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KRISLAI
Kuboje. t
Batistos budeliai.
Baigė gastroles.
Philadelphijoj.

Rašo R. Mizara

Kuboje įvyko -žmonių suki
limas prieš dabartinę tos ša
lies reakcinę Batistos valdžią.

Sukilimas prasidėjo pietry
tinėje salos dalyje, Santiago 
provincijoje — jis prasidėjo 
praėjusį savaitgalį. Kiek su
kilėlių padėjo ten savo gal
vas, dar tikrai nežinoma. Kol 
kas sukilimas dar nepersime- 
tė į sostinę Havaną, bet žmo
nių nepasitenkinimas prezi
dento Batistos diktatūra jau
čiamas visoje Kuboje.

Bjauriai Bapstos budeliai 
pasielgė su 40 kubiečių, kurie 

į*rįžo iš Meksikos.
Tie kubiečiai grižo laivu ir 

išlipo į Oriente provinciją, ne
toli tos vietos, kur prasidėjo 
sukilimas. Batistos šalininkai 
visus grįžusiuosius užpuolė ir 
užmušė!

Grįžusiųjų tarpe'buvo dau
giausia studentų, jaunų žmo
nių.

Šis žiaurus pasielgimas su 
sugrįžusiais kubiečiais, aišku, 
dar labiau uždegs Kubos žmo.- 
nes neapykanta prieš Batistos 
valdžią.
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“Pravda,” planavo

9 asmenys užmušti

Baisus sprogimas 
Brooklyn® uoste

gos K. P. organas “ 
da” rašo apie tai,

“Pravda” apie amerikiečių 
prisidėjimą prie kruvinų 
Vengrijos sukilimo įvykių

.Maskva.— Tarybų Sąjun- sako
Prav- siųsti didesnius ginklų kie- 
kaip kius.. To nebuvo prileista, 

Amerikos žvalgyba prisidė- bet Amerikos automobiliai 
įvykių su Raudonojo Kryžiaus 

sa- ženklu vis vien Budapešte 
ko, kad daugelis Amerikos vienu metu dalino ginklus, 
korespondentų, kurie tuo 
laiku radosi B u d a pe š t e, 
faktinai buvo žvalgybos 
agentai, kad jie vyko Vie
non. ir atgal, steigdami vi
sokius ryšius. Amerikos 
ambasados karinio atašės 
asistentas Glisson buvo ypa
tingai aktyvus.

Kuomet neramumai išsi
vystė į sukilimą, amerikie
čiai po maisto ir medika
mentų siuntimo priedanga,

jo prie kruvinų 
Vengrijoje. “Pravda”

Ambasados nariai, sako 
“Pravda,” pakartotinai kal
bėjosi su sukilėlių vadais ir 
ragino juos ilgiau kautis.

Kadaro valdžia aiškina

Kairas. Nasseris panei
gė, kad Egipte persekioja
mi žydai. Jis sakė, kad tik 
keli šimtai sionistams sim
patingų žydų kilmės egip
tiečių suimti, bet likusieji& . Batista, kaip žinoma, smur- tiecių suimti, bet likusieji 

*11 pasigrobė Kubos valdžią ir Egipto žydai gyvena ramy- 
šiandien ten žiauriai šeiminiu- bėję.
kauja, kol liaudis nesukils ir 
jo n en u vers.

Bet ne apie tai norisi dabar 
kalbėti. Svarbu priminti tai, 
kad tuomet, kai Kuboje vyks
ta žmonių žudynės, kai Ku
bos liaudis kenčia didžią prie
spaudą, tai Batistos atstovas 
Jungtinėse Tautose kalba apie 
laisvę, apie demokratiją—ple
pa jis apie Vengrijos žmonių 
laisvę.’

Jungtines Tautos. — Ta
rybine delegacija atnaujins 
veiklą už Mongolijos priė
mimą į Jungtines Tautas. 
Mongolijos priėmimą veta
vo čianginė delegacija.

šeštadieni Philadelpbi-

vaidino komediją “Lap- 
aštuoniuose miestuose.

Mūsų Lietuviu Liaudies Te
atro aktoriai baigė savo šio 
sezono gastroles — baigė pra
ėjusį 
joje.

Jie 
kus”

k Aktoriai dirbo pasiaukojusiai.
Daug darbo ir energijos į šiuos 
spektaklius įdėjo ypatingai re
žisierius Jonas Valentis.

“Lapkus*’ yra lengvo turi
nio komedija. Aktoriams gas
troliuoti buvo patogu dėl to, 
kad jų buvo tik penki: susėda 
į mašiną visi kartu ir pasilei
džia į kurį miestą. i

Rengėjams buvo tuo gera, 
kad tokio spektaklio suruoši
mas nedaug telėsavo.

šiuos žodžius rašančiajam 
visur teko su šia komedija 
vykti ir stebėti, kaip ryžtin
gai, pilni ūpo aktoriai atliko 
savo pareigas.

Philadelphijos rusų klubo 
salė labai tinkama vaidini
mams, tik ji šeštadienio vaka
rą buvo menkai apšildyta.

Teko susitikti nemaža mū- 
veikėjų: čia buvo atvykęs

geras būrys baltimoriečių, bu- 
ir Steponas Joniškietis iš 

Washingtono; buvo atvykę ir 
Bekampiai.

Ant rytojaus, mat, turėjo 
įvykti vietos ALDLD apskri
ties konferencija, tai delega
tai iš kitur pribuvo iŠ vakaro 
ir kartu pamatė komediją. 
Buvo atvykęs ir Senas Vincas, 
Wm. Pattenas, taipgi iš Ches-

Vengry valdžia tyrinės 
buvusius AVH narius

Budapeštas. — Kadaro 
valdžia paskelbė, kad spe
ciali valdžios komisija tyri
nės visus buvusius slapto
sios policijos (AVH) na
rius. AVH tai slaptoji po
licija, kuri po Rakošio-Gero 
režimu turėjo daug galios 
šalyje. Pačioje neramumų 
pradžioje vyriausia de
monstrantų pagieža buvo 
atkreipta prieš AVH.

Kadaro valdžia taipgi pa
skelbė, kad iš kalėjimo pa
leistas Ference Erdei, Na- 
gy’o kabineto narys. Jis 
tapo suimtas, kai vedė de
rybas su tarybiniais atsto
vais apie jų j ėgli evakuavi- 
mą.

Budapešte padėtis tuo 
tarpu normalėja. Dalis 
dirbtuvių veikia. Atsidarė 
kino-teatrai, nors juose šal
ta ir reikia sėdėti su pal
tais. Dauguma rodomų fil
mų yra'importai iš Vakarų. 
Vengrai kareiviai ir kari
ninkai savanoriai valo griu
vėsius, miestas atgauna tai
kingą išvaizdą.

Kaip gimė gandai apie 
Vengry deportavimus

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia sako, kad gandai 
apie deportavimus Taryų 
Sąjungon nebuvo pamatuo
ti, nors kas tai panašaus 
vyko: pirmomis suirutės 
dienomis tarybinės armijos 
karinė policija kai kuriuos 
suimtus neramius elemen
tus laikinai išsiuntė anapus 
sienos, Ukrainos sritin, bet 
paskui jie visi buvo sugrą
žinti Vengrijon, kaip tai 
reikalavo Kadaro valdžia.

Tarybinė armija nebuvo 
planavusi tuos vengrus de
portuoti kur nors toliau. Jie 
visi buvo laikomi Karpato- 
Ukrainoje, srityje prie pat 
Vengrijos.

Tuos faktus iškėlė Istvan 
Szirmai, Kadaro valdžios 
spaudos skyriaus viršinin
kas.

New Vorkas. — Vienas 
džiausiu sprogimų gaisrų 
ew Yorko uosto istorijo- 
įvyko pirmadienio popiet 

rooklyne, 35-os gatvės 
•ieplaukbje. Gaisras pra
dėjo, sako policija, krū

vose suverstų Senų medžia
gų ir greitai persimetė į 

'ieplaukos dalį, kur radosi 
mg lengvai degančios ir 

sprogstančios medž i a g o s, 
kaip tai iįvairių. cheminių 
dažų ir panašių.

Tai ten įvyko didelis spro- 
mas, kuris girdėjosi net 

35 mylių radiuse. Lekian
čios skeveldros užmušė 9 
asmenis ir sužeidė virš 200. 
Langai išbirėjo šimtuose 
namų visoje apylinkėje. Už
muštieji yra sekami:

Ciro Ballazaį’o, James A. 
Smith, James McCullough,

pi
si:

pr 
dį

gi

Frank Lopez, Benny Cuc- 
cio, Frank Romeo, Biaggi 
Valenza ir John Balut.

Kelios valandos po spro
gimo New. Yorko “Times” 
paskelbė, kad apie dvi va
landos prieš gaisrą koks tai 
nežinomas asmuo telefona- 
vo laikraščio raštinei ir sa
kė, kad kas tai svarbaus 
įvyks Brooklyn o prieplau
koje. Laikraštis į tai ne
kreipė dėmesio, nes dažnai 
gauna tokius telefoninius 
pranešimus nuo visokių ne
sveiko proto asmenų.

Dabar policija mano, kad 
gal kas nors pradėjo tiks- , 
liai tą gaisrą. Vedamas' 
nuodugnus tyrinėjimas.

Bostonas. — Sprogimas 
įvyko taverne netoli Charles 
River laisvų statyklų. Yra 
sužeistu.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

ni
gi
Pi
Kaip žinia,
Pi

Clinton, Tenn. — Clinto- 
no vidurinės mokyklos vai

zba atsikreipė į generali- 
prokurorą Brownellj, ra

ndama jį, kad jis padėtų 
avesti rasinę integraciją, 

mokslo metu
adžioje rasistiniai chuli- 
inai riaušėmis bandė ne
įleisti negrų mokinių mo

kyklon, bet paskui nurimo. 
Kelios savaitės atgal, betgi, 
jie atnaujino riaušes ir už
puolimus ant negrų moki
nių, kurie jau buvo pradė
ję mokyklą lankyti, ir 11 
negrų pasitraukė. Mokyk
los taryba dabar prašo ge
neralinio prokuroro, kad jis 
panaudotų savo jėgą rasis
tų suvaldymui.

Washingtonas.— NAACP 
reikalauja iš Teisingumo

gyrėsi, kad “mes ginkluoja
mos visu smarkumu.”

Jungtinės Tautos. — Va
karu bloko kraštutiniai ele
mentai norėtų, kad Vengri
ja būtų išmesta iš Jungti
nių Tautų. Tuomi, sako jie, 
Vengrijos valdžia būtų nu
bausta už Jungtinių Tautų 
stebėtojų neįsileidimą. Na
rės išmetimui iš J. T. rei
kalinga Generalinės asam
blėjos dviejų trečdalių dau
gumos. Amerika, betgi, svy
ruoja šiuo klausimu. Sako
ma, kad Amerika norėtų, 
kad Vengrija būtų, išmesta, 
tik bijo, kad tas žingsnis 
gali tarnauti precedentu, 
tai yra, kas dabar daroma 
prieš Vengriją, paskui pa
našiais atsitikimais gali bū
ti daroma prieš kokią nors 
Amerikos sąjungininkę- už 
J. T. ignoravimą.

Port Saidai. — Jungtinių 
Tautų jėgos pilnai perims

Amerikiečiu manevrai 
Viduržemio jūroje

Roma. — Amerikos kari
niai laivai manevruo
ja visur Viduržemio jū
roje — rytinėje dalyje ne
toli Kipro, Libano ir Suezo, 
vakarinėje dalyje prie Kor
sikos, Sardinijos ir britų
Maltos. Sardinijoje, saloje, j departmento, kad būtų pra
kuri priklauso francūzams,įvestas tyrinėjimas arba 
amerikiečių laivynas, išsodi- KKK ginklavimosi. NAACP 
no marinų dalinius. Laivy-^ įsako, kad rasistinių kukluk- 
no manievrai tuo būdu pa- 3ų vadas meseniai per tele- J Port Saido kontrolę Šio mė- 
versti ir sausumos maniev- vizijos programą atvirai nėšio 15 dieną. • 
rais. z !■ ------------------------------------------------------------------ :------

Amerikiečių laivyno jė- - • W7 1. 1 1/1
gos Viduržemio jūroje da- benatonus Walter sako., kad 
bar yra stipresnės, sakoma, v
• r i i • • * T * * i sukčiai prašo atiku vengramjos, Italijos ir Ispanijos su- I o

bar yra stipresnes, sakoma,

Washingtonas. — Reakci
nis senatorius Walter, ku
ris pats ragino aukoti Ven-

terio P. Šlajus, Lipčius ir kiti.
Ne su visais teko progos pla

čiau pasitarti. Bet visi rūpi
nasi Laisvės vajumi, 
labai svarbu*!

Gaila, labai gaila, 
čių philadelphiečių
me buvo, palyginti, nedaug.

O tai

kad pa- 
parengi-

J. Javits pas Nehru
Deli. — Jacob Javits, ku- grų pabėgėlių paramai, da- 

ris praeituose rinkimuose bar sako, daug sukčių nau- 
tapo išrinktas republikoniš- 
ku senatorium iš New Yor
ko, dabar lankosi Indijoje. 
Jį priėmė premjeras Neh
ru.

Varšuva. — Lenkija teis, 
tris asmenis, tarp jų mote
rį, kaip britų šnipus.

dojasi tuo vajum ir renka 
pinigus neva vengriškiems 
pabėgėliams, bet faktinai— 
sau. Walter sako, jam taip 
sakė aukštas Valstybės de- 
partmento pareigūnas.

Senatorius Walter nese
niai lankėsi Austrijoje, kur 
jis “stebėjo/Vengriją per

rubežiu.” 
žiu matė, jis nesako, 
jis teigia, kad matė vieną 
pabėgėlį parkrintant, jau 
Austrijos pusėje, kulkų per
vertą.

Grįždamas prie sukčių 
reikalo, sen. Walter primi
nė, kad yra net 14 pripa
žintų organizacijų, kurios 
renka aukas vengrams pa
bėgėliams. . Jų tarpe ran
dasi tokios, kaip “Austri
jos vaikų Amerikos drau-

Ka jis per rube- 
Bet

Jie nusileidžia^ jau z a d; 
evakuotitsavo jėgas.,--bet 
dels dar keletą savaičių...

Londonas. — Britanijos | biečių frakcijoje gird* 
užsienio reikalų ministras i pajuokos balsai. 
Lloydas' atsistojo parlamen-| 
te ir liūdnu balsu pranešė, i 
kad britai jau nutarė nu- Į 
sileisti Jun g t i n ė m s Tau- j T 
toms ir ištraukti savo jėgas 
iš Egipto. Jo pareiškimas 
sutiktas atsidusimais ir ap
gailestavimo išra i š k o m i s 
konservatorių pusėje. Dar- t

Jean Paul Sartre Sako:

Komunistai vienintelė 
socialistinė partija

Paryžius. — Kairus fran- 
cūzų rašytojas ir filosofas 
Jean Paul Sartre, kuris ne
seniai susiginčijo su komu
nistais Vengrijos klausimu, 
sako, kad jis bendrai lieka parlamente, 
komunistų draugu. Sartre ’. maždaug 
pareiškė:

“Mano simpatijos pasilie
ka su kovingaisiais Francū
zijos komunistais. Aš žinau, 
kai kurie jų jaučiasi nege
rai dabartiniuose įvykiuo
se, kiti kaip nors, bando 
sau juos išaiškinti. Bet vie
naip ar kitaip, komunistai 
lieka vienintele p 
Francūzijoje, 
socializmo—ir todėl 
mano draugai...”

Sartre niekad 
partijos nariu, bet 
skutiniais. heleriais 
glaudžiai 
su komunistais.

kuri siekia
jie yra

nebuvo

Bet Lloydas pabrėžė, kad 
pasitraukimas nebus taip 
jau greitas arba besąlygi- 

; rus. Jis bandė sudaryti 
įspūdį, kad ne viskas pra
laimėta. Jis sakė, kad bri
tai ištrauks savo jėgas per 
kelias savaites, taipgi, kad 
jie tiki, “jog Jungtinės 
Tautos pradės apvalyti Su- 
ezo kanalą.” Tuomi jis no
rėjo sudaryti įspūdį, jog 
Britanija dar turi tam ti
krą jurisdikciją virš kana
lo ir kad tai jos reikalas 
kanalu rūpintis.

Tuo tarpu, kai Lyodas 
kalbėjo Londone, Paryžiu
je užsienio reikalų minis
tras Pineau kalbėjo savo

Jis pranešė 
tą patį, ką sakė 

Lloydas. Parlamentas su
tiko jo kalbą tyliai.

Lloydas dabar jau sako, 
kad izraeliečiai, britų-fran- 
cūzų sąjungininkai, ne tik 
turi trauktis iš Sinojaus, 
bet ir iš Gazos srities, nors 
patys izraeliečiai neplanuo
ja iš Gazos trauktis. Mano
ma, kad britu-francūzų-iz- 
raeliečių santarvė, kuri bū
tų veikusi laimėjimo metu, 
nustojo veikti pralaimėjus, 
ir dabar jie “kiekvienas 
sau.”

metais
bendradarbiavo JAV nutraukė kultūros 

„ .. . . . i ryšius su Tar. Sąjunga
Social, internacionalase Washingtonas. — Valsty-
smerkė trinto invazija bSs departmentas paskelbė, 

kad nutraukia kultūrinių 
Kopenhaga. — Socialist!-! ryšių ir pasikeitimų pro- 

nio internacionalo konfe-l gramą su Tarybų Sąjunga, 
rencija pasmerkė britų-i Kaip žinia, ta programa gi- 
francūzų-izraeliečių invazi-1 
ją Egiptan. Pasmerkimo 
rezoliuciją patiekė britų 
darbiečių 'delegacija. Po 
karštų diskusijų visos dele
gacijos. rezoliuciją, parėmė. 
Tik ’ dvi balsavo p r i e š : 
Francūzijos ir izraelio. 
Francūzijos delegacija aš
triausiai priešinosi rezoliu
cijai. Prieš pat balsavimą 
francūzai paskelbė, kad jie 
apleidžia konferenciją. Ap
leidimas buvo skaitytas bal
su prieš.

me kiek laiko po Ženevos • 
konferencijos ir po ja jau 
pravesta nemažai amerikie
čių kultūrinių ir meno gru- 
.pių vizitų Sovietuose ir at- • 
virkščiai.

Tel Avivas.—Izraelio so
cialdemokratų organas 
“Hadavar” kritikuoja Bri
tanijos darbiečius ir sako, 
kad “darbiečiai remia fašis
tinį Egipto diktatorių ir at
suka nugarą socialistiniam 
Izraeliui.”

Turtuolis L. J. Horowitz, 
kuris mirė praeitą savaitgalį, 
paliko New Yorko universite
tui 9 milijonus dolerių.

gai” ir “Čeko s lo v a k i j o s 
tremtinių Amerikos drau
gai.” Ką bendro jos turi 
su Vengrija, niekas nežino, 
apart fakto, kad Austrija 
ir čekdslovakija rubežiuo- 
jasi su Vengrija.

Kitos organizacijos yra 
religinės, filantropinės ir

Pittsburghas. — Eilė plie
no darbininkų unijos vadų 
pareiškė, kad jie nepabugs 
prezidento McDonaldo gra
sinimo išmesti juos iš uni
jos, ir tęs kovą už žemes
nes narystės duokles. Jie 
sako, kad unija turėtų pra
vesti tuo klausimu referen
dumą.

ORAS NEW YORKE 
šaltoka, labiau apsiniaukę
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Ką veikia buvusioji 
supančiota kiitietė?

Kinietės ir šiandien dar turi daug sunkumų u* pro
blemų, tačiau darbingai ir viltingai kuria sau skaistesnę 
ateitį. Apie tai rašo buvusioji amerikietė Shirley R. Hu
ang, paskiausiais dešimtimi metų gyvenanti Liaudies 
Kinijoje. Čia spausdinamos ištraukos iš jos įdomaus, 
ilgo laiško amerikietėms. Skyriaus Ved.

PLIENO DARBININKAI
PRIEŠ MOKESČIŲ KĖLIMĄ

PRAĖJUSIAME suvažiavime, kuris įvyko Los An
geles mieste, United Steelworkers of America (plieno pra- noriu net iš Kinijos'pridėti 
monės darvininkų unija) nutarė pakelti savo nariams savo žodį kitą, 
mokesčius iki penkių dolerių mėnesiui. Iki suvažiavimo 
nariai-unijistai mokėdavo po $3 per mėnesį, o dabar 
jie turi mokėti dar dviem doleriais daugiau — iš viso 
penkis dolerius kas mėnesį ’

Suvažiavimas be to nutarė pakelti unijos viršinin
kams algas.

United Steelworkers of America turi apie 1,200,000 
narių. Vadinasi, pakėlus mokesčius, kas mėnuo unijos ^y^Y^aiku'da^^^^^ 
iždan įplauktų apie $2,200,000 daugiau negu iki šiol j ' u 
įplaukdavo. ;

Na, nutarė pakelti mokesčius tai nutarė. Atrodė, i 
viskas bus ramu, nariai pasispaus ir sumokės.

Bet taip neįvyko!
Po unijos suvažiavimo nariai rinkosi į mitingus ir 

pradėjo protestuoti prieš mokesčių pakėlimą. Visoje eilė-

MOTERŲ reikalais dis
kusijas mums, darbinin
kams (bent jau moterims), 
niekuomet neįgrista. Tad

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vilniaus istorinis muziejus

Vilniaus .miesto darbo žmo- ( 
nių deputatų tarybos vykdo-: tinas reikalas paliesti 
masis konjitetas priėmė nuta-' garblingos L J t
rimą organizuoti Vilniaus isto- Drougijos gimimo metus, 
rijos muziejų.

Muziejaus patalpoms mano
ma panaudoti ant Gedimino v. 
kalno esantį pilies bokštą, ku-. šiemet sukanka 41-mi me
n's pats yra ypač vertingas is- tai. Jai priklauso keletas

ALDLD REIKALAI .
♦i

Kad išdėsčius pilnai ir’ 
planingai dalykų stovį, bū- 

21 šios 
Litera tūros

INDUSTRINIAI ir raš
tinių darbininkai turi savo 
problemas. Kinijoj tebevei
kia astuonių valandų dar
bo diena, šešių dienų darbo 
savaitė, be atostogų su al- 

jga (pirm išsilaisvinimo fa
brikuose versdavo dirbti po 
12 valandų dieną, 7 dienų 
savaitę, be šventadienių). 
Reikia šviestis, lavintis tek- 
nikiniai, raštiškai įr politi
niai, jeigu nori eiti pirmyn. 
Transportacija iš užmies
čių į didžiuosius mitingus 
miestuose dažnai būna blo
ga arba ir visiškai jos nėra 
Daug veiksmų vykdomi va
karais...

Motinos be atostogų
Tokiose sąlygose nėščiai 

ar su kūdikiu prie krūties 
arba ir su visa virtine ma
žiukų nėra galimybės da
lyvauti. Ji priversta apleisti 
veiklą. Tas atima jai pro
gas'į geresnį darbą ir ne
leidžia pakilti visuomenėje.

Tarnaičių darbo sąlygos 
nepalyginamai < pagerėjo. 
Jos gauna vieną, liuosą die
ną savaitėje, ko seniau ne
buvo girdėta, bet darbinin
kė motina liuosos dienos 
dar neturi

Tebesanti didelė stoka 
namų taipgi sudaro šeimom 
dideliu sunkumu.

i *•

VISOS TOS ir eilė kitų 
panašių problemų buvo 
svarstomos Kongrese praė
jusį birželį. Nutarta leisti 
abortą (operacinį pertrau
kimą nėštumo, nes to drau
dimas vis viena jo nesu
stabdė, o susilaukimas dar 
vieno kūdikio tūlais atve
jais sudaro šeimai nebepa
keliamų sunkumų). Tuo pat 

! laiku bus skleidžiama in
formacija norinčioms apsi
saugoti nuo nėštumo.

L.L.D. buvo suorganizuo
ta 1915 m., tuo būdu jai

tūkst. pažangių, susipratu
sių Amerikos lietuvių.

Per savo 41 metų gyvavi
mą Draugija išleido 62 kny
gas, ir jau dvidešimt treji 
metai leidžia trimėnesinį 
žurnalą “Šviesą”.

Tiek knygas, tiek ir žur
nalą nariai gauna už nari
nes duokles, kurios šiuo 
tarpu yra tik du doleriai 
metams.

Apšvietus ir 
plačioje dirvoje 
Literatūros D 
veikla yra labai giliai šak
nis įleidusi. Jokia kita A- 
merikos lietuvių organiza
cija nėra atlikus tiek darbo 
pakėlimui lietuvių kultūri
nio lygio ir žinojimo, kiek 
atliko ši organizacija

Mes visi pažangūs lietu
viai skaitome už didelę gar
bę būti šios draugijos na
riais. Joje būdamas, narys 
ne tik pats protiniai auga, 
bet padeda ir plačiosioms 
masėms kilti žinojime ir 
kultūroje. aj

Lietuvių Litera tūrfe” 
Draugija t* i k r a i yra 
darbo žmonių universitetas, 
iš kurio mes visi šėmiam 
aukštesnį apšvietos žinoji
mą.

Nereikia pamiršti, kiek
viena įstaiga, kurios tikslas 
yra žmones mokyti, šviesti, 
be finansinės paramos ne
gali pasilaikyti, gyvuoti.

Čion prisieina tarti žodį į 
visus Draugijos narius. La
bai yra smagu matyti tuos 

: narius, kurie metines duok-.

torinis paminklas, betarpiškai 
susijęs su Lieltuvos sostines įsi
kūrimu.

Nepažeidžiant architektū
ros, bokšto viduje bus atlikti 
specialūs darbai muziejaus 
skyriams apiforminti, čia bus 
panaudota skulptūra, vitra
žas ir kiti taikomosios dailės 
Žanrai. Be kita ko, vitražai 
•istorinėmis temomis • užims 
bokšto viršutinio aukšto lan
gų angas.

Muziejuje bus surinkti eks
ponatai, liudijantieji apie tur
tingą miesto isitoriją.

ELTA

Akušeres pamokytos naujų 
švaros jr apsaugos nuo už
krėtimo ligomis priemonių.

Pirm išsilaisvinimo mano 
draugė, 38 metų Wong 
Hsifeng, išauklėjo vieną iš 
savo pagimdytų 9 vaikų. 
Nuo to laiko, bėgiu septy- 
nerių metų, jinai laimingai 
augina jau tris.s 1953 me
tais jos kaimas ją išrinko 
savo atstove į apskrities 
Liaudies Kongresą. Tais 
pat metais ji tapo išrinkta 
naujo farmerių kooperaty
vo vice-pi r m in inkų.

Turės būti kitaip
Už motų mano draugė tu

rėjo apleisti tą vice-pirmi- 
ninko pareigą dėl sunkumų 
vakarais išeiti į susirinki
mus (vykdomus kitame kai
me) ir del turėjimo penėti 
kūdikį, taipgi stokos laiko 
kitų vaikų ir visos šeimos 
valgydinimui ir a p r e d ų 
priežiūrai. Ji turėjo sulai
kyti nuo mokyklos dukrelę 
iki ji sueis vakarinės mo- 
mokyklos lankymo amžių 
(12 metų), nes nebuvo ką 
palikti prie mažųjų vaikų.

Įkūrus kooperatyvus ir 
kolektyvus keičiasi ir kai
mo moterų gyvenimas. Pir- i 
miau jinai virė, siuvo, skal
bė, darė '' čeverykus' piovė 
žolę, šėrė galvijus, ganė 
avis, rinko ir - ruošė mal
kas, malė grūdus ir dirbo 
eilę kitų darbų .greta ėjimo 
i laukus dirbti.

Dabar visos jaunosios 
kaimietės eina į organizuo
tą farmų darbą ir visos se
nutės skundžiasi, kad jos 
nepajėgia vienos apeiti na
mų ruošą ir prižiūrėti anū
kus. Tačiau ir dalis namų 

_ darbo laipsniškai pereidinė-
dirba už reguliarį mokes- ja į kooperatyvo vedėjų 
H sveikos, stiprios mote- rankas/ " v ’ *

Prisimena, kaip gyvendą; 
ima Jungtinėse Valstijose 
į 30-ųjų metų laikotarpiu 
1 girdėdavau, kad Tarybų 
Sąjunga esanti tokia bedie- 

• viską šalis, kad šeimos su
ardomos, vyrą su žmona iš
siunčiant į fabrikus, o vai-

kultūros
Lietuvių

Jas vilioja fabrikai
Po dešimties su viršum 

metų išgirdau savo kaimin- 
kas Šanghajuje dūsaujant, 
Jaukiant ir nesulaukiant 
tos dienos, kad ir jos galė- 

-11-4. tų eiti į fabriką dirbti, o 
je linijos lokalų veidą didelis bruzdėjimas, lema aujan , vaj^us pasiųsti į gerą vaikų 

darželį. Jos sakė, jog taip 
i būtų joms kur kas geriau, 
negu kad visą mielą diene
lę terliotis su angliniais pe
čiais, nešvarįais baltiniais, 
apdriskusių rūbų lopymu, o 
taip pat ir aprekdinėjimu 
vaikų tuomet, kai nebūna

kad būtų sušauktas specialus unijos suvažiavimas, ku
riame mokesčių klausimas turėtų būti iš naujo persvars
tytas.

Unijos viršininkai, ypatingai prezidentas David’J. 
McDonald, iš karto nusijuokė iš to narių judėjimo. Bet 
Šiandien jau ir jis mato, kad judėjimas vystosi į sukili
mą. Jis sako, iog, girdi, atsiradę narių, kurie norį skelti 
mą. Jis sako, jog, girdi, atsiradę narių, kurie norį uniją 
skelti; jis, girdi, nepakęsiąs tokių narių ir tokių “agita-'laiko su jais užsiimti, 
torių”. McDonaidas sako, nariai turį palaukti kito regu-1 Industrijai smarkiai au- 
liaraus unijos suvažiavimo ir ten jie galėsią tą klausimą gant po visą Kiniją, iškilo 
išspręsti. Bet kitas reguliarus suvažiavimas teįvyks tik ir naujos šeimyninės prob- 
po ketverių metų ’ Aišku, nariai nenori taip ilgai laukti lemos, kokios iškyla visose 
ir mokėti po penkis doleriu^ mėnesiui per ketveris metus. (šalyse, k u o m e t moterys

Kuo visa tai baigsis,’ matysime neužilgo. pradeda masiniai apleisti
_________ j valgydinimą vieno vyriškio 

j ir jo vaikų, išeidamos.į vi- 
'cimmnnini rlfivUtiPO PASITARIMŲ

PRAĖJUSI SEKMADIENĮ Augustoj, Georgia vals- 
tijoje, įvyko prezidento Eisenhowerio ir valstybes sekre
toriaus Dulleso pasitarimas kai kuriais pasaulinės padė
ties reikalais.

suomeninį darbų.
Kinijai teks dar gana il

ga laika susidurti su tomis 
problemomis, kadangi, pa
lyginamai, dar nesu n k u 
g auti tarnaičių. Vienok

So koma, jiedu tarėsi dėl Artimųjų Rytų ir del Cen- daugumoje greit augančių 
trinės Europos (Vengrijos).

Svarbu tai, kad po pasitarimų, išleistame pareiški- stoka. Kolektyvizavus kai
me, pasisakomą, jog taikos reikalai šiandien yra sauges- |mą, kad ir kaimietės jau • i • v — t • , • t • • _

mįestų net tarnaičių jau

ni negu buvo prieš mėnesį, kai izraelitai, anglai ir fran- 
cūzai buvo įsiveržę į Egipto žemę.

Įdomu ir tai, kad dėl Sirijos valdžia mažiau tesirū
pina negu kapitali.stinė spauda, kuri nuolat rėkia, būk, 
girdi, Sirija esanti ginkluojama tam, kad “drumstų ra
mybę” Artimuosiuose Rytuose,

Netenka nė sakyti, jog pasitarime buvo svarstytas 
ir “komunizmo pavojus,” bet Dulles pasisakė, jog Ameri
ka neakstinanti nei Vengrijos nei kurios kitos socialisti
nės šalies žmones sukilti.

Prieš apie mėnesį laiko Mr. Dulles buvo pasidavęs 
operacijai. Jam buvo išplauta kas ten tokio iš vidurių; 
sakoma, jį buvo užpuolusi vėžio liga. Bet šiandien Dulle- 
sas jau sveikas, jau galįs tartis, ir jau rengiasi vykti į 
Europą, kur bus pasitarimai su Anglijos ir Francūzijos 

' užsienio reikalų ministrais.
Tai parodo, kaip toli pažengusi yra chirurgija ir 

medicina: praėjus mėnesiui po opera vimo ir žmogus jau 
sveikas!

tį, ; 
rys nesiskubina į miestą 
tarnaičių darbams dirbti.

Miestuose taip pat jau
nos moterys vis daugiau ir 
daugiau įtraukiamos į plin
tančias industrijas, o senes
nės turi pakankamai užsiė
mimo su savo anūkais.

GAL TAI YRA ženklas 
Kinijos industrializavimo, 
kad šeimos problema tapo 
vienu svarbiausių visašališ- 
kųjų klausimų. 1956 metų 
birželį Naciona 1 i n i a m e 
Liaudies Kongrese kilo 
karšti debatai klausiniu po
puliarinti gimdymo kontro-

Mums pačioms, mote
rims, įgriso vaikščioti išsU 
pūtusiomis kas antri metai 
(skaičiuojant visas bendrai 
— '“average”), pulkeliui 
mažų vaikų reikalaujant 
dėmesio vos motinai iš lo
vos pakilus. Abiems atžvil
giais, kaip šeimos ekonomi
jos, taip moterų pastan
goms lavintis ir visuomet 
darbuotis, dažnus gimdy
mai yra tikriausia prie koJ 
jų prirakinta kaladė.

Gimdydavo tik mirčiai
Seniau kūdikiai išmirda^- 

vo —krisdavo kaip musės,, 
galėjusios išauginti vieną 
iš trijų ar keturių skaitėsi, 
laimingosiomis motinomis. 
Šiandien žmonės turi užten
kamai maisto, nors jo rūšis

2 (Liberty)-TrečiacU gruodžio (Dec.) 5, 1956 dar toli nėra patenkinanti.

WORCESTER, MASS.
Atlankiau sunkiai sergančią 

drg. Mikaliną Kudarauskienę. 
Tai yra plačiai žinoma Wor- 
cesteryje biznieriaus Nikode
mo Kudarausko žmona.. Kaip 
sunku, ir gaila matyti taip sun
kiai sergančią draugę, kurios 
jau tik pusė paliko, taip suny
kusi, sumenkusi, vėžio li^os 

bėti, kaip kada nieko negali 
ištarti. Apsiverkė pamačius 
mane. Sako, jau gyvenimas 
nemalonus, perdaug, žiaurus.

Man pasidarė graudu. Ra
minu aš ją... ir manau sau : 
koks tai rūstus gamtos pa
tvarkymas.

Rodęs dar neseniai, apie 
15 metų, atgal, kartu dainavo-

nukamuota. Mažai tegali kab|^s

me Aido Chore, rengėme kon
certus, rinkome skelbimus nuo 
biznierių. Buvo sumani veikti, 
draugiška moteris. Dabar 
žiaunos ligos prislėgta jau 
nuo liepos mėnesio serga. Bū
tų gerai, kad daugiau ją At
lankytumėme. Ji nusiskunr 
džia, kad labai ilgu. Lankyti 
galima puo 9 ryto iki 9 vakar 
ro. Jos antrašas: Auburn Ma

liesi H o m e, Auburn,

Dar viena gera drg.. Aido 
Choro narė, Lucy Ausejiene 
pasidavė sunkiai operacijai 
City Hospital. Turęjo būt ope
ruota lapkričio 27. Nepamirš
kim atlankyti ją. Linkiu 'grei
tai pasveikti ir vėl kartu uai- 
n.uoti su Aido Choru.

Draugi

. ’ Gyvuliai šeriami 
bendrai (tačiau, daugelis 
šeimų vis dar ^privatiniai 
tebelaiko paukščių, paršelį,, 
ožką ar avis), o už farme
rių sušienautą p a š a r ą 
jiems užmoka.

Pakinta ir mados
Malkų rankiojimo laiką 

praleisdamos darbe mote
rys nusiperka anglies, su
kuria jau lengviau ir pato
giau. Pažangesnieji koope
ratyvai jaū sumala savo 
nariams grūdus ir įsteigia 
kūdikiams Jopšelius ir visai 
šeimai valgydinimą darby
mečio sezonais. Siuvimas 
tebėra ideologine problema. 
Pletkams nebūtų galo, jei 
kaimo mergšė apsiautų 
pirktiniais čeverykais, o 
mašina nusiūlėta, jakutą 
skaitoma tinkamą tik paso
dinėms. Dabar, kai. mano 
kaimynai įstojo į kolekty
vus, jau mano jaunos drau
gės. (pagalvokite, net ište
kę j usios mo terys) prade j o 
dėvėti šviesiomis kelnėmis 
ir aš viltingai laukiu, kad 
ateinančiais metais jos jau, 
dėvės kriaučiaus pasiūto
mis. Jos jau duoda kai ku
riuos vaikų drabužius siūti 
nebrangiai už darbą iman
ti ems siuvėjams.

Žinoma, daugelis vyrų, 
dėvi, siuvėjų pasiūtus šven
tadieniškus drabužius, bet 
prieš tai pletkininkai nė 
gu-gu.

stangų moters ir visos šei
mos gerovei pažadėta tvar
kyti samdą taip, kad pora 
galėtų dirbti kiek galint 
arčiau vienas kito. Tas pa
lengvintų šeimai gauti ir 
laikyti sau privatinį butą.

Motinai bus lengviau
Nutarta steigti daugiau 

vaikų darželių pirm-mo- 
■kyklinio amžiaus vaikams 
(mokiniai jau yra aprūpinti' 
priežiūra pačiose mokyklo-, 
se).

Kinietės pasiryžusios rei
kalauti vis daugiau paliuo- 
savimo nuo daug laiko ir 
kantrybės paimančio namų 
darbo. To ręikalauti ne vien 
tik dirbančioms \ fabrikuos 
se ir kitose įstaigose už na
mų sienų. Tų pagerinimų 
reikalauja ir šeimininkėm, 
visai kaimynijai. Jos sako, 
kad šeimininkės nudirbtų 
be galo daug visuomenei 
naudingo darbo savo, apy
linkėje — darbo, kurį jos 
skaito lygiai svarbiu, kaip 
kad veikėjos unijoje, val
džios įstaigose ar bile ku
rioje visuomeninėje organi
zacijoje.

Kitas svarbiausių kinie
tės moters gyvenime punk
tų (kurio įjos laukia ir tiki
si) turės būti 30 valandų' 
darbo savaitė. Nuo buvu
sios 84 valandų savaitės, po 
■dabartinių 48 valandų sa
vaitės pasiekusios 30 darbo 
valandų savaitę (ir dar 
pašalinus daug nenaudin
go namų darbo), kinietės- 
žygiuos pirmyn lig Šiol ne
girdėtais greičiais.

M-te

Moksleivių ketvirtadieniai 
Akademiniame operos ir 
baleto teatre

Neįprasta publika susirinko 
spalio 25-ą dieną Lietuvos 
Valstybiniame akademiniame 
operos ir baleto teatre. Par
terį, balkonus užpildė žvalus 
jaunimas, vaikučiai. Tai Vil
niaus miesto bendrojo lavini
mo mokyklų, moksleiviai, kar
tu su. mokytojais ir tėvais atė
ję į p;rmąjį savo ketvirtadienį 
teatre.

... 19 valandų 30 minučių. 
Scenoje pasirodo vyriausysis 
baletmeisteris, respublikos nu
sipelnęs artistas V. Grivickas. 
Jis supažindina jaunuosius 
žiūrovus su P. Čaikovskio ba
leto “Miegančioji gražuolė” 
turiniu. Pertraukų metu Gri
vickas aiškina susirinkusiems 
atskiras scenas.

Moksleivių ketvirtadienius 
operos ir baleto teatre orga
nizavo teatro administracija 
kartu su Vilniaus miesto liau
dies švietimo skyriumi, siekda
mi įdiegti augančiajai kartai 
meilę menui, padėti jai su-į 
prasti muziką. Moksleiviai pa-1 les užsimokėjo netik 1 
Žiūrės P. Čaikovskio baletą Į šiuos metus, bet ir už 19! 
“Gulbiu ežeras”, V. Klovos 1 metus, 
operą “Pilėnai”, G. Bize ope- dalykais; 
ra “Karmen”, ' J. Juzeliūno 
baletą “Ant marių kranto” ir 
kitus pastatymus.

(ELTA)

Augusta, Ga.—Valstybes 
sekretorius Dulles, kuris 
jau pasveiko po vėžio ope
racijos, aplanke či,a atosto
gaujantį prezidentų. Uisen- 
howerį. . • .

Todays Pattern
NEW';Uinte£Ė^ęrn

Easier te cut 
Sew and fit

: 9078 
'■|4’/2— 24 v2

Printed Pattern
Printed Pattern 9078: Half Sizes 

14%, IC’/i. 18%. 20%, 22%, 24%. 
Size 16% jumper, 4% yards 39- 
inch fabric; blouse, 2% yards.

UI

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

Tikrai 
reikia

pagirtinas 
suprasti, 

kad tokie draugijos nariai 
p a t y s semiasi apšvietą, 
taipgi ragina ir skatina ki
tus.

Bet. nemaža skaitlinė 
randasi ir tokių, kurie yra 
nemokėję už 1956 metus.

Pagalvokite, brangūs 
draugai, argi nebūtų 
skriauda palikti nemokėjus 
duoklių ir atsitraukus iš 
šios garbingos organizaci- 
jos?

Turime suprasti, kad tai 
: yra vienatinė darbo žmonių 
įstaiga literatūrai leisti ir 
dabar'už tą porą sustingu
sių doleriukų norėtumėt! 
palikti ją. Aš giliai tikiu* 
kad tie visi, kurie esate at
silikę su duoklėmis, užsimo
kėsite patys ir dar savo 
draugus, bet kur pasitikę, 
paraginsite, kad pasiliktų 
Draugiją! priklausančiais.

Todėl šia proga Draugi
jos Cent. Komitetas krei- f 
I piasi į visus narius sų pa- 
I raginimu tuojau pasimokė- 
ti duokles ' už šiuos (1956) 
metus. Nelaukite iki pasku
tinės dienos metų. Komite- 
tetui svarbu turėti pakan
kamai įplaukų pravedimui 
savo veikimo programos.

Centro, sekr.K. B. Depsas

Tėvo desperatiškos 
pastangos neišgelbėjo t

Ridge, Long Island, Mr. ir) 
Mrs. Capon namuose kilo 
gaisras. Gaisras kilo į pory
čius, apie 3 vai. Tėvas pajuto 
dūmų dvokimą ir pašokęs iš 
lovos pamatė stuboje gaisrą. 
Prikėlė žmoną ir tris vaikus 
išnešė iš gaisro. Bet sugrįžti ir 
išgelbėti devynių mėnesių kū
dikį nebegalėjo, nes jau viąas 
namas buvo liepsnoje!

/
» |



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

Sukilėliai
r , -------------

Kovų dėl žemės ir laisvės 
vąizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Vasario 25 diena—tai sukaktuvinė 1831 

metaįs įvykusio Groc.hovo mūšio diena. 
Raudonieji sumanė tą dieną suorgani
zuoti didžiules manifestacijas bendra- 
tautinio pobūdžio ir protestuoti prieš 
Lenkijos padalinimą. Nutarta manifes
taciją pradėti Senojo Miesto rinkoje ir 
iš ten traukti prie Imperatoriaus vieti
ninko Gorčakovo palociaus. šimtas jau
nuolių leidosi gatvėmis platindami pla
katus ir atsišaukimus, pusiau šeštą va
landą rinktis visiems nurodytoje vietoje.

Tuoj po pietų rinkoje pasirodė būrys 
studentų, mokinių ir šiaip jaunimo, ku
rie įsakė rinką nuvalyti: pardavėjai tu
rėjo nešdintis su savo stalais, suolais 
ir prekėmis, namų savininkai valyti nuo 
šaligatvių sniegą, o pirkliai uždarinėti 
krautuves ir sandėlius. Visi tų įsakymų 
klausė be jokių prieštaravimų.

5 valandą nesuskaitomos minios už
plūdo rinką ir gretimas gatves. Negau
si policija pasirodė bejėgė tą gaivališką 
žmonių antplūdį sustabdyti. Prieš vieti
ninko rūmus išrikiuota batalionas pėsti
ninkų, šimtinė kazokų ir pusė eskadrono 
žandarmerijos.
. Tuo tarpu oberpolicmeisteris pulki
ninkas Trepovas, sėdęs į savo visai Var
šuvai pažįstamą bričkelę, leidosi į Senojo 
Miesto rinką įsitikinti, kas ten dedasi. 
Sunkiai slinko per minią Trepovo veži
mėlis. Vieni jam, pasityčiodami, plojo, 
kiti švilpė, kiti keikė. Priyręs ligi Sire
nos fontano, Trepovas sustabdė vežimė
lį pasilypėjo ir ėmė šaukti, kad mihia 
išsiskirstytų.

—Aš stovėjau, kaip tyčia, prie fonta
no ir mačiau viską, kas darėsi,—kalbėjo 
Pianka.—Niekados nenorėčiau būti Tre
povo vietoje. Aš nepaleidau jo iš akių 
ir mačiau, kad vargšas policmeisteris 
ima netekti kantrybės. Niekas neklau
sė jo raginimų, įtikinėjimų ir grasini
mų. Tik štai matau, kad minios stu
miamas ties Trepovo vežimėliu atsidūrė 
akademinio jaunimo būrys.

“Išsiskirstyti I” — sušuko į juos Tre
povas. — Jūs turite duoti pavyzdį ki
tiems, o nesivalkioti, kaip kokie lobuzai 

♦gatvėmis!”
į Taip šaukdamas, stvėrė vieną už apy-

kaklės. Ir ką jūs manot, ponai? 1 Tas 
vyrukas nendre, kurią turėjo rankoje, 
taip ir drožė pulkininkui per veidą. Per
kirto ligi kraujo.

—Ir pulkininkas nenušovė jo vietoje?! 
—sušuko pasipiktinęs ponas Skrodskis.

—Ne, pone. Jeigu jis būtų tai pada
ręs, minia būtų jį į skutus sudraskiusi. 
Trepovas prisidengė žandą, apsisuko .ir 
nuolat šaukdamas “ponai, išsiskirsty- 
kit!,” nuvažiavo atgal.

—Žinau! — sušuko Jadvyga. — Tre- 
povą sumušė Vladislovas Krajevskis, 
medicinos akademijos studentas. O to
kias miklias lazdeles’Varšuvoj ėmė va
dinti “trepuvkomis.”

' —Aš turiu vieną tokią, — pasigyrė 
Pianka. — Paskui parodysiu.

Iš tolesnio pasakojimo klausytojai su
žinojo, kad tos dienos manifestacijos va
dai telkėsi paulinų 'bažnyčioje. Jie dali
no žmonėms tautines vėliavėles su len
kiškais ereliais, ruošė žibintuvus. Kai 
procesija pajudėjo iš bažnyčios, jau pra
dėjo temti, bet vakaras buvo tylus ir 
nešaltas. Pakeliui pasipainiojo audeklu 
dengtas vežimas. Čia batsiuvis Para- 
dovskis, įsidėmėkite, ponai, batsiuvis, 
nutraukė nuo vežimo uždangalą ir pa
kėlė į viršų, didelę tautinę vėliavą su ere
liu ir vytim. Kai vėliava suplevėsavo 
virš.minios, iš tūkstančių krūtinių išsi
veržė džiaugsmingas šauksmas.
' —Ak, tai buvo neužmirštamas mo
mentas! — sušuko tų atsiminimų jaudi
nama Jadvyga. — O iŠ vežimo šimtai 
mažų vėliavėlių paplito po miestą. Išsivy
niojo transparantai su Baltuoju ereliu, 
įsiliepsnojo žibintuvai, raudonos liepsnos 
ir atspindžiai mirguliavo vėliavose, švie
tė veiduose, spindėjo akyse ir nesulai
komu sriautu slinko tolyn sutemų ap
gaubtomis gatvėmis!

Tuo tarpu Trepovas grįžo su žandarų 
eskadronu ir pastojo procesijai kelią. 
Sutarškėjo akmenimis arklių kanopos, 
sušvytravo kardai ir žandarai, mindžio
dami žmones, įsibrovė į minią.

—Ak, kas ten darėsi, —- vėl įsiterpė 
Jadvyga. —Žandarai mušė kardais, lai
mė, ne ašmenimis, bet plokštėmis, o mi- ; 
nia juos puolė lazdomis, vėliau kotais, 
akmenimis, kas ką nusitverdamas .

(Bus daugiau)

duodavo kontrrevoliucijos 
reikalavimams ir faktiškai 
padėdavo apginkluoti kon
trrevoliucines gaujas. Vi
siško netikrumo, baimės 
jausmas apimdavo visas 
vengrų šeimas.

Kontrrevoliucinei vado
vybei pavyko apnuodyti ne
sąmoningai žmonių mases 
šovinizmo ir fašizmo nuo
dais. Prieita ligi to, kad 
buvo puolami gyvenančių 
Vengrijos tarybinių pilie
čių butai, prasidėjo žydų 
pogromai. Daugelis tarybi
nių piliečių turėjo ieškoti 
prieglaudos savo4 draugų 
tarpe. Vyriausybė buvo be
jėgė, kad sulaikytų šių nu
sikalstamų ekscesų tęsimą i 
bei plitimą. Imre N’adis 
pasiduodavo vis naujiems 
reikalavimams, kurie vis 
gausėjo.

Vengrijos vakarų siena, 
kur jau anksčiau buvo ne
apdairiai atšauktos priemo
nės sienų saugumui užti
krinti, kas palengvino už
sienio agentams patekti į 
Vengriją, šiomis dienomis 
dar plačiau atsivėrė įvai
riems priešiškiems Vengri
jos liaudžiai elementams. 
Kontrrevoliuci jai besiautė- 
jant Budapešto gatvėse,

Rašo žurnalistas, savo akimis 
matęs fašistų siautėjimą Vengrijoj

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sunakovos gyventojų 

pergale
PEKINAS, spalio 15 d.— 

Pranešimais iš Japonijos, 
Japonijos nacionalinės gy
nybos valdybos viršininkas 
Funada vakap paskelbė, 
kad vyriausybė nutarė nu
traukti žemės matavimo 
darbus Sunakovos miesto 
rajone, vykdytus siekiant 
išplėsti ten dislokuotą ame
rikiečių karinę oro bazę.

Kaip jau buvo pranešta, 
prieš Sunakovos gyvento
jus, kurie stoja prieš šios 
karinės bazės išplėtimą, ir 
prieš profsąjungų ir kitų 
visuomeninių organizacijų 
atstovus, kurie juos remia,'

Vengrijoje Tarybinės Ar
mijos dalinių atžvilgiu.

Tiesiog pagal Gebelso re
ceptą tyčiomis buvo sklei
džiami gandai apie “bolše
vikinius žmogėdras,” kurie, 
esą, žudo vaikus. Tuo tar
pu kiekvienas, kuris- buvo 
Vengrijoje, žino, kad tai 
šlykštus melas.

Žmonės, kurie Budapešte, 
Djere ir kitose vietose, kur 
buvo tarybinė kariuomenė, 
savo akimis matė įvykius, 
gali patvirtinti, kad tarybi
nių karinių dalinių buvimas 
suteikdavo audringų įvy
kių aplinkai nusiraminimo 
ir tikrumo jausmo elemen
tą. Tarybinės kariuomenės 

i buvimo dėka vengrų tautai 
buvo išgelbėtos didžiulės 
ūkinės ir kultūrinės verty
bės nuo niokojančio kontr-

grijos Darbo žmonių parti
ją. Vengrų reakcija supra
to, kad komunistai niekad 
neleis pereiti pri-e antiliau
dinės politikos, ir todėl nu
tarė šiurkščiausio fašistinio 
teroro priemonėmis sunai
kinti partiją ir išžudyti jos 
darbuotojus. Antras kontr
revoliucijos vadeivų reika
lavimas buvo išplėšti Ven
griją iš socialistinių šalių 
šeimos, likviduoti d a r b o 
žmonių užkariavimus ir pa
sukti šalį atgal, į kapitaliz
mą. šį tikslą jie norėjo pa
siekti palaipsniui, būtent, 

! tokiu būdu, kad iš pradžių 
sudarytų Vengrijoje laiki
nąją vyriausybę iš buvusių 
reakcinių hortistinių kari
ninkų. Tik antrojo etapo 
metu turėjo būti pakviesti 
į šalį iš emigracijos politi- 
kai-išdavikai.

Maždaug šitaip aiškėjo 
kontrrevoliucijos program 
grama, kuri mums buvo iš
dėstyta Budakese. Kontr
revoliucijos vadeivos orga
nizavo šiame kaime taikių 
gyventojų puolimą, terori
zavo juos. ir žudė visus pa
žangius darbuotojus. Bu
dakese buvo dalijami gink
lai įvairiems avantiūris
tams ir išleistiems iš kalė
jimu nusikaltėliams, kurie 
]>o to buvo siunčiami į Bu
dapeštą ir aplinkinius kai
mus, kur jie suruošdavo 
Vengrijos liaudžiai kruviną 
pirtį. Pačiame Budakese 
šie teroristai ir visiškai sve
timi vengrų tautai elemen
tai puikiausiai parodė, kaip 
jie vaizduojasi savo “nau
jąją tvarką.”

Ginkluoti nusikaltėliai, 
kurie tarnavo kontrrevo
liucijos tikslains, vykdyda
mi terorą nė kiek neatsilik-

Įdavo nuo nacistinių žmog
žudžiu - esesininku. Jie iš-
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vedė Vengrijos darbo žmo
nių partijos Budakeso kai
mo vietinės organizacijoj 
sekretorių į aikštę, mirti
nai sumušė šį vengrą - pa
triotą, o paskui, tarytum 
hienų gauja, sudraskė jį į 
gabelėlius. Kiekvienas, kas 
šiomis dienomis buvo Ven- nes žmogžudžių gaujas. E- 
grijoje, galėtų nurodyti migrantai tikėjo laimėsiant 
šimtus panašių fašistinio kontrrevoliuciją, tad jie dar i 
teroro pavyzdžių. Vengri- mūšių metu pasirinkdavo: 
jos sostinės gyventojai ne sau šiltas vieteles. Dangs-; 
kartą matė, kaip kontrrevo- į tydamiesi savais cišvadavi- 
liucionierių gaujos vilko mo” tikslais, jie plėšė, siau-

revoliucionierių siautėjimo.buvo mestos stambios poli- 
Tuo būdu Vengrijos liau- '• cį.Ps pajėgos, o tai sukėlė su-

dis vėl įsitikino, kad tary
biniai žmonės yra jos ge
riausi draugai.

Otakaras Sverčina 
(“Pravda”)

ginkluotus banditus, dau
gybė kurių buvo užverbuo
ta Vakari]. Vokietijos stovy
klose, siekiant terorizuoti 
Vengrijos gyventojus.

Aš sutikau keletą tokių 
avantiūristų, atvykusių iŠ 
pabėgėlių stovyklos Cirn- 
dor f e (prie Ni rnbergo),
esančios amerikiečių oku
puotoje Vokietijos zonoje. 
Vienas iš jų man pasakojo, 
kad stovykloje jis dirbo 
skalbėju ir labai skurdo. 
Bet kai tik Vengrijoje pra
sidėjo neramumai, ameri
kiečiai pasiūlė vengrams 
pabėgėliams grįžti į tėvynę. 
Amerikiečiai pas iru pino 
taip pat greitai transpor
tuoti šiuos “išvaduotojus” ( 
iš Vakarų Vokietijos,—šie 
.išdavikai buvo apginkluoti 
ir įjungti į kontrrevoliuci-1

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE
MAŠINISTAI

Tuojau reikalingi. Patyrę visame 
darbe. Gera alga. Apdraudos, nuola
tinis darbas, šaukite:

MR. RICHARD 
BA. 3-1700

(236-242)

si rėmimus, kurių metu bu
vo sužeista daugiau kaip 
tūkstantis žmonių.

Šiandien Sunakavoje įvy
ko masinis miesto gyvento
jų ir kovos prieš karinės 
bazės išplėtimą dalyvių mi
tingas. Visi kalbėjusieji 
mitinge, jų tarpe Sunaka- 
vos miesto meras Mijadza-

HELP WANTED—FEMALE

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. & surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7. 
Grad. reg. nurses. Must be register
ed in Pa. Beginriing salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospital, Abington, Pa., or call 
Turner 4-2200.

(236-249)

mininkas Sudzukis ir Japo
nijos Komunistų partijos 
CK pirmasis sekretorius 
Nosaka, pabrėžė, kad žemės, 
matavimo darbų nutrauki
mas Sunakavoje yra perga
lė, pasiekta sutelktais Japo
nijos visuomenės veiksmais, 
ir kad, remiantis šia per
gale, reikia laimėti mūšį 
bendranacionalinėje kovoje 
prieš užsienio karines ba

HELP WANTED MALE and FEMALE

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Siūlo Naujų Progų, Kaip 
Elektrinių—Mechaniškų 
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTI

Patyrę komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komercinių pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumerystėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių įrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus progą 
jums panaudoti savo inžinierystės gabumą ir supratimą. Jūsų 
laiškai bus laikomi konfidenciališkai. Rašykite; The Laisve, Box 
100, Room 914, 79 W. Monroe, Chicago 3, III.

pasirinkdavo!būt,Kelias, kuriuo, turkontrrevoliucinių gaujų pu
sėje, kitos liko ištikimos niekad nevažiuodavo auto- 
Veng .Įjos Liaudies Respub- mašinos, buvo labai 
likai. ■ I kus.

Atskirti jas vienas nuo 
kitų,tegalima buvo iš to, 
kad prisidėjusių -prie suki
lėlių dalinių kareiviai pa
keitė Vengrijos Liaudies 
Respublikos skiriamuosius 
ženklus trispalviais kaspi
nais. Be abiejų kovojančių 
pusių karinių sargybų, pra- 

automobiliu 
stabdydavo ir ginkluotieji 
sukilėlių būriai, neretai jė
ga atimdami iš pravažiūb- 
jančių ir susisiekimo prie
mones, ir kitus daiktus, ku
rie jiems patikdavo.

Maždaug per 30 kilomet
rų nuo Budapešto,/prie Pi- 
liščiavos miestelio, ant 
plento stovėjo vengrų armi
jos tankai, kurie užkirtę 
bet kokį privažiavimą į sos
tinę. 'Budapešto- priemies
čių gatvėse vyko įnirtingi 
mūšiai, ir todėl armija at
kirto. kelią į Biidapestą. 
Tuomet mes nutarėm pa
sukti į pietus ir pamėginti 
patekti į Vengrijos sostinę 
per Budos kalvas. Lauko ir 
miško keliais, važiuodami 
per gausius vynuogynus, 
kur dėl nepaprastų įvykių 
dar nebuvo nuimtas šių me
tų derlius, mes, artėdami 
prie Budapešto, sutikdavo
me daugybę miesto gyven.;

sustabdydavo ir tojų, apleidusių sostinę, ku- 
apžiūrėdavo rioje siautėjo konrrevoliu- 

buvo cijos teroras.

Čekoslovakijos žurnalis
tas Otakaras Svečina lap
kričio men. pradžioje buvęs 
Vengrijoje, parašė eilę 
straipsnių apie kontrrevo
liucionierių veiksmus toje 
šalyje. Žemiau telpa vienas 
jo straipsnių, paimtas iš 

’ dienraščio “Rude pravo”.
— Red.

Likvidavus Vengrijoje 
kontrrevoliuci j ą, pasibaigė

< begalinės kančios vengrų važiuojančius
IX Y Y z3 1 1^YYV*X<Y "1 1 S\t/4.hdvflMVO” liaudies, kurią per 11 dienų 

> baisiai terorizavo reakci
nės nusikaltėlių gaujos. | 
Šias labai sunkias Vengri- 

. jai dienas aš drauge su ki
tais Čekoslovakijos žurna
listais pergyvenau būda
mas tai Budapešte, tai kit. 
Vengrijos miestuose ir kai
muose. Mes pravažiavome 
daugiau kaip 2,000 kilomet
rų iv daugelyje vietų matė
me įnirtingą pažangios 
vengrų liaudies kovą su te
roristinėmis fašistinėmis 
gaujomis.

Mes išvykome į Budapeš
tą, kai tik prasidėjo nera
mumai. Kelyje mus keletą 
kartų stabdė patruliai. Pir- 

omis dienomis padėtis 
buvo toli gražu neaiški. 
^Dauguma gyventojų neži
nojo, kurią pusę remti. To
kia pat maišatis viešpata- 

, ir vengw armijoje. Dauge- 
' lis karinių sargybų, kurios 

mus 
k f u o p š čiai 
mūsų automobilį

3 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad., Gruodžio (Dec.) 5, 1956

sun-
Labai lėtai mes artė

jome į Savo kelionės tikslą. 
Pagaliau atvykome į Buda- 
kęso kaimelį, esantį apie 10 
kilometrų nuo Budapešto. 
Kaimo aikštėje susirinko 
didelė vietos gyventojų mi
nia, bet tai mūsų nenuste
bino. Beveik visuose Ven
grijos miestuose ir kaimuo 
se, pro. kuriuos mes prava
žiuodavome, galima buvo 
stebėti tokį pat vaizdą. Čia 
gi mūsų dėmesį' atkreipė 
įsikarščiavę žmonės, kurie 
zujo tarp vietinių gyvento- 
'jų, bet patys aiškiai nepri
klausė jų aplinkai. Į vieną 
hamą, esantį kaimo vidury
je, nuolat įeidavo kažkokie 
žmonės, kiti is jo išeidavo. 
Ir mes negalėjome aplenkti 
šio. naįio, kuriame, — tai 
mes nustatėme gerokai nu
stebdami ir, misivildami,-— 
buvo “įsitaisęs šio rajono 
kontrrevoliucinės vadovy
bės štabas.

Šie įtartini asmenys, ku
rie visą laiką zujo, buvo ry-. 
šininkai. Jie pranešdavo, 
apie karinę padėtį Buda
pešto teritorijoje ir jo ar
timiausiose apylinkėse.

Mes kalbėjomės su vienu 
iš kontrrevoliucinių vado
vų apie tikruosius politi
nius sukilimo tikslus, apie 
kuriuos vengrų ’ tauta tuo 
metu neturėjo ' mažiausio 
supratimo. Pirmas kontr
revoliucionierių reikalavi-, 
mas buvo likviduoti Ven-

Budapešto gatvėmis suriš
tus vengrų patriotus, spar
dė juos, tampė tol, kol šios 
beginkles teroro aukos mir
davo baisiose kančiose.

Kontrrevoliucinių teroris
tų siautėjimas vis stiprėjo. 
Imre Nadžio vyiausybė bu
vo bejėgė su juo kovoti.

tėjo, užimdavo geriausius 
butus, prievartavo ir žudė.

Kontrrevoliucijos vadovai 
savo šovinistiniuose ir anti
tarybiniuose pasisakymuo
se stengėsi melagingais, 
nuo pradžios iki galo išgal
votais pranešimais sukelti 
liaudyje neapykantą Tary- ii 

Priešingai, jie nuolat pasi- bų Sąjungai, o ypač esančių1

HELP WANTED—MALE

ENGINEERS

i

. SCIENTISTS
Many High-Level Positions 
Created by Expansion at

JET ENGINE DEPARTMENT
. .. of

GENERAL ELECTRIC CO.
■ ’ I • ’’

Opportunities with General Electric in Cincinnati are of the genuine, 
ground floor variety. Groups are forming ripw to develop very ad
vanced jet engines for both commercial aha. military use, based on 
concepts never be’fore applied in conventional turbines;
. . . developing new applications for the supersonic J-79 (power
ing the USA’s Starfighter).
. . . designing the CJ-805 for use in the world’s fastest commer
cial medium range; transports.
. . . X-2()7, an advanced high mach engine. r t
. . . X-211, nuclear engine poorer application.
Look over these requirements, and if they reflect your background 
abilities, why not join us now and be part of a program in advanced 
jet engine development which will go into full operation January, 
1957.

ALSO OPENINGS FOR SPECIALISTS 
WITH 3-6 YEARS EXPERIENCE AS 

DESIGN ENGINEERS
to join this fast-moving res earch-m i n de d operation. Write now for 
immediate consideration.

. Competitive salpri.es, in line , with the1 responsible nature of. the po
sitions. Country’s most up-to-date and extensive flight propulsion 
facilities available.-

• t

> . •. • • t

Write in confidence to:
. '• MR. joe mcgovern 

PROFESSION AV PLACEMENT
BLOG. SOOt.DEPT. 1-A

■■ JET ENGINE DEPT.
GENERAL. ELECTRIC CO.

7,' Cincinnati, Ohio• .
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Sausio 277
Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
1104)6 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI J i 
’’ Prašome išanl^td įsigyti banketo bilietą, nes j- 
;■ rengėjaūis svarbu išanksto žinoti kiek bus pub- jį 
• • likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais. !: Į I . 7' I •
II > i •

t

salpri.es


r

Cleveland, Ohio Boston, Mass SS3E9BM

25 pakviesti verstinai 
išpažinčiai

10 pakviesta iš Clevelando, 
Įskaitant ir biologijos profeso
rių Ilyman Lumer, iš Youngs
town 10 ir iš Penney] van i jos 5, 
įskaitant Steve Nelsoną. Ap
klausinėjimas prasidėjo lap
kričio 26 d. Youngstowne.

Per nekurį laiką makartiz- 
mas buvo aptilęs ir 'pažangia
jam judėjimui už taiką, de
mokratiją ir gresnį pragyve
nimą jau buvo lengviau atsi
kvėpti. Bet tas ramumas ne
ilgai tęsėsi. Daugybė moksli-

kai laimėjo algų pakėlimą 2-ų 
metų kontrakte: pirmais me
tais gaus pakelti po $4.50 į 
savaitę, kitais metais bus dar 
pridėta po $3.50 į savaitę, 
gaus ir kitų pagerinimų.

Rep.

Montreal, Canada
Chemijos darbininkai laimėjo 

algų pakėlimą

Dvi chemijos įmonės — vie
na, Siborex kompanija, Del- 
son miestelyj, kuri samdo

NewYorto^gi^ZInloi
Visi visos esate širdiiigai 
kviečiami j LDS vakarienę
Mūsų LDS 13 ir 46 kuopų 

vakarienė jau visai 
grųod-

ninku, dvasiškių, profesionalų aP,e darbininkų, ir St. Re- 
ir kitų atsižymęjusių žmonių, 
kaip Eleanora Roosevltienė ir 
panašių', ] 
lavimus į 
Walter - McCarran įstatymai 
būtų panaikinti ar nors pa
taisyti. Tokie laikraščiai, kaip

gis Paper kompanija, St.
Johns mieste, kuri samdo apie

pradėjo siųsti reika- 85 darbininkus — pasirašė su 
Washingtona, kad uniJa dviejų metų kontraktą.

Į Pirmosios kompanijos darbi
ninkams pakeliamos algos po 
6 centus valandai šiais metais 

St. Louis Post-Dispatch, Bos- *’r P° centus ateinančiais me
lon Chronicle, New ' 1.......................... *.....

Times ir kiti pasisakė prieš 
kongresinį komitetą, veikiantį 
prieš neamerikinius veiksmus.

Tada Ne-amerikinės veiklos 
komitetas ir pradėjo vykdyti 
lyg ablavą ant progresyvių 
žmonių Ohio, Illinois, Wash
ington ir kitose valstijose, ver
čiant prisipažinti, kad jie yra 
komunistai. Dėl to esą rei
kalingi McCarran ir Smith 
įstatymai “šalies saugumo 

, dėlei.”
Negalima praleisti nepažy

mėjus ir tų negerovių, užde
damų ant žmonių, kuriems 
reikia išlikti iš darbų. Jie 
būna apšmeižiami, gali netek
ti darbų ir būti įtraukti į juod
raštį, kaip kad padaryta su 
daugybe žmonių praeityje. 
Tiems žmonėms yta reikalin
gas apsigynimas. Ohio Teisių 
Biliaus Gynimo komitetas pa
siuntė į Youngstowna 2 ge
rus advokatus, kuriems rei
kės užmokėti po $500, apgy
nimui 10-ies Clevelando žmo
gių. Apgynimui Youngstow- 
no žmonių 
tik advokatų

- $2,000. O tą 
kės sumokėti

York|ta’s» ’r bl1s apmokamos trys 
dienos išlikus iš darbo artimos 
giminės mirties atsitikime. 
Antros kompanijos darbinin
kai gauna iš karto pakėlimą 
algos 10 centų valandai.

Darbininkus atstovauja The 
International Chemical Work
ers (CIC) unija.

Sezoninės šventės vėl bus 
sausos

Kvebeko provincijos val
džia pranešė, kad čia ir šiais 
metais vėl turės būti “sausai” 
praleistos sezoninės šventes. 
Tiesa, pranešimas sako, kad 
bus leista restoranams parda
vinėti alų ir vyną prie valgio 
Kalėdų, Naujų Metų i)’ Trijų 
Karalių dienomis, nuo 1 vai. 
popiet iki 9 vai. vakare. Ta
čiau visos laisniuotos užeigos 
turės sulaikyti alkoholio par
davinėjimą 9 vai. vakare kū
čių naktį, 10 vai. Naujų Me
tų vakare ir 11 vai. šeštadie
nį, prieš Tris Karalius vakare.

Su kitomis šventėmis nėra 
jau tokia problema, bet Nau
jų Metų sutikimas, kuomet vi
sos viešos užeigos (įskaitant 
ir sales) turi taip anksji už
sidaryti, tai čia, Montreale ir 
visoj Kvebeko provincijoj, tu- 

Petras Nemura vėl ligoninėje į ri būti mizerniausias, nebent 
. I žmonės privatiškai, stubose 

suėję, su kaimynais pasilinks
mina Naujus Metus sutikdami.

Sako,. Verdunas turtingas

atsieis nemažai; 
lėšos bus- apie 

pinigų sumą rel- 
darbo žmonėms.

Jaunas žmogžudys Kenneth j 
R. Chapin, 20 motų, išsisuko 
nuo elektros kėdės. Lapkričio 
29 d. Massachusetts Execut
ive Council pagaliau nubalsa
vo 6 balsais prieš 3 už guber
natoriaus Ilerterso rekomen
daciją susimylėti ir pakeisti 

.mirties bausmę amžinu kalė
jimu. Tai buvo antra's per-
balsavimas. Praeitą pavasarį • metinė 
tas pats Council atmetė gu-;čia: įvyks šį šeštadienį, gruod- 
bernatoriaus rekomendaciją 6lžio 8 d. Prasidės lygiai 7 vai. 
balsais prieš 3. šįkart trys vak. Galite nevalgyti nei pus- 
counsilleriai pakeitė savo nuo-! ryčių,'nei pietų, užteks tos 
mones.
Chąpin, iš Springfield, Mass., 

1954 m. buvo teismo pasmerk
tas mirtimi užmokėti už žiau- ties, 
rų nužudymą 4 metų vaiku-! Jei dar galite suspėti, įžan- 
čio Goldberg ir 14 metų jo! gos tikietą prašome įsigyti iš

I prižiūrėtojos Lynn Ann Smith, i 
Jis atėjo į Goldbergų namus1 
iš kaimynystės pasimeilinti 
su jauna mergaite ir peiliu 
subadė ją (Lynną) 38 sykius, 
o vaikutį — 23. sykius. Laiko < 
Lynnos laidotuvių dar buvo i 
jos grabnešiu.

Chapinas būtų buvęs nu-' 
marintas šio gruodžio mėnesio 
pradžioje, bet kad jo tėvai 
vra pasiturinti, tai surado ga- i. .. . . .. . >.. , v. ■ , , kasdien ryta ir popieti susi-limybes, per ankstus advoka-! . , ; .. 1 . P ‘, i •! j. • | daro geležinkeliu stotyse, ypatus, laiko nutęsimą ir padare ,. . . ■ . : J1

l. . J tingai Grand Central,Chapiną nepilnaprotj, nepai
sant to, kad jis aukštąją mo
kyklą lankydamas buvo gerai 
pasižymėjęs moksle.

Kaip dabar gali jaustis tie 
tėvai, kurių vaikai taip žiau
riai buvo nužudyti, ir abelnai 
visuomene? žmogžudystė bu-J 
vo atlikta su šaltu prisirengi-j 
mu. Detektyvai jį susekė tik 
su siūlo galiuku, likusiu prie 
nužudytųjų, k u o m c t ėjo į 
kiekvienus namus, ieškodami 
to siūlo materijos. Mat, Cha
pinas nešėsi iš savo namų pei
lį apvyniojęs naminiu skudu
ru, nuo kurio siūlo šmotukas 
ir liko pas nužudytuosius. Tai 

i ir buvo žmogžudystės pėdsa- 
į'kas.

Bagotiems visada mažesne 
bausmė. D. J.

; vienos vakarienės visai dienai 
Mes tai garantuojame. Maisto 
bus, įvairaus įvairiausio iki so-

pavaišinti ir visi tie, kurie atė
ję Į vakarienę 
įžangą. Vietos 
teks visiems.

O kaip brangi
Ogi tiktai $2.50!

Kur toji mūsų 
karienė įvyks?

“Per 80 dienų aplink 
pasaulį” yra puikus 
ir fantastinis filmas

anksto. Bet būsite maloniai 
priimti ir taip pat smarkiai

užsimokėsite 
ir maisto už-

Įžanga ?

šaunioji va- 
Ogi Kultūri

niame Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Vieta visiems skanių vakarie
nių lankytojams jau seniai ge
rai žinoma. 1

paremtas 
klasiku 

Michael 
ši filmą.

Rengėjai

Miestas svarsto, kaip galima 
išvengti didelį susispaudimą

Miesto valdyba ii1 transpor- giau stočių. Bet tai imtų daug 
laiko. Miesto transporto eks-įekspertai vėl pradėjo svars-to

'. lyti, kaip galima būtų išveng- pertai dabar turi naują-min.tį: 
suspaudimo, kuris!jie nori, kad susispaudimo va- 

’ J' ‘ ’ landos, taip vadinamos “rush 
hours,” būtų padalintos. Jie 
nori įtikinti dalį New Yorko 
biznio įstaigų, kad jos atsida-^ 
rytų valanda anksčiau ir už
sidarytų tarp 8 ir 9 ryto ir 
5 ir 6 vakaro, kaip dabar, o Į 
kita pusė keleivių pradėtų at
vykti 7, o išvykti 4 vakaro. 
Reiškia, tie žmonės dirbtų ne 
nuo 9, o nuo 8 ryto.

Bet plano kelyje stoja dau
gybė sunkenybių. Kas nutars, 
kurie bizniai, kurios raštinės, 
kurios krautuves atsidarys 8, 
o ne 9? Kaip tas patiks 
tiems, kurie turės pradėti 
dirbti 8, kas reiškia, jeigu jie 
gyvena priemiesčiuose,

ir po
žeminių traukinių (subvių) 
stotyse,

Apie 275,000 žmonių kas 
rytą atvyksta iš priemiesčių į 
Grand Central ir apie penktą 
valandą pradeda išvykti. Su
sigrūdimas didžiausias, žmo
nės lipa viens kitam ant kul
nu, stumdinėjasi, nervinasi.

Subvių stotyse' dar blogiau. 
Apie du milijonai nowyorkie
čių kasdien naudoja subvių 
traukinius. Tarp 8 ir 9 valan
dos ryto ir tarp 5 ir 6 vakaro 
subvių stotys yra, išsireiškė
vienas miesto valdybos narys, j turi keltis bent 6?
“beprotnamiai.” • ■ Kol. kas planas, kaip
\ Kaip to išvengti? Galima j lyti, lieka planu. Arbus 
[būtų paleisti daugiau trauki- dyta jį. įgyvendinti, dar 
nių, galima būtų statyti dau-'anksti pasakyti.

Draugui Nemurai prisiėjo 
grįžti Į tą pačią ligoninę, ku
rioje jo daktaras gydo savo li
gonius, ir ten laukia, iki jo 
daktaras prirengs jį prie ant
ros operacijos. Teko atlankyti 
Petrą. Radau jį atrodantį pil
nai geroje sveikatoje, tik ne- bedamas 'Verdun Rotary klu- 
gali pasistoti ant dešinės ko- lx> mitinge, 
jos, po būsimos operacijos pri-j Ve 
sieis jam pabūti apie 3 savai-. 
tęs ligoninėje.

Besikalbant su Petru apie 
bėgančius mūsų draugijinius 
reikalus, priminiau jam, kad 
mūsų draugai ir draugės ne
pasitikėjo, jog pajėgsime su
rengti LMS suvažiavimą Cle- 
velande ir todėl nebetekome 
progos pasigėrėti Amerikos turbūt seniausias
lietuvių sukurtu menu. Drau- Amerikoj kelias,
gas 
ko: 
tokioje padėtyje, aš 
stojęs prie tokio darbo su vi
som pajėgom, kad būtume tu
rėję progos pasigėrėti savo 
darbu.’’

Visi privalome palinkėti 
draugui Nemurai greito ir pil
no pasveikimo.

Gazette vyriausias redakto
rius, E. A, Collard, čia kal-

kad
i sto

Policija dar vis ieško 
teatrų "bombarduotojo’

Praeitą sekmadieni naminio 
darbo bomba sprogo didžiame 
Brooklyno Paramount teatre. 
Teatre tuo metu radosi 1,500 
žmonių, kurie stebėjo filmą 
“Karas ir .Taika.’’ šeši as
menys tapo lengvai sužeisti, 
o publikoje buvo kilusi pa-

, pažymėjo, 
Verdunas yra turtingas 
rija. Jis sakė, kad pirmas 

j baltas žmogus čia uždėjęs ko
ją ant žemės. Ten, kur da- 

1 bar yra Verdunas, atsistojo 
į Jacques Cartier, 1535 m., ku- 
' rį tik paskiau indijonai nu- 
• vedę ant Mount Royal kalno.
O kur dabar eina LąSalle bul- 

1 varas, tai ten buvo pirmas ir 
šiaurinėj 

Taipgi, jis 
Nemura susijaudinęs sa-^sakė, ant kampo LaSalle Blvd. 
Gaila, kad aš dabar esu , ir Church Ave., savu laiku bu- 

būčiau vusi dvikovos aikštė, kur 'daug 
1 dvikovų yra kautasi.
■ Atvažiavo svečiuotis

.Jono ir Sofijos Juškevičių 
duktė Sofija, kuri po vedybų 
su vyru išvažiavo visiškam ap- 

. si gyvenimu i į Kaliforniją, da- 
į bar su visa savo šeima atva- 

Jurgis Palton dar ligoninėje žiavo į Montrealą pasisvečiuo- 
_ .. ... , iti. Kadangi jos ir jos vyro

' ’ ° l^oninej^. gautos ligos įgvaj £ja gyvena, todėl, rodos,
jau buvo gražiai bepasveiks- , 
tąs ir manė neužilgo grįžti į ■ jį; pa"b„v0^ l. 
namus, bet koja, kurios kau-1 
las buv^ skilęs ir sutaisytas, 
dabar pradėjo skaudėti. Dak
tarai tuomi susirūpinę, rengia
si imti X-ray nuotraukas, kad 
patirti, ar kaulas yra tvarkiai 
sudėstytas, ar nereikės jį iš- 
naujo pertvarkyti. Aišku, toks 
pertvarkymas sudarytų daug 
skausmo ir nekurį laiką dar 

' reikėtų pagulėti ligoninėje.
Geriausios ištvermės draugui 
Palton!

Laikraštininkai grįžo prie 
darbų

Trijų. Clevelando dienraš
čių, Plain Dealer, Press ir 
News, apie 3,000 darbininkų 
išstreikavę 26 dienas susitaikė 
ir lapkričio 27 visi laikraščiai gus. ! 
pradėjo išeidinėti. Darbinin- uos emigracijos lietuviai.

jie mano apie mėnesį laiko 
. prisiminti ir 

pažiūrėti, kaip žiema atrodo.
Pagerbti Tamkevičiai

Giminių ir artimų draugų 
iniciatyva, lapkričio 24 d. 
gražiai buvo pagerbti Anta
nas ir Marytė Tamkevičiaį, 
juodviejų 35-erių metų vedy
binės sukakties proga.

Serga
Vera Verbylienė sunkiai su

sirgusi. Gydytojo priežiūroje 
gydosi namie.

Mirė
Lapkričio 24 d. mirė Ga

brielius Jackūnas, sulaukęs 64 
m.- amžiaus. O lapkričio 26 
d. mirė Prana^Siaurusevičius, 
irgi jau senyvo amžiaus žmo-

Abu velionys buvo se-

Toronto, Canada
Toronto, Kan.
Toronto menininkai 
šiemet labai aktyvūs

Šio miesto senųjų lietuvių 
meniniiikai šiemet labai akty
vūs. Jie anksti pradėjo darbą 
ir labai gražiai vysto.

Pirmiausia tenka pasakyti 
keletą žodžių apie chorą, šie
met jis didesnis negu pernai' nj]{a 
buvo, ir labai gražiai mokina- Policija zmano, kad bombą 
si. feko^ girdėti per keletą pa- pa(]£j0 įas pats asmuo, kuris 

J Liaudies ■ pe}. pas]<utinius heleris metus 
kuris ivykspaj]{S nuo ]aį]<0 padeda bombą 

3 j.aU|New Yorko kino-teatruose. 
tai pirmas kartas, kad 

•'nuo bombos tiek asmenų n.u- 
Paprastai tas asmuo 

informuoja per telefoną tea
trą, kad bombą padėjo. Ap- 

' valomi teatrai nuo publikos ir 
, kurią 

kartais ne. 
įspėjimo ne-

Policija zmano, kad bombą

mokų. Atrodo, kad
Balso parengime, 1
gruodžio 8 d., jis galės .
pasirodyti Toronto ir apylin-:^e^ 
kės lietuviams. I

Reikia dar pastebėti, kad į i,pnz;q 
šiemet įsitraukė eilė 
choristų ir chorisčių, 

malonu matyti keletą

chorą 
n.au j ų 
Ypač
jaunų dainininkų, kaip Emily , pOiįcjja ieško bombos, 
Sasnauskaitė, Leonor Svirply-;
tė, Florence Gorman. Ypač 
labai daug gyvumo chorui pri
duoda Leonora. Ji taipgi iš
rinkta choro pirmininke.

Dramos mėgėjai neatsilieka 
nuo choristų. Draugo J. Šinkū
no vadovybėj, jie mokinasi la
bai jaudinančią dramą “Mūsų 
gyvenimo žaizdos”. Tai mums 
gerai žinomo rašytojo 
žaros 
tuose iš New Yorko miesto lie
tuvių 4 gyvenimo prohibicijos 
laikais. Labai gražus ir jaudi-; 
nantis veikalas, verta kiekvie-; 
nam pamatyti.

Jį vaidins J, 
Laurusevičienė, 
Sasnauskas, P. 
Svirplytė, T. Mingilienė, E.. 
Račienė, J. Valaitis ir Ch.i 
Morkūnas. i

Veikalas vaizduoja, kaip 
varomas “biznis” spikyzėse | 
uždraudus svaigalus. Vienoj išsiaiškina, kad jis yra j oš tė- 
tokioj spikyzėj apsigyvena se- vas, o ji jo duktė, 
nelis. Jis buvo vedęs ir turėjo 
dukterį, 
nūs su ja 
nežinojo.

kad turima

Mirė
Po sunkios vidurių operaci

jos, žarnų vėžio, lapkričio 29 
d. mirė žinomas dainininkas 
Stasys Kažemčkas, išgyvenęs 
64 -metus.

Gruodžio 3 d. jo kūnas iš
vežtas į Gilbertville, Mass., 
kur palaidoti jo brolis ir se
suo.

Kadangi velionis Stasys tu
rėjo neblogą balsą ir mėgo 
dainą, tai dalyvavo lietuvių 
choruose ir šiaip pramogose 

/padainuodavo solo, duetuose 
ir kvartetuose.

Velionis buvo gimęs zana- 
krašte, Stumbriškių kai- 

Į šį kraštą atvyko, rodosi 
metais. P. >

Rivoli kino-teatras Manhat- 
tane dar vis rodo filmą “Per 
80 dienų aplink pasaulį.” 

Tai filmas, kuris 
Jules Verne garsiu 
tuo z pačiu vardu. 
Todd, kuris dirigavo
nepasitenkmo paties Julės 
Verne vaizduote, bot pridėjo 
nemažai ir savo. Filmas pil
nas fantastinės pasakėčios, ju
moro ii’ lengvos satyros atmos
feros/

Vyriausią charakterį Fpgg, 
britų aristokratą, kuris eina 
lažybų, kad jis gali per 80 
dienų apkeliauti pasaulį, tuo 
tarpu, kai normališkai tuo lai
ku, 19-ame šimtmetyje, ėmė 
apie keturis mėnesius arba 
daugiau, vaidina David Niven. 
Jo tarno Pasportbus rolę vai
dina garsus Meksikos komikas 
Cantiflas, kuris daugelio yra 
lyginamas su Chaplinu.

Roles tame pačiame filme 
turi apie 40 kitų garsių fil
mų aktorių, tarp jų Marlene 
Dietrich, Frank Sinatra, Peter 
Lore, Victor McLaughlan, 
Andy Brown ir kiti. Kiek
vienas jų pasirodo trumpai 
tai vienur, tai kitur visuose 
pasaulio kampuose, km- Fogg 
keliauja. Tas netikėtas žino
mų aktorių užtikimas mažose 
rolėse prisideda prie filmo 
juokingumo.

Filmas fotografuotas natū- 
ralėse spalvose ir plačiame 

kad ' pusiau apvaliame ekrane, kas 
sudaro pusiau-cineramos įspū
dį, nors kiek švelnesnį.

, Nors filmas tęsiasi per 
valandas, jis nenuobodus. 
10 minučių pertrauka.

“Aplink pasaulį per 
dienų” yra filmas, kurį gali
ma rekomenduoti ir vaikams 
ir suaugusiems.

vykų 
me.
1913

21

“Smarki” auto vairuotoja 
pateko bėdon

Miss Vista Thomson, 
metų, gyvenanti 766 Halsey
St., Brooklyne, pateko bėdon: 
prieš ją iškelti penki kaltini
mai. Ji, mat, savo mašina par
mušė žmogų ir nulaužė jam 
abi kojas ir paskui bandė pa
bėgti. Tapo sugauta ir dabar 
turės skaudžiai nukentėti.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga pirmos klasės 
tvarkytoja ir virėja, vienai motcJ^Y 
kei. Turį būti gerai rekomenduo
ta. Guolis vietoje. Skambinkite
pirm pietų (12 vai.) RE. 7-3956.

(235-241)

,<

ma- 
ban- 
per-

tris
Yra

80

K. 
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lyne,

t 
gy-

So. Brooklyn, N. Y
MŪSŲ LIGONIAI
Milinkevičius, kuris
6925—4th Avė., Brook- 
lapkričio 15 d. buvo pa

sidavęs ligoninėn, operacijai. 
Už keleto dienų po operaci
jos sveikata gražiai taisėsi ir 
ligonis grįžo namo. Už trijų 
dienų po sugrįžimo į namus 
sveikata vėl smarkiai pablo
gėjo, ir ligonis tapo nuvežtas 
ligoninėn, kur ir po šiai dienai 
randasi.

Dabar sveikata vėl pamaži 
taisosi, ir manoma, kad neuž
ilgo galės grįžti į imamus. Ran
dasi Bay Ridge ligoninėj, 
Ovington Ave., arti 4th Ave., 
Brooklyne.

Marijona Kulikienė, kurią 
įsisenėjęs artritas kankina jau 
ilgas laikas, neina geryn. Pra
eitą. savaitę sveikata tiek pa
blogėjo, kad lapkričio 28 d. 
reikėjo šaukti ambulansą, kad 
nuvežtų įigoninėiL Ligoninėj 
bus daromi tyrinėjimai ir gal 
bus surasta būdais kad ligonei 
skausmus sumažinti.

Kuliekienė randasi Maimo-

kartais suranda, 
Bet šiuo kartu 
buvo.

Policija mano, 
reikalo su protiniu pamišėliu.
Geriausieji detektyvai jau 
ilgai darbuojasi, kad susekti 
nusikaltėlį. Yra visokių teo-C 
rijų. Yrą teorija, kad nusi- ” — ...

. i kaltelis viėn'aš asmuo, taipgi nides ligoninėj, 4802 — 10th 
M?"jyra teorija, kad tai grupė. Po- į.Avė 

veikalas keturiuose • 1 icija seka visus įtariamai at
rodančius asmenis, kurie eina

. į teatrus. Bet kol kas nusi
kaltėlio visjnerado.

vai ūnas, 
J. Mileris, 
Mockaitis,

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausios rūšies kiaulienos ir 
dešrų.

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeniškai.

1927 Washington Ave.
Tremont 8-8193—Bronx 57, N.Y.

(230-236)

Brooklyne.. ' ’Lankymo 
valandos1 kasdien nuo 2 iki 
3 popiet ir nuo 7 iki 8 vakare.

Abu ligoniai yra progresy
vių organizacijų nariai, Lais
vės skaitytojai ir nuoširdūs vi
so progresyvio, veikimo rėmė
jai.

X

Abiem ligoniam linkiu nu
galėti ligą ir greitai pasveikti.

t Koresp.

B.

f Visiems mūsų Lietuviškielms ' 
į: Draugams ir Depozitoriains Mes į i 

' £ Linkime Linksrhų Kalėdų ir Lai-^ . 
i t mingų Naujų Metų. Taupykite j 

« savo pinigus gerame, pasitiki- į 
r mame banke. Mes apdraudžia- ii • 

! £ me jūsų taupinius iki $10,000. į:

Per visą veikalą vyksta įdo- 
bet žmonai pasišali-1 mūs įvykiai, bet pabaigoje tįe- 

jis nieko apie jas siog žmogų sušaldo. Tuos jau- 
Jis tik laukė, kadsmus galima pilnai pergyventi

kada nors kur susitiks su dūk- tik žiūrint veikalo, 
rele. Bet gyvenimas taip susi
klosto, kad jo duktė apsiveda 
su tos spikyzės savininko sū
num, ir tuoj po vestuvių tėvas 
ir duktė netikėtai susitinka ir

Veikalas bus perstatytas 
sekmadienį, gruodžio 16 d., 2 
valandą po piet, Lietuvių sa
lėj, 160 Cleremont. Ruoškitės 
būtinai pamatyti. ■ Sufleris

HAMILTON FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
OF BROOKLYN, N. Y. 

413—86th St. (Įsteigta 1839) 
BE. 8-0300

i . (235-244)* '

Norčtų 5,000 daugiau 
policistų

Policijos 
Kennedy 
dovana, 
įvertintu 
gavimas
naujų policistų!

k o misijonierius 
sako, kad vienintelė 
kurią jis labiausia 
Kalėdų proga, būtų 

penkių tūkstančių

Mil-

Tavo žandai — didelis 
skausmų šaltinis

Taip mano ir sako Dr. 
ier, profesorius iš New ^Yorko
universiteto. Jis sako, kad ke
turi žmonės iš kiekvienų penr 
kių turi bėdos su savo žan
dais. Jie nežino, kad kaktos, 
galvos, ausų, akių ir kitokių 
“galų” skaudėjimas dažniau
sia paeina nuo apžalotų žan
dų !
%

PARDAVIMAI
PARDUODU NAMUS FLORIDOJE 
Dėl nesveikatos parduodu du namus 
lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
1.5 akro sodo su dailiom palmėm, 
namas 6 kambarių, maudynė, skie
pas, 2 porčiai. Garažas, virš jo 4 
kamb. ir maudyklė. Kitas namas 2 
šeiny], po 3 kambarius, maudynės, 
po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų 
duoda $250 per menes). -Kreipkitės:.

P. Kraucs
8050 N. W. 13th Ct. 
Miami, Fla.

(232-236)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

NAMŲ DARBININKE, gražioj sek
cijoj, Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis darr 
bas su geru užmokesčiu. Aktoriau/ 
namuose. Šaukite WH. 5-6597 (•)- 
ti darbininkai gyvena vietoje), šau
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mus pinigai negrąžinami). , 

(231-237)

MALE and FEMALE

Pora.
prastas virimas,
vatiški
apylinkė Greenwich,
tinis darbas, puikios 
šaukite New Yorke-

(235-241)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, 
puikūs nauji namai White Plains, 
N. Y. Gydytojo namai. Turinti tarp 
25 ir 35 m. amžiaus. Nuolatinis 
darbas, graži kaimynystė. White 
Plans 9-6905.

Abelnas namų darbas, pa- 
vairavimas. Pri- 

rūmai. Puiki 
Conn. Nuola- 
darbo sąlygos.
RE. 7-6743.

(234-240)

gyvenimui

HELP WANTED MALE

Mašinistai. Gera alga Lathe dar
bininkams. Dieniniai ar naktiniai 
šiftai. Auganti kompanija, išdirba 
ultrasonic dalykus. Reikalinga 5, m. 
patyrimo, šaukite Mr. Kaplan, 'ST. 
4-6602 pirm 6 vai. vak. CAVITRON 
EQUIPMENT CORP., 42-26 28th 
St., L. I. C. (230-236)

BUSINESS OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE. Busy Comer. 
Location, ideal sandwich shop — 
low overhead, reasonable rent, good 
lease. Ideal for partners, couples, 
or individuals. Private owner selling 
very reasonable. An opportunity you 
should not overlook. Convince your
self.
1251 Westchester Ave., Bronx, N.Y.

DA. 3-8826
(232-238)

Luncheonette. -Mažas, geroj vietoj, 
Queens, L. I. 5 dienų biznis. Parduo
da privat iškas savininkas, sutiksite 
su kaina po pamatymu. Renda $35 
į mėn. Ateikite persitikrinti.

i X*
HA. 9-8540.

(236-242)

MACHINERY & EQUIPMENT

Retėžiniai keltuvai, kranai. Ran
kiniai ir elektriniai. Visokių išdir- 
bysČių. Parendavojimui ir pardavi
mui. Patarnavimai.

ALLBORD EQUIPMENT CO.
839 Pennsylvania Ave., B’klyn t

NI. 9-5859 )
(230-236)1

! Cincinatti No. 3 — 24 hydromatic 
' Miller, $5,500 — Richmond Universal 
! Miller, complete $1,950 *— Becker 
J Vertical $650 — all equipment in 
> A-l—mechanical condition except- 
J ional buys, each and every one.
• I Convince yourself.
J IV. 5-2804.

i
Uniondale Long Island.

(232-238)

4 pull. Laitri (Liberty) Treči ad., Gruodžio (Dec.) 5, 1956

t
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