, kad i is pa
skirtas gynybos reikalų vi- 
ce-ministru — Žukovo asis
tentu.

Šia. savaite Rokosovskis 
jau Kremliuje ir dėvi savo 
seną tarybinio maršalo uni
formą.

Lpnhiisi 1 400 010 tnmi 
xni krpdifn narnėtu, dnvpno-

Streikai Vengrijoje baigiasi; 
Budapešte jau pilnai ramu

i jos 
atsi

kėlė. Jį pasekė Britanijos, 
Izraelio, Danijos, Turkijos 
ir keli kiti ambasadpriai 
arba pasiuntiniai. Jie bent 
kiek pasitarė ir nutarė ap
leisti salę, bet laukė, iki |Go- 
mulka pasakė savo kąlbą. 
Mat, jie nenorėjo jo įžeisti. 

Po to jie visi išmatavo 
— su jais r mūsų ambasa
dorius Bohlenas.. ‘ (

Medalis Port-SaiduiK
Amanas. — Jordano val

džia įteikė speciališką me
dali' Egipto miestui Port 
Saidui. Medai js' i įteiktas 
Port Saidui už drąšų gyni
mąsi prieš britiškus užpuo
likus. Kaip žinia, tas mies
tas krito tik po herojiško 
pąsipriešinimo.

Didžiausia ' Port Saido 
dalis dabar britų rankose.

B u d a p e š tas. — Buda
pešto , darbininkų tarybos 
nutarė baigti streikus. Dar
bininkų tarybos gavo viso
kius užtikrinimus iš Kada
ro valdžios. Mieste viešpa
tauja pilna ramybė. Val
džios radijas paneigė gan
dus, kad suimti žmonės de
portuojami Tarybų Sąjun
goje.

Budapešto darbininkų de
legacija apsilankė pas tary
binių karo jėgų šalyje va
dą ir gavo nuo jo upžtikri- 
nimą, kad nebus deportaci
jų.

Sostinėje dabar išeina 
vienas laikraštis, “Nep 
Szabasdag,”
seno komunistinio 
“Szabad' Nep.”

einąs vietoje
organo

Lapkričio 15-ą dieną guber
natorius Hiarrimanas minėjo 
65-ių metų sukaktį, pareigose 
savo raštinėje.

skolas ir nadavp ki+as eko
nomines ko^eeciinq. Susi
tarta. žėrinti k”lL"rmhis 
santykius.

Ahi šąli
kvti f,9«inrnig kprinuiq rv- 
šins Varšuvos rakto re
niuose.

Pasauliniai klausimai
Bendrame komunikate 

pasisakoma ir pasauliniais 
klausimais. Tarybų Sąjun
ga ir Lenkija kartu išreiš
kia savo solidarumą Egip
tui ir pasmerkia britų- 
francūzų-izraeliečių agresi
ją. Abi šalys pasižada duo
ti visokią galimą pagalbą 
Egiptui.

Pasisakyta ir Vengrijos 
klausimu. Tuo klausimų 
komunikatas sako:

“Abi delegacijos išreiškia 
savo pasitikėjimą, kad Ven
grijos darbo klasė ir ven
grų tauta bendrai ras pa
kankamai jėgų savyje, kad 
apginti liaudies demokrati
jos tvarkos atsiekimus.

'“Abi pusi teiks paramą 
revoliucinei darbininkų ir 
valstiečių valdžiai, kurios 
progr a m a, skelbianti 
kenksmingos buvusios Ra- 
košio valdžios politikos pa
smerkimą, siekia vystyti 
socialistinę demokratiją ir 
tvirtinti draugišką bendra
darbiavimą su kitais socia
listiniais kraštais pilnos ly
gybės • ir suvereniteto pa
garbos pagrindu.”

Lenkija ir Tarybų Sąjun
ga' kartu pasmerkė Jungti
nių Tautų bandymą maišy
tis vidujiniuose Vengrijos 
reikaluose.

Taipgi pasisakyta už nu
siginklavimą.

ORAS NEW~Y()RKE 
šalta ir apsiniaukę, gali 

būti lietaus.
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eilėraščių 
ja.” Į knygą

partijos. Chruščiovas aiškina, 
kad Stalinas pakratė mažiuj* 
rankos pirščiuką ir Tito su vi* 
sa jo vadovaujama partija at~f 
šidūrė už kitų broliškų parti
jų sienų. Chruščiovas ir jo ša
lininkai sako, matę tą netie
są ir būsiančią žalą, bet bijo
jo Stalino kietos rankos ma
žiukui pirščiukui pasipriešinti. 
Bet gi visi žinome, kad Jugo
slavija su Tito priešakyje, bu
vo pasmerkta ir pašalinta — 
bent jau -oficialiai — ne Sta
lino Maskvoje, bet tuo laiku 
veikusio Komunistų Informa
cijų Biuro, Bucharešte, Ru
munijoje, kurio nariais buvo, 
apart Tarybų Sąjungos ir kitų 
liaudiškų respublikų, Prancū
zijos ir Italijos komunistų par
tijos; ir KIB Centro Komite
to pirmininku lųivo Italijos 
komunistų partijos vadas, Pal- 
miro Togliati. Ar ir šių dvie
jų partijų atstovai bijojo Sta® 
lino mažiuko pirščiuko? Paga^ 
liau, ar mūsų spauda to ne- 
užgyrė? Ant galo, kas gi už
tikrino, kad jau šiandien Tito 
yra tikras Markso mokslo se
kėjas? . '

Imkime kitą, mums lietu
viams artimesnį prie širdies 
klausimą. Nors esame šios ša
lies gyventojau ir daugumas— 
piliečiai, bet savo prigimtimi, 
krauju ir visais mūsų palin
kimais buvome, esame ir pasi
liksime nenutraukiamuose ry
šiuose su Lietuvos žmonėmis. 
Mums rūpi, su mūsų paliktais- 
broliais ir sesutėmis, su gimi
nėmis ir pažįstamais pasidaly
ti jų džiaugsmais ir nusimini
mais, jų laimėmis ir nelaimėj-^ 
mis, jų vargais ir gerbūviu?. 
Mes džiaugėmės ir tikėjome, 
kad ten pakeitus socialę sant
varką — iš buržuazinės į so
cialistinę. Lietuvos žmonių 
gerbūvis šuoliais žengs pir
myn. Deja, praktiškas gjwe- 
nimas parodė, kad kelias į 
socializmą nėra rožėmis- iš
klotas. Yra sunkumų, — rei
kia juos nugalėti ir aš tikiu, 
kad Lietuvos žmonės nugalės! 
Nenusivilkime. Tiesa, kai 
kurie aiškina, kad ir čia Sta
lino gadynė buvo stabdžiu 
Lietuvos žmonių gerbūvio au
gimui. Pagaliau teko girdėti 
net iš priešakinių lietuviško 
judėjimo veikėjų, kad Lietu
vos valstiečiai, Stalino užsi
spyrimu, per greitai buvo su
varyti j kolūkius ir užtai šian
dien Tarybų Lietuvos ekono
minis ūkis kenčia. Galima su 
tuo sutikti. Bet ar Lietuvos 
komunistai ir respublikos va
dai tą numatė ir nesipriešino 
vien dėl to, kad Stalino bijo
jo? Reikia sustoti ir labai pa
abejoti. Ar mes, Čia Kana
doje ir J.A.V., mūsų spauda, 
Liaudies Balsas, Laisvė ir Vil
nis, tam nepritarėme ir ar tai 
darėme kieno nors įsakymu 
kaip mūsų priešai sako? Jef 
buvo ar yra klaida, tai mes 
visi klaidingą supratimą turė
jome. Prisipažinkime prie to. 
Ir aš tvirtai ir ne dvejojančiai 
tikiu, kad mūsų gimtojo kra^ 
to, Lietuvos, darbininkų & 
valstiečių, vienintelis kelias / 
laimingesnį gyvenimą — so-

Laisvoji Sakyklavoliucinių pasikeitimų epo
chą, į mūsų tarybinę lite
ratūrą, sukurdamas naujus 
kūrinius, skambančius šios 
epochos- pulsavimu, kve
piančius jos kvapū ir žė
ruojančius jos spalvomis. 
Mūsų vyresniajam draugui, 
mūsų tarybinės literatūros 
bendražygiui norisi iš visos 
širdies palinkėti sveikatos 
ir negęstančio įkvėpimo jo 
tolesniame kūrybiniame ke
lyje.”

Kai praėjusį vasario mėnesį 
pasibaigė Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos XX Kon- 

ifisą pasaulį 
id tai buvo 

Istorinis 
jis sudau-

tai 
apie Chruščiovo kalbą ir 
tuos/ kurie jo tezių lai- 
Ir aš tikiu ir turiu viltį, 

laikraščiai, kuriems ra- 
neatsisakys patalpinti.

gresas, tai per vi 
nuaidėjo šūkis, kį< 
istorinis Kongresas, 
.tuo atžvilgiu, kad 
žysiąs į šipulius asmens kultą 
ir jo atneštas nelaimes, atida
rysiąs daug kelių j socializmą 
ir įsteigsiąs pastovią taiką pa
saulyje. Tai obalsiai, kurie 
verti rimto dėmesio ir ryžto 
pravesti juos gyveįiiman kiek
vieno taiką mylinčio, už so- 
cialės santvarkos pakeitimą į 
geresnę, stovinčioj žmogaus. 
Deja, istorijos nepadarysi nei 
nutarimais, nei obalsiais. Is
torija rekorduoja 
kia kryptimi pasukamas gyve
nimo ratas, o ne 
troškimus. O pastikti gyveni 
mo ratą, kad istor: 
duotų mūsų 
kaip mes j 
taip jau lengvas, 
daiktas. Apie tai aš ir noriu 
tarti savo žodį.

Iš palankios pusės apie XX 
Kongresą, rtaip pat ir apie 
Chruščiovo centrinę pasakytą 
jame 
d juta 
čiau, 
tiktai 
j e ir 
Washington e, 
partnientą, iš kur mes visi'ir 
sužinojome tiesą), jau mark
sistinių palinkimų spaudoj ra
šyta daug. Tiesa, Laisvėje 
tilpo keli pasisakymai ir prie
šingomis nuomonėmis, bet 
kiek atsimenu, redakcinis per
sonalas uždarę diskusijas, mo
tyvuojant, ’ kad jos pradėjo 
vystytis į asmeninius ginčus, 
kas ištikrųjų buvo 
klu 
mėnesių 
skaitytojus vargių.
kaip lietuvių kalbos klausimu, 
Vilkelio - Bijūno 
barberių klausimu 
klausimu, man strodo, 
labiau laikraščio skiltys turė
tų būti atidarytos).
Balsas ligšiol buvo liuesas nuo 
diskusijų XX Kongreso klau
simu. Bet aš manau, kad lai
kas labai ir labai pribrendo 
kritiškai pasisakyti,

su kaltinimais 
kuris, visi pri- 

padarė stambių 
tai, kad nesilei-

i seniau ir 
ei santvarkaiForeign countries, per year $15.00 , dabar, tarybi

-_______ :________ Lietuvoje esaht. ,
Kitas poetas ir kritikas 

A. Venclova parašė apie 
Mykolaičio - putino knygą 
ilgą straipsnį savaitrašty 
“Literatūra ir 
A. Venclova a: 
kolaičio - Put 
darbus, poetir
vo išsamų straipsnį Venclo
va baigia šitokiais poetui 
komplimentais:

“Mykolaičio-Putino poezi
ja yra ryškus 
gas. etapas mv 
istorijoje. Ti 
mi ji įeina i: 
ezijos dabartį 
tikti su autoi 
įžengiamajam
dabar išleistos savo knygos 
sako, kad ‘būdingiausiuose 
šios knygos
skamba gimtojo krašto mei 
lė, laisvės ti 
testas, prieš 
vartą ir smur 
vintas žmogaus didybe, 
sielvartas dė
Galima dar dridėti, turtin- 

I ga ir jautri asmenybė di
delio poeto, savo
šaknimis įaugusio i gimtą
ją žemę, kovos — dėl tikro- 

os. laisvės ir 
tai V. Myko-

Foreign countries, 6 months $8.00
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879

menas.” Ten 
nalizuoja My- 
ino poetinius 
ę kūrybą. Sa-

LONDONO TIMEŠ
APIE TAR. SĄJUNGOS 
PROGRESĄ > į .

N,geniai įtakingasis Lon
dono Times parašę įveda
mąjį apie Tarybų Sąjungos 
daromų progresą ekonomi

ne apie patį Kongresą, 
bent 
apie 
kosi, 
kad 
ša u,
Priešingai, kaip gi tas būtų 
suderinama 
prieš Staliną, 
pažįstame, 
klaidų tik už
do save kritikuoti ? Argi ma
tydami, kad vadai ar redak
toriai daro klaidą,—arba mes 
klaidingą apie tai supratimą 

' turime-—Jauksime, kol jie nu
mirs ir tik tada kritikuosime, 
kaip kad buvo laukta, kol Sta
linas mirė?!

tik tai, ko-

siekius ar

m.

OLIMPIADA
__ »

ŠIUO METU Melbourne mieste, Australijoje, vyksta 
pasaulinės sportininkų varžytinės, Olimpiada vadina
mos.

Suvyko iš viso pasaulio kraštų patys geriausieji 
sportininkai ir jie ten “rodo, ką gali.”

Yra ten didelis būrys amerikinių sportininkų, kurie, 
gerai žinome, mums gėdos nepadarys.

Tenka spėti, kad yra ten ir Lietuvos sportininkų, 
veikiančių iš vien su visų tarybinių respublikų geriau
siais sporto meistrais.

Lietuvoje leidžiamas laikraštis “Sportas” (š.
spalio 12 d.) pranešė, kad į Melbourne, Australiją, tikrai 
vyks R. Murauskas ir R. Juškėnas—abu boksininkai.

O gal dar prie jų bus pridėtas ir bėgikas J. Lipynė, 
gal ir plaukikė L. Mesčeriakova, gal dar koks vienas 
kitas.

Neseniai gražiai pasižymėjo ir gavo “sporto meis
tro” titulą A. Kareckaitė: ii gabi plaukikė ir šokikė (iš 
aukšto) į vandenį.

Iš viso iš Tarybų Sąjungos į Melbourne nuvyko apie 
pusantro šimto sportininkų. Bet amerikinė spauda apie 
juos mažai kol kas rašė: ji daugiausiai rašo apie ame
rikinius sportininkus, apie mūsų šalies gabiuosius sūnus 
ir dukteris. Tai visai natūralu. Savi marškiniai arti
miausi.

O VISGI REIKĖTŲ KINIJĄ PRIIMTI!
JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėjoje ir vėl iškilo Ki- 

nijos priėmimo klausimas. Tai jau ne pirmas kartas tas 
klausimas čia svarstomas.

Atrodo, tačiau, kad Kinijos Liaudies Respublika 
dar ir šiemetinėje sesijoje nebus į Jungt. Tautas' pri
imta.

Dalykas yra tokis: Generalinis komitetas, kuris 
sprendžia tai, kas turėtų būti įdėtas į asamblėjos darbų 
dienotvarkį, dauguma t'balsų nutarė, kad šiemetinė 
asamblėja dar neturėtų Kinijos Liaudies Respubliką pri
imti Jungtinių Tautų nare.

Tačiau, nežiūrint į to komiteto nutarimą, Indija 
pilnoje asamblėjoje iš naujo tą klausimą iškėlė. Jos at
stovas sakė, kad būtinai reikia tą klausimą svarstyti, kad 
būtinai reikia Kinijos Liaudies Respubliką į Jungtines 
Tautas priimti.

Tarybų Sąjunga tani mielai pritarė.
Na, o Amerikos atstovas, Mr. Lodge, tam priešinosi. 

Asamblėjos dauguma palaikė Mr. Lodge nusistatymą.
O visgi, mūsų nuomone, daroma didelė klaida Kini

jos nepriimant į Jungtines Tautas.
Kinijos Liaudies Respublika turi apie 600,000,000 

gyventojų—tai pasaulis savaime, čiang Kai-šekas, ku
ris tupi Formozoje, nieko neatstovauja, bet jo žmogus 
sėdi Jungtinėse Tautose ir sakosi, būk jis atstovaująs 
Kiniją!

Argi tai leistina? Argi taip pasitarnaujama taikos 
reikalui bei tautų sugyvenimo reikalui?

Atsiminkime, kad be Kinijos Liaudies Respublikos 
nėra galima ir nebus galima išspręsti jokio painesnio 
Tolimų Rytų klausimo. Todėl Kinija būtinai turėtų būti 
nare Jungtinių Tautų,

Pagalvokime: šiemetinėje asamblėjoje galvojama 
apie priėmimą į Jungtines Tautas Japonijos. Japonija 
per ilgus metus kariavo prieš Kiniją, prieš Ameriką, 
prieš visą demokratinį pasaulį. Ir Japoniją manomą da
bar padaryti J.T, nare. O Kinija, kuri buvo mūsų ša
lininkė, kurios sūnūs liejo kraują už bendruosius mūsų 
reikalus karo metu, nepriimama! >

Priimta į Jungt. Tautas fašistinė Ispanija, priim
tos kitos šalys, kurios kariavo prieš Ameriką, kurios rė
mė Hitlerį ir Mussolinį, bet Kiniją priimti atsisakoma!

Tai nėra gera, tai nėra teisinga!

ir reikšmin- 
sų literatūros 
m tikra dali- 
* Į mūsų po- 
. Galima su
ltim, kai jisai 
e žodyje prie

eilėrašičuose

oškimas, pro- 
dvasinę prie- 

tą, pasididžia-
0

menkystės.’

kurybos

sios. žmogišk
laimės. Visa
laičio-Putino poezijoje skai
tytoją dar ilgai domins ir 
žavės, visa 
auklės jame

“Laikraštis /Times spaus
dina specialų straipsnį, 
skirtą ’ Tarybų Sąjungos 
ekonominiam lenktyniavi
mui su stambiausiomis ka
pitalistinėmis šalimlis. Ana
lizuodamas Tarybųi Sąjun
gos laimėjimus, ląikra,štis 
prieina išvadą, kad 
•Sąjunga, turinti d 
gamtos turtus ir užimanti 
vieną šeštadalį žem 
lio, jau yra bepa 
ekonominį pranašu

“Priminęs TSKP XX su
važiavimo iškeltus uždavi
nius dėl šeštojo penkmečio 
plano, laikraštis' pareiškia: 
‘Už šių sausų statistikos 
duomenų yra plati ne tik 
gamyklų, užtvankų: elektri
nių, plentų ir geležinkelių 
statybos, bet taip pat dide
lių mįestų ir kitų gyvena-

‘Tarybų 
idžiulius

ės rutu- 
siekianti 
ma.’ v-

tai dar ilgai mųjų centrų statybos pro- 
taurius, aukš- gramą.’ .■ i j • .

I tus, tikrai žmoniškus jaus
mus.

’ i
Laikraštis ypač! pažymi 

milžinišką reikšmję, kuria 
V. Mykolaičio-Putino po- Tarybų = Sąjungąi turi Sibi- 

žymi l vo rajonų įsavinimas. Si- 
issi- biras turi ‘didžiulius nau

jezija po Maironio 
' naują mūsų
vystymo etapą ne tik turi
nio, bet ir formos atžvil
giu. Koks naujų ritmų, 
eilėdaros, s.trpfikos įvairu
mas! Koks ! turtingumas, 
naujumas, sotumas rimo, 
palyginus su 
Kiek naujų p 
sprendimų, kokia ryški, nu
šlifuota poete* kūrinių kal
ba, skamban 
tono sąskamb

poezijos išsi

Maironiu.! 
oetinės temos

ti įvairiausio 
iais, padedan- 
. subtiliausius 

ir jausmo 
, darbšti

ija užrekor- 
į troškimus taip, 
norėtumėm, nėra 

paprastas

kalbą, kuri irgi pava- 
istorine (nelaimei, ta- 
jos originalai tesiranda

Maskvoje
misteriškai I atsidūrusi 

pas State De-

Kremlįu-

blogu žen- 
(bet jei bu v 6 leista per 

mėnesius tokie ilgi, 
anti ginčai,

Dėl asmens kulto
Kad Stalinas, sukaupęs vi

sas valdymo jėgas savo ran
kose, galėjo padaryti stambių 
klaidų ir net žalos ne įtik Ta
rybų Sąjungos socialistinei ša
liai, bet ir socialistinėms idė
joms bendrai, vargiai tenka 
abejoti. Bet kad 1 tik jis vie
nas už tai atsakomingas, kaip 
Chruščiovas bando įtikinti ir 
kaip kurie marksistinių idėjų 
šalininkai, įskaitant čia šiau
rinės Amerikos kontinente, 
bando priimti, su tuo negali
ma sutikti, nors jis ir bandė 
patvirtinti Lenino mokslu sa
vo kaltinimus prieš Staliną. 
Net ir buržuaziniai teismai, 
kada žmogų teisia, leidžia 
pačiam ar per savo įgaliotinį, 
save apsiginti, pasistatyti liu
dininkus savo apsigynimui pa
tvirtinti. Juo labiau Leninas, 
pirmos socialistinės šalies — 
Tarybų Sąjungos — Įkūrėjas, 
niekur ir niekad nemokino 
žmogų apkaltinti ar kritikuoti 

čia pasielgta 
Chruščio-
nors

eilėraščių ar- 
į tai šiuo 

juo

____ ‘didžiulius nau
dingųjų iškasenų turtus ir 
galingas upes, galinčias už
tikrinti neribotą kiekį elek
tros energijos’.”

Liaudies

jei jau,

Seno Vinco poezijos knyga

DAR APIE VENGRIJĄ
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“Lpndone išeinančio Daily Workerio surinktais da

viniais, nuo balandžio, kada Vengrija pradėjo laisvai įsi
leisti turistus iš Austrijos, suplaukė į Vengriją 60,000 
kontr-revoliucionierių, kurie pasiliko iki sukilimo. Pra
sidėjus sukilihiui, tųkstančiai naujų kontr-revoliucionie
rių sumurmėjo į Vengriją. Sakoma-, kad 10,000 kontr
revoliucionierių buvo grįžę į Vengriją iš vakarų prieš 
tai, gerai susiorganizavę veikti prieš liaudišką valdžią. 
' “Taigi, tie atvykėliai ir sudarė visą tą aršųjį frontą 
prieš socializmą, prieš tarybinę armiją, už' žemvaldžių 
ir fabrikantų atsteigimą. Kas nesuprantama, tai kad 
Bakošio valdžios saugumo policija, kurios ji turėjo 30,- 
000* nesusekė kontr-revolipcijos organizatorių, ' kurie 
sušilę veikė pogrindyje, kad paruošus perversmą. Tik 
kai fašistai puolė ant tos policijos, ji parodė savo nar
sumą,

“Fašistai, žinodami gerai, kad reikia pakirsti tuos 
žmones, kurie turi darbininkuose įtaką, puolė juos visu

jam neesant, 
kaip tik priešingai, 
vas (ir tai nesvarbu, nors ir 
būtų viso TSKP Centro Komi
teto vardu) suvertė kalnus 
kaltinimų prieš Staliną, kuris 
jauj miręs, bet nepakvietė ant 
estrados nė vieno žmogaus^ 
• bent to nęraportuota), kuris 
perstatytų Stalino poziciją. 
Jei .sakoma, kad klaidą dare
sne, kad Stalinui tikėjome, 
tai kodėl tada čia turime ti- • 
keti vienšališkiems kaltini
mams ?

Sakoma, Tarybų Sąjungoje, 
Stalinas 
visą eilę 
gerumas 
jie buvo 
reikėtų tikėti, 
žmogus atidavęs savo visą gy
venimą socialistinėms idėjoms, 
pagaliau virstų jų priešu ? Bet 
gyvenime taip atsitinka. Tą 
pripažįsta ir pats Chruščiovas, 
pav., kalbėdamas apie troc
kistus. Juk jie irgi buvo seni 
bolševikai, tai viena. O ant
ra, ar nešaudoma ir dabar? 
Paklausykime: “Abakumova 
ir kiti, kurio fabrikavo šituos 
dalykus (kaltinimus prieš ki
tus—J.L.) buvo patraukti Į
teismą; jų teismas įvyko Le
ningrade ir jie gavo ko užsi
tarnavo”—Chruščiovas. Arba, cialistinis kelias. Jie tuo ke- 
atėjęs laikraštis i Maskvą iš Im ir eina, o mes čia užjūry 
'‘Azerbaidžano respublikos, iš-' gyvendami. padėkime jiems

i kėlė viršun, kad birželio mė-!kiek ir kuo galime, i - .... 1 • - 1

per Beriją, nužudė 
gerų komunistų. Jų 
martuojama tuo, kad 
seni bolševikai. Tam 

Rodos, kaipgi
Petronėlė Degutis, Phila

delphia, Pa., $1.
S. Raštikienė, Brockton, 

Mass., $1.
Mrs. M. Maurus, Phila,,

Čia pažymime pavardes 
tų asmenų, kurie užsisaky
dami Seno Vinų poezijos 
knygą, apart $1 už prenu
meratą, prisidėjo ir su au
ka, padengti lėšas’ knygos: 
išleidimui. Sekantu aukojo:

J. ir O. Deltuvai, Hano
ver, Md., $5.

L. Tvaska, Luther, Mich.,

minties, vaizdo
niuansus! Jauna
mūsų poetų karta, atėjusi į

tąrybiniaįs me
lo dama visa
lūšio yra su- i $4.
L -----k r Merkis, Philadelphia,

gyvenimą 
tais, panaiu 
tai, kas geri 
kurta lietuvių praeities Ii-, 
tėra turo j e, pr 
dieninę poezi; 
momis, naujais 
naujais jausmais ir svajo
nėmis. Skindama 
poezijos kelius, ji ilgai ir 
vaisingai mok, 
šiųjų V. Mykolaičio-Putino 
kūrinių aukotai 
minties ir ja 
mo, organlšhp 
formos sulydymo kūrybos 
procese. ’

“V. Mykolaičio-Putino — 
žmogaus ir rašytojo 
Jias labai įdoįnus ir pamo
komas. Į tar 
jis atėjo, kaiį

aturtino šian- 
ą naujomis te- 

vaizdais,

nauju;

ysis iš geriau-

meniško 
isjųo išreiški-; 

turinio ir!

ke-

binius laikus 
stambus ra

šytojas, atsilošdamas dide
lį gyvenimo patyrimą ir 
svarų kūrybinį lobį. Tar
tum rusų lite 
sahdras Blokas 
jus Briusovas, V. Mykolai
tis-Putinas atėjo į mūsų re-

patyrimų ir

’atūroje Alek- 
ar Valeri-

A. žalis, Phila., Pa., $1. 
Peter Puodis, Phila., Pa

Joe Staniulis, Torrington, 
Conn., $4. ■ l

J. P. Koch, Miami Beach, 
Fla., $3. J

Paukštaitis, Miami,
Fla.,

Rimkus, Chicago,

Kairienė, Chicago,

III.,

III.,

B. Juraitis, Montreal, Ca
nada, $1.

J. Cheponis, Ville LaSalle, 
Canada, $1.

S. Gudeliauskienė, Col
linsville, Ill.., $L|

Charles, P. Jacobs, Bal
timore, Md.>, $1.

P. Paserskis, Baltimore, 
Md., '$1. i i

L. Bartkienė, Linden, N.

S. Lesčius, Philadelphia, 
Pa., $1.

žiaurumu, Kojnųųisttų žudymas buvo pirmas jų 'žygis. ■ 
Liudininkai tpigia, kad nekuriuos nužudė su šeimomis, 
nepaliekant r ė mažų vaikų. |

“Padėtis buvo pasidariusi kritišką ir atsirado rei
kalas imtis tvirtų priemonių^ Darbininkų partijos nauja 
vadovybė, kim j aute-turinti ant savo pečių atsakomybę, 
ir ėmėsi žygių šiai skerdynei likviduoti.”

‘Padėtis buvo pasidariusi kritišką ir atsirado rei-
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Joseph Stanys, Baltimore, 
Md., 50c.

G. Čepulis, Phila 
50c.

Mary Milius, Phila.. 
50c.

Seno Vinco knygos 
numeratų rinkimas tęsis iki 
lapkričio-Nov. 30 d. Prašo
me įsitėmyti datą, nes pre
numeratos, gaujos po šios 
datos, pavardės bebus įskai
tomos knygoje. Tad nesi- 
vėlinkite.

’i

•>

pre-

L. Adnvcija

Maskvą, — Abie 200 len
kų, kurie mokinasi Mask
vos universitete
Gomulkos ir kitįų Lenkijos, 
vadų sutikime Maskvoje. i

dajyvavo'

KOVA UŽ JAVITSO VIETĄ.
New Yorko valstijos guber

natorius Harrimar 
Javitso vieta. Kas

susirūpinęs' 
tą vietą už-

ims, kai su sausiu 3 d į Javits 
ir išvyks į< 
Daleiskimę,;

taps senatoriumi 
Washingtpną ? . 
kad jįs atsįsako 
Ką turį daryti Jlarrimanas jo; 
prašalinimuj ? Tokius klausi
mus stato ir sprendžia 
miausį gubernatorius patarė
jai. ; - • ■ • ' • . *

Bendrai paėmus, man atro
do, kad po priedanga panai
kinimo asmens kulto, buvo 
paskelbta kryžiaus karas ne 
tiek prieš jo klaidas, kiek 
prieš mirusį Staliną. Todėl, 

Aš čia nekeliu' nežiūrint to, kad nors kitos 
espublikos teis-i broliškos marksistinės partijos 

ir ii7ffvPM Chpii^invn L-alhia ir

nesį buvo nuteisti ir sušaudyti 
keturi Berijos sėbrai” — L. B. 
birž. 8 d., š. m. Sakoma, buvo 
viešas teismas, bet Maskva ir 
pasaulis sužinojo tik po, kaip 
jie buvo jau nuteisti, sušaudy
ti ir užkasti. , 
abejonės tos r 
mo kompetintigumu. Tačiau • n* užgyvė Chruščiovo kalbą ir 
man atrodo, tokie teismai, kur (tik paskiau, po virš trijų mė- 
žmogų, radus kaltu, net gy- nėšių, vadovybė atsimušusi į 
vybė 
vieši, 
sėdi teismo salėje — atidary
tos durys vidaus ir užsienio 
spaudai, kaip kad buvo pada
rytą 1-936-7-ais metais Mask
voje, teisiant trockistus - ze- 
piovjiečius - buchariniečijis.

Kfti kaltinimai prieš Staliną 
ir jo griežtą, netaktišką poli
tiką. Dėl vietos stokos, pa-; 
imsime tik du pavyzdžiu. Pir-. 
mas, pasmerkimas ir pašalini
mas, iš komunistų šeimos Tito 
ir visos Jugoslavų komunistų

atimama, turėtų būti, eilinių narių sieną, švelniai pa- 
—ne vien tiems, kurie kritikavo, paprasti žmonės at

sisakė priimti jo kalbą, kaipo 
taikytą asmens kulto panai
kinimui. Tai galima matyti 
iš laiškų, tilpusių Canadian 
Tribune arba Daily Workeftfr 
O kaip su lietuviais? PaklaVįį 
sykime: “Teko kalbėti su dau
geliu veikėjų. Kai kurie kriti- 

1 kuoja Chruščiovą už tai, kad 
j jis, jų nuomone, per aštriai 
užsipuolė ant Stalino. Jie ne
nori tikėti, kad J. Stalinas

(Tąsa 3-Čiam pus}.)
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SUKILĖLIAI
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Laisvoji sakykla
..... . . I ... ... * •

(Tąsa)
Netrukus parke, sode ir jovarų kelyje 

sumarguliavo, sujudo žmonės. Dirbo ty
liai, nes nors ir atokiau nuo rūmų, buvo 
įsakyta nešūkauti, kad nepažadintij po
no.

Sode ir parke darbą prižiūrėjo ir tvar
kė sodininkas Grigelis. Buvo tai malo
nios. išvaizdos, neaukšto ūgio, liėsas se
niukas, visai jau pražilęs, skustu veidu, 
ramiomis mėlynomis akimis. Apsiavęs 
auliniais batais, apsivilkęs audekliniu ne 
tai švarku, ne tai apsiaustu, užsidėjęs 
plačiabrylę skrybėlę, jis vikriai sukinė
josi tarp dirbančių ir nurodinėjo, kaip 
kas ką turi daryti. Kedulių Katrytė bu
vo bepradėjusį greboti pernykščius la
jus ir šiukšles ir purenti grėbliu tako 
Anėlį.

dvariškio nesantūrumą, suktumą, parsi- 
davėliškumą jis buvo prisikla 
kių pasakojimų. Smalsiai apžvelgė sve
čias ir dvarininko kabinetą. Tai štai ta 
žmonių engėjo gūžta! Atėjusiam iš sau
lės čia atrodo niūru ir tvanku 
tusiam kietai barškinti savo 
grindis pakaustytais batų užkulniais, 
čia taip biauriai kojos klimpsta į tą 
minkštą kilimą. Ir koks priklus kvapas 
kybo to kambario ore, net čiaudėti ver
čia.

isęs višo-

. Pripra- 
kambario

Bet kunigui ilgai žvalgytis ųeteko, įė
jo ponas Skrodskis.

—Tamsta labai punktualus, 
prabilo, kišdamas ranką pasisveikinti.— 
Dėkoju, kad atvykai ir kartu atsipra
šau už ne visai gal mandagų sutrukdy
mą. Bet reikalas verčia. Prašau sėsti.v ,

kunige —

—Palauk, palauk, mergele,—sulaikė ją 
sodininkas.—Lapus ir šiukšles nugrėbs- 
tyk, bet tako dar nepurenki. Matai, žo
lės pradėjo augti, jas reiks su šaknimis 
išrauti. Prie šito darbo pastatysiu ko
kią bobelę ir duosiu jai tokį kablį. Čia 
reiks ir keliais pavaikščioti. Eik šen, 
aš tau paskirsiu supurenti vieną lysve
lę gėlėms. Pats laikas jurginus sodinti.

Seniukui sodininkui, matyt, patiko ši 
graži, vikri mergina. Jis ėmė klausinėti, 
kas ji, iš kur, ar dirbo jau kada dvare, 
pagaliau paklausė, ar buvo kada susiti
kusi su ponu Skrodskiu?

Katrytė pajuto sodininkui pasitikėji- 
rgįą ir atvirai jam pasipasakojo, kur ir 
kaip ją ponas pirmą sykį pastebėjo, kas 
atsitiko su Petru, kaip prievaizdas ją 
kalbino stoti į dvarą, tarnauti prie pa
nelės. Grigelis klausė jos labai susido
mėjęs ir, kaip atrodė, su nuoširdžia už
uojauta. Sužinojęs viską, kas buvo jam 
įdomu, seniukas pakinknojo galvą ir ta
rė:

—Nieko nepadarysi, mergele. Jei po
nas jau taip įsigeidė, tai niekur nuo jo 
nepasislėpsi. O tavęs beieškodamas, jis 
įr tavo Petrą suras. Bus abiem blogiau. 
O jei tu čia būsi, Petras janl neberūpės.

—Bijausi, tėvuk, — skundėsi jam Ka- 
'lįĮytė, — Apie Bagdonų Ievutę, tur būt 
žinote ?

—Kur nežinosiu? Tai buvo pernai. O 
šiemet kiti laikai. Dabar ir ponai jau 
atsargesni. O tu ir pati saugokis. Ne
būsi viena. Jo duktė — žmoniška pa
nelė. Tėvą prilaiko, sudraudžia... Ago
ta taip pat nebloga motelis. Vežėjas 
Pranciškus —< tas tai nė pono nebijo. 
Reikalui esant, ir aš galiu ką padėti. 
Gyvenu atskirai. Mano namelis antai už 
tų medžių ir krūmų sodo kampe. Lio
kajus Motiejus, to tai saugokis. Ir ak- 
mistrinės, ir koto Rubikio, ir tijūno 
Karklio, ir vaito Kurbausko. Prievaiz
das piktas žmogus ir kaimiečiams šiurkš
tus, bet pono sauvaliavimams neprita
ria, nors pataikūnas.

Taip sodininkas Grigelis supažindino 
•Katrytę su dvaro žmonėmis. Seniuko 
jpalankumas labai ją padrąsino. Dar vos 
'ftik įžengusi i dvarą, jau pasijuto ne vie

na »esanti. Tarnyba dvare jau nebeat
rodė jai kaiu neišvengiama pražūtis. Ką 
padarysi! Jeigu jau taip reikia, ji pa
sirašys. Bet ii bus atsargi, narsi ir at
kakli. Pavojui ištikus, ii kovos visomis 
savo jėgomis, kaip Bagdonų Ievutė. Ji 
sveika ir stipri. Tegu ir ponas, bet ji 
pasiryžus, jei reiks, jam akis iškabinti, 
snuki sudraskyti, nors ir jai būtų skirtas 
Bagdonų Ievutės likimas.

Saulė jau buvo aukštai pakilusi, kai 
ponas Skrodskis atsikėlė ir pareikalavo 
pusryčių. Prievaizdas pašaukė Katrytę 
su kitomis tvarkyti kambarių.

Penktą valandą po pietų atvažiavo 
Mackevičius. Smalsiai sekė akimis ku
nigo vežimėlį dirbantieji dvare kaimie
čiai, Daug kas matė, kaip vežimėlis 
sustojo prie rūmų, ir kunigas įėjo vi- 

Visi stebėjosi šituo atsilankymu, 
‘tues žinojo, kad Mackevičiaus ir pono 
vSkrodskio santykiai nėra draugiški. Ne

jaugi kunigas ir dvarininkas būtų susi
taikę?

Prieškambary svečią sutiko liokajus 
Motiejus, paėmė apsiaustą ir paprašė į 
kabinetą. Rūsčiai aštriu žvilgsniu ap
žvelgė kunigas Motiejų. Apie to senio

Dvarininkas šį kartą buvo 
si teikęs. Valymo darbai apie 
pačiuose rūmuose ėjo sparčia

gerai nu- 
rūmus ir 
i, o duk

ters kambaryje jis pamatė tą gelton
plaukę merginą. Pasilypėjusi ant lan
go, iškėlusi rankas, ji šluostė viršutinius' 
stiklus. Kaip plastiškai išryškino ta po
za jos liemens grakštumą! Puiki bus 
kambarinė!

—Prašau sėsti,—pakartojo jis, rody
damas kunigui fotelį prie mažojo sta
liuko.

Mackevičius apsižvalgė, pasitraukė 
prie stalelio nuošaliai stovėjusią kėdę ir 
atsisėdo, pasistūinėdamas atgal.

—Tabako, ar cigarą?—paslaugiai pa
stūmėjo ponas dėžutes.

Bet kunigas pratęs prie sav
Jis išsitraukė pypkę, kailinę m 
tabaku, prisikimšto ir ėmė g 
kišeniuose skiltuvo. Ponas :

)jo durno.

raibstytis 
Skrodskis 

pasitarnavo jam degtuku. Uždegęs, at- 
dvokia tosišliejo į šoną: kaip biauriai.

kunigo dūmas! Dvarininkas p 
mą, kol kas dar lengvą nervų suiržgimą. 
Kunigas laikosi šaltai, jis, maty t, atkak- 

ir jo dar
bus ne iš 
■i visą sa- 

griebtis 
skambina

bai. Pasikalbėjimas, matyt, 
maloniųjų... Reikės panaudot: 
vo autoritetą įr jėgą. O gal 
ir juridinių argumentų? Jis 
varpeliu liokajui.

—Motiejau, pakviesk čia po 
viciu.

—Ponas Jurkevičius—tai mino juris
konsultas, — aiškina jis Mackevičiui. — 
Mūsų pasikalbėjimas, kunige, 
kuriuos klausinius, .kurie gali 
tikrą juridinį aspektą, o jų išr 
Ii pareikalauti juristo pagalboj. Tamsta 
nieko prieš tai neturėsi, kunige Macke
vičiau?

—Nieko,—trumpai tarstelėjo kunigas, 
paleidęs dvokiančių dūmų kai

Netrukus atėjo .juristas ir, pasisveiki
nęs su Mackevičium, užėmė vietą šalia 
jo. Tada dvarininkas ėmė kai

—Aš .tamstą pasikviečiau, 
norėdamas išsiaiškinti, o 

imyninius 
d jie nėra

na Jurke-

lies kai 
įgyti tam 
Šimas ga-

nuoli.

bėti:
‘ kunige

Mackevičiau, 
tuo pačiu ir pataisyti mūsų ka 
santykius. Tamsta sutiksi, ka< 
geri.

—Nėra geri, — kaip aidas 
Mackevičius.
Ponui Skrodskiui vėl per nęrvus per

eina lengvas šiurpesys, bet jis 
ir tęsia ramiu balsu:

— Aš esu paveldėjęs- seni 
Skrodskiu šeimos tradiciją — 
bažnyčiai, religijai ir deramą 
jos tarnautojams—kunigams.

Jono Skrodskio balse suskaįnbėjo pa
sididžiavimo ir patoso gaidelė 
vičius klauso šaltai ir pė ner.usilenkia 
kaip tokiais atvejais reikalautu geras 
išauklėjimas ir mandagumas, 
pos pauzos dvarininkas kalba

—Bagynų dvare nuo seno buvo įsaky
ta prievaizdams, vaitams, tijūnams, šal- 
tyšiams, dešimtininkams prižiūrėti, kad 
kaimiečiai kas šventadienis eitų į baž
nyčią, klausytų pamokslų ir bent du kar
tus per metus atliktų išpažintį. , Mano 

ebuvimus 
lažo die- 

bausdavo

pakartojo

susivaldo

l ir gilią 
štikimybę 

pagarbą

Macke-

Po trum- 
toliau:

šventos atminties tėvas už n 
bažnyčioje reikalaudavo dviejų 
nu, o už neatlikimą išpažinties 
penkiiolika rykščių.

Mackevičius rūko savo pypkji
nei dėkingumo, nei pritarimo jausmų ne
reiškia. Pono Skrodskio balsas 
kyla ir ima skambėti aštriau:

(Bus jaugiau)

nežymiai
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(Atkelta iš 2-ro pusk) 
būtų atlikęs tiek negerų dar
bų, kiek jam Chruščiovas sa
vo kalboje primetė. Kai kurie 
žadėjo parašyti Laisvėn savo 
nuomonę tuo reikalu.; Sakiau, 
gerai, rašykite, spausdinsime”. 
—Mizara, “L.”, birž. 20 d. 
Taip pat lygiai, vienas iš L;B. 
neseniai atsilankęs j ■Mo'ntr^a- 
lą, tą patį patyrė.

Ar tas atnešė naudos, jo
kios gal buvo tikėtasi ? Bęht 
man taip neatrodo. Suskaldė, 
padalino progresyvį judėjimą, 
pav., čia Kanadoje, kaip ma
tyti J.A.V. ir kitur.' Ne kitaip 
atsitiko kai kuriose ir. liaudiš
kose respublikose, pav., Len
kijoje ir Vengrijoje, [apie ką 
pakalbėsime vėliau. ' Tas ne- 
neša ir negali nešti naudos, 
nei pažangiam judėjimui, nei 
palaikymui taikos pasaulyj^. 
Daug kelių į socializmą

Chruščiovas surado, kad yra 
daug kelių į socializmą, ir, at
rodo, jo išradimas, kuris nė
ra nei naujas, nei negirdėtas, 
Šiomis dienomis pasidarė la
bai populiarus. Ir tai visai na
tūralu. Kas gi gali sų tuo ne
sutikti! Tačiau, mano supra-* 
timu, reikia visuomet atsimin
ti ir niekad neužmiršti, kad 
tarp tų daugelio kelių į socia
lizmą, vienas kelias [visada 
rezervuotas į buržuazinę - na
cionalistinę reakciją, iri paga
liau — į fašizmą. Tai patvir
tina, netolimoje praeityje bro
lių socialistų visoj eiilėj šalių 
—įskaitant Lietuvoje Griniaus 
socialistų—kiekvieno : pasirink
tas savas kelias į socializmą, 
kur nuvedė tas šalis.

Pažiūrėkime, kas' šiandien 
darosi liaudiškose socialistinė
se respublikose? Po XX Kon
greso, po Ch[ruščiovp kalbės, 
suskaldžius ten komunistines 
jėgas, užvirė kova tarp senos 
—kaip dabar priimtą vadinti 
—Stalino linijos iij naujos, 
Chruščiovo linijos. Kokios to 
pasekmės? Visi matome. Tįe- 
sa, visą kaltę bandoma su
versti ant Stalino ir r jo pase
kėjų. Tam smarkiai pritaria 
amerikinis VDaily iWorker” 
ir “Canadian Tribūne”/ Lais
vė ir Liaudies Balsas; Galima 
prileisti, kad ten buvo apsi
leidimų, stoka geros tvarkos, 
perdaug nereikalingo griežtu
mo, netaktikos, bet jokiu bū
du negalima sutikti, : Ipd tik 
tame glūdi tų neramumų prie
žastis. Ir jei to nemato mūsų 
vadai ir redaktoriai, tai labai 
blogai.

Pagrindinė priežastis, mapo 
supratimu, štai kame glūdi:

galanda peilius; jiems po ka
klu padėti. To pasekmėje, 
Vengrijos tauta kraujuose li
ko paplukdyta. Ir kada krizis 
buvo atsidūręs visai [kritiškoj 
padėtyje, tai pasidavė: “La
bai neaiški padėtis Vengrijoj, 
žinios prieštaraujančios, pra
nešimai prieštaraujanti. Ne
jaugi ten konltrevoliijcija bus 
laimėjusi? Kodėl Nagy val
džia aiškiai nepasako, kur ji 
stovi, ko ji siekia?
Nagy taip susirūpinęs tarybi
nės armijos vienetų i&krausty- 
lpu iš Vengrijos? 
šiems klausimams 
dar palaukti atsakym 
gajiau prabilo ir Tito 
aiškiai nepasako kaip jis į ši
tą padėtį žiūri. Jugoslavijos 
atstovas susilaikė nup balsavi
mo Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje. Toks Jugoslavijos 
elgimąsis dar labiau įsupainio- 
ja padėtį”. — “L.”, lapkr. 1 d.

padėtis neaiški, Na- 
neaiškūs,

Kodėl

Visiems 
prisieina 
o . . . Pa- 
. Bet jis

Taip, 
gy’o valdžios siekiai
Tito padėtį supainioją. Bet to 

map atrodo, 
gadynės 
už girtų,

nelaimingų

viso pamatai, 
aiškūs. Tai naujos 
palaimintų ir mūsų 
senos gadynės 
aukų’’ produktas.
Pastovi taika

XX Kongrese ir 
sur, ir čia šiame
garsiai buvo kalbėta 
stovią taiką. ~

vi-po to, 
kbn'tinente, 

apie pa- 
Bet štai, vos as

tuoniems mėnesiams praėjus, 
karas Artimuose Rytuose jau 
liepsnoja (nors šiuos žodžius 
rašant, į 
šiai. sulaikyti, 
Tautos perims), 
ko bendro neturi

pranešimai $ako, mū- 
kol Jungtinės 
Ir ar tas nie- 

su naujos 
linijos išradimu ? Vąrgiai kas 
galėjų pasakyti, kad ne.

Franeūzijos ir Anglijos im- 
su Amerikos pa- 

išnaudojo Lenkijos ir 
vidujinę 

gaisrą, o

perialistai, 
galba, 
ypatingai Vengrijos 
suirutę, sukūre ten 
jie, pastūmėję Izraelį pirmyn,
smogė nuogos agresijos smū
gį prieš Egiptą. Gal jie tą pa
tį būtų vistiek pada 
tada jie būtų

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.) 

aštuoniasdešimtus metelius! Nesnaudžia vajuje.
Kitas Brooklynietis vajininkas, nors nėra jau taip 

senas amžiumi, bet sako lai būna “Senas Juozas,” prida
vė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Tai gerai, “seni” 
Juozai, laukiame daugiau gerų tavo rezultatų.

Philadelphia pasiekė pirmą vietą. Gražiai pasidar
bavo Camdenietis ir J. šapranauskienė. Jie prisiuntė 
daug atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
D. G. Jusius, Worcester, Mass.; Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.; L. Prūseika, Chicago, Ill,; M. Uždavinis, • 
Norwood, Mass.; L. Til wick, Easton, Pa.; V. Kvetkas, 
Cambridge, Mass.; A. Valinčius, Pittston, Pa.; Great 
Neckas; o naujai į vajų įstojo su atnaujinimais—A. P. 
Dambrauskas, Haverhill, Mass., ir K. Naravas, Shenan
doah, Pa.

BIUDŽETO SUKILIMUI 1957 METAMS
A. Yuras, Philadelphia, Pa............................... $7.00

I Philadelphijos biznierius .................................... 5.00
F.'Bašinskas, Philadelphia, Pa.......... ............   • • 5.00
J. Rudnickas, Millbury, Mass........................... 5.00
V. Maurukas, Shenandoah, Pa. ..,................ 5.00
C. Sabutis, Chicago, Ill...................................... 5.00
Mike Džiovėnas, Brooklyn, N. Y..........................5.00
Ch. Pieta, Philadelphia, Pa................................. 2.00
A. Sinkevičius, Philadelphia, Pa.............................2.00
Ą, P. Dambrauskas, Haverhill, Mass....................2.00
E. Fisher, Great Neck, N. Y: ........................ 2.00
Felix Yokubonis, Tewksbury, Mass.......................2.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................... 1.00
N. Grybienė, Norwood, Mass..............................  1.00
B. Minett, Toronto, Canada .............................. 1.00
Joe Yakob, Lethbridge ,Canada ...................... 1.00

šie Miegai Aukomis Stovi Sekančiai:
Hartford, Conn. .. $247.56 
Rochester, N. Y. 142.00 
Worcester, Mass. 114.00 
Pittsburgh, Pa......... 70.32
So. Boston, Mass. ... 69.00 
San Francisco, Calif. 58.00 
Elizabeth, N. J. 55.00 
Brockton, Mass.........54.00
Lawrence-Lowell,

Mass. ....................  44.00
Plymouth,

rę, bet 
neturėję tos 

auksinės progos drujnsti van
denį, kokią jie turi dabar, 
kad paslėpti savo agresinius 

Pasaulio opinija, nors
stipri ir dabar, bet būtų sto
vėjusi dar geriau piieš agre
sorius.

žygius.

Bęndrai imant, savo mintis 
reikšdamas visais mano sumi
nėtais klausimais, neturėjau 
tikslo nė vieno nei teisinti nei 
kaltinti. Perstačiau 
taip, kaip aš suprai

Wilkes-Barie, Pa. 41.00
Brooklyn, N. Y. 38.00
Philadelphia, Pa. 38.00
Newark, Nw J...........30.00
Waterbury, Conn. 23.00

Chicago, Ill. 23.00
Stamford, Conn.... 20.00
Bridgeport, Conn. .. 20.00
Pittston, Pa. 20.00
Baltimore, Md. 15.00
Detroit, Mich.........10.00
Minersville, Pa. 8.00
Great Neck, N. Y. 7.00
Binghamton, N. Y. .. 6.00
Paterson, N. J. 5,70
Shenandoah, Pa. 5.00
Girardville, Pa. 4.00
Auburn, Me......... .  4.00
Scranton, Pa.................. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00
New Haven, Conn. .. 2.00

supratimu, štai kame glūtjii: 
Albanijoje, Rumunijoje ir Če- 
choslovakijojc, kur 'komunis
tų ir respublikų vadai, Chruš
čiovo užagįtuoti, nešoko kaip 
į ugnį, kelti į padanges nau
jus vadus ir skanoyti senus, 
ten. ramu. O gal jų ten ne
buvo ? Ar gi ? Pažiūrėkime: 
“čechoslovakijos iįomuniątų 
•partijos .sekretorius, jA. No
votny pareiškė, kad generali
nis partijos sekretorius R. 
Slansky nuteistas miutįn su ki-

jas tik 
tu. Nes 

tik tokiuo keliu eidąmi, per 
diskusijas, aš manai), galėsi
me pasimokinti iš praeities ir 
dabarties klaidų.

Dar yra daugelis mūsų prietelių, kurie neprisidėjo 
prie Prietelių $25 Klubo. Jeigu negalite ant syk užsi
mokėti, tai galima ir dalimis išsimokėti. Įmokėję visus 
$25, gausite paliudijimą (certifikatą), kad esate narys 
už 1957 metus. Prašome tai padaryti.

Ačiū visiems viršminėtiems už paramą dienraščiui, 
ir vajininkams už pasidarbavimą.

Laisves Administracija

WORCESTER, MASS.
Iš L.L.D. 11-os kp. susirinkimo 

• 'it

Lapkričio 12-ą dięną įvyko 
gana skaitlingas kuopos susi
rinkimas. Matomai; nariai 
vyrai ir moterys, jdomavosi 
veikimo pasekmėmis. Spalio 
28-ą dieąą įvyko 
perstatymas. Kad ir nedaug 

tais devyniais už aukštą išja- publikos'tebuvo, tači 
vystę, 1952 m. gruodžio 3 d., * 
nebus iš numirusių keliamas 
ir reabilituotas”. —“Canadian 
Tribune”, birž. 25 d,,’ ji 956 m. 
Bet ne taip [Lenkijoje. Ten 
aukštai pakėlė galvąs naujos 
gadynės vadai, beit; už tai 
kaip tik nenuslydo yisa Lem 
kija nuo soęialiątiniOj kęlįo.

Dar blogiau Vengrijoje. Jei 
senos gadynės vadai su Rako- 
ši priešakyje nualino 'šalį, kaip 
sakoma, iki to laipsnio, kad 
jau sprogimas ten turėjo įvyk
ti; tai nauji vadai, .Geroe, o 
paskui Kadar ir Nagy (irgi re
abilituotas), uždegė degtuką. 
Jie paėmę į savo rankas va
dovybę nesiskubino j 
ti žmonių ek

Spalio 
Lapkaus”

aų po lo- 
akarienė, 
moterims, 
imo liko 

Visi pasiųstu Laisvei, 
vo rengt-

Šimo buvo duota 
ačiū darbščioms 
pelno nuo parengi 
$8,0,00.
nes tam tikslui ir bu

esio k uo
dai ktų iš-

Pradžioje šio mėn 
poš turėjo surinktų 
pardavimą (Rummage Sale). 
Jos sunkiai ir nuoširdžiai dar-

nomini
atenkįn- 
s reika-

lavimus (jei ne dar ’daugiau 
nualino), bet skubinosi prikel
ti iš kapų . Ra, 
Įškilmiųgai, iš

j k ir kitus, juos 
naujo palaidoti, 

kelti orgijas ųž “naujo socia
lizmo” laimėjimus, ijųošti de
monstracijas . naujo premjero 
Imre Nagy pasveikinimui,, 
nematė (ar n more j o j matytį) 
ka4 buržuaziniai; nąoionaliąta

o

bąvosi; nepaisant, 
mažą tuos surinktus daiktus 
pardavė, vis vien jcs padarė 
keletą desėtkų dolerių pelno 
kuopai. Už tai šis 
mas galėjo pasiųsti 
n imą su $10.00 Liet 
tūrinio Centro suvažiavimui,

Iš L.L.D. 7-os Apskrities 
konferencijos kuopos delega4' 
tdi davė gerą raport 
rencija buvo, kaip 
geroje nuotaikoje, ’ir tarimai 
įr raportai sklandžiai praėjo. 
Sekančiais matais 
taip pat bus rengian

Susirinkime tos musų nepą- 
vargstanč ios m ote rys

kaip už

susirinki- 
pasveiki- 

uvių Kūl-

ą. Konfe- 
:r visada,

piknikai 
i,

sumanė,
kad būtų surengta Kūčių v# 
karionė gruodžio 23-čią dieną

So. Brooklyn, N. Y.
Padaryta draugui Milenke- 
vičiui operacija

Praeitą penktadienį, lapkri
čio 16-ą dieną, Bay Ridge li
goninėje, K. Milenkevičius 
buvo operuotas. Jau ilgokas 
laikas kaip Milenkevičius bu
vo ligos kankinamas, bet jisai 
ligai vis nepasidavė. Dar vis 
po kiek dirbinėjo ir veik visa
me mūsų veikime dalyvauda
vo. Skusdavosi, kad skaus
mai kankina, bet manė, kad 
galės pagyti be operacijos. 
Vienok galų gale turėjo pasi
duoti operacijai.

Ligonį aplankius pasirodė, 
kad operacija gerai pavykus, 
ir manoma, kad nereikės il
gai ligoninėje būti, bet ilgokai 
j eikės gydytis namie.
. Ligonis labai apgailestauja, 
La d negalės dalyvauti Laisvės 
koncerte ir Namo Bendrovės 
suvažiavime, kurios jisai yra 
stambus šėrininkas.

Linkiu d. Milenkevičiui grei
tai ir pilnai susveikti.

P. S. Milenkcvieiaus antra
šas: 6925 4th Ave., Brooklyn, 
N. Y., tik pusė bloko nuo li
goninės.

Koresp.

Taip, jos darys tą tradicinį lie- 
įvairių valgių. Bus puikus pa
rengimas.

fSusirinkimas atsistojimu pa
gerbė mirusį narį V. Naviką. 
Jis 'mirė lapkričio 8-ą dieną.

Vieloje Kp. Koręsp. D. J. 
tuvių paminėjimą su gausybe

K LIETUVOS
Buvę emigrantai— 
gamybos pirmūnai

ŠIAULIAI. — Mieste šiemet 
apsigyveno dešimtys lietuvių, 
sugrįžusių į savo tėvynę iš Ar
gentinos, Urugvajaus ir kitų 
Lotynų Amerikos šalių. Mies
to vykdomasis komitetas su- 
grįžusiems padeda apsirūpinti 
butais, įsidarbinti. Jie su di
deliu entuziazmu įsijungia į 
darba.

Dabar Stasys Bagdonas, il
gus metus išgyvenęs Argenti
noje, dirbdamas “Naujojo gy
venimo” siuvimo artelėje, pa
sižymi našiu ir kokybišku dar
bu. Jo duktė Irma sėkmingai 
dirba “Verpsto” trikotažo fa
brike. Siuvimo cecho trikota
žininkų padedama, Irma greįt 
įsisavino viršutinio trikotažo 
gaminių išsiuvinėto jos specia
lybę. Dabar ji sistemingai vir
šija savo išdirbio normą. Ta
me pat ceche trikotažą išsiuvi
nėti išmoko ir jaunos reemi- 
grantės seserys Sofija ir Este
ra Si pinos.

Prieš tris mėnesius “Elnio” 
odos avalynės kombinate prie 
juchtinės avalynės konvejerio 
pradėjo dirbti šiemet iš Urug
vajaus sugrįžęs Pranas Ruz
gas. Per trumpą laiką įsisavi
nęs šonų apsiuvimo operaciją, 
jis dvigubai viršija gamybinę 
užduotį.

Mėsos kombinate pasižymi 
darbo neseniai grįžę į tėvynę 
Mykolas Gavėnas, Julija Ga- 
vėnienė ir Antanas Vasiliaus
kas, baldų fabrike Anta
nas Smolinskas. E.



Motina teisme verkė 
žuvusio kūdikio

Pašaukta liudytojo kėdėn 
nužudytojo kūdikio motina 
Mrs. Morris Weinberger grau
džiai pravirko, kai ten buvo 
parodyti atrastieji kūdikio 
drabužėliai.

Ją ten pakvietė tikslu at
pažinti, patikrinti, kad tie rū
beliai buvo jos kūdikio.

Kūdikio pagrobėju įtarto 
La Marca advokatai, menama, 
bandys jį ginti kaip pamišėlį. 
Kūdikis buvo pagrobtas lie
pos 4-ą dieną, iš tėvų kiemo.

NowWto*^K0gfe2lnl(M
Daly vaukime suvažiįvime 

ir bankete lapkričio 24

MBMfl I Taksiko vairuotojas1r* nnn

Mire
mirėšeštadienio vidurnaktį

Mary Bonkevičienė, mirė su
laukus jau labai gražaus 84-ių 
metų amžiaus. Paliko- didelia
me nuliūdime sūnų Alfonsą ir 
dukterį Anną. Pašarvota Wal
ter Cook Funeral Home, Hill
side A Ve. ir 150th St., Jamai
ca. Bus laidojama trečiadienį, 

' lapkričio 21-ą dieną, 10 vai.
ryto, Most Holy Trinity ka
pinėse. Giminės, pažįstami, 
prieteliai kviečiami suteikti 
velionei paskutinį patarnavi
mą.

Su Mary Boukevičienės mir
timi Laisvė neteko dar vienos 
senos savo skaitytojos.

Reiškiami) giliausią užuojau
tą šeimai ir giminėms.

šeštadienį, lapkričio 24-tą 
dieną įvyksta Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų suvažia
vimas Liberty Auditorijoje. 
Pradžia 1-ą vai. po pietų.

Visi šėrininkai kviečiami da
lyvauti. šios kultūrinės įstai
gos savininkais mes patys esa
me, todėl turėtume ir jos pa
dėtimi rūpintis.

Pasiryžkime visi dalyvauti 
ir aptarti savo nuosavybės rei
kalus.

Po suvažiavimo įvykrta ban- visos dalyvaukime 
ketas. Taipgi visi jame daly- me ir bankete, 
vaukime. Kvieskime dalyvau-

ti ir tuos, kuri- 
kais. Tuomi m 
prie savo ištaigi

Banketas, P 
bus įvairus, ši: 
rinkikės gaspad 
daug skaniausiu valgių 
bendrai galėsime 
valgyti ir graž 
leisti.

Tad atsimink 
kričio 24-a die 

! visiėms svarbi

) nėra šėrimu
os prisidėsinte 
os parėmimo.
iek girdėjau, 
os įstaigos se
ines pagamins 

Visi 
pasi- 
pra-

sočiai 
iai laiką

ime, k. 
na yra 
diena.

id lap- 
mums 

Visi ir 
suvažia vi

Šerini,nkas

IŠ labai gražiai pavyt 
metinio Laisves kone
Šios pastabos pradedamos 

rašyti pirmadienio rytą. Jūsų 
reporteris praėjusią naktį ne- 

1 daug temiegojo. Jis galvojo 
ir galvojo, vartėsi ir galvojo, 
punktas po punkto keleriopai 
pergyvendamas kiekvieną va
kar po pietų, sekmadienį po 
pietų, Kultūrinio Centro au-

klišio

Įvyko įspūdingas mitingas 
taikai ir draugingumui su 
Taryhy Sąjunga akstinlinil

Lapkričio 13-os vąkarą New 
Yprke įvyko masinis mitingas. 
Jo tikslas buvo minint Ameri
kos su Tarybų Sąjunga santy
kių įsteigi mo suk alkti pasisa
kyti už taiką, už ' draugingą 
sugyvenimą Jungtiniu Valsti- \ i *jų su Tarybų Sąjunga ir ątei-

Brooklyne sąjudys už 
bendras mokyklas

Skirstymo į rases sustabdy
mo reikalas gauna vis daugiau 
pritarėjų. Paskiausiu laiku 
įsikūręs bendras visų rasių ir 
tautų komitetas prie 258-osios 
Junior High School, Brookly- 
ne, neatlaidžiai veikia. Jis 
nesitrauks neužbaigęs darbo.

Komiteto pirmininkas Hu
bert T. Delany laiške miesti
nes švietimo tarybos prezi
dentui Silveriui pareiškė, kad :

“Bandymas vaizduoti, būk 
brooklyniečiai (ar kitoje ku
rioje miesto daly) tėvai prie
šinsis bendroms 
yra 
gas”.

Menama, jog tas atkirtis 
taikomas mokyklų viršininkui 
Jansenui, nors jo vardo ir ne
mini tame laiške. Kalbama, 
jog tai Jansenas išsireiškė, 
kad bendras mokyklas įvesti 
mūsų mieste būsią “labai sun
ku arba ir visai negalima”.

NEW YORK
laimėjo $64,000
Thomas J. Kane iš Lockport 

N. Y., 49-ių metų, Airijoje 
męs taksiko vairuotojas, 
mėjo 64 tūkstantis dolerių 
revizijos programoje. Jis 
sakinėjo klausimus temoje; 
“The English Language”. i
Paskutinėje programoje jam 

taipgi buvo leista turėti pata
rėją. Juomi jis pasirinko Da
vid Guralnik, World Publish
ing Co. vyriausią redaktorių. 
Nesakoma, kiek jo pagelbi- 
ninkas turėjo jam padėti, ar 
pats vienas išsprendė proble
mą.

HELP WANTED MALE T

gi-
1 ai
te- 
at-

MACHINE DESIGNER
Puikus darbas ?u didele raštine, 

mašinų fabrike Stamforde. Sis dar
bas yra Tobulinimas Enginierystės 
Sekcijoje; reikalingas geras braižy
tojas, kuris turi bent. 3 metų paty
rimą šiame darbe. Alga nenustaty-

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysimo slaptybėje.

F. M. BUCKHOLD, PERSON
NEL DEPT.

PITNEY BOWES. INC. 
FIRESIDE 8- 2621 

STAMFORD, CONN.
(223-229)

MR.

mūsų ' vyriausybė 
sykiu t'as pastangas taikai ir 
sugyvenimui atm 
kalbėtojas.

Paskiausiai kalbė 
artistas, darbo lia 
telius, negrų liauč 
vadas Paul Bobeson. Iš karto 
pareiškė, kad Tar 
gos darbai pasauli 
laisvei visuomet bu

kiekvienu

rtė, sakė

Jo garsusis 
u dies prie- 
ies didysis

PLOKŠČIO METALO Ja’briko dar
bininkai, mechaniški pagelbininkai, 
besiplečianti firma. Gera alga, pa
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vie
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Bosely n, I.. I., RO. 3-0221.

(222-228)

ybų Sąjun- 
3 taikai ir 

ivo ir tebė
ra tokie,, kurie nereikalingi at- 

Tąi pasakęs, 
ką nuken- 
abar tebe- 

liaudis mūsų
tė sveikini-1 rys draugių 

mą Tarybų Sąjungai, žadėda- ' ' 
mas ne už ilgo su 
matyti ir vėl jiems dainuoti.
Baigė vienu posmu 
(rusiškai).

Visi kalbėtojai, 
Ward ir Robeson as 
kinami audringomis 
mis, pasitikti, pasveikinti at
sistojimu.

Publika šiemet buvo skait- 
lingesnė už pėrnaiį' atėjusią, 
nors buvo tikėtasi mažesnės 
už pernykštę. Tikėtis mažes
nės buvo galima dėl nenorma
lios padėties — kada rengia
mas (o Egipte jau Vykdomas) 

bėti 
ūda 
pa-, 
ten 

ir

siprašinėjimų. 
pasuko kalbą į tai, 
tėjo ir ką dar ir c 
kenčia negrų
pačių šalyje. Skai

klu-
i

Mechanikas prie divonų ir lino?*į- 
jų. Nuolatinis darbas, turi būti liv
ras ir mokantis darbą, aukšta alga. 
Puiki proga tinkamam asmeniui. 
SCHEINKEIN CARPET CO., 444 
Hempstead Turnpike, Franklin Sq., 
L. I. Floral Park 2-4008.

(225-231)

Lietuvės moterys turėjo 
gerą susirinkimą

Lapkričio 15-ą dieną
bietės skaitlingai atsilankė 
savo susirinkimą. Kada ap
link stalą susėdo didelis bū- 

' i, visų ūpas pakilo. 
Po dviejų sėkmingai įvykusių 
pramogų, be abejo, narės 
jautėsi .smagiai ir eidamos į 
susirinkimą, planavo apie to
limesnę veiklą.

Išklausius gerus raportus, 
lūpestingai tartasi apie jau 
per eilę metų tradiciniai ruo
šiamas Kūčias. Kadangi šie
met Kalėdos pripuls antradie
nį, tai Kūčių vakarienė bus 
surengta šeštadienį. Bus pa
tiekalai su visais pridėčkais. 
Surengimui į komisiją apsiė
mė geras būrys patyrusių gas- 
padinių.

Išrinkta atstovės Į porą 
įvykstančių konferencijų.

Plačiai kalbėtasi, kaip de
ramai pagerbti prisimenant 
mirusias Klubo nares, kurios 
daug darbavosi ne vien tiktai 
klubiečių eilėse, bet visame 
pažangių lietuvių judėjime. 
Sekretorė pasižadėjo atidžiai 
sužymėti mirusiųjų vardus, ir 
artėjant Memorial Day, per 
spaudą jų nuopelnus tinkamai 
pagerbti. (

Kadangi sekamas susirinki-, 
būtu arti Kalėdų šven- 
nutarta susirinkimą lai- 
savaitę anksčiau. įvyks 
dieną gruodžio.

Susirinkimo dalyvės skirstė
si gerame ūpe. Yra tikrai ma
lonu sueiti su-draugėmis bent 
kartą į mėnesį, pasidalyti gy
venimo nuotykiais ir įspū
džiais.

karas, nėra lengva kai 
ir veikti už taiką. Gi spa 
rašė, radijas ir televizija 
kartodami gąsdino,, kad 

us, simpatin- būsią tūkstančiai yengrii 
toks entuzias- Jutų pikietuotojų. !

Pikietuotojų, (tiesa, buvo, 
bet ne tūkstančiai ■ ir net 
200, kaip milijonierių spa 
rašė po mitingo.

Taikos šalininkų apie 
ramiai mitihgavo.

kad trumpas, bot labai įdomia 
se- reikšmingas kalbasi

erto
, žadėda- 
jais pasi-

mas, toks graž 
gas atidumas, 
tiškas kiekvieno 
kimas ir palydėjimas 
kyšiu, buvo ir 
lonu. Lai taip v 
sų koncertuose

i niniuose pareng 
Gal ir todėl, 

ditorijoje įvykusį 42-rą meti- tiktai todėl, taip puikiai

artisto pasiti- 
jog, sa- 

džiugu ir ma- 
isados esti mū- 
ir visuose 
imuosc !

žinoma,

ne 
ūda

diliuos

o ypačiai 
buvo svei- 

ovacijo-

AUTOMOTIVE

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino! Vietos—6 pėdų. 10-% 
vietos vairuotojui pagulėti. Įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savinin-

Borchers, 2A 
Kills, Staten
Nuo 7 v. r.,

mc- 600
Išklause 

s ir
Dairiavo

nį dienraščio Laisvės koncer-> kėši, taip gražiai pavyko mū-! vietinis žydų Jaunikio Chpras
tą. Juo ilgiau jis apie koncer- į sų talentams d 
tą galvojo, tuo sunkiau jam' ziastiškai publ 
darėsi pradėti apie jį rašyti, juose geriausia. 
Dabar nežinau nė nuo ko pra
dėti1 nuo 
pabaigos, 
ži, skambi, 
baiga dar gražesnė, dar įspū- arba 
dingesnė, jausmingesnė. Jei- publika.
gu nepavargsite ir daskaitysi-Į los ir senos tiesis nežino, kaip

sena paslaptis,

uoti tai entu
kai tas,
Tai jau labai buvo

jog artistą ar-.

ir žymi Amerikos liaudies dai-
kas nų artistė. Kadangi čia sykiu

ir Tarybų

kas.
Nelson
Island.
iki 7. v

Tiktai
Avė., 
no.

$2800.
Great 

6-1630.

(226-232)

pradžios, ar nuo ba kalbėtoją didele dalimi 
Pradžia buvo gra- v o užsilaikymu, 

žavinga, alo pa- atsinešimu iške] 
amžina

te iki galo, tai sužinosite, ko
dėl taip atsitiko, kodėl taip 
galėjo atsitikti, nors koncertą

ro ii su kalbėtojai 
gi sykį, tartum 
skaitlinga publi 

irir pradėjo ir užbaigė tas pats vo pareigą

pasitikimu ir 
ia į padanges.

nunakina jimų va$!ai:|
taip tos šven-1 ry F. Ward,

minima 
jungos sukaktis, tad ji da 
y o kelių ta r 
n as,

Kalbėjo trys religinių judė-

ybinių ’tautų 
angliškai ir rusiškai.

ina-

I ar
ki y- 

nietis paskilbęs dvariškis Wil- 
Howard Mel’.šh ir dva- 

uris

senukas Dr. I 
jaunas broo

mūsų šaunusis Aidas su mūsų mūsų gabiems artistams paro- 
myliamąja Mildred Stensler dyti tai, ką jie 
prie batono, o mūsų įžymiuo- ■ Nebuvote jūs ai 
ju muziku, kompozitoriumi, i uždango 
Frank Balevičiumi prie piano.! matėte, 
Tiek dainų, (taip gražiai at
liktų !

dyti tai, ką jie

ir jų garbinimą
šališka už karą! staugian

tiems fašistėliams spauda ži
nias apie juos daugeriopai 
perdeda visur. Taįp buvo ir 
čia. Bliovikus daug daugino, 
taikos mitingo dalyvius maži-

Chevrolet 3950. C. O. E. Truck, 
12 ft, length.- Panel body. Private 
owner.
price. You can best 
this excellent offer after 
stration and inspection.
yourself. DE. 5-0152.
L. I.

Soiling at a very reasonable 
You can best appreciate 

demon- 
Convin< 
Maspeth, 
(226-232)

no. ' V w
Pikieltuotojų čia galėjo būti 

—, viso mies- 
riijktinė. Gi 

<ė dar ke- 
ir kitų

suomet bū-

mokykloms, 
neteisingas ir apgaųlin-, 

j Gal ir nepatiks koncerto da-.
lyviams, koncerto publikai,' 
bet aš pradedu nuo jos. Jau 
antru kartu ji, publika, įkrin-1 
ta man į akį. Prasidėjo su 
neperseniai įvykusiu Aido 
Choro koncertu. Skirtumas 
tik tame, kad šį kartą šios 

. mūsų malonios publikos buvo 
' gal daugiau kaip du kartu, 
į Tikra to žodžio prasme gali- 

New Yorke trys berniukai ma sakyti, jog mūsų didžioji, 
(12, 13 ir 14 metų) pasigėrė- .puošnioji auditorija lūžte lū- 
darni pasakojo, kaip jie mė- • žo> pilnutėlė buvo, 
tė į laužą agrastus statybinin- Į 
kų blogai paslėptus dinamito I 
pakelius. Sako, buvo labai 
gražu matyti ugnis šaudant 
j orą. Iš karto buvo manoma, 
kad kokie plėšikai dinamitą 
išvogė.

Toriai susilpnėjo
Chester, Anglija. — Spe

cialūs papildomi rinkimai 
įvyko Chesteryje. Į šiuos 
rinkimus buvo atkreiptos 
visos Britanijos akys, nes 
norėta matyti, kaip Edeno 
žingsniai prieš Egiptą pa
veikė .balsuotojus. Pasiro
dė, kad konservatoriai to
riai žymiai susilpnėjo. 1955- 
a;s metais jie čia laimėjo 
prieš darbiečius su 11,002 
dauguma, bet šiuo kartu 
tik su 6,348 dauguma.

Mačiau žmonių, gerų, drau
giškų, jau gerokai pražilusių, 
bet gyvų, entuziastiškų žmo
nių, kurių, sakysiu, “per am
žius” nebebuvau bematęs mū- 

i sų parengimuose. Nė nežinau, 
Ikaip ir kodėl tie mūsų bro
liai, tos mūsų brangios sesu
tės “prisikėlė iš numirusių” ir 
suplaukė į šitą dienraščio kon
certą. . Bet taip tikrai buvo, 
tikėkite manimi.

Atydai Body ir Fender vyrams! 
Black Hawk Porto jėgos, 4 pumpos, 
4 rams. Nėra vamzdžių ar prietai
sų. A-l stovyje, kaip nauji. $40 už 
setą. Neparduodame atskirai. Ti
kras bargenas. GI. 2-8942. 10 A. M. 
—7 P M.

kelios dešimtys 
to ir apylinkių 
aplink juos susite] 
Įlos dešimtys vaikezų 
vėpsotojų, kurie v 
ga paskui bile kokį lermą ar 
naujenybę. Akyvus 
nu žvilgsniu būtų 
skirti pikietuotojus 
sotojų. Bet 
dos atstovai,

i tyti. 
se-’ Policijos,

ir artistai, šį
“pasamdyta”, j

<a suprato sa- 
suteikė progą Į

•' kalbas
gingą sugyvenimą įr ateityje.

Sunkiausio,;
dėties klausimu
duotis paverta žynjiajam 
neliui Ward 
minučių
Tarybų Sąjungos didžius nuo-

ir daugelio ;au-' per tvorą kliudyti 
kad | O praeivių čia buv
ra

liam
siškis Richard Morford, k 
buvo vakaro

Visi jie pasakė į’spūdirjgas 
visi

DUMP TRUCK

(221-227)

vedėju.

gali parodyti. 
ri*t estrados už

kalbėjo už drąu-

asmuo vie- 
galėjęs at- 

nuo vėp- 
to neiįnatė spali
nes nenorėjo ma-

gerame mechaniškame sto-
Ncseniai visas pertaisytas.

ar išnuomavimo kaina
Ateikite peržiū-

ji dabartinės 
cajbėti

pa-
tai savo akimis ho- 

nematėte, 
kiekvienas artislas, 

i publikos paleistas, 
■ vo dalį sugrįžo 
į kakta ir pilnomis džiaugsmo!

pašarų akimis.
Aš savo gyve 

tęs daug atsitik 
dainavęs ar pagriežęs artistas 
pasitraukia 
smarkiai nusikeikia: kas nors 
taip sakant, nei 
rinu, jog šiame 
kio 
vienu artistu, 
tistą, po jo d?' 
kiti jo» ten esą 
tai sveikino ar 1 
spaudimu' ar gi 
mu. Man tas pa 
žu.’ Tai pakelia 
tįstų, kuriems 
eiti ir pasirodyti. Entuziastiš
ka, skaitlinga publika salėje, 
draugiška, šilta 
už uždangos,—geriausia, auk
sinė proga dain 
kui, arba šokikiu atskleisti vi
sus savo gabumas.

Gal ir užteks 
! nių, lyg h’ nc 
nių pastabų, 
pačios šio koncerto labai tur- daug kartų siūlė nusiginkla- 
tingos programas.

(Bus d a

kaip 
pagaliau 

atlikęs sa- 
prakaituota

J z;.... „....... - ~ I

n ime esu m a-; 
imu, kai pa- j

• uždangos ir

koncerte to- 
atsitikimo bebuvo nė su

Kiekvieną ar- 
ilies atlikimo, 
kolegos kurs
ai rankos pa- 
ėbin pagrobi- 
,tiko. Tai gra- 
i ūpą kitų\ ar- 
dar reikės iš-

nuotaika ten

ninku i, muzi-

tiesa, galėjo bū^i
20 Šimtais. Beveik petis Į petį ei-Jam I' skirtų

bėgiu jis' aitžyniiėjo le jie prilaikė užstatytas tvo-

pa
lšva u goti taikoj ir 

ap- 
žmo- 

Ta- 
eiti 
tik 
ra
tai

ras ir fašisjtėlius nuo lindimo 
praeiviams. 
y daug. Di
li The Py- 

pilnas di- 
. Į jas ėjo 
[Į, nesuriš
ti. Jie taip 
aploti. Ne

mas 
čių,

13-ą

A-l 
vyje. 
Pardavimo 
labai prieinama,
rėti ir persitikrinti.

RA. 1-4391 — Astoria, L. I.
(220-226)

Dar kitas “nusiskundimas”, 
didelis “nusivylimas” mūsų 
publika. Aš visuomet many
davau ir galvodavau : gal jau 
niekados mūsų žmonės, mū
sų lietuviai, nebeišmoks žmo
niškai užsilaikyti tokiose iškil
mėse, kaip koncertai. Nesu
lauks, būdavo, ramiai koncer
to pabaigos. Tiems artistams, 
kurie būdavo programoje pas- 

! Rūtiniais, būdavo didžiausia 
pakūta.' Jie beveik įtik sau irPAJ1EŠK0JIMA1 į tam didžiuliam alasui gale sa- 

| les turėdavo dainuoti, savo 
Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo-1 plaučius kamuoti. Netaip bu

vo aidiečių koncerte, ’ o dar 
daugiau netaip buvo šiame 
Laisvės koncerte. Sakau mū
są publikai: Valio! Taip ge
rai, taip ir reikia. Iki pat 

! galo, nors programa buvo ir 
Paieškau iš Lietuvos sesers Elz- ilgoka, o ji buvo tokia todėl, 

bietos Dzidzienės, kuri gyveno se-!, , f nublika artrttu
nlau Philadelphijoje. Geistina, kad, kad Patl PUDilKa arusių 
susisiektų su Petronėle Degutis, nepaleido nuo estrados, ne pc> 
2600 N. 29th St., Philadelphia, Pa. vieną, bet po kelis “ankarus” 
kuri suteiks mano adresą Europoje, iššaukdama iai duoti sakau Jurgis Ambrazevičius. issauKctama jai ciuou, sakau,

(225-226) iki pat galo toks salėje ramu-

no ir Vladislavo Juzoriių. Girdė
jau, gyvena Chicago, Ill. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinote kur 
gyvena, praneškite man. Turiu 
svarbų reikalą. Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

Taip kaip naujas, parduoda privati
nė jstaiga, A-l stovyje. Po in
spekcijos, sutiksite su kaina. Per
sitikrinkite.

GREENBUT CO.
469 Broadway, N.Y.C. CA. 6-4067

(220-226)džiulis keliu aukšt 
t.hian pastatas yra 
dėlių ir mažų salii 
šimtai kitų žmoni 
tų su taikos miting 
pat buvo pikieto 
vienas traukė pečiais iš nuo
stabos, kad tokie 
gi kvailybių šūkal 
įleisti į mūsų šalį.

nekultūrin- 
otojai tapo

Dalyvė BUSINESS OPPORTUNITIES

Tavern. Daromas geras biznis, 
taipgi ir apartmentas. Sav. parduo
da iš priežasties blogos sveikatos. 
Delicatessen su mūru. Geras pirki
nys ir puiki proga padaryti gerą 
pragyvenimą. Mary Brenish, 670 
Palisades Ave., Yonkers, N. Y.

YO. 5-0402
(225-227)

Kolegijos lankymo dienomis 
prasidėjusi slapta Helenos ir 
Leon Tarr meilė baigėsi jai 
tapus nėščia. Dabar teisme ji 
reikalauja alimonijos, o jis— 
uždraudimo jį vadinti kūdikio 
tėvu ir atleisti nuo mokėjimo 
alimonijos.

pelnus taika 
tų išsilaisvinimui. Sakė, 
dabartinis tarybinių jėgų 
dimasis Vengrijoje buvo pasė
ka buvusių su draugingomis 
valstybėmis susitarimų ir 
stangose
pažangos laimėjimus ir 
saugai pačių Vengrijos 
nių gyvybės. Sako> kad 
rybų Sąjunga pažadėjo
prie naujų susitarimu kaip 
bus Vengrijoje a'tsteigta 
rhybė ir pareiškė viltį, kad 
išpildys.'

Sugyvenimas su Tarybų 
junga yra būtinas. | Tas 
aišku, tas 
kiekvienam, 
neturi pasirinkimo,: 
dūrio kelio: yra gretimas su
gyvenimas
(“co-existence”), arba bendra 
mirtis
Wardas.

Jeigu

Są- 
jyra 

turėtų būti aišku 
Pasaulis dalbar

John Denehan, 
woodhavenietis, 
auto nukritęs nuo 
Howard ir Hamiltc

nėra vi-

vienų įsu kitais

(“co-death”), sakė

tokių pašaii-
vietoje, įvadi-
Laikas pereiti sime kalti.

prieisime1 prie tos 
bendrosios mirties, patys bū- 

Tarybu Sąjunga

iKar.

3,9-ių metų, 
prigėrė su 

tilto tarp 
n Beach.

PRANEŠIMAI

HELP WANTED FEMALE

įgiau)

•.fe:...-
4

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandwidiais, bet ga
li būti pakeista j bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybė?, 
geras pirkinys porai, partnerikms ąr 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniA^ 
kai, 460 Brook Ave. šaukit CYpresjk 
2-1105, Bronx, N. Y.

(225-229)

Merginos prie Counter. Interesin
gas darbas ant Staten Island Ferry, 
puikus pasivažinėjimas laivu. Darbas 
daliai laiko ar savaitgaliais. Ištisą 
dieną šešt.-sekm. Kreipkitės: Slip 
No. 5, N. Y. Side. Office of Stew
art’s Ferry Food Service.

(220-226)

N. J.
LDP Klubo 

Įvyks lapkr. 25 
v. Kviečiame

ELIZABETH,
Banketas, paminėti 
m. gj'vavimo.
408 Court St., 5 v..

vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
būsite gražiai priimti

, praleisite laiką. Rengėjai

40 
d.,

ir linksmai

(226-229)

PHI LADELPHI
LLD 10 kp. susiri, vimui planui ragino pakreipti JU i5uan

atomus taikiems tikslams. O lapkr. 25 d., 3 v. dieną

NEW! PAIN RELIEVER
■ • Į t '

4 in 1 Oil for Burns

Apsideginus
tuojau skubiai
garantuojamej
pradės savainĮie gyti 
kainuoja 97

P. S.

Per ilgą laiką' tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
surado ir moksliškai sudarė iš keturių nenuo
dingų aliejų gyduolę. Taigi, Gaspadinės, Virė
jai, arba Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir- , 
bate prie ugnies ir apsideginate, mažai ar 
daug, tai daugiau nekentėkite skausfno. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oil for Burns. ' 

karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
užtepk, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnai 
kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 

Oil For Burns buteliukas4 in 1 
centai.

Galitb rašyti laiškus
GARDEN GREEN 

Rt. 32, DEP. LS.

lietuviškai.

R. F. D. 1,
BRAND CO. (

No. Franklin, Conn.

St. Kviečiame narius 
gausite L. Prūseikos 
džio 

! nėtu 
no. 
rui.
susirinkime. Valdyba.

A, PA.
inkimas jvyks 

, 1150 N. 4th 
pribūti laiku, 
knygą. Gruo-

1 d., jvyks veikalas, po viršmi- 
adresu, bus lošė ji ii iš Brookly- 
Reikės darbinink 
Tad nepamirški

;ų tam vaka- 
te dalyvauti 

(226-228)

1 1

iMATTHE
Bl Yl 
(BUYAU8K/

LABDOTIT 
DIREKTOH

:: 426 Lafayei 
Newark 5, į 
MArket 24!< i

W A.l 

iŠ r
1 •

us) ::

nv ii
nūs :

i >

;te St-::< >
J. ; :

172 <»

Pagarbi Nuaugusi moteriškė pri
žiūrėjimui vaikučio; lengvas namų 
darbas. Nuosavas kambarys, puiki 
apylinkė. Muzika. Skambinkite Mrs. 
Bernard, HY. 3-7560 Brooklyn.

(225-228)

Restauracija-Tavern, korflbinuotai. 
Gerai įsteigtas biznis. Labai gero
je vietoje. Ideališka partneriams. 
Reikia pamatyt, kad įvertinti.

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

(223-229)

BOATS
Ąbelnas namų darbas. Hewlett, j 

L. I. Guolis vietoje, Mokanti vir
ti. Nuosavas kambarys ir vonia. 
Turime daugiau darbininkų, 
kite: Franklin 4-4275.

REAL ESTATE

šau-

(226-228)

Wheeler, 40 footer, lounge, ship 
to shore phone, twin 115 h. p. 
Crowns, monel galley, head, davit 
and dinghy, sleeps 6; forward and 
aft cockpits, a splendid buy at $9,- 
500. Can be seen anytime at Rays, 
503 City Island, Bronx, N. Y. OL. 
5-4154. Offered by private owner.

(223-229)

Morris Park Section—Bronx, N. Y. 
Mūrinis namas, du 4 rūmų apart- 
mentai. Dabar yra tuščias vienas 3 
rūmų apt. 2 karam garadžius; alie
jaus šiluma. Privatiškas sav. Priei
nama kaina. Ateikite persitikrinti.

TA. 9-1722.
' • (221-227)'

Banfield Skiff, 25 ft., 11 inches.
115 h. p. Shelter cabin', head, offered 
by private owner at a price you 
will best appreciate. After inspec
tion, an outstanding buy at $1,750. 
Convince yourself. Boat can be scv/M 
in Oceanside, L. I., fot appt*, cay I 
RO. 4-7712. Rockville Center, L. K 

(223-229)
Oceanside, L. I. Patrauklios 5 

m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūmiai, puikioj kaimynystėj.1 
Privatinis sav. $16,950. RO.6-5528.

(220-226)

attic, pusiau ištaisytas
Galima pernakvoti ekstra 

Dideli skrynuoti porčiai, I

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Lahr* (Liberty) Antr., Lapkričio (Nov.) 20, 1956




