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KRISLAI
Linksmas ir smagus buvo 

mūsų koncertas.
Kodėl ?

Ir Sveikas protas.
r r*________ ::____Gera naujiena.

Kas galėjo atsitikti.
Moterų sutemos.

Rašo A. Bimba

Reikia pasakyti, kad Lais
vės koncertas praėjusį sekma
dienį buvo vienas iš gražiausių 
ir sėkmingiausių visoje dien
raščio istorijoje.

Džiugu, jog tiek daug en
tuziastiškos lietuviškos publi
kos susirinko. Svečių turėjo
me ir iš gana toli. Gerai pa
sirodė ir brooklyniečiai. New 
Jersey buvo puikiai atstovai!-! 
jama. Massachusetts neatsili
ko. Pagirtinai pasirodė ir

^Connecticut, o gal < 
IfičBnsylvania.

Egiptiečiai pradeda 
prarasti kantrybę • •e

Vengrijoš delegatas sako:

Nebuvo deportavimu
Kairas.—jau daugiau kaip 

dvi savaitės, kai izraelie
čiai randasi Sinojaus dy
kumoje— Egipto teritori
joje. Jau daugiau kaip dvi 
savaitės, kai britų-francūzų 
jėgos randasi Egipto širdy
je — prie Suezo kanalo, 
Port Saide, Ismailoje ir ke
liuose kituose miestuose.

Jau daugiau kaip dvi sa
vaitės, kai Jungtinės Tau
tos pradėjo reaguoti į tą 

i agresiją. Jungtinės Tautos 
i aiškiai ir su beveik vien
balse dauguma pareikalavo 
iš agresorių pasitraukti, 

dar geriau Apart pačių agresorių, tik
* •** 1 1 • • • T • • • r~Z

žėliai randasi mūsų žemė
je. Mes sulaikėme kovą, 
nes to mūsų prašė Jungti
nės Tautos, nes mums bu
vo sakyta, kad tas reika
linga pasaulio karo nepri- 
leidimui. Bet mes ilgai ne
lauksime. Kas nebūtų, jei
gu įsiveržėliai sėdės ir ne- 
sinešdins, mes ju 
tysime...”

oš iškrapš-

Ha mm arskį oi d 
remia Egiptą

tos. — Ge-

O dabar prieš 
stovi kitas svarbus sambūvis. 
Aš kalbu apie Namo Bendro
vės dalininkų suvažiavimą ir 
bankietą. Viskas jau čia pat, 
jau ateinantį šeštadienį.

Ir čia pažangiečiams reikia 
pasirodyti gerai, skaitlingai, 
entuziastiškai. Su koncertu 
pajudinome žemę, su šeštadie
nio sambūviu pajudinkime vi- 
są pasaulį!

Būkiihe suvažiavime. Būki
me bankiete. Nesigailėsime!

Australija ir Naujoji Ze
landija nebalsavo už pasi- 

mūsų akis traukimą.

arabu

svarbus

susipra-

^MtKodėl mums taip pagailo 
vengrų pabėgėlių, o taip vi
siškai nepaisome dar didesnio 
skaičiaus ir dar sunkesnėje 
padėtyje atsidūrusių 
pabėgėlių ?

Įdomus klausimas, 
klausimas.

* Vienas smarkus ir
tęs lietuvis man sako: Toks 
skirtumas tame, kad vengrai 
pabėgėliai yra mūsų, Ameri
kos, politikos ir veiklos au
kos. Jie nebūtų sukilę, jeigu 
nebūtų buvę suagituoti ir ap
ginkluoti. Jie nebūtų bėgę, 
jeigu Amerika nebūtų jiems 
pažadėjus ir užuojautą ir 
prieglaudą.

šiuose išvedžiojimuose tie
sos nemaža.

Bet agresoriai dar lieka 
savo vietose.

Port Saide rieda britiš
ki tankai ir britų karinė 
policija tikrina egiptiečių 
dokumentus. Ismailoje aro
gantiškai sukinėjasi fran- 
cūzų karinė žandarmerija. 
Egiptiško Sinojaus Nacha- 
le ir El Arise izraeliečių 
kariai mankštinasi ir stovi 
sargyboje.

Egiptiečiai sutiko su siū
lytomis paliaubomis, bet jie 
jau pradeda prarasti savo 
kantrybę. Tas atsispindi 
žmonių pasikalbėjimuose, 
viešose kalbose, spaudoje.

Nacionalistinis laikraštis 
“Al Mišri” sako:

“Jungtinės Tautos gal 
mano, kad jos gali pamaži ‘
svarstyti Suezo klausimą ir —
mes lauksime. Bet taip ii- L S. pėsti 
gai būti negali. Mes pra- . \ .
randame kantrybę. Įsiver- vietoj taiikistii

Jungtinės Tau 
neralinis sekretorius Ham- 
marskjoldas, ku: 
iš Egipto, pareis 
remia Egipto valdžios nu
sistatymą, kad 
Tautų policinė 
trauktis iš Su 
srities. Jis sakė, 
tiečiai jį įtikino, 
tų-francūzų x p 
iš Suezo, kada tAs neateitų, 
ir tarptautinė po 
trauktis, nes egiptiečiai pa
tys gali puikiai kanalo sritį 
tvarkyti.

Britai ir f r an 
žinia, norėtų, kj 
tautinė jėga ten 
po jos priedanga 
vėl galėtų Suezą

Suezo srityje 
arti tūkstančio t 
nių karių, tąrp ; 
Danijos, Norve 
lumbijos ir Jugd

vis sugrįžo 
kė, kad jis

Jungtinių 
jėga, turės 
ezo kanalo 

kad egip- 
jog po bri- 
sitraukimo

licija turės

cūzai, kaip

liktų, kad’ 
a Vakarai 
tvarkyti, 

au randasi 
b T. polici- 
ų kariai iš 
gijos, Ko- 
slavijos.

ninkai

Nasseris atsisakė priimti 
Egipte Pakistano premjerą

Karači.—Pakistano prem
jeras Huseinas Suhravar
dis dabar lankosi arabiš
kuose Artimųjų Rytų kraš
tuose. Jis taipgi buvo pla- j 
navęs apsilankyti Egipte, ’ 
bet tą vizitą anulavo, nes I 
per diplomatinius) kelius ! 
gavo informaciją, kad pre- i *• 

izidentas Nasseris nenorėtų 
Jo priimti.

Pakistano valdžios rate- 
r_ liuose dėl to viešpatauja di

delis pasipiktinimas prieš

Kolumbijos universitetas du 
Aartu per metus sukviečia at
stovus visuomenės, pramonės, 
valdžios ir darbo ir pavadina 
“American Assembly”.

Šiomis dienomis Harriman, 
N. Y., įvyko dešimtoji eilinė 
assamblėja.

Natūralu, jog joje kilo 
klausimas Amerikos santykių 
$u Liaudies Kinija.

Dauguma assamblėjos daly
vių (23 prieš 21) pasisakė už | . , v. , .
tai, kad mūsų Valstybės de-u Nasserj. ^Pakistaniečiai jau- 
partmentas tuojau duotų lei
dimą Amerikos laikraščių ko
respondentams vykti į Kiniją 
ir savo akimis pamatyti te
nykštę padėtį.

O tai reiškia, kad šioje as- 
samblėjejoje blaivus protas 
paėmė viršų ant isterijos ir 
propagandos prieš Kiniją.

N
tarpe Tarybų Są- 
Liaudies Lenkijos, 
vadų apsilankymas 
baigėsi abiem šalim 
susitarimu.

Gera naujiena apie naujus 
tykius 

jungos ir 
nkijos 

Maskvoje
- naudingu

Toks susitarimas puikiai pa
sitarnaus socialistinio pasaulio 
konsolidacijai (suvienijimui) 
ir sustiprinimui taikos visame 
pasaulyje.

(Tąsa 3-Čiam pustJ

čia, kad kaip premjeras 
vienos didžiausių musulmo
niškų šalių pasaulyje (ant
ra savo dydžiu po Indone
zijos) . Suhravardis ne tik 
turėjo būti priimtas, bet 
Nasseris šį vizitų turėjo 
laikyti už garbę sau. Bet 
Nasseriui, kaip maįyti, ne
patinka Pakistano valdžios 
pro-vakarietiškumas.

Budapeątas. — Oficiališ- 
kai nepatvirtinti praneši
mai sako, kad Tarybų Są
junga pradėjo ištraukti iš 
Vengrijos savo ;ankų divi
zijas ir jų vieton atsiunčia 
naujus pėstininkų dalinius 
iš Tarybų Sąjuhgos. Tas 

Į žingsnis aiškinamas visaip, 
’iYra nuomonių, kad Sovie- 
b! tai keičįa savo jėgų Vengri

joje charakterį, nes kainuo
ja žymiai mažiau, 
aiškinimas yra, 
ninkai labiau tin 
palaikyti šalyje, 
vuočiai.

Nepatvirtintie 
mai sako, kad darybų Są
junga 
net 20 
reikštų 
vių.

Edenas rimtai serga
Londonas. — Premjeras 

Edenas taip išsekęs, kad 
jis rimtai apsirgo ir bent 
nekuriam laikui negalės ak
tyviai dalyvauti valdžios 
reikaluose. Kabinetas jau 
laikė posėdį be jo.

Kitas 
kad pėsti- 
ka tvarkai 
negu šar-

ji praneši

atsiuntė 
naujų di 
virš 200.

Vengri j on 
vizijų, kas 
,000 karei

Gira tem ai a uždraudė diar 
kartą opozicijom leidinį

Guatemalos Miestas. — 
Diktatorinė Gųat e m a 1 o s 
valdžia ketvirtu 
draudė Jiberalines opozici
jos laikraštį “La Batalia.” 
Valdžia sako, kad uždraudė 
laikraštį, kad “neprileisti, 
kad jis atliktų nusikalti
mus.” O tie “nusikaltimai,” 
tai rašymas apie valdžios 
žingsnius ne iš visai palan
kaus taško.

kartu už-

Jungtinės Tautos.—Ven
grijos užsienio reikalų mi
nistras Imre Horvath Ge
neralinėje asamblėjoje 
griežtai paneigė teigimus, 
kad Tarybų Sąjungos kari
nės jėgos Vengrijoje su- 
iminėja jaunus vyrus ir 
juos deportuoja Tarybų Są
jungom Tokius kaltinimus 
prieš TSRS asamblėjoje 
padarė Amerikos delegatas 
Lodge, o Kubos delegatas 
Nunez - Portuondo patiekė 
rezoliuciją, kad pasmerkti 
TSRS.

TSRS delegatas Šepilovas 
tuos kaltinimus atmetė. Pa
čios - Vengrijos delegatas 
Horvath sakė, kad šis kal
tinimas prieš TSRS yra fa-

brikuotas Vakaruose, kad 
jis siekia palaikyti 
Vengrijoje neramia 
ti Vengrija gali tei 
nieko panašaus nėrą. Jeigu 
Vengrijoje tarybiniai ka
riai dalyvauja tvarkos pa
laikyme, tai bendradarbia
vime su pačių venerų sau
gumo organais ir įvisi su
imti bus teisiami arba bau
džiami tik pačioje Vengri- 
JO.

Iš pačios Vengrijos tuo 
tarpu pranešama, kad ten 
streikai beveik baigti. Val
džia paskelbė, kad streikas 
visai baigtas, bet vėliau pa
skelbė, kad baigtas, didžiu
moje fabrikų.

padėtį 
, bet pa- 
gti, kad

"Pravda?, kritikavo* 
Tito nusistatymus

r*.

— Straipsnis 
aštriai kriti-

drais žodžiais, “Pravdos” 
straipsnis negvildeno nuo
dugniau klausimų, 
Tito iškėlė. Panas
ką prieš Tito dabąr iškėlė 
ir Čekoslovakijos 1 
tų organas “Rude

Belgradas. — Ji 
jos Komunistų oi 
“Borba” sako, kajd Jugo
slavijos komunistai apgai
lestauja, jog “Pravda” ima
si seno būdo pravardžiavi- 
mosi ir puolimo, vietoje gi- 
linimosi į klausimus. “Bor
ba” sako, kad dabartiniai 
laikai reikalauja iš visų ko
munistų kuo daugiau nuo
širdumo, noro surasti sun
kenybių šaknis, taisyti da
lykus, vienyti pastangas,

“Pravdoje” 
kuoja Jugoslavijos Tito kal
bą apie Vengriją ir kitus 
pasaulinius reikalus. “Prav
da” sako, kad Tito maišo
si kitų socialistinių šalių 
reikaluose, kad, vietoj lai
kytis jo paties anksčiau 
skelbto nuostato, kad yra 
įvairių kelių į socializmą, 
jis dabar linksta manyti, 
kad yra tik vienas—Jugo
slavijos.

“Pravda” sako, kad^Tito 
aiškinimas, jog asmenybės 
skulto priežastys glūdi ne 
tik Stalino asmeniškuose 
silpnumuose, bet pačioje 
biurokratizmo sist e m o j e, 
neteisingas ir supuolantis 
su tuom, ką sako reakci- vietoje atmesti kritiką tik 
ninkai. todėl, kad ji kai kajm skau-

Apart pasmerkimo ben- di.

Chruščiovas Vakarams:

kuriuos 
ią kriti-

comunis- 
Rravo.”
igoslavi-
• g a n a s

Ištraukite savo jėgas: išJ -c?

Vakarų, ir mes savųjų nei 
vienos dienos nelaikysime 

j I <
Maskva. — Gomulkos ir tų kraštuose nei vieną die- 

kitų lenkų vadų išleidimo 
bankete, kuris įvyko Lenki
jos ambasadoje, Nikita 
Chruščiovas vėl kalbėjo at-' 
virai ir aštrokai i Vakarus! 
—ir vėl Vakarų diplomatai,! 
kurie radosi tame bankete, | 
pasišalino protestuodami.

Sakoma, kad. Chruščiovas

ną.
“Ištraukite , savo .■ jėgas iš 

Vakarų Europos, ir mes sa- 
Į vųjų nė dienos nelaikysime 
! Rytuose,”- sakė Chruščio
vas.

Otto John aiškinasi
Bonna. — Buvęs Vakarų 

žvalgy
mo John, 
s’ Rytų 

i Vokietijon ir paskui grįžo, 
___ ________ Jis pa-

I reiškė, kad kai pateko Rytų 
Chruščiovas taipgi kalbė- j Vokietijon (jis sakosi ten 

jęs apie tarybinių jėgų pa
silikimą Rytų Europos so
cialistiniuose kraštuose. Jis 
sakęs, kad jeigu Amerika 
ištrauktų savo jėgas iš Bri
tanijos, Francūzijos, Itali
jos ir Vokietijos, tai Tary-

sakęs, jog , laikas veikiąs i Vokietijos kontr - 
komunizmo naudai ir “Mes bos virsimnkas Ot

, ., . „ ■ . • : kuris buvo pereię:jus palaidosime; —> tai yra, • •
galas bus padarytas kapi-■ Jabar^teisiamaT 
talizmui.

į klausi- 
Jie jo nekan- 

jis su 
kad

patekęs per jėgą), ; 
nėjo rusai.
kinę, sako jis, bet 
jais “bendradarbiavo, 
išvengti kankinimo.

V

Londonas. — Edęnui 
bų Sąjunga nelaikytų savo gant, Butleris tapo 
karinių jėgų Europos Ry-1 čiu premjeru.

ser- 
veikian-

Sustreikavo abiejų 
pakraščių uostuose
New Yorkas. — Tuo tar- i Streikas tokiui būdu su

pu, kai ILA vadovaujami I stabdė visus Amerikos uos- 
uostų krovikai praveda vir tus. Rytuose sustreikavo 
suotiną streiką Atlanto 60,000 krovikų, Vakarų pa- 
vandenyno ir Meksikos kraštyje 16,000.
įlankos uostuose, ILWA va- įkraunant ir neiškraunant 
dovaujami krovikai sustrei- laivų, visas judėjimas šu
kavo ir Pacifiko pakrašty- laikytas. Apie 250 keleivi- 
je bei Hawaii salos uostuo- nių ir prekybinių laivų su
se. Vakarų unijai vadovau- laikyti uostuose, 
ja Harry Bridges.

Jiems ne

Derybos vedamos, bet kol 
kas dar nenumatoma susi- 

! tarimo žymių. Iš Washing- 
tono ateina Baltojo namo 
pranešimas, kad valdžia ra
gina abi pusi susiderėti. 
Eisenhowerio spaudos asis
tentas Hagerty paskelbė, 
kad valdžia yra labai susi
rūpinusi dėl streiko.

Jugoslavijoje 
suėmė Džilasą
Belgradas. — Policija su

ėmė Milovaną Džilasą (Dji- 
lasą), buvusį šalies 'vice
prezidentą, kuris keleri me
tai atgal tapo išmestas iš 
Komunistų lygos ir teistas 
kaip valdžios priešas.

Džilas šiuo kartu kalti
namas tuose pačiuose nusi
kaltimuose. Džilas. kaip ži
nia, sutinka su Tito'taip 
vadinamo nacionalinio ko
munizmo kursu, bet jis ma
no, kad Jugoslavijoje nėra 
pakankamai laisvės. Jis no-; sistatymą į dab a r t i n i u s 
retų, kad ten būtų leista įvyrjus Rytų Europoje, 
steigti daugiau negu vieną ypatingai Vengrijoje.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

New Yorkas. — Komu
nistų partijos nacionalinis 
komitetas išleido viešą laiš
ką į visus savo narius, ku- 

( riame aiškina partijos nu-

partiją.
Kelios savaitės atgal Dži

las . parašė straipsni, kuris 
tilpo New Yorke išeinan
čiame dešinių socialdemo
kratų - menševikų organe' 
“New Leader.” Tame 
straipsnyje Džilas sakė, 
kad Vengrijos įvykiai yra i 
pačios komunistinės siste- i 
mos galo pradžia.

Romia. — Italijos Komu
nistų partijos vadas Togli
atti pareiškė, kad Kadaro 
valdžia Vengrijoje turėtų 
gauti paramą iš viso pasau
lio pažangių žmonių, nes 

iji desperatiškose sąlygose 
bando atitaisyti pasitikėji
mą, kurį komunistai prara- t 
uo per ankstyvesnes klai
das. Jis sakė, kad tarybi
nė intervencija buvo reika- 

is dalykas, nors th 
kriaušiai apgailėtina, kad 
prie tokio reikalingumo pri
eita.

Togliatti pasmerkė Nen- 
nį, kuris savo ruožtu smer
kia Kadaro valdžią.

Port Saidas. — Jungtinių 
Tautų policijos daliniai, ku
rie iki šiol radosi tik prie 
Ismailos, atvyks ir Port 
Saidan. 175 norvegai at
vyksta prie šio uosto, kurio 
dalį laiko užgrobę britai.

Bonna. — Vis daugiau 
reakcinių Vengrijos pabė
gėlių skundžiasi, kad Ame
rikos taip vadinamas “Ra
dio Free Europe” juos ap
gavo. Esą, tas radijas sa
vo programose - atsišauki
muose sukėlė įspūdį, kAd 

Manoma, kad Luce vieton jeigu ne Vakarų armijos, 
bus paskirtas James D. Ze- tai bent savanoriai skubi- 
lerbachas, kuris nuo 1948 j naši Vengri jon. 
iki 1950 metų buvo Ameri
kos ekonominės pagalbos 
tiekimo viršininkas Italijo
je.

Ponia Luce i an }in.gaJ kriai
atsistatydino
Washingtonas. — Kaip 

tai buvo numatyta, Ameri
kos ambasadorė Italijoje 
ponia Clare Boothe Luce 
atsistatydino. Luce, kuri 
kadaise buvo aktorė ir ra
šytoja, yra vienintelė Ame
rikos moteris, kuri užėmė 
tokią aukštą diplomatinę 
vietą.

Kaipo savo atsistatydini
mo .priežastį Clare Boothe 
Luce paduoda negalavimą. 
Ji. ^psilankė Baltajame Na
me, kur Eisenhower is jai 
padėkojo , už tarnybą ir iš
reiškė apgailestavimą dėl 
jos, pasitraukimo.

Du imperatoriai...
Tokyo. — Etiopijos 

peratorius Negus Negusti 
(“Karalių Karalius”) Haile 
Selasie atvyko Japonijon. 
Aerodrome! jį sutiko Japo
nijos imperatorius Hirohi
to. Tai pirmas kartas, kad 
Japonijos imperatorius ap
leistų savo palocių, kad su
tikti kokį nors svečią ..

im-

Tuomi. 
siekta kuo labiau užžiebti 
sukilimą prieš valdžią, nors 
žinota, kad tokių savanorių 
nevyksta.

NEIŠEIS “LAISVĖS” 
KETVIRTADIENIO 

LAIDA
Del legališkos Thanksgiv- 
ing-Padekavones dienos 
šventes “Laisve” neišeis 

šį ketvirtadienį, 
lapkričio 22.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šilčiau

j
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LAIVAKROVIŲ STREIKAS
JAU KELINTA DIENA tęsiasi laivakrovių strei

kas. Jis yra didelis ir apima labai plačią teritoriją— 
nuo Maine valstijos iki Teksu visų prieplaukų darbinin- 
kai-laivakroviai streikuoja.

Jie streikuoja, reikalaudami didesnių algų ir už tai, 
kad samdytojai sudarytų su jais vieną kontraktą, pagal 
kurį darbininkai dirbtų. Streikui vadovauja Internation
al Longshoremen’s Association (unija).

Jau buvo keli streikininkų atstovų ir samdytojų pa
sitarimai, bet nieko iš jų teigiamo neišėjo.

Samdytojai reikalauja, kad įsikištų federalinė val
džia, kad ii panaudotų Tafto Akto įstatymą streikui 
laužyti. Bet valdžia kol kas atsisako kištis į streiko rei
kalus.

Samdytojų spauda skelbia: besitęsiant streikui, kas 
dieną turima nuostolių po $20,000,000. Gal ir taip, o gal 
ne. Mums rodosi, darbininkų-streikininkų reikalavimai 
yra teisūs ir juos samdytojai turėtų patenkinti.

ameriko-

kultūroje ir 
siekia toli į priešistorinius 
laikus. Bet čia, JAV-bėse, 
kur kiekviena Dėkavonės 
Diena tik atnaujina įsitiki
nimą, mūsų kūrėjų laiko
ma kaip tipiškai 
nišką paprotį.

Iš visų į švenčių Dėkavo
nės Diena yra ne tik cha-, 
rakteringiausia, bet ir sė- 
niausia. Ji Iprasidėjo su 
Pilgrymų padėka Plymotu 
th o kolonijoje, Massachu-

1 setts valstijo, e, prieš 335 
metus.

Pilgrimai atvyko į Ame
riką 1620 nū nes norėjo 
laisvės garbinti Dievą pa
gal savo sąžinę ir įsitikini
mus. Jie išplaukė iš Ply
mouth, Anglijos, mažu lai- to 
veliu “Mayflower?’ Ir po 

I trijų mėnesių, 102 keleiviai rįausĮuS medžiotojus į miš-
,,

vyrai, moterys ir vaikai

CHOU EN-LAI KELIONĖJE
KINUOS LIAUDIES RESPUBLIKOS premjeras 

Chou En-lai išvyko šešių savaičių kelionei.
Tikrai nėra žinoma, nes spauda nepaskelbė kol kasi 

kurias Šalis Chou En-lai vizituos. Bet jaučiama, kad jis 
lankysis Šiaurės Vietname, Kambodijoj, Indijoj, Pakis
tame, Nepale, Afganistane ir Burmoje.

Yra spėjimų, kad premjeras Chou En-lai matysis 
ir su Egipto prezidentu Nasseriu.

Chou En-lai nepaprastai veiklus, energiškas vyras. 
O kadangi šiandien, kai anglai, fvancūzai ir izraelitai 
įsiveržė Į Egiptą, kai pasauliui grūmoja naujas karas, 
tai spėjama, kad Chou En-lai bandys apjungti visas 
Azijos tautas, kad jos laikytųsi vieningai, kad jos, visos 
išvien veikdamos, padėtų sulaikyti imperialistus nuo 
pradėjimo naujo pasaulinio karo.

‘ Turime nepamiršti, kad Kinijos Liaudies Respublika 
yra pati didžiausia ir tvirčiausia valstybė Azijoje. Dėl 
to jai ir tenka vadovo rolė; jai tenka visus. Azijos krašš 
tus, visas tautas suharmonizuoti vienam didžiam tiks
lui: taikai išlaikyti pasaulyje.

Štai kodėl Chou En-laijaus kelionė-vizitai turi di
delės reikšmės.
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i—išlipo į akmenuotą Nau- 
j josios Anglijos krantą.

Čia nerado baltų žmonių, 
kurie būtų juos pasitikę. 
Jie pastatė namus savo vai
kams ir žmonoms. Gyveni
mas buvo labai sunkus per 

J eilę metų . E et jie ryžosi 
kentėti, kad tik galėtų Die
vą garbinti taip, kaip jie 
norėjo. Tas tikėjimas su- 

! teikė atsparumo išgyventi 
visus sunkumus. Nors dau- 

prieš sekan-gelis jų išmirė
tį pavasarį.

Vieną pavasario dieną in-
i dėnas atėję į
Įją vietą, kalbėdafnaš angliš
kai, kas nustebino pilgri-

ų .gyvenamą-

ARGENTINOJE > ■

ARGENTINA ruošiasi prie kongresinių ir preziden
tinių rinkimų, kurie turėtų įvykti sekamais metais.

Bet dar tikrai nežinia, ar tie rinkimai įvyks ka
dangi žmonių bruzdėjimas Argentinoje prieš esamą val
džią vis didėja. Tas bruzdėjimas reiškiasi ne tik darbi
ninkų klasėje, o ir kariuomenėje. Tai pripažįsta kiek
vienas, kuris nuodugniau stebi tos šalies vidujinius at
sitikimus.

Argentiną dar vis tebevaldo laikinas prezidentas 
Pedro Eugenio Aramburu,

Šiuos žodžius rašant, Argentinoje vyksta spaudės 
darbininkų streikas, dėl to spauda ten nepasirodo, neiš
eina. Jaučiama, kad ir daugiau darbininkų eis streikam 
Dalykas toks: viskas brangsta, gyvenimas, sunkėja.

Bet grįžkime prie rinkimų. Argentinos Komunis
tų partija pasisakė, kad ji energiškai rinkimuose daly
vaus. Deja, tos šalies aukščiausio teismo teisėjas Luis 
Botet pasakė, jog Argentinos Komunistų partija rinki
muose negalinti dalyvauti dėl to, kad ji neužtenkamai 
demokratiška!

Keistas teisėjo Boteto samprotavimas! Kokia gi 
kita partija Argentinoje yra demokratiškesnė? Argen
tina juk per ilgus metus buvo valdoma smurtininkų. 
•Pučai aimijoje sprendė ten tos šalies valdžių likimd! 
Ten partijos, pasivadinusios gražiais vardais—“radika
lų” ir ‘‘demokratų” neparodė demokratiškumo per rpį- 
staruosius dešėtką metų.

Argentinos Komunistų partija šiandien yra — narių 
skaičiumi — antra Amerikos žemynuose. Ji turi 65,000 
narių ir varomas vajus už tai, kad neužilgo turėtų 100,- 
000 narių. Tik Brazilijos Komunistų partija yra narių 
skaičiumi (Amerikos žemynuose) didesnė už Argentinos. 
1954 metais, kai vyko peroniški rinkimai, Argentinos 
Komunistų parti joos kandidatai gavo apie 100,000 balsų. 
Vadinasi, ji turi ten nemaža pasekėjų.

Juokingiausias dalykas pasirodė tame, kad tas pats 
teisėjas Botet, kuris atsisakė pripažinti Argentinos Ko
munistų partiją tinkama dalyvauti rinkimuose, praėjus 
trims dienoms po nuosprendžio paskelbimo, pasitraukė 
iš teisėjo pareigų!

Pasitraukdamas, Botet padarė pareiškimą, skelbian
tį j°g, girdi, jis pasitraukiąs dėl to, kad valdžia bando 
teismui padiktuoti, ką jis turįs, daryti!' Taigi ir pir
mesnis Boteto nuosprendis Argentinos Komunistų par
tijos dalyvavimo rinkimuose klausimu, pasirodo, buvo 
padiktuotas Aramburu valdžios.

lietus, bet ir taip gana daž- 
] n ai.

Nors čia ir dažnai lyja, 
bet vietiniai gyventojai, ku
rie turį savo namus ir dar
žus ar žoles aplinkui namu
ką, sako, kad jiėms vis ne- 
perdaug lietaus. Taip yra 
dėl to, kad čia žemė, di
džiumoje, yra smėlis ir ak
menukai. Vandįio greitai 
susigeria gilyn |ir saulutei 
užkaitinus — vėl sausa. O 
laistymas miestiniu vanda- 
niu gana brangiai atsieina.

Koks oras žiemos’ metu?
•

Kiek mažiau lietaus. Bū
na nemažai giedrių dienų. 
Oro šiluma dažnai tarpe 70 
—85 laipsnių. Bet kaip kir

mus. Jo vardas buvo Sa
moset. Jis išsimokino an
glų kalbą iš pirmūjų pirk
lių. Pilgrimai davė jam 
maisto ir dovanų. Samoset 
su kitu indėnu' išmokino 
pilgrimus auginti kukurū
zus. Po to jie buvo pilgri
mų vertėjai ir kitais būdais 

, jiem’s- padėjb;....................
1621 m. pavasaris atnešė 

gražaus oro, ir kartu kitų 
svečių tarpe, jų Massasoit, įaįp jr nebūna vi- 
indėnų šeimos galvą. Javų suomet vienodas oras. Už- 

___ , ir gana įdėsiu dienų. 
Kartais gana atvėsta ke
lioms dienoms ar ir porai 
trejetai savaičių taip, kad 
reikia turėti šiltų drabužių 
ir kambarius pašildyti.

šaltos dienos daugiau 
pasikartoja sausio ir vasa
rio mėnesiais.

Daugeliui žir 
kai kuriais metais žiemos 
laiku užeina 
laukuose daržove; 
šiai nušaldomi.
suomet taip būna. Tie, ku
rie važiuoja trumpoms va- 
kacijoms į Floridą ir patai
ko tokiu laikotarpiu atva
žiuoti, tai jau būna apgai
lėtina, nes ne tik maudytis 
negali jūroje, bet kartais 
prisieina kelias j dienas pa
būti nešildomaiųe kamba
ryje. Čia šildomi kambariai 
darbininkui žmogui nepri
einami, i

derlius buvo toks pasek- eįna 
mingas, kad kolonijos gu
bernatorius paskelbė trijų 
dienų padėkos šventę. Iš 
mandagumo jie pasikvietė 
indėnų galvą Massasoit, 
kuris atvyko atsivesdamas 
kartu dar 90 narių savo šei
mos. Bet indėnas supra- 

ko šiems kolonistams 
ir jis išsiuntė ge-

kus parnešti laukinių paukš
čių, ir kitko. Kiti kolonis
tai ėjo medžioti irgi ir par
sinešė ančių, žąsų ir kala
kutų. Kiti kolonistai — vi
sokiausių žuvų. Tai buvo 
pirmas pil grimų banketas 
naujame krašte.

Tai kukli Amerikos Dėka- 
vonės Dienos pradžia. Kas 
dešimtmetį amerikiečiai gis 
randa naujų priežasčių bū
ti dėkingi. Šiandien Ame
rika gali valgydinti išalku
sius visame pasaulyje, ir jie 
gali būti dėkingi, kad yra 
piliečiai milžiniškos ir gar
bingos tautos.

Common Council

Miami* Ela.-, klimatas
raše apie

klimatą ir

ašy tojai ne- 
ii aprašė, bet

Jau daugelis 
Miami, miesto' 
kitus dalykus,! tačiau dar 
vis daugelis žmonių ieško 
daugiau žinių, prašo pla
čiau parašyti.

Pirmesni i 
katrie teisingi
buvo ir tokiu, katrie tiktai 
blogas p u s į s padidino. 
Mat, yra žmo 
jau jiems lias nepatiko, 
tai tada jau bus viskas ne
gerai, nežiūr 
bebūtų 
bulai: 
via.

Čia paduo 
vyzdį:

Man 
sugrįžo 
miesto,

ių, kad jeigu

nt, kas teA 
O kiti kaip tik at- 

perdaug viską išgi-

ti vieną pa

būnant 
draugai
atostogavę, ten iš

buvę porą savaičių žiemos 
laiku. Kada įclomautojai jų 
klausinėjo apie gerumą ten 
gyventi, ar j 
vienas atsakė, 
karšta (tuo:k 
tos dienos), 
jūrų vanduo 
dytis.

Pasakyta fisai neapgal
votai. Jūrų vanduo niekuo
met nebūna karštas: gali 
būti drungnas 
tas, bet tik jau ne karštas. 
Juk ten juro 
ir kitolęių gyv
tai vėsiame vandenyje gy
vena.

Teisybė, vąsaros karštė
tas vanduo 

pakrantėse turi, šilumos iki
80 laipsnių, bet tai toli gra
žu nuo karšto. Katrie mau
dosi, sako, kad kaip tiktai

žiemiuose 
iš Miami

iems patiko, 
kad ten per

ti ku buvę šil- 
Sako: net ir
varstas mau-

ar kiek šil-

se pilna žuvų 
iu, katrie tik-

mis dienomis

patogus toks vanduo.
Negalima gerai spręsti 

orą pabuvus kur nors porą 
savaičių ar kad ir mėnesį. 
Kartais ir metus išbuvus 
ir tai dar ne visai viską 
gali žinoti, nes visokių me
tu būna: vieni šiltesni, sau- 
sesni, kiti šaltesni, netin
gesni ir t. t.

Bandysiu paduoti, kiek 
galint, tik faktus: negi
riant nei peikiant, spren
džiant iš oro pranešėjų ir 
savo patyrimų.

Pagal oi’o pranašus, tai 
čionai yra daugiau drėg
mės negu kitose valstijose. 
Vidutiniai (nelietingomis 
dienomis) būna tarpe 60— 
80 laipsnių drėgmės (“pre
cipitation”). Kaip kurią 
giedrią dieną būna ir kiek 
mažiau, o apsiniaukusio
mis, lietingomis dienomis 
kartais iki šimto laipsnių. 
Visuomet rytais žymiai- 
daugiau; saulutei pakilus 
sumažėja,, prądžiūsta.

Tą drėgnumą čia palaiko 
tas, kad Floridos visa vals
tija ir Miami miestas že
mai stovi tarpe vandenų. 
Kaip kur yra keliolika pėdų 
viršaus jūrų, o daug vietų 
lygiai su jūrų paviršiumi. 
Prie to, čionai daugiau ly
ja, negu kitur. Skaito, kad 
čia per metus prilyja iki 
50 colių. Nors sakoma, kad 
šie metai buvę išimtinai 
sausi, per keliolika mene-, 
siu labai mažai buvę lie
taus, bet pabaigoj rugpjū
čio mėnesio kaip pradėjo 
lyti, per porą mėnesių re

Padėtis Argentinoje nėra sveika. Jei .liaudis nesu
sivienys ir ne'tars savo griežtesnio žodžio, tai ten gali 
dar ne vienas! diktatorius atsirasti, padaryti daug ža
los pirmiau negu nusisuks sprandą.

omą, kad

alčių, kad 
s ir vai- 
Bet ne vi-

žaislai ir draugai
Knygelė “Motina ir vai

kas”, išleista Lietuvos šei-

OBUOLIŲ SEZONAS!
Obuoliai paskanina, pa

gerina daug visokių patie- 
mos gerovei, štai kaip apie kalų. Nekalbant apie visos 
tai informuoja:

Taisyklingai augina- 
mas sveikas kūdikis nemie
gojimo metu, ypač po val
gio, jaučiasi gerai. Dviejų 
mėnesių kūcįikiai žiūri į e- 
sančius prieš jų akis daik
tus ir veidus, vėliau prade
da kažko šypsotis, džiaug
tis. Vyresnio amžiaus kūdi
kiai taria įvairius garsus, 
griebia esančius šalia jų 
daiktus ir t. t.

Kai kūdikis jau gali atsi
stoti ar šliaužioti, jis visą 
laiką juda, žaidžia. Kūdi-

šeimos mėgstamus keptus 
obuolius ir obuolinį sosą, 
dar yra dešimtys (o gal ir 
šimtai) išbandytų kitokių 
receptų.

Aviena su obuoliais 
2 svarai avienos raumens 
pusė puoduko miltų 
šaukštelis druskos 
biskytis pipirų
2 šaukštai margarinos
3 vidutiniai obuoliai 
2 svogūnai.
Bus 4—6 porcijos.
Supiaustyk avieną colio 

dydžio šmoteliais. Apmil- 
tuok. Pakepink margariną

kiui užimti reikia duoti j pridėk druską, pipirus, nd- 
jam žaislų, . kalbėti su juo.1 luptus, išimtomis šerdimis,

iri • j i i i*Pakabinti viršum lovos ryš
kūs mediniai rutuliukai, 
žiedai, barškučiai džiugina 
kūdikį ir įgalina jį lavinti 
judesius. Reikia atminti, 
kad žaislai greit teršiasi, 
todėl reikia juos 
plauti.

Motina paprastai 
žaidžia su kūdikiu, 
ant rankų, stato jį ant lo
vos ar sau ant kelių, kad 4 
ar 5 mėnesių kūdikis jau 
mokytųsi ištiesti kojas ir 
net atsiremti jomis. Visi 
šie judesiai, meilių motihos 
žodžių lydimi, kelia kūdi
kiui džiaugsmą, šypseną ir 
net garsų juoką. Reikia 
matyti, kokiu džiaugsmu 
nušvinta 5—6-ių mėnesių 
kūdikio veidas, kai jį pake
lia už rankų ir pasodina, ir 

i, kai

dažnai

mielai 
ima jį

supjaustytus obuolius ir 
svogūnus. Supilk į pateptą 
kepamąjį gilų indą (apie 
kvortos ir pusės dydžio). 
Kepk uždengtą, vidutiniu 
karščiu 350 F. apie valan
dą ir pusę

o žiemos laiku ir kaip jis vėl surimtėja, 
nešildomi gana brangiai at- jį nuleidžia. Vaikai prade- 

ida labai anksti suprasti eilė
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sieina.

Pudingas su obuoliais 
2 puodukai minkštų duo

nos trupinių
1 pakelis butterscotch 

pudding mix
ketvirtadalis šaukštelio ci

namono į
2 puodukai obuolinės 

šės (applesauce)
Grietinės.
Sumaišyk sykiu trupinius, 

pudingo mišinį ir cinamo
ną. 1 pateptą 1 kvortos dy
džio apygilią blėtą pilk eilę 
trupinių mišinio, kitą eilę 
obuolių soso, pakartojant, 
kol viską supilsi. Viršutinė 

j turi būti trupiniai.
Kurie gali atvažiuoti ii- kalbą ir net pasuka galvą i Kepk vidutiniu karščiu 350 

kulnu lr<irl IV__ ____ 2___ JI _ • l _ iii 1 _ . _gesniam laikui,
pataikys šaltų 
turės ir giedrių „ 
ir jūrų, vandenyje pasi
maudyti.
APIE VASARQS KARŠTĮ

Tuojau kas pąklausė: Ar 
labai karšta vasara?

Taip, vasarą
karščiau negu

tai kad ir 
dienų, bet

suminėtą daiktą: “kur lem-jF. apie 20 minučių. Paduok 
pa?”, “kur laikrodis?”. j paskanintą, pagražintą su 

•| Valgymo įgūdžiai. — Po j grietine.
vienerių metų kūdikį jau i 
galima mokyti savarankiš
kai valgyti.j Iš1 pradžių jam 
duoda j rankas šaukštą, o 
tuo pačiu laiku maitina jį 
su kitu. Pamažu jis prade
da imti šaukštą i burna, ta- 
da jam deda ant galiuko 
šaukšto truputį košės. Po 
vienerių ir pusės metų kai 

i jau neblogai 
todėl susidoroja su koše ir šiek ’ 

’Einant Padedami suvalgo be-j 
visi laikėsi eiti ten, ve^ porciją. į

kur saulė nesiekia. Jei gali Kalba. — Apie vienerių ir 1 
išvengti ilgai būvimo prieš | pusės metų amžiaus kūdi- i

yra kiek 
žieminėse 

valstijose. Čia yra vadina
mas pusiau tropiškas kli
matas. Saulė būna daug
•tiesidu virš .galvos, vidudie- kūne vaikai 
n į šešėlio veik nėra 
daugiau įkaitina. '

Amerikos sunkūs tankai 
irakiečių kariuomenei

Bagdadas. — Irako armi
jos atstovas paskelbė, kad 
Iraką pasiekė Amerikos 
karinių pabūklų siuntinys, 
įskaitant sunkius tankus, 
karinius žvalgybos vežimus, 

i patrankas ir kitką.

daugiau 
gatve '

Today’s Pattern

Kalba. — Apie vienerių ir j

saulę, tai karšti^ nėra blo- kis jau pradeda tarti žo-1 
gas, : ‘ ‘ ’ ............................. ..
nemažas vėjelis, kuris 
čia nuo vandenų ir vėsina 
(o vandens čia nemaža vi
sur).

Turintieji savo ■ namus 
pasidaro patogumus, vėsi
nimus, kurių vėlesniais lai
kais yra visokių.

Vasarą termometras ro
do šilumos tatpe 85—95 
laipsnių (ne pi 
Prieš saulę šimt 
giau.

Nuo uraganų 
gali apsaugoti, ju 
galį aplankyti. Jų sezonas 
prasideda vasarį ir būna 
iki gruodžio mėnesio —^są 
kada tai taip buvę. Daž
niau būna rugsėjo ir spalio 
mėnesiais. Praėjusiais kele- 
riais metais floridą ap
lenkė, kaip jau visiems ži
noma, nuėjo kitur. Bet oro 
tėmytojai sako, kad čia ne-- 
bus užmiršta, ui1 
kada aplankys, n 
labiau pakeliui, 
minės valstijos.

Kitą kartą pa 
ką daugiau apie šį kraštą.

, .. Saulutė

nes čia cĮažnai būna džius, todėl motina turi 
pu- daugiau su juo kalbėti. Mo- 
* , tina taria įvairių daiktų 

pavadinimus, rodo ir prašo 
pasakyti kaip vadinasi vie
nas ar kitas žaislas arba 
paveikslėlis, kartais pasle-' 
pia daiktus ir ieško jų 
drauge su kūdikiu. Tie pa
sikalbėjimai labai naudingi 
kūdikio kalbai išsivystyti ir 
teikia jam didelį malonu
mą. Taip mokant kūdikį, 
niekuomet nebus nei riks
mo, nei kaprizų.

Bendravimas su kitais 
vaikais. Jei kūdikis po vie- 
nęrių metų auklėjamas na
mie, jis turi susitikinėti su 
kitais vaikais. Dviese vai
kai linksmiau žaidžia, o jei 
jie ima vaidytis, tai tokius 
vaidus, ramiai ir sumaniai 
elgiantis, visuomet galima 
likvi dubti, nukreipus vaikų 
dėmesį į ką nors kitą. Kū
dikis, kuris auklėjamas vie
natvėje, dažnai darosi reik
lus, gobšus, pavydus, mano, 
kad viskas tėra tik jam. Šia 
prasme kolektyvinis auklė
jimas lopšeliuose yra labai 
naudingas; jis pripratina 
kūdikį gerai elgtis su kitais 
vąikais.

neš saulę), 
as ir dau-

niekas ne- 
e bile kada

•aganai vėl 
es Čia jiem 

nčgu žie-

ašysiu kai

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina
$15.00 metams.

_~ SIZES
^57 9029 10—18

Pattern 2029: Misses’ Sizes 10.
12, 14, 16, 18. Size 16 takes 4’,j» 
yards 32-inch fabric. * * ■

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 11Q-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond HUI 19, N. Y.

2 pusl.-rLaisvS (Liberty) — Tree., Lapkričio (Nov.) 21, 1956
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Hartford, Conn.
paskutinis Pakvietimas 
PAMATYTI IR GIRDĖTI 
TEATRiĄ “LAPKUS”

Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Didlapiai nat editorialus iš- 
piškino. Visi susirūpinę. Kas

Į bus? Kur atsidursime?
I Nežinau nė aš.

(Tąsa)
—Bet neapsakomai sunku man tą tra

diciją palaikyti, kai bažnyčios tarnauto
jas elgiasi mano atžvilgiu nelojaliai, nie
kina mane mano valstiečių akyse, kursto 
juos prieš mane, kišasi į asmeninius ma
no ir mano šeimos reikalus. Tamsta, tur 
būt, įspėji, kunige Mackevičiau, kad tas 
nelojalus man bažnyčios tarnautojas tai 
esi tamsta!

—Taip, tai esu aš,—ramiai, šaltai pa
tvirtina Mackevičius.

—Tamsta nereikalauji faktų, įrodan
čių mano kaltinimą?—nustebęs ir sumi
šęs klausia dvarininkas.

O kunigas liaujasi pagaliau čiulpęs 
ijjfpkę, įsmeigia į poną Skrodski savo 
plikas akis ir keistu būdu atsako į jo 
klausima: c

—Aš tamstą pavaduosiu, pone Skrods- 
ki. Faktų? Štai jie. Kai aš atvykau į 
šį kraštą, pirmiausia į Krekenavą, o pas
kui čia į Paberžę ir susipažinau su vals
tiečių buitim, pamačiau, kad tamstos 
dvare, ponas Skrodski, jų gyvenimas yra 
nepakenciamiausias. Prastai kalbant, 
tamsta pats ir tamstos dvariškiai bau
džiauninkus laikote kaip gyvulius. Aš 
negalėjau dėl to tylėti, aiškinau žmo
nėms jų skriaudas ir kėliau geresnio gy
venimo viltis.

—Vadinasi, kurstei prieš mane! Pa
sižymėk tai, ponas Jurkevičiau,—krei

pėsi į juristą.
><2_Ar aš galėjau tylėti, kai tamsta, 
ponas Skrodski, prievartavai mergaites 
ir moteris? Praeitą rudenį viena dėl to 
nusižudė. Dabar aš kreipiuosi į poną 
juristą: ką sako apie tai teisė ir įstaty
mai? Aš į teismą nesikreipiau, nes ži
nojau, kad šio krašto teismuose teisybės 
veltui ieškotum. Aš pats padariau tams
tai, pone Skrodski, teismą, didžiuliai 
žmonių miniai klausant. Aš tamstą iš
keikiau vardan visų dieviškos ir žmo
giškos teisybės dėsnių. Gali ir tai pa- 
sižymėti, none juriste.

Ponas Skrodskis atsimainiusiu veidu, 
sudribęs fotely, rausdamas ir blykšda- 
taas klauso tų baisių žodžių. O kunigas 
pakilo iš vietos, žengė atgal už kėdės, 
kurioje sėdėjo, ir, barškindamas pypke į 
jos atramą, tęsė pakeldamas balsą:

—Tamsta turėjai dėl to nemalonumų, 
bet savo įpročių neatsižadėjai. Tamsta 
numatei, pone Skrodski, naują auką. 

/ Tamsta žinai, ką aš turiu galvoje. Nuo
* manęs nepasislėpsi. Mano šventa parei

ga — sutrukdyti nedorus tamstos ketini
mus, ir tuos jaunus žmones išgelbėti.

—Kas tamstai leido?! Kokia teise?! 
•—sukriokė dvarininkas.

—Teise kiekvieno padoraus, teisingo 
žmogaus padėti skriaudžiamiems ir ne
laimingiems. Ta teise, pone' Skrodski, 
kad ir aš pats esu tos jūsų kankinamės 
liaudies sūnus! Ir šitą sutaną aš' tik tam 
apsivilkau, kad galėčiau lengviau prie 

. • jos prieiti, kad savo padėtį galėčiau pa
naudoti jos labui!
V —Neilgai, kunige, ta padėtimi naudo- 
siesi. Užtikrinu tamstą, — prašvokštė 
pro dantis ponas Skrodskis.

—Įskųsit vyskupui? Įduosit policijai? 
Visko gali būti. Jūs į tai pratę... Už
traukit kruviną ekzekuciją ant savo- 
valstiečių. Jų kraujas kris ant tamstos 
galvos, pone Skrodski. Senis Daubaras 
gyvybe užmokės už tamstos sauvaliavi
mus. Kai jis mirs, nuolankiai prašau į 
kapus palydėti. Pasakysiu antrą pa
mokslą tamstos garbei, pone Skrodski. 
Bus ko pasiklausyti.

Dvarininkas mato, kad tas akiplėša 
ima nedviprasmiškai iš. jo tyčiotis. Iš
vyti Šunimis užpiudyt! Kad čia nė, to 
biauraus jo kvapo nebeliktų!

Bet čia įsikiša juriskonsultas Jurke- 
I j vicius.

—Gerbiamas kunige Mackevičiau, — 
kalbėti jis ramiu, taikingu balsu. — 

manau, kad tamsta esi staigaus būdo 
i '.^žmogus ir ne visai apgalvotais žodžiais 

dar labiau blogini jau ir taip įtemptus 
santykius. Pagalvokime ir pasvarstyki
me reikalą šaltai.

—Yra dalykų, pone juriste, apie ku
riuos negalima nei šaltai galvoti, nei ra
miai kalbėti, — sušuko Mackevičius. -—

Mano liaudis engiama ir niekinama gy
vena tamsoje ir skurde. Jūs iš savo pa
lečių to nematote, o jei ir matote, tai 
taip atbukote, jog laikote tai natūralia 
būkle. Aš nepraleidžiu nė vienos progos 
būti su liaudimi, pažinti jos gyvenimą. 
Ir žinau, koks tas gyvenimas baisus, juo
das, nepakeliamas! Aš' matau to prie
žastį ir skelbiu tiesą į akis kiekvienam, 
vis tiek, kas jis bebūtų—kunigas, po
nas, šlėkta ar valdžios pareigūnas. j

Jis barkštelėjo pypke į kėdę, dideliais 
žingsniais perėjo du kartus per kabine
tą ir sustojo prieš Jurkevičių.

—Tamsta pavadinai mano žodžius ne
apgalvotais. Ne, pone juriste! Mano 
žodžiai yra šimtą kartų apgalvoti ir 
ne vien apgalvoti, bet iš širdies išplėšti! 
Jie bus krauju įrašyti kovos vėliavose, 
kurias liaudis iškels, kai ateis valanda 
sukilti dėl žemės ir laisvės, dėl švieses
nio. žmoniškesnio gyvenimo! Sukils ma
no liaudis ir eis kaip audra, naikindama 
tironiją, priespaudą ir neteisybę!

Abudu ponai nusterę žiūrėjo į tą pra
našišku įkarščiu liepsnojantį baisų ku
nigą. O jis staiga atsimainiusiu, žemu, 
apmirusiu balsu tarė:

—Gerų kaimyninių santykių veltui 
ieškai, pone Skrodski. Jų nebus ir ne
galį būti, nebent tamsta atsižadėtum vi
sų savo tradicijų, įpročių, viso savo gy
venimo būdo. Dabar gi man pas tamstą 
nėra ko veikti.

Jis nusilenkė ir, nepadavęs rankos, 
žengė durų i link. Skrodskis neapykan
tos kupinu žvilgsniu lydi jį iš kabineto. 
Kaip biauriai švytruoja to klechos batų 
aulai pro apytrumpės, iš apačios prasi- 
segusios sutanos skvernus!

Prieškambary Motiejus padavė jam 
apsiaustą, jis išėjo, sėdo į vežimėlį, su
plakė arklį ir išdardėjo. •

Parke ir jovarų kely dirbę žmonės ma
to, kaip Mackevičius rieda iš dvaro. Ne
ilgai svečiavosi kunigas pas poną Skrods- • 
kį.‘ Matyt, šykščiai jį vaišino, dvaro po- i 
nas... Ir kiekvienas su pasitenkinimu 
palydi aikmis spartaus žemaituko trau
kiamą vežimėlį su pilka, skrybėliuota, j 
botagu šmėkščiuojančia kunigo figūra.

O ponas Skrodskis, liepęs paduoti 
vengrine nervams nuraminti, gargždan
čiu balsu kalbėjo Jurkevičiui:

—Prakeiktas klecha!.. Klaidą pada
riau jį čia kviesdamas. Išėjo taip, kad 
ne mes jį, bet jis mus kaltino ir teisė. 
Ir kaip gudriai,. kaip akiplėšiškai jis 
perėjo į puolimą, pats prie visko prisi
pažindamas! Ką gi, pone Jurkevičiau, į 
reiks rašyti gubernatoriui, nors Skrods- 
kių šeimos tradicijos ir priešintųsi skųs
ti dvasininką.

—Palaukime, pone Skrodski, kol jis 
nadarws kokį išsišokimą prieš vyriausy
bę. Bajorų skundus dabar valdžia ne 
visuomet yra linkusi patenkinti,—patarė 
juristas.

—Ech, sugadino man popietę tas su
tanuotas mužikas, — skundėsi dvarinin
kas. — Dėl įvairumo eikime, pone Jur
kevičiau, pasižvalgyti,/kaip ten valymo 
darbai sekasi.
, Jis tikėjosi, bene vėl pamatys kur lan
ge mėlynakę merginą grakščiu liemeniu.

O Katrytė, švarindama gretimą kam
barį, girdėjo rūstų, barantį Mackevi
čiaus balsą ir, nors, aiškiai nesuprato, bet 
suvokė, kad tai juos, kaimo žmones, gi
na kunigas nuo ponų pasikėsinimo. Ir 
lengviau pasidarė jos širdyje.

Pirmoji darbo diena dvare pasibaigė 
laimingai. Poną ji matė tik iš tolo ir 
nieko įtartino jo elgesyje nepastebėjo. 
Prievaizdas daugiau nebekreipė į ją dė
mesio. Darbą kambariuose . prižiūrėjo 
Agota. Buvo tai smarki, nors nepikta 
moteris. Ji jau žinojo, kad Katrytę po
nas Skrodskis. numatė į jos pačios vie
ptą ir dėl to nuo kurio laiko jaučia sa
vo širdy didelį sielvartą. Juk ir ja ka
daise ponas Skrodskis žavėjosi, kaip da
bar šita langų mazgotoja. Gražiausios 
jos jaunystės dienos prabėgo šiame dva
re. Prabėgo tuščiai, beprasmiškai, jau
čiant pažeminimą, išnaudojimą, gedą. 
O dabar pasenai, išnegražėjai ir užleisk 
savo vietą kitai — jaunai ir gražiai!, 
Ne!.. Agota taip lengvai nesiduos iš
metama i šiukšlyną!

(Bus daugiau)

Chester, Pa.
t

Mirė senutė Mary 
Ramanauskienė

r

Šių metų lapkričio 8-ą die
ną čionai mirė Mary Rama
nauskienė, našlė Juozo Rama
nausko iš Minersville, Pa., ku
ris mirė jau seniai.

Mary Ramanauskienė per 
pastaruosius šešis mėnesius 
gyveno C Ii estery pas savo 
dukterį ir žentą Joseph A. 
Shuppas.

Velionė Ramanauskienė bu
vo 86-ių metų amžiaus. Jos 
palaikai buvo sukremuoti, 
kaip ir jos velionio vyro Rea
ding, Pa., krematorijoje. Toks 
buvo jos pageidavimas.

Joseph A. Shuppas
(Reiškiame užuojautą velio

nės M. Ramanauskienės duk
rai, žentui ir visiems gimi
nėms; velionė buvo ilgametė 
darbininkiškos spaudos skai
tytoja ir rėmėja.—Red.).

Philadelphia, Pa.
Visokios naujienos

Mūsų mieste republikonų ad
ministracijos gerbūvio laikais 
streikų banga dažnai nusiau
bia įvairių išdirbyscių Įmonė
se. Rudd, Red Lion dirbtuvės

Jau sekantį sekmadienį at
vyksta Liaudies Teatjro grupė 
iš New Yorko suvaidinti juo
kingą komediją “Lapkus”. Pa
tyrimai rodo, kad juokas žmo
gų jaunina ir amžių ilgina. O 
čia juoko bus. Režisierius Jo
nas Valentis pats yaidinime 
dalyvauja. O kaip j dm sekasi 
hipnotizuoti dailiosios lyties 
galveles ir tam vargšui “Lap* 
kui padaryt nesmaguįnus! Su
kasi kaip vijurkas prie mote
rėlių !

“Lapkus” trijų veiksmų ko
medija atvyks lapkr. (Nov.) 
25-ą dieną 2-ą valandą popiet, 
Lietuvių Namo Bendrovės sve
tainėje, 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.
Iš L.L.D. 68-os kuopos 
susirinkimo

Lapkričio 12-ą dieną įvyko 
Literatūros Draugijos kuopos. 
mitingas. ' Šį kartą nemažai 
narių dalyvavo. Apkalbėta 
kuopos parengimas, Teatras 
“Lapkus”, kuris įvyks lapkr. 
25-ą dieną. Buvo pranešta, 
kad tam parengimui bus pa- 
būdavotas steičius lošimui. 
Tai atsilankę pamatysim ką 
nors naujo. Verta pamatyti. 
Gabieji žmonės tuonii rūpina
si. Apkalbėta spaudos reika
lai. Pranešta, kad spalio 14 
d. sukelta “Laisvei , virš du 
šimtai dolerių. Bet reikia 
smarkiai susirūpinai prenume
ratomis irgi.

“Liaudies Balsui” šiame su-_ 
sirinkime dalyviai suaukojo 
$10.

Fin. sekr. pranešė,, kad pir
mesnių mitingo nutarimą atli
ko, užsakė iš “Vilnies” Dar
bininkų Kalendoriaus 50 egz.

Kaip smagu, kuomet dau
giau narių ateina mitingam 
Visuomet reikėtų lankytis.

Rep.

Nereikia labai didelio gal
vočiaus, kad numatyti baisią 
tragediją visai žmonijai, jei
gu Vengrijoje iš užsienio su
organizuoti ir apginkluoti fa
šistai būtų paėmę viršų.

Atsiminkime Ispaniją ir ge
nerolo Franco laimėjimą. At
siminkime Vokietiją ir Hitle
rio laimėjimą. Atsiminkime 
Italiją ir Mussolinio laimėji
mą. ,

Visai tai, kaip dabar vi
siems aišku, privedė prie An
trojo pasaulinio karo.

Fašistinė Vengrija Europos 
širdyje būtų buvusi pradžia 
prisikėlimo iš numirusių hitle- 
rizmo-fašizmo.

Su laiku tai bus aišku vi
siems.

štai krislas visiškai nauja 
tema. Aš kaltinu mūsų šalies
Cenzo biurą.
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3,400 darbininkų streikavo ii-1 
goką laiką. Tačiau praeitą 
savaitę susitarė su kompanija 
ir grįžo atgal į darbą, nors su, 
mažais laimėjimais. Streiko 
priežastis buvo nežmoniškas 
skubėjimas ir peržema mokes
tis dirbantiems nuo šmotų. 

* <■ •>
Miesto policijantai ir ugnia

gesiai irgi nepatenkinti savo 
žemomis metinėmis algomis ir 
ilgomis darbo valandomis. 
Reikalauja pakėlimo algos po 
pūkštantį dol. per metus ir su
trumpinimo dabo valandų nuo 
48-ių iki 40 vai. savaitėje.

Miesto pareigūnai siūlo pa
kelti algas po $4.30 ir suma
žinti darbo valandas nuo 48-ių 
vai. iki 44-ių; savaitėje. .Bet 
policijantai ir ugniagesiai to
kių miesto pasiūlymų neprii
ma.

Kurie buvo laisvi nuo uni
formuotos tarnybos, 14-ą die
ną lapkričio suorganizavo sa
vo unijos narius, savo šeimas, 
moteris su vaikais, ir, gavę iš 
pašalinių unijų daugelį sim-; 
patizatorių, apie 5,000 minia, 
demonstratyviai numaršavo 
prie miesto rotušės, ' reikalai!-, 
darni, kad miestas patenkintų 
jų reikalavimus...

Kaip viskas užsibaigs, to
liau dažinosime,

■ * *

Šių žodžių rašėjuį teko,.su
žinoti, kad: Philadelphijos 
L.L.D. 10-a kuopa ir 6-as Ap
skritis, sujungtomis jėgomis, 
rengiasi perstatyti scenoje di
delį veikalą, labai jliokingą 
trijų veiksmų komediją “Lap- i 
kus”. šį veikalą suvaidins at
sižymėję Liaudies Teatro ai'-, 
tįstai iš New Yorko, gruodžio 
(Dec.) 1-mą dieną, Rusų Klu
bo svetainėje, 1150 N. 4th St. 
Vaidinimas prasidės 7 :30 vai. 
vakare. ' .

t 1
Laisvę ,beskaitant,"' 'dažnai 

matosi žinutės, kad New'Yor
ko menininkai jau seniai va
žinėja po visas lietuviškds, ko
lonijas vaidindami veikalą 
“Lapkų”. .

Tadgi kiekvienas, , kuris 
mėgsta lietuviškus tęatrūė, tu
rėtų neapleisti šios progas ne
pamatęs vaidinimo.

Laisvas Reporters

Detroit, Mich.
Atvyksta “Prašvilpta laimė”

Lapkričio 25-ą dieną čia bus 
suvaidintk komediją “Pra
švilpta laimė”. Ją ! suvaidins 
Chicagos aktoriai. Vaidini
mas įvyks Ispanų Unidos sve
tainėje, buvusioje Lietuvių 
svetainėje, esančioje Vernon 
Highway, Detroite.

Detroito lietuvių Visuomenė 
kviečiama pamatyti šią kome
diją. šiandien daugelyje vie
tų yra komedijos statomos; 
Nepraleiskite nei vienas šitos 
progos. Būtįnai dalyvaukite.

Perkant iš kainoj tikietas 
lėšuoja $1, o prie svetainės 
durų — $1.25. Svetainės du
rys atsidarys 3-čią v|al. popiet. 
Gi vaidinimas prasidės 4-ą va
landą. Po vaidinimo bus pui
ki muzika žemutinėje svetai
nėje, taipgi bufetas. Galėsi
me pasilinksminti ir pabalia- 
voti iki valiai.

Visus kviečia
Rengėjai

Vandentiekis kolūkiečių ,j 
butuose i

KAPSUKAS.—Nemaža “Še
šupės” kolūkio gyvenvietė. Jo
je jau pastatyti 33 gyvena
mieji namai, daug dar stato
ma. Gyvenvietėje veikia vai
kų darželis, kolūkio klubas. 
Gatvė apsodinta medeliais. Ji 
šiais metais išgrįsta. Tik vie
no gyvenvietėje nepamatysi— 
sulinių, čia jie nereikalingi. 
Kolūkiečių butuose —-vanden
tiekis. Metaliniai vandentiekio 
ir kanalizacijos vamzdžiai jau 
nutiesti į 20 kolūkiečių namus. 
Pastarosiomis dienomis .van-i 
dentiekis įvestas į gamybos 
pirmūnų Petro Večkio, Vinco 
Lazausko, Juozo Bartininko, 
Boleslovo bei Jono i Šaitanų ir 
kitų gyvenamuosius namus. 
Vandentiekio vamzdžiai tie
siami toliau. j

Vandentiekis ir kanalizaci
ja kolūkiečių butuose — tai 
dar viena naujovė | kolūkinia
me -kaime. 1

L Tiesa
* ’ _■■■•.«• ■ J, , Į r ,

■ Ar Tamsta jau gavai Laią» 
vei nauja skaitytoją? ne, 
tai pasirūpink gjauti. 7

i % ' . . A. Į .

Cenzo biuras skelbia, kad 
jau dabar mūsų šalyje mote
rys pralenkia vyrus ant 1,- 
381,000 dūšių. Už tūkstančio 
metų vienos moterys užveis 
visą šalį.

Bet su tuo ir prasidės mo
terų sutemos. Koks jau galės 
būti jų gyvenimas be vyrų ?

I Linksmos
ĮPadėkavon^s Dienos Visiems!

FREDDIE WINTER’S

1U*M Astoria Blvd. * Tai.: N K *-3Ot
———— Į ......  I I Md

Linksmos 
Padėkavonės Dienos

Mūsų Draugams ir Depozitoriams

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass.

LINKSMOS PADEK AVON ĖS DIENOS 
MŪSŲ .DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

INDUSTRIAL CITY BANK & BANKING CO.
WORCESTER, MASS.

ii , • ' i i

Sveikinimai 
Padėkavonės Dienoj

Visiems Mūsų Draugams į

^Turime Įvairių Importuotų Vynų

RONGA’S WINES & I.IQCORS

J 88-09 —691h Avė.. !
Forest Hįlls, N. Y.

Sveikinimai 

Padėkavonfs Dienoj

; Visiems Mūsų Draugams

KONSTANTY CIESZKO

Religinės žvakės

ACME CANDLE MFG. DISTR. j
: . co-

11-17 Varick St., B’kJyn, N. Y.

Visiems Mūsų Draugams Į
Šilti ir Nuoširdūs Sveikinimai > 

Padėkavonės Dienoj

THE UGLY DUCKLING j

! 82 W. 3rd St., N.V.C. GR. 5-0822 ![
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Cleveland, Ohio
Kas jau buvo žinoma, 
o kas bus pranešame

Vietinė L.L.D. 190-a kuopa 
' lengia šaunią vakarienę ir 

rengėjai pasiruošę visus atsi
lankiusius pavaišinti iki soties 
tik už $1 y patai. Vakarienė 
įvyks gruodžio (Dec.) 1-mą 
dieną L.D.S. Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Pradžia 
6-ą valandą vakare. Po vaka
rienės bus pirmas pažmonys 
šiame sezone, tai kviečiame 
ypatingai visus kp( narius at
silankyti.

Taipgi kuopos metinis susi
rinkimas įvyks gruodžįo 7-tą 
dieną. Kaip visuomet, taip ir 
šį kartą metinis susirinkimas 
bus sii vaišėmis. Pageidautina, 
kad visi kuopos nariai daly
vautų. Be to, dar yra narių, 
kurie nėra pasiėmę vėliausią 
L.L.D. išleistą, knygą, tai šia
me susirinkime pasiimsite. Su
sirinkimas įvyks Klubo svetai
nėje, pradžia 7-ą valandą va
kare.
Vaišės ir vėl vaišės

Artėjant visų draugijų me
tiniams susirinkimams atrodo, 
jog tų vaišių bus ir perdaug. 
L.D.S. 55-a kuopa savo meti-' 
niuose susirinkimuose niekuo
met vaišių neturėjo, bet se
kančiame susir., kuris įvyks 
gruodžio (Dec.) 5-ą dieną, ir
gi turės vaišes ir dar ne bile 
kokias — kuopa nutarė visus 
narius, atsilankiusius į šį sus., 
pavaišinti alučiu visai dykai. 
Kaip žinoma, metiniai visų 
draugijų susirinkimai esti 
svarbūs, tai pageidaujama, 
kad juose kuodaugiausia na
rių dalyvautų, nes juose ren
kamos valdybos sekantiems 
metams, taipgi įvairios veiki
mo komisijos, nuo ko, aišku, 
priklauso ir visas draugijos tų 
metų veikimas.

Lietuvių Darbininkų Pašel- 
pinė Draugija savo metiniuose 
susir. oficialiai vaišių neskel
bia, bet jos vienokiu ar kito
kiu būdu atsiranda! Taip bu
vo bent keliuose iš eilės meti-. 
niuose susirinkimuose. Jos su
sirinkimas įvyks gruod. (Dec.) Į 
19-ą dieną irgi Klubo svetai
nėje. Kadangi šios Draugijos 
nariai, neatsilankę į gruodžio! 
(Dec.) mėnesio susirinkimą, j 
papuola po bausme, tai ypa-j 
(tingai svarbu nariams tą die-1 
na įsitėmyti ir dėti pastangas 
tame susirinkime dalyvauti.

J. Žebrys

NewYork(K/^/Wa7lnl(H
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IS LIETUVOS
Nauja ligoninė Klaipėdoje

KAIPĖDA. — Uostamiesčio 
darbo žmonės gavo dar vieną 
puikią dovaną — mieste pa
statyta nauja ligoninė su po- 
liklikininiu skyriumi. Naujoji 
poliklinika šiomis dienomis 
pradėjo veikti. Ligoninės sta
cionaras su vidaus ligų, chi
rurginiu ir ginekologiniu sky
riais darbą pradės spalio mė
nesio pabaigoje.

Ligoninė ir poliklinika uži
ma du naujus atskirus pasta
tus, pritaikytus gydomajam 
darbui. Medicinos personalas 
sukomplektuotas iš kvalifikuo
tų specialistų.

Naujoji gydymo įstaiga ap
tarnaus daugiausia toje mies
to dalyje gyvenančius žuvies 
pramonės darbuotojus.

E. Spiridonis

konferencijos
bi-

mo-

Skaitytojų
MAŽEIKIAI.—Rajoninė 

blioteka kartu su vidurine 
kykla organizavo skaitytojų
konferenciją, # kuri apsvarstė 
A. Makarenkos knygą “Peda
goginė poema”. Į konferenci
jų susirinko daugiau kaip 300 
rajono darbo žmonių — dau
giausia mokinių tėvai.

Pranešimą apie knygą pa- 
Mažeikių vidurinės mo- 

mokytoja Pocienė. Bu-
pademonstruotas meninis 

“Pedagoginė poema”.
Šiais metais rajoninė biblio- 

surengė šešias skaityto- 
konferencijas.

Koresp.

Amatininkai, pajieikodami 
praneškite per Laisvę 

gausite pasiūlymu. Kaina už 
žema.

Transporto darbininku j* labai gražiai pavykusio
linu a undo Lamnonnn O 1 */ ! ,unija veda kampaniją 
už glaudesnę vienybę

Transporto darbininkų uni
ją (TWU) pradėjo kampani
ją, kad atgaivinti vienybę' 
miesto transporto darbininkų 
tarpe. Michael Quill ir kiti 
TWU vadai pripažino, kad < 
unijos nepakankamas dėmesis' 
į socialinio saugumo ir nesvei
katos kompensacijos klausi
mus davė progą visokioms at-1 
skatūnėms grupelėms veikti 
prieš didžiąją uniją. Vyriau
sia tarp tų atskalų n ių yra 
subvių motormanų asociacija, 
MBA.

Bet TWU vadai pasmerkė 
mažas unijas, kurios iššaukė 
streiką IND dirbtuvėse 207-oj 
gatvėj, kas davė Transporto 
valdybai progą atleisti iš dar
bo 61-ą darbininką. Tas ma
žųjų unijų veikimas buvo 
kaip tik tas žingsnis, kurio 
bosai laukė ir pageidavo, sa-. 
ko TWU vadai.

Kita maža unija, 
į American Transport 
sakosi atstovaujanti 
subvių ir autobu’sų darbinin
kų, bet kai ji^bandė sušaukti 
mitingą praeitos* savaitės 
baigoje, tai tik 150 jame 
sirodė. ;

•metinio Laisves koncerto
j leiskime, jeigij jie nebūtų pa- 

kaip(sirodę taip gražiai, taip šau- 
•niai, d.aleiskime, jeigu jie bū- 

Už- tų suklerusiai ! padainavę ir 
vietoje sužavėti, būtų publiką 
suerzinę savo disharmonija,

Koncerto programą, 
jau* iš seniausių laikų pripras 
ta, pradėjo Aido Choras.

l dangai atsiskleidus ir ant es
trados pasirodžius Itam

i žiam būriui aidiečių, net visa j argi būtų belikus proga 
auditorija sudrebėjo nuo 
lodismantų. Manau sau : 
gerai,

gra

ap-j tiems artistams, kurie juos 
bus sekė, pilnai gerai atlikti sa- 

publika myli aidiečius, vo roles? Aišku,
o aidiečiai dar labiau myli už tai, man atrodo, 
mūsų ištikimą, nuoširdžią pu- das užsitarnavo labai, 
bliką. Choro mokytoja ir va
dovė Mildred Stensler pakelia i 
rankas, o po Prano Balevi- 
čiaus pirštais iš piano išsilieja 
maloni, jausminga 
Dainuoja aidietes 
“Mes padainuosim”.
visas choras užtraukia “Girio-j 
je”', dar paskui “Užmik”,, o Į 
dar paskui “Anksti rytą”, Jo-’ 
no Dirvelio, usteriečio, muzi-1 i ka. Viena gera daina, o kita 
dar geresnė. Aidiečiai, matyt, 
persiima publikos ūpu. 
dija darosi švelnesnė, 
susiklausymas 
ningesnis.

Jūsų reporteris iš prigimties 
nėra linkęs prie persūdymo, 
bet šį sykį leiskite jam štai 
ką'apie mūsų Aidą ir jo mo
kytoją f)asakyti: Paskutiniais 
laikais su kiekvienu pasirody
mu Aidas aidi garsiau ir gra
žiau.- Nežinau, iš ko tas 
reina. Gal geresnių balsų 
sidėjo, gal senieji balsai 
gijo, pajaunėjo. Tegu 
sprendžia žmonės daug gud
resni už mane muzikoje ir 
dainoje. Man taip atrodo, man 

Manhattan. JameitaiP ltuž(,a mano lilausa ir 
. Aš manau, kad pa- 

1 našiai jaučiasi ir didele dau
guma visų mūsų’ koncertų da
lyviai. Jie laukia Aido pasi- 

I rodant. Jie džiaugiasi jį pa- 
! matę ant estrados. Nes jie 
žino, kad iš to palyginti jau 
netaip laba; didelio aidiečių 
būrelio lūpų ir širdies suskam
bės lietuviška dainelė, paku
tens jų sielos giliausius jaus
mus, sustiprins juose lietuvy
bės sąjausmą ir gal jau kad 
ir raukšlėtame veide dar kar
tą užžiebs šypsos kibirkštėlę 

į arba išspaus iš akių nastalgiš- 
ką vieną kitą ašarą. Aš tė- 
mijau publiką, 
dija, ta pati 
vieną žiūrovą 
kia. Vienas, 
čiausia šypsą 
tenkinimo ir gilaus džiaugsmo 
palydi artistus, o kitas (ypač 
tas Itiesa, kalbant apie mūsų 
publikoje motutes). • skubiai 
pirštai, nubraukė nuo veido iš 

i akių nusileidusią džiaugsmo ir 
susijaudinimo ašarą, tiesiog 
paspringęs krūtinėje staiga at
siradusiu jausmų kamuoliu, 
paleidžia abi rankas darban 
sveikinti artistus, išreikšti 
jiems šilčiausią pagarbą, gi
liausią padėką. Tiktai tokių 
gilių ir gražių prieštaraujan
čių jausmų publikoje iššauki
mu mūsų artistai sužavi salę 
ir sukuria atmosferą pasiseki
mui visos programos. Tą, man 
atrodo, šį sykį puikiai pajėgė 
atlikti mūsų aidiečiai. Na, da-

kad ne. Ir 
mūsų Ai- 

labai

Atleiskite man už 
s k ai tyt ojau, vargiu imą 
m is

in uzika. 
moterys:

jūsų, 
tokio- 

paprastopiis pasakomis, 
kur nors ir kada nors aš 
nuo seniau norėjau juodu 
balto išlieti visiškai nai- 

bet krūtinėje nebeis-

lietuvaites
Nan-

ATU 
Union) 
U,000

pa- 
pa-

TEATRUOSE
irDidysis filmas “Karas 

Taika” (“War and Peace”) 
dabar rodomas Brooklyno Pa
ramount teatre, Flatbush ir j 
DeKalb, šis filmas per kelias 
savaites su dideliu pasisekimu 
rodyįtas .....       .
vaidina Audrey Hepburn, Mel .lai’smai- 
Ferrer, 
lė kitų 
mas paremtas Levo Tolstojaus 
klasiku. 

* * *
New Yorką pasiekė naujas 

japoniškas filmas, pavadintas 
“Puikieji Septyni” (“The 
Magnificent Seven”). Tai fil
mas, kuris laimėjo pf^zą tarp
tautiniame filmų festivalyje 
Venecijoje. :‘Jį pagamino Aki-; 
kurosava, tas paįts japonų fil
mų direktorius, kuris pagami
no garsųjį filmą “Rašoman”. . 
Filmas rodomas Guild 50th 
teatre Manhattane. 

* •* *
Criterion teatras Manhatta

ne dar rodo filmą “Dešimt įsa-1 
Rymų” (“Ten Command
ments”). Tail kaip žinoma, 
filmas, kuris vaizduoja bibliš- 
ką temą, kaip Mozė gavo 
Sinojaus kalne Dešimt Dievo 
įsakymų ir t.t. ■*

Kritikai atsiliepė apie šį 
filmą vidutiniai. “Daily Wor- 
kerio” kritikas rekomenduoja 
jį matyti. Dvasiški j a yra pa
sidalinusi savo nuomonėse 
apie šį filmą. -Spauda apklau
šinėjo eilę protestonų, katali
kų ir žydų dvasininkų tuo 
klausimu. Dalis jų sakė, kad 
toks filmas padeda populia
rinti religiją, supažindina 
jaunimą ‘Su biblijos temomis, 
bet kita dalis dvasininkų jau
čia, kad filmas pigina ir vul
garizuoja biblišką temą..

Oscar Homolka ir ei- 
žinomų aktorių. Fil-

Iškabino seną vėliavą

Tūlas vengrų pabėgėlis, ku
ris paskui atsisakė įteikti po
licijai savo vardą, įlipoj Lais
vės statulą ir iš jos iškabino: 
seną monarchinę Vengrijos', 
vėliavą. Vėliava buvo perrišta 
juodu raiščiu, simbolizuojan
čiu gedulą. Statulos sargai po į 
trumpo laiko vėliavą nuėmė, j

Užrašykite Laisvę savo draugui

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAS. Dienom, pirmos 
klasės mašinistas, mokantis prie 
autoipatiškų įrankių. $2.24 {valandą 
pradžiai. Ateikite anksti iš ryto.

*
Eagle Pencil Company, 710 E. I4th 
St., N. Y, C. I

Melo- 
balsų 

darosi harmo-

pa- 
pri- 
at- 
tai

New Yorko 
spaudoje

Dar praeitą savaitę Lehki- 
jos PPR vadas Gomulka buvo 
nemenkas didvyris New Yor
ko komercinės spaudos akyse, 
nes ta spauda dar turėjo kiek 
vilčių, kad jis atsuks Lenkiją 
priešftarybiniu keliu.

Bet dabar, kuomet pasiro
dė, kad Gomulka Maskvoje 
susitarė su tarybiniais vadais, 
kad nors jis turi skirtingas 
nuomones apie kai ką, jis sto
ja už Lenkijos-TSPvS draugin
gumą, tonas čia visai pakeis
tas.

“Times” jau sako,kad “Go
mulka apvylęs Lenkijos žmo
nes”, kas faktinai reiškia, 
kad jis apvylęs “Times”........

Panašiai pasisako 
rald-Tribune.”

* * *
Diskusijos “Daily 

rio” puslapyje, kuris 
“Speak Your Piece”, 
siasi. Jos buvo kiek
sios keletas savaičių atgal, bet 
dabar Vengrijos įvykiai jas 
atgaivino# ir jos smarkesnės, 
negu1 bile kuomet praeityje.

Beje, pasirodo vis daugiau 
laiškų iš tokių, kurie smerkia 
redakcijos pozicija, bet kurie 
sako, kad laikraščio finansi
nis rėmimas yra visų užduotis 
—tų, kurie nesutinka su Ga
tes - Max - Clark pozicija, ly
giai kaip tų, kurie sutinka su 
ja.

NEW YORK
HELP WANTED MALE
Abolnas namų darbas. Hewlett,
1. Guolis vietoje. Mokanti vir-

Nuosavas kambarys ir vonia.
šau-

L. 
ti. 
Turime daugiau darbininkų, 
kite; Franklin 4-4275.

(226-228)

MACHINE DESIGNER
Puikus darbas su didele raštine, 

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

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysimo slaptybėje.
MR. F. M. BUCKHOLD, PERSON

NEL DEPT.
PITNEY BOWES. INC.

FIRESIDE 8- 2621 
STAMFORD, CONN.

(223-229) '

ir He- PLOKščIO METALO fabriko dar
bininkai, mechaniški pagelbininkai, 
besiplečianti firma. Gera alga, pa
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vii 
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telofonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. L, RO. 3-0221.

zikos aukštumas. Ar dar ga
lėtų kas nors gražiau ir žavin- 
giau sudainuotu iš operos “H 
Trovaltorė” “Azuęenos dainą”, 
arba “Vakaras”, arba Jasilio- 
nio žodžių, o Prano Balevi- 
čiaus muzikos “Ąžuolo lapą”, 
kurias Suzanna davė mums 
šiame koncerte?! Tai dar kar
tą paliudijo visa pilna audito
rija, dar’ kartą ją taip šiltai 
ir entuziastiškai pasveikinda
ma.

Neperdėsiu pasakęs, jog 
prie šio koncerto ! padarymo 
tokiu skaitlingu, koks jis bu
vo, labai, labai daug prisidė
jo garsinimas, jpg turėsime 
net iš Chicagos nęt tris dar 
palyginti’ jaunas
artistes—Jerry Mikužis, 
cy Roman ir tą jau labai ge
rai ir plačiai gir 
plačioje Chicagos 
išgarsėjusią muzikę, 
zitorę, chorų vedėją ir moky
toja Dorothy Yuden. Pasta
rosios dvi yra sesutės Zdaniu- 
tės, kadaise gyvenusios ir vei- 

j Rusios (Wilkes - Barre). Ge- 
kad jos lėktuvu atskrido I 

i dar penktadienio ! vakarą ir 
pasirodė Auditorijoje pas 
praktikuojančius ąidiečius. ži
nia apie jų pasirodymą pla
čiai pasklido po visą apylinkę. 
Visi jau žinojo iš anksto, kad 
įžymios chicagietės artistės 
jau pribuvo, publika nebus j 
suvilta, Laisvė dijos tai, ką , _ 

lis jaučiasi kAip ir kokiu gal- skelbia ir :
duokite: net trys artistės net 
iš tolimos Chicagos! Kur tu 
rasi tokį laisvietį, kuris dar 
gyvas ir tebestovi! ant abiejų 
kojų, sėdėtų nanjie ir neat
vyktų į koncertą! !

Atsiskleidžia uždanga. Es
tradoje matome; šias 
grakščias, ) 
tęs lietuvaites. Jeijry ir Nancy 
dainuoja duetą, |o Daratėlė 
joms pianu akompanuoja. Pir
mutinė skamba “darželio dai
na”, paskui seka kitos. Publi
ka nepaleidžia jų nuo estra
dos. Tegu dainuoja daugiau 
ir daugiau1. Čia njes sėdėsime 
dieną ir naktį ir! klausysimės 
Jų malonių balsų. Tokia har
monija! Jos tikros artistės. Jų 
nudavimas, jų, Užsilaikymas,: ii dėstyti mokytojas, 
jų gestai, kažin kaip hipnoti-' pats stoja prieš komunizmą.

’ * Bet nei mintis nebuvo prileis
ta, kad mokiniams būtų duo
ta proga išgirsti apie komu
nizmą iš tokių mokytojų, ku
rie bešališki.

Daktaras Schulsteris sakė, 
kad mokytojas, kuris “indok- 
trinuoja”' komunistiniai moki
nius, “turėtų būH ištrenktas 
ne tik iš pačios'mokyklos, bet 
ir iš miesto”.

i Jau 
ant 
visk u 
laikomus meninius apdūmoji
mus. Ot čia, po šio koncerto, 
apie ji rašant, ir pasitaikė 
proga. Juk gi ir reporteris, 
.ir dar reporteris iš “prievar-|rai, 
tos”, nes jūs negalite įsivaiz
duoti, kaip 1 sunku surasti 
draugą bei draugę, kuris sa
vanoriškai pasisiūlytų būti ap
rašytųjų ir “apvainikuotoju” 
mūsų meninių parengimų. Kas 
nors turi tai padaryti, nori ar 
nenori, ir viskas. Iš kitos pu
ses, tokiose sąlygose reporte-

vočiumi, dideliu išminčiumi, 
tartum kokiu! teisėju bei ne
klaidinguoju jpopiežiumi: ką 
jis pasakė, kaip kirviu įkirto: 
jei nepatinka^ patys eikite ii’ 
rašykite! . ■ ' ‘i

Aš žinau, )<ad mūsų Suzan
na, skaitydama šią be galo ir 
be pradžios ‘‘oraciją”, galvo
ja: Kada gi jis sustos ii’ pri
ropos prie nįanęs ir kitų ar
tistų! Mat, pi buvo antruoju 
šio nepaprasti) koncerto punk
tu. Tik viena susiraminimą 
randu : puikiai pažįstu Suzan
nos kantrybę. Ji pykti nemo
ka, ji bartis nenori. Stebėjau 
ir šį kartą, čia mes visi susi
jaudinę. čia; eina programoje 
pakaita po pakaitos, čia chi-

dėtą visoje 
apylinkėje 

kompo-

Worke- 
vadinasi 
dar tę- 
apsilpu-

žada. Tik isivaiz-ĮjJisĮflsayo 1(0010012010 
nr tv'ircs omcTac nnt •

mokymą NY mokyklose

(222-228)

Mechanikas prie divonų ir linole- 
jų. Nuolatinis darbas, turi būti ge
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)

AUTOMOTIVE

1956 Step-In Trobas. Viršus iš 
aliumino. Vietos 6 pėdų. 10-% 
vietos vairuotojui pagulėti. įvažiuo
ta 3200 mailių, 
kas.
Nelšon 
Island, 
iki 7. v

Tiktai

IIO.

$2800.
Great

G-1680.

Privatus savinin- 
Borehers, 2A 
Kills, Staten

<226-232

tris
malonias chicagie-

New York Times taip vadi
namas jaunimo forumas, ku
ris perduodamas per televizi
ją, paskutiniu kartu diskusa- 
vo komunizmo dėstymą mo
kyklose. Diskusijose dalyva
vo keturi jauni studentai jr 
Hunter universiteto preziden
tas Schusteris.

Vieni-sakė, kad apie komu
nizmą reikia mokinti vaikus 
pirmose vidurinės mokyklos 
klasėse, kiti, kad tik pasku
tinėse, o treti, kad tik uni
versitete. Visi kalbėjo apie 
tai, kaip apie komunizmą ga- 

kuris

Ta pati melo- 
daina ne kick- 
vienodai nutei- 

žiūrėk, su pla- 
iš didelio pasi-

tais, čia šokikų grupės lyde- 
lis prašo “spjlitinti” jų išstoji
mą j du, čia reikia surasti 
vietą dar. ir prakalbai apie 
visą pasauli ! šiurpais purtan
čius įvykius. Bet Suzanna ma
loniai sau šypsosi.

Bot kaip tų ją pamirši! Jau 
labai seniai joks didesnis, rim
tesnis mūsų koncertas negali 
būti tikrai pĮilnu be Suzannos 
Kazokytės. Ji ne tik savo ne
paprastai gražiu balsu, bet 
ryžtu, paklusnumu, atsidavi
mu dainai, muzikai, lietuvy
bei yra išsikaldavus sau1 vietą 
mūsų visų sielose. Su kiekvie
nu jos pasirodymu scenoje ji 
pakyla į natijas dainos ir mu-

zuoja visą publiką. Esu gir
dėjęs nemažai moteriškų due
tų, bet Jerry ir Nancy tikrai 
lietuviškame dainos ir muzi- 

vienos iš pa- 
Garantuoju 
ausimis gir- 

išsireiškiant:

kos mene yra 
čių šauniausių, 
štai ką, nes savo 
dėjau ne vieną 
kada nors mes dar kartą turė
sime šitas chicagįetes gražuo
les gauti pas savq ir išgirsti!

(Bus daugiau)

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

HELP WANTED-rFEMALE

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame,

Chevrolet 1950. C. O. ] 
12 ft. length; Panel, body, 
owner, 
price. You can best 
this excellent offer after 
stration and inspection, 
yourself. DE. 5-0152.

Truck, 
Private 

Selling at a. very reasonable 
You can best appreciate 

demon- 
Convincc 
Maspeth, 
(226-232)

At ydai Body ir Fender vyrams! 
Black Hawk Porto jėgos, 4 pumpos, 
4 rams. Nėra vamzdžių ar prietai
sų. A-1 stovyje, kaip nauji. $40 už 
setą. Neparduodame atskirai. Ti
kras bargenas. GI. 2-8942. 10 A. M. 
—7 P M.

(221-227)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

YO. 5-0402
(225-227)

Restauracija. Nauja. Privatiški 
savininkai. Parduodame su nuosto
liu. Jums patiks kai pamatysite, ge
ra vieta. Daug gyventojų. Gerai 
partneriams, porai ar pavieniams. 
Jamaica. RE. 9-9578.

(227-233)

AKIŲ GYDYTOJAS
DR. TORRES

Pritaiko akinius, išdirba aki
nius, taiso akinius. Ekspertiškai 
ištyrinėja akis, ir tt. Dėl pasima
tymo ir sudarymo prieinamos kai
nos (patikrinkite) kreipkitės nuo 
9:80 v. r. iki 8 v. v.
212 E. 106th St. (tarp 2 ir 8 Avs.)

N. Y. C. SA. 2-7589

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1 Oil for Burns

Per ilgą laiką tyrinėjantį J. W. Thomsonas 
surądo 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 nekentčkite skausmo. 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

pfades savaime gyti. 4 in 1 
kainuoja 97 centai.
P. S. ■ Galite rašyti laiškus

*
GARDEN GREEN

R. F. D. 1, Rt. 32, DEP. LS.

Oil For Burns buteliukas

lietuviškai.
BRAND ČO.

No. Franklin, Conn.

PRANEŠIMAI
ELIZABETl(, n. j.

I

Banketas, paminėti LDP Klubo 
40 m. gyvavimo. įvyks lapkr. 25 
d., 408 Court St., 5 v. v. 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
būsite gražiai priimjti, ir linksmai 
praleisite laiką. Rengėjai.

(226-229)
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10' kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 25 d., 3 v. dieną, 1150 N. 4th 
St. Kviečiame nariiš pribūti laiku, 
gausite L. Prūseikos knygą. Gruo
džio 1 d., įvyks veikąlas, po viršmi- 
nėtu adresu, bus lošėjai iš Brookly
no. 
r ui .
susirinkime.

Virėja-Pagelbininkė. Nuosavas 
kambarys ir vonia. Nėra sunkaus 
valymo. Nuolatinis darbas. $50 j sa
vaitę. N. Y. C.

RH. 4-6424

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandwičiais, bet ga
li zbūti pakeista į bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybė, 
geras pirkinys porai, partneriams ar 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniš
kai, 460 Brook Ave. Šaukit CYpress 
2-1105, Bronx, N. Y. •

Kviečiame

Reikės darbinipkų tam vaka- 
Tad Pepamirškite dalyvauti

Valdybą. (226-228)

MATTHEW A.
BUYUS

I

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St- 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-S172

Auklėtoja. Nuolatinis darbas, pri
žiūrėti dvi mergaites. 3 ir 5 m. am
žiaus. Lengvas namų darbas. Taipgi 
reikalinga namų prižiūrėtojos ir vi
rėjos. Privatiškas kambarys ir vo
nia, naujas namas; i vai. nuo Penn. 
Stoties. Pasitikima darbininkė, no
rinti nuolatinį darbą. Great Neck 
2-1997. ’

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

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

(223-229)

(227-233) BOATS

Nainų darbininkė—abelnns darbas, 
patyrusi. Prižiūrėti vaikučius, 3 ir 
5 metų. Motina dirba. Guolis vieto
je. Gera alga. Mažas apartmentas 
(Sunnyside). Paliudijimai. EV. 9- 
1875, paprastom dienom. Vakarais 
EN. 2-4188.

REAL ESTATE

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 seen 
in Oceanside, L. I., fot appt, call 
RO. 4-7712. Rockville Center, 

(223-2297
W. Hempstead, $24,990, 4 miegrū- 

miai, mūrinis; galima naudotis 2 šei
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, taipgi gra
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro vėdinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell St. IV. 9-7156. 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj 

(227-233)

Tel Avivas.—Izraelio val
džia paskelbė, kad paleistų 
27 sužeistus egiptiečius be
laisvius, jeigu Egiptas to 
prašytų.

Laisvi (Liberty)Tree., Lapkričio (Nov.) 21, 1956




