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KRISLAI
/Tiktai 1,500!

Tą patį darytų.
Pakvipę doleriai.

1 Studentų teisybė.
7 Daugiau nelauktų svečių.
I Rašo A. Bimba

Trečiadienį britų premjeras 
Edenas parlamente su negir
dėtu cinicizmu pasidžiaugė: 
Mūsų jėgos Egipte nukovė 
1,500 egiptiečių, o mes nete
kome tiktai 100 vjtų !

Tai pavyzdys visiško civili- 
z u o to žmogaus pasiutimo. 
Džiaugiasi, kad paskerdė pus
antro tūkstančio nieko nekal
tų užpultų žmonių!

O ką ponas Edenas pagal
votų, jeigu vieną gražią dieną 
Egiptas atsiųstų savo armiją Į 
Londoną ir paskerstų pusant
ro tūkstančio londoniečių!

Aną dieną New York 
mes šitaip išsireiškė:

Mums, amerikiečiams, 
paranku perdaug smerkti 
v i etų s už panaudojimą 
esančių ginkluotų dalinių su
triuškinimui sukilimo. Nes jei
gu, pavyzdžiui, Italijoje ko
munistai suruoštų sukilimą 
prieš dabartinę Italijos sant- 
tvarką, juk ten laikomi mūsų 
ginkluoti pulkai tuojau tokį 
sukilimą sutriuškintų! O mes., 
jiems tiktai paplotume!

O reikia žinoti, kad mes už
laikome militarines bazes ne 

Aįk Italijoje, bet beveik visose 
p balistinėse šalyse. Vadina

si, visur mūsų karinęs jėgos 
tuojau būtų panaudotos bile 
kokiam iš kairės sukilimui 
triuškinti.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ KARINES JĖGOS JAU VYKS EGIPTANy. i

S

Bulganinas ir Neliru jau 
sutiko dalvvaut Ženevos

pasitorimose, o Ike—ne ;
Šveicarijos valdžia praeitą namas informavo Šveicari- 
savaitę pasiūlė, kad Žene
voje būtų ant greitiijų su
šaukta Penkių Didžiųjų 
konferencija, kurioje daly
vautų Amerikos, Tarybų 
Sąjungos, Britanijos, Fran
cūzijos ir Indijos valdžios 
galvos.

Pirmąs atsiliepė Nehru, 
kuris pareiškė, kad jis pasi
rengęs bet kuriuo metu da
lyvauti tokioje konferenci
joje pasaulinės taikos gelbė
jimui. Praeitą savaitgalį at- 

ten sakymai atėjo ir iš Eisen-

ne 
So-

Mūsų nusistatymas, žinoma, 
aiškus: Mes stojame už likvi
davimą visų militarinių bazių 
ir ištraukimą visų karinių jė
gų iš svetimų šalių. Tai turėtų 
■padaryti visos didžiosios vals
tybės tuojau. Prie jų priklau
so ir Tarybų Sąjunga.

■Kitas dalykas: Mūsų 
džia ir mūsų Kongresas 
sustoti skyrę milžiniškas 
irias pinigų kurstymui ir
Šimui fašistinių sukilimų soci
alistiniuose kraštuose.

Kiekviena santvarka ginasi. 
Ginasi visur kapitalistinė san
tvarka. Ginasi visur ąocialisti- 
rnė santvarka. Ginasi visomis 
priemonėmis. Guatemala buvo 
vienas pavyzdys, Vengrija ki
tas.

val-
turi
su- 

ruo-

Kanadiškei Kardelio gazie- 
tai praneša iš Vakarų Vokie
tijos, kari ten ‘‘Bendruomenė
je” prasidėjusios aštriausios 
rietenos tarpe “Lietuvos va
duotojų”. Už ką ir kodėl? Ogi 
todėl, girdi, kad toje “Ben
druomenėje” “pakvipo šiek 
tiek dolerių.” Gražu, ar ne!

howerio bei Bulganino. Bet 
tie atsakymai buvo skir-

Bulganinas informavo 
Šveicarijos valdžią, kad jis 
pilnai pritaria naujos Žene
vos konferencijos sušauki
mui ir yra pasirengęs į to
kią konferenciją atvykti. 
Jis sakė, kad tokia konfe
rencija 
Jungtinių 
mų vietos

Kitoks 
iš Wash i

neturėtų užimti 
Tautų pasitari- 

, o veikti šalia jų. 
atsakymas atėjo 
ngtono. Baltasis

Budapeštas. — Čia atvy
ko 30 sukjvežimių ir ambu- 
lansų Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus gurguolė su 
mediciniška pagalba. Tas 
karavanas atvyko per So- 
proną iš Austrijos. Bet 
Vengrijos valdžia reikalau
ja, kad tolimesnieji karava
nai būtų 
goslaviją, 
pravesti 
spekciją, 
neįsigavo 
tai arba 
lai. Jugos 
ti vengrus inspektorius sa
vo teritorijom

siunčiami per Ju- 
kur galima būtų 
nuodugnesnę 'in- 
ar su ta pagalba 
fašistiniai agen- 
nesiunčiami gink
lavai sutiko įleis-

BONNA.—Teismas pra
dėjo spręsti Otto Johno by
lą. Johnas, Vakarų Vokie

Velijusios žinios
Iš viso pasaulio

jos valdžią, kad prezidentas 
Eisenhoweris neskaito to
kios konferencijos reikalin
ga. Eisenhoweris jaučiąs, 
kad užtenka pasitarimų 
Jungtinėse Tautose, o spę- 
cialės konferencijos Žene
voje dabar nereikia.

Kadangi tokia konferen
cija būtų vertinga tik vi
soms penkioms didžiosioms 
jėgoms dalyvaujant, tai Ei- 
senhowerio atsakymas ją 
kaip ir eliminuoja.
- I. .H .1 ■■ ■! V>........................   ■' ' —

Lenkijos vadai 
vyksta Maskvon 
dar šį mėnesį '

Varšuva. — PPR sekre
torius Gomulka, buvęs se
kretorius Ochabas ir prem
jeras Cyrankevičius dar šį 
mėnesį išvyks Maskvon. Jie 
ten praleis tik kokią dieną 
ar dvi, nes jaučia, kad 
prie dabartinės padėties 
negali ilgam laikui palikti 
savo krašto.

Lenkijos vadai buvo pla
navę tą kelionę padaryti 
dar praeitą mėnesį, bet ji 
buvo atidėta.

Tuo tarpu čia neoficialiai 
pranešama, kad Pekine 
Mao Tse-tungas pasišaukė 
Lenkijos ambasadorių ir jį • n 11 T T • • • 1 f

Jungtinės Tautos. — Pir
madienį atsidarė 11-oji re 
gulia rinė J u n g t i n i ų Ta u 1 ų 
sesija. Nepaprastos specia- 
lės sesijos, šauktos Artimų
jų Rytų ir Vengrijos klau
simais, tokiu būdu pasibai
gė. Dabar tuos pačius klau
simus spręs reguliariška 
sesija.

Sesijoje dalyvauja .76 
kraštai, įskaitant naujai 
priimtus, kaip tai Italiją,, 
Airiją, Vengriją, Rumuni
ją ir eilę Iki tų. šioje sesijoje 
bus svarstytas Maroko, Tu- 
nisijos ir Sudano priėmi
mas. Sesijos pirmininku iš
rinktas tailandietis Wanas. 
Tarybinei delegacijai, kuri 

iš 21 asmens, va- 
užsienio

susidaro
dovauja
ministras šepilovas.

Kairas. — Egipto prem
jeras Nasseris paskelbė,

ir
pa

ir

tai tuomet, kai ji pasižadės 
sudaryti savo bazę prie se
no Egipto - Izraelio rube- 
žiaus, tai yra, į rytus nuo 
Sinojaus, o ne prie Suezo 
kanalo. Suezo kanalas, sako 
Nasseris, yra ir liks Egipto 
ir ten jokių tarptautinių jė
gų nereikia.

Londonas. — Edenas 
Mollet jau irgi sutiko, 
našiai kaip Bulganinas
Nehru, dalyvauti konferen
cijoje Ženevoje. Tik Eisen
howeris dabar tokios kon- 
f erenci jos nepagei dau j a.

Jungtinės Tautos. — In
dijos delegatas Krišna Me- 
nonas patiekė rezoliuciją, 
kuri reikalauja pašalinti iš 
Jungtinių Tautų čianginę 

J ir perduoti tą 
vietą Liaudies Kinijai.

Manoma, kad šioje sesi

reikalą IJI delegaciją

kad Egiptas įsileis Jungti- oje vyks aštri kova Kinijos 
nią Tautą karinę jėgą tik- atstovybės klausimu.

Kadar ir Nagy 
tarėsi; krašte 
padėtis rainėj a

Budapeštas. — Vengrijos 
revoliucinės darbininkų ir 
valstiečių valdžios premje
ras Janos Kadaras tarėsi 
su buvusiu premjeru Na- 
gy’u. Tuojau po Nagy’o 
pašalinimo buvo pranešta,' 
kad jis suimtas,. bei dabar 
pasirodo, kad jis laisvas, 

informavo, kad Kinijos ko-j Kadaras tarėsi su Nagy’u, 
pritaria lenkų kaip bendromis jėgomis at-munistai 

nepriklausomam kursui. 
Mao sakęs, kad kinai komu
nistai pritaria Sovietų ka
rinei intervencijai Vengri
joje, nes ten reikėjo apgin
ti pačią socialistinės san
tvarkos esmę, bet lenkai 
eina tvirtai link socializmo, 
ir Sovietai neturi pamato 
rūpintis.

Jugoslavija ir 
Indija balsavo

Jungtinės Tautos.. — 
Praeitą savaitgalį Indijos 
delegatas Krishna Meno-

Kita lietuviška naujena iš 
tos pačios V. Vokietijos. Ten 
gyveną lietuviai studentai pa
siuntę kreipimąsi į Lietuvos 
studentus.

Man tas jų atsikreipimas 
įdomus tuomi, jog jame randu 

y pasakyta: “Lietuvos ateitis 
^ludi ne mūsų, gyvenančių va
lkatų pasaulyje, ar kitų ran- 
Hcose, bet jūsų, likusiųjų Tėvy

nėje ir besiekiančių aukštojo
mokslo.” %

Švenčiausia teisybė. Todėl 
visokio plauko “vaduotojai” 
turėtų nustoti kišti savo nosį 
į Lietuvos reikalus, nes jie 
tiktai trukdo Lietuvos žmo
nėms siekti geresnio, švieses-

Italijoje jau randas 6,000 
kareivių iš Skandinavijos, 
Kolumbi jos: atvyks daugiau 
Neapolis. — Prie šio Ita- ti Jungtinių Taufų joga su 

lijos miesto sudaryta bazė, laiku išvyktų.
kur formuojama Jungtinių Tuo tarpu ta jėga susi- 
Tautų karinė jėga, kuri daro iš Danijos, Noryegi- 
siunčiama Egiptan. Sako- jos ir Kolumbijos kareivių, 
ma, kad Nasserio valdžia Pakistaniečiai ir kelių kitų 
principiniai jau sutiko, kad šalių kariai- atvyks vėliau. 
Juntginių Tautų karinėje- Į tą tarptautinę jėgą neį- 
ga atvyktų Suezo kanalo eina Didžiųjų jėgų kariai, 
sritin, ‘bet‘tik tam tikro- Lenkai Jungtinėse Tautose 
mis sąlygomis. Egiptas rei- pasiūlė, kad būtų įjungti 
kalauja, kad tuoj po tos jė- Čekoslovakijos daliniai ’x': 
gos atvyktų tik po to, kai tas atmesta.
britai, francūzai ir izrae
liečiai pasitrauks iš Egipto 
teritorijos, taipgi, kad pa-

Tuo tarpu ta jėga susi-

Prie Neapolio tuos Da
nijos, Norvegijos ir Kolum
bijos kareivius atskraidino 
Amerikos orlaiviai, o iš čia 
į E g ip t ą juos skraidins 
Šveicarijos ir Italijos or
laiviai. Jie nusileis Kaire 
ir iš ten vyks Jink Suezo.

Susišaudymai tęsiasi
Iš Kairo pranešama, kad, 

n o r r, paliaubos vyrauja, 
laiks nuo laiko prie Port 

(Saido ir Ismailos vyksta 
[susišaudymai tarp egiptie
čių ir britų-francūzų. Egip- ' 
tiečiai sunaikino viena bri
tų tanką, kuris bandė per- 
riedėti paliaubų linijas.

Susirėmimu su izraelie
čiais nevyksta, nes egiptie
čiai ir izraeliečiai dabar tie
sioginiai nesusieina — tarp 
jų randhsi francūzai ir bri
tai.

Iš Tel-Avivo ateina žinia, 
kad Izraelio valdžia dabar 
imasi bent kiek skirtinges- ’ 
nio nuo britų ir fraųcūzų 
kurso. Premjeras Ben - Gu- 
rionas pareiškęs, kad apie 
Sinojaus dykumos ateitį Iz- 
reelis nesitars nei su bri
tais, nei su francūzais ir 
net nei su Jungtinėmis 
Tautomis, o tiesioginiai su . 
Egiptu — jeigu Nasseris 
sutiktų užvesti derybas.

Savanoriai iš TSRS
Maskva. — Tarybinė ži

nių agentūra Tass paskel-* 
bė, kad Sovietai leistu sava- 
neriams * vykti Egiptan, jei
gu britai, francūzai ir izra
eliečiai vis nesutiktų trauk
tis iš Egipto teritdrijos. 
Kaip žinia, dešimtys tūks
tančių tarybinių piliečių už-' 
siregistravo kaip savano
riai Egipto ambasadoje 
Maskvoje. Pekine, Kinijoje, 
net šimtai tūkstančių užsi
registravo kaip savanoriai.

Kairo spauda su entuzi
azmu rašo apie tuos sava
norius, bet statomas klausi
mas, kaip jie galėtų Egip- . 
tan atvykti. Bijoma, kad 
jeigu jie plauktų jūra, bri
tų laivynas Viduržemio jū
roje bandytų jiems pastoti 
kelią, o jeigu jie skristų o- 
rų, jie turėtų perskristi per 

__ na darbo klases sveikų Turkia« arPa Per Iran^ ' 
būtų siun- klasinių jausmų* nepasitiki

Diskusijos tarp 
Francūzijos ir 
Lenkijos K. P.

Varšuva. — Gan aštrios 
diskusijos šiuo metu vyksta 
tarp Francūzijos Komunis
tų partijos organo “Huma- 
nitė” ir Lenkijos PPR (ko
munistų) organo “Trybuna 
Ludu”. Diskusijos vyriau
siai sukasi aplink Vengri
jos įvykius ir įvykius Rytų 
Europoje bendrai.

“Trybuna Ludu” sako, 
kad Francūzijos komunis
tai aiškina įvykius senoviš-

nas balsavo kaitų su tai y- dogmatiškai. Tarp kit
biniu bloku prieš Vakarų ’“trybuna Ludu”
patiektą rezoliuciją, kad sako:

francūziškieji“IM Ū S U ŪLA X
Taiybų Sąjunga tuii^ tuo-i draugai senu stalininiu ke- 

; liu visus įvykius stengiasi 
aiškinti uostinėdami visur 
šnipus ir užsienio machina
cijas. Taip nemarksistiniai 
aiškindami įvykius jie išsi
suka iš atsakymo, kaip tai 
atsitiko, kad tokia didžiulė 
dalis Vengrijos žmonių bu
vo taip nepasitenkinę Ra- 
košio-Gero valdžia,'kad kilo 
prieš ją.

“Mes manome, kad kel
dami visą teisybę ir ją su
prasdami, mes geriau pa- 

r simotdname, kaip nekarto
ti biurokratinių anti - dar
bininkiškų klaidų, mes at- 
statome darbo žmonių pasi
tikėjimą komunizmu.”

“Humanite”, iš kitos pu
sės, sako, kad Lenkijos ko
munistų organas “Pražiūri 
faktą, kad prie Vengrijos 
įvykių taip žymiai prisidė
jo fašistinis, pro - nacinis 
ir anti - liaudiškas elemen
tas.”

“Trybuna Ludu” į tai sa
vo ruožtu atsako, kad “... 
Tai tie, kurie atsisako ma
tyti ir pripažinti klaidas, 
padeda liaudies priešams. 
Mes pakertame dirvą liau
dies priedams taisydami pa
dėtį, keldami darbininkų 
pasitikėjimą... Mūsų fran- 
cūziški draugai nedaverti-

jau ištraukti savo karines; 
pajėgas iš Vengrijos. Meno- 
nas prieš jbalsavimą savo 
kalboje sakė, kad Indija ga
vo užtikrinimus iš TSRS, 
kad tarybinės jėgos bus iš
trauktos iŠ Vengrijos tuo
jau po tvarkos atsteigimo.

Jugoslavija irgi balsavo 
su tarybiniu bloku.

Indijos nusistatymas iš
šaukė didelį pasipiktinimą 
Vakarų delegacijose. Kai 
kurie Vakarų delegatai tei
gė, ’ kad Menonas balsavo, 
nepasitaręs su Nehru, ku
ris yra ne tik premjeras, 
bet ir užsienio; reikalų mi
nistras. Bet paskui iš .Indi
jos spaudos atsiliepimų pa
aiškėjo, kad toks yra ir 

statymas.

statyti liaudies pasitikėji
mą valdžia.

Anksčiau 
radiją sakė, 
silpnybes, ir 
rė kelią kontr-revoliucijai, 
nors jis įsitikinęs, kad Na
gy to nenorėjo ir jis esąs 
ištikimas vangrų (j a r b o 
žmonių draugas.

i Šalyje padėtis tuo tarpu 
i ramėja, nors 

, normališka; 
Susišaudymų jau beveik 
nėra, bet susisiekimas dar 
lieka suardytas, daug krau
tuvių Budapešte uždaryta 
ir ilgos eilės žmonių stovi 
prie atdarų. Bet maisto 
stoka aštri ir tarybinės ka
rinės jėgos skubina maistą 
Budapeštan.

* Tarybiniai tankistai da
lino Budapešto žinonėms 
lapelius vengrų kalboje, 
aiškinančius, kad tarybinė 
armija Vengrijoje jų drau
gė. Kadaro valdžia dar vis 
leidžia atsišaukimus į dar
bininkus, kad jie kuo grei
čiau grąžintų tvarką fa
brikuose,- pilnai atnaujintų 
produkciją.

Vengrija sutiko įleisti 
Raudon. Kryžiaus medici
niškos ir maisto pagalbos 
iš Vakarų, bet su sąlyga,

Kadaras per 
kad Nagy’o 

klaidos atida-

_ _ Watertown, Mass. — He- laipsniškai _
tijos kontr-žvalgybos virši- len Keller čia atidaro speci- dar toli nėratijos kontr-zvalgybos virši
ninkas, perėjo Rytų Vokie
tijon, bet paskui grįžo.' Jis 
dabar teigiamas už išdavys
te.

nio rytojaus.
Tą patį turėtų padaryti ir 

minėtieji studentai Vokietijo
je, besivadovaudami savo pa
lčių pareiškimo logika.

va nemaloni naujiena. 
Pranešama, kad .kun. M. Kru
pavičius, M. Gelžinis “ir eilė 
kitų tarnautojų” žada persi
kelti Amerikon. Jiems jau nu
sibodę Vokietijoje “vargti”, 
“kai tuo tarpu iš Amerikos 
maža tokiij, kurie atsisakytų 
gardaus valgio šaukšto” 
(“Nepriklausoma Lietuva,” 
sp. 31 d.).

Bet kad gi mums, Ameri
kos lietuviams, pilnai užtenka 

(Tąsa 4-tam pusi.)

alę mokyklą akliesiems.

Washingtionas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pra
leido savaitgalį savo farmo- 
je Gettysburge.

Kairas. — Egiptas jau 
leidžia Amerikos, Olandijos 
ir Indijos civiliniams orlai
viams nusileisti Kairo aero
drome, bet tą jie gali daly
ti tik dienos meteu. , 

į v

Buenos Aires.—Spaustu
vininkų streikas sustabdė 
visų laikraščių išėjimą.

Seno Vinco eilėraščių 
knyga jau surinkta, norime 
ją išleisti lapkričio mėnesį. 
Kurie dar neužsisakėte jos, 
pasiskubinkite. Kaina $1.00.

Nehru nūs

Pekinas, 
nijos kovos 
čiangininkū 
tuvą prie t 
to. Lėktuve
asmenų čiąngininkų įgula. 
Visi 9 užsimušė. *

— Liaudies Ki- 
lėktuvai pašovė 
žvalgybinį lėk- 

hetrytihio kran- 
: radosi devynių

Washingtonas. — Sena
torius. Knoydandas, kraštu
tiniai dešinių republikonų 
vadas radijo programoje 
reikalavo, kad Sovietai bū
tų išmesti iš 
Tautų.

Jungtinių

kad ta pagalba
per Austriją, o darbininkais .ir viską nori 

per Jugosliviją. tvarkyti iš viršaus...”
čiama ne

tvarkyti iš viršaus...”
ORAS NEW YORKE 

Giedra, vešu
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CHULIGANIZMAS
PARYŽIUJE gauja chuliganų užpuolė ant Komu

nistų partijos centro ir jį padegė, padegė ir dienraščio 
“Humanite” raštines.

Urugvajuje chuliganų šaika, sakom<| padegė Ta
rybų Sąjungos konsulatą Montevidėjaus. mieste;

Gatvinė spauda akstinte akstiną žmones tapti chu
liganais, tapti “didvyriais—Vengrijos laisvės, gynėjais.”

Netenka sakyti, kad užpuolikams ir chuliganams 
nerūpi laisvė nei Vengrijos, neigi

puolikams ir chuliganam 
neigi kurios kitos tauto?

Suagituoti, jie puola tas įstaigas, kurios stoja už taikli, 
" irbo žmonėms geriaukurios nori, kad pasaulyje būtų dar 

gyventi.
Agitatoriai ir organizatoriai v 

Vengrijos žmonių laisvę,” atsiminki 
būtų žmonėms laisvė ir gerbūvis, 
jie nori, kad būtų karas.

Nes jei jiems rūpėtų žmonių 
rūpėtų taikos išlaikymas, tai jie organizuotų išstojimus 
prieš Izraelio įstaigas, prieš Anglij 
įstaigas, kadangi tos valstybės žiaur 
lu ant Egipto, išžudė ten daug žmc 
turto, sunkiai sukaupto.

Bet chuliganizmo organizatori 
nieko nedaro ir nesako.

NASSERIS LAIKOSI

A. Vaivutskas ir L. Valbasys

Buvusių pietamerikiečių įspūdžiaibės, jos organizacijų ir pi
liečių pretenzijų kitai vals
tybei, jos organizacijoms ir 
piliečiams, kilusių del karo 
nuo 1945 metų rugpiūčio 9 
dienos.

7. Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Ja
ponija sutinka per kiek ga
lima trumpą laiką ’pradėti 
derybas dėl sutarčių arba 
susitarimų sudarymo, kad 
būtų padėtas tvirtas 
draugiškas pagrindas 
santykiams prekybos bei 
prekybinės jūreivystės sri
tyje ir kitiems reikaliniams 
savitarpio santykiams.

8. 1956 metų gegužės 14 
d. Maskvoje pasirašyti Ta
rytų- Socialistinių Respubli
kų Sąjungos ir Japonijos 
Konvencija dėl žvejybos at
viroje jūroje Ramiojo van-į 
denyno šiaurės vakarų da
lyje ir Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos ir Ja
ponijos Susitarimas dėl 
bendradarbiavimo gelbstint 
jūroje nelaimės ištiktus 
žmones įsigalios tuo pačiu 
metu, kai įsigalios ši Bend
roji Deklaracija.

Atsižvelgdamos į tai, kad 
tiek TSRS, tiek ir Japonija, 
yra suinteresuotos išsaugo
ti ir racionaliai išnaudoti 
gimtinius žuvies išteklius 
ir kitus jūros biologinius 
išteklius, TSRS ir Japoni
ja bendradarbiavimo dva
sia imsis priemonių žvejy
bos ištekliams išsaugoti ir 
išvystyti, o taip pat žvejy
bai atviroje jūroje regu
liuoti ii1 apriboti.

9. Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Ja
ponija sutiko, atkūrusios 
normalius Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos 
ir Japonijoj diplomatinius 
santykius, toliau vesti de
rybas dėl Taikos Sutarties 
sudarymo.

Kartu Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga, 
patenkindama Japonijos 
pageidavimus ir atsižvelg
dama į Japonijos valstybės 
Interesus, sutinka perduoti 
Japonijai Chabomajaus sa
las ir Sikotano salą, tačiau 
taip, kad faktiškai tos salos 
Japonijai bus perduotos, 
sudarius Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos ir 
Japonijos Taikos Sutartį.

10
ei ja turi būti

Šiaurinėje Lietuvoj
širdžiai papas ako da m a s 
apie visus įrengimus ir to
lesnius 'planus. Tenka pa
žymėti, kad daktaras Vai- 
toška yra ne tik kruopštus 
darbuotojas sveikatos sri
tyje, bet ir uolus bitinin
kas - entuziastas, turintis 
pavyzdingą bičių ūkį. Pa
likę malonų, gydytoją ir jo 
vadovaujamą ligoninę, pro 
Skapiškio stotį, pro puikiai 
įrengtus MTS pastatus grį
žome į Kupiškį papietauti 
ir leistis į tolimesnę kelio
nę—į Panevėžį

Kelyje į Panevėžį trupu
tėlį sustojome buvusiame 
Palevenėlės dvare, pas seną

Taip mums besukant gal
vas kaip išsikasti iš šios 
bėdos, mūsų š

laikyti tik tokie stiprūs dva
sia vyrai, kaip jis.

Netrukus pas Sasnauskus 
atėjo ir daugiau bičiulių— 
tai prieš keliolika metų iš 
Brazilijos ištremtas J. Ka
valiauskas, iš Urugvajaus į 
Tėvynę sugrįžęs I. Juodis 
ir kiti.

Rytojaus dieną aplankė
me Panevėžio miesto vyk
domojo komiteto pirminin
kę Genę Petrukaitienę, ku
ri mus draugiškai priėmė ir 
pasiūlė apžiūrėti kai kurias ... 
Panevėžyje vykstančias sta
tybas ir pramonės1 įmones. 
Aplankėme Panevėžio Mijį 
lioracijos technikumo hal

bčdos, mūsų šiferis Valen
tinas laikėsi Visai ramiai, 
tik vaikštinėjo apie išvirtu
sį medį, dairėsi į abi puses 

planavo. O kuo- 
atidaijęs bagažinę,

Tarybų Sąjungos bendras 
susitarimas, kuriuo buvo 
formaliai1 užbaigtas karo 
stovis tarp tų dviejų šalių. 
Tuo reikalu buvo priimta ir 
pasirašyta abiejų valstybių 
atstovų bendra deklaracija.

Ši dekleracija, aišku, tai 
dar nėra taikos 'sutartis. 
Taikos sutartį abidvi šalys 
sudarys vėliau.

Čia mes paduosime iš tos i 
bendros deklaracijoj svar
biausius punktus, kaip juos 
išvertė Lietuv. žinių agen
tūra Elta. Ji skamba taip:

1. Karo būklė taifp Tary
bų Socialistinių Rešpublikų 
Sąjungos ir Japonijos nu
traukiama nuo tos dienos, 
kai įsigalioja ši Deklaraci
ja, ir tarp jų atkuriama 
taika ir draugiški gerų kai
mynų santykiai.

2. Atkuriami Tarybų So
cialistinių Respublikų - Są
jungos ir Japnijos diploma
tiniai ii* konsuliniai santy
kiai; Čia turime ! galvoje, 
kad abi valstybės ; tuojau 
pasikeis : Ambasjadoriaus 
rango diplomatiniais atsto-

ai prieš agresorius vais, o klausimas dėl kon
sulatų įsteigimo atitinka
mai TSRS ir Japonijos te
ritorijoje bus išspręstas di
plomatine tvarka.

3. Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Ja
ponija patvirtina, ]<ad savo 
santykiuose jos vadovausis 
Suvienytųjų Nacijų Organi
zacijos Įstatų principais, 
ypač žemiau nurodomais 
principais, išdėstytais tų Ų 
statų 2 straipsnyje;:

a) spręsti savo tarptau
tinius ginčus taikiomis 
priemonėmis tai]), ikadi ne- į 
būtų sudaroma grėsmė 
tarptautinei taikai! ir sau
gumui bei teisingumui,

b) vengti savo tai’ptauti-
niuose santykiuose grasinti 
jėga arba griebtis jos tiek 
prieš bet kurios 'valstybės 
teritorinę neliečiamybę ar
ba politinę neprikįausomy-. 
bę, tiek ir kuriuo nors kitu 
būdu, nesuderinamu su Su
vienytųjų Nacijų Organiza
cijos tikslais. :

TSRS ir Japonija patvir
tina, kad, sutinkamai su 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos Įstatų 51 straips
niu, kiekviena iš valstybių 
turi neatimamą individua- j

isokių protestų “už 
me, nėnori, kad ten 
Jiems nerūpi taika;

gerbūyis, jei jiems

os ir Francūzijos 
•iai užpuolė su gink- 
nių, sunaikino daug

ANGLAI. IR PRANCŪZAI, užs undę ant Egipto Iz
raelį, o vėliau patys užpuolę Egipto miestus ir žmones, 
matyt, galvojo taip: kai tik-mes įsiveršime į Egipto že
mę, tai Egipto valdžia, vadovaujama prezidento Nasse- 
rio, tuojau žlugs, užleisdama kitiems valdyti. O “tie ki- 

tuojau pasikvies mūs, ir 'mūsų jėgos ten pasiliks,ti”
nežiūrint, ką pasaulis pasakys. I

Bet Nasseris nepasitraukė iš valdžios, 
pranešimai sako, kad Nasserio valdžia Egipte net su
tvirtėjo po to, kai Angijos ir Francūzijos agresoriai pra
dėjo prieš Egiptą karą. Egiptiečiai tapo labiau ap- 
vienyti, apjungti ir suryžtėjo labiau laikytis prieš agre
sorius.

Vadinasi, agresoriams nepavyko savo tikslą 
siekti.

Tai rašydami, mes nesakome, kad Egipte viskas 
okei. Ne!

Egiptas labai atsilikęs. Žmonių, darbo žmonių, 
venimas ten labai labai vargingas, sunkus. Dvarininkai 
ir kapitalistai dar vis ten “dideli žmonės.’’ Liaudyje be- 
raštingumas—pasibaisėtinas.

Bet ką gi tai rodo?
Tai rodo imperializmo viešpatavimo pasėkas. Atsi

minkime, kad Egiptas ilgai buvo anglų imperialistų pa
vergtas ir išnaudotas. Jie sėmėsi iš ten, kas buvo jiems 
naudinga, o žmonių švietimu, žmonių kultūros ir poli
tinės apšvietus kėlimu ne tik nesirūpino, bet dar jį slo
pino.

Bet svarbu tai, kad šiandien egiptiečiai jau prade
da susiprasti, pradeda kovoti prieš kolonializmą.

Pirmiausia jie išvijo iš savo žemės prasiradėlį ka
ralių su jo šaika—-Farouką. Po to pareikalavo, kad ir 

' anglai iš Egipto žemės iškeltų savo karines jėgas.
Tuomet Egiptas pradėjo galvoti apie suindustriali- 

zavimą savo ekonomijos, apie pakilimą žmonių gyveni
mo lygio. Nasseris yra tos egiptiečių iii arabiškų tau
tų kovos prieš kolonializmą simbolis.

Nasseris kreipia didžiulio dėmesio į socialistinius 
kraštus, nes tik iš ten jis tikisi gauti pagalbos. Dėl to 
jis labai nepatinka “Vakarams.” Del to Anglija ir Fran- 
cūzija pradėjo prieš Egiptą karą. <

Kai kurie

pa-

yra

gy-

GAIDUKAI GIEDA”
L. Prūseika Vilnyje. šitaip, rašo:
Įsigilinkit į čiuos žodžius: “Nepaisant kaip ši revo

liucija (Vengrijoj) pasibaigs, Nagy valdžia pasiliks žmo
nių akyse kaip žmogžudžių ir išdavikų valdžia... Savo 
ės.mėje ji nesiskiria nuo Stalino tironijos...”

Kas taip rašė? Nagi, “Naujienos, nr. iš spalio 27 
dienos. •

Taigi, pereitą savaitę Imre Nagy valdžia buvo 
žmogžudžių valdžia, išdavikų valdžia. O dabar, kada 

• tos valdžios nėra, ji pasidarė demokratijos simbolis!
Ar jau gaidukai gieda “Naujienų” redaktorių gal

vose?
i i ! i

Kodėl Nagy valdžia taip staigiai padaryta demokra
tijos čampionu ? Kodėl dabar užmiršta, kad jis pirmas 
šaukėsi sovietinės armijos intervencijos? Todėl, kad 
prie jo susidarė sąlygos reakcijos avalanšui ir tas aVa- 
lanšas jau buvo arti to; kad jį patį nušluoti.

Štai-kodėl dabai* jį jau garbina, • " n ir* - "t I"*-

W I

lines hr kolektyvinės savi-! 
gynos teisę.

TSRS ir Japonija savi
ta rpiška i įsipareigoja nesi
kišti tiesioginiai arba ne
tiesioginiai, viena į kitos vi
daus reikalus jokiais eko
nominio, politinio arba ide
ologinio pabūdžio motyvais.

4. Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga pa
rems Japonijos prašymą 
priimti ją į Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos na
rius.

5. Visi Tarybų Sociilisti-' 
nių Respublikų Sąjungoje 
nuteisti Japonijos piliečiai, 
įsigaliojus šiai Bendrajai 
Deklaracijai, bus paleisti ir 
repatrijuoti d Japoniją.

Kai dėl tų japonų, kurių 
likimas nėra žinomas, Tar« 
Sąjunga, Japonijos prašy
mu, toliau sieks išaiškinti 
jų likimą.

6. Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga atsisa
ko visų reparacinių phėten-t 
zijų Japonijai.

Tarybų Sąjunga ir Japo-: 
nija savitarpiškai atsisako 

, visų kiekviena.^av.o Vaistyk

l :

+■

h

ir kažką 
met jis,

ir 
jų

išėmė ilgakotį kirvį ir be
matant paleido jį į darbą, 
nukirsdamas stovinčią pu
šelę ir išvirtusios eglės vir
šūnę, mes tiesiog nustebo
me: kelias laisvas, ir mūsų 
“Pobieda” greitai nudūmė!

'oliau—Šimo-

Kliūtis įveikus...
Prieš mus pasirodė platus 

laukas. Pervažiavome Ši
monių. girią, 
niu miestelis, 

v

Čia mus paliko kelią ro
dęs Kepalas, ir lygiu smė
lio keliu pro buvusių Raukš- 
tpnių kaimo vienkiemius 
ar tin ome s prie Šimonių 
miestelio. Dešinėje kelio 
pusėje žaliavo tarsi mūras 
geltonai žydintis platus lu
bino laukas. Pravažiuojant 
pro esančias šalia kelio Ši
monių kapines, kiek sustab
dėme “Pobiedos” greitį, kad 
pažvelgtume į jų vidų, kur 
yla palaidoti Valbasio se
nelė ir tėvas.

Valandėlei sustojome Ši
monyse. j Pasiteiravome ke- 
lib iki Jūodpėnų —- .L. Val- 
bjisio gimtojo kaimo. Pa
sirodė, kad kelias iš Šimo
nių į Juodpėnus po lietaus 
yra klampus, ir mes nu
sprendėme nerizikuoti. Per 
gražius į kolūkių laukus

draugą ir kaimyną Petrą i gi^mus statyti 5 aukštų na-
Kanišauską, dabartinį čia 
esamo krakmolo fabriko di
rektorių . Kadangi fabrikas 
buvo remontuojamas, o mes 
laiko mažai turėjome, todėl 
netrukus palikome Paleve- 
nėlę, nepamatę fabriko.

Nuo Palevenėlės, perva-

mus. Tai puikus pastatas 
su visais techniniais įrengi
mais, su paskaitų salėmis, 
klasėmis, laboratorijomis. 
Vėliau, kaip pasakojo drau
gė Petrukaitienė, prie šio 
technikumo būsią pastatyti 
moksleiviams ir dėstyto-

žiavę Levenį, leidomės pla- Jams bendrabučiai, 
čiu asfaltuotu keliu, kuriuo' Iš Melioracijos techniku- 
mūsų “Pobieda” net pasišo- mo nuvykome į Panevėžio

i Bendroji Deklara- 
ratifikuota. 

Ji įsigalios tą dieną, kai 
bus pasikeista ratifikavimo 
raštais. Ratifikavimo raš
tais turi būti pasikeista per 

I- kiek galima trumpesnį lai- 
į ką Tokio mieste.

Chicago j 1U.
Gaisras veik, sunaikino 
Fellowship House

Kilo gaisras Bridgeport^ 
[jaunuolią.klube —< Fellowship 
House, 831 ĄV. 33rd PI. Ten 
buvo įrengta 1.1-to wardo bal
savimo punktas.

Klubo, vedėjas David Car
mody, kuris gyveno viršuti
niuose kambariuose, ‘pabudo 
nuo dūmų ir kaimynai padėjo 
jam išsigelbėti. Balsavimo ma
šinos sudegė ir reikėjo įreng
ti kitą punktą po adresu 840 
W. 33rd

kio link.
Kupiškis — nemažas, ge

rbi atrodantis miestas. Jis 
turi gražių pastatų ir kele
tą mažesnių pramonės įmo
nių. Mes čia sustojome tik 
trumpam laikui pailsėti, to
dėl platesnių žinių apie 
Kupiškį negalime patiekti. 
Iš Kupiškio, nors ir neas
faltuotu, bet gana neblogu 
keliu, per žaliuojančius lau
kus mūsų “Pobieda,” daž
nai pralenkdama kolūkiečių 
vežimus,! ar sunkvežimius, 
artinosi prie Skapiškio.

Skapiškyje
Sustojome prie Skapiškio 

kolūkio valdybos patalpų. 
Čia radome du kolūkio val
dybos darbuotojus. Su jais 
pasikalbėję, suž i n o j o m e , 
kad. Skapiškio kolūkis ver
čiasi gerai. Skapiškėnai tu
ri pasistatę kelias puikias 
fermas, ; elektrinę, lentpiū- 
vę, baigiamas statyti malū
nas. “Garbės lentoje” mes 
matėme šių kolūkiečiu var- v c.
dus: Genė Matukienė — už 
gerą karvių melžimą, vežė- 

, jas Anicetas Kriovė, Ignas 
Karpinskas — už arklių šė
rimą, brigadininkas Butkus 
ir keletas kitu. *

Aplankę kolūkio lentpiū- 
vę, elektrinę ir kitus įren
gimus, sustojome prie Ska
piškio vidurinės mokyklos. 
Šiltai mus sutiko mokyklos 
direktorius Merkys. Jo ly
dimi stišipažinome su mo

kinėdama lėkė veik po 100 
kilometrų per valandą.

štai ir Panevėžys— 
aukštaičių sostinė

Bematant paskui mus pa
liko senamiestis. Per Ne
vėžį pervažiavome siauru, 
dar prieškariniais metais 
statytu tiltu. Įvažiavome į 
miesto centrą —t didelę ir 
puikiai išpuoštą Lenino 
aikštę. Iškart pastebėsi — 
Ponevėžys sparčiai stato
si. Vienu r kyla kelia
aukščiai namai, kitur ' ma
tyti šimtai atskilų gražių 
mūrinių ir medinių namu
ku. Tai — darbininku ir 
tarnautojų namai, kurie po
kario metais, kaip, vėliau 
mums aiškino Panevėžio 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkė Gene Petrukaitienė, 
pradėjo kilti kaip grybai 
po lietaus.

Pagaliau sustojome prie 
mūsų seno bičiulio ir kovos 
draugo L. Sasnausko namo. 
Prieš metus mes jį išlydė
jome iš Brazilijos. Sasnaus
kai mus sutinka pagal bra- 
ziliečių paprotį — apkabin
dami ir paplodami ranko
mis per nugarą. Atsiskyrę 
prieš metus laiko, šiandien 
vėl kartu dalinamės įspū
džiais, kartu ašaroj ame 
džiaugsmo ašaromis. Tik 
spėjome apsitvarkyti iš po 
kelionės, kai staiga pasiro
do dar vienas senas mūsų 
draugas, prieš keliolika me
tų iš Brazilijos ištremtas 
už komunistinį veikimą, vė
liau kariavęs Ispanijos res-

; mėsos kombinatą, kur mus 
I priėmė kombinato direkto
rius Leonardas Kadišas. 
Šioje įmonėje dirbama visų^ 
smarkumu. Pagrindi n ifįi 
kombinato išdirbiniai—deš
ros, bekonai, konservai ir 
paukštiena. Kombinato di
rektoriaus lydimi aplankė
me kone visus' cechus. O 
kad mūsų vizitas būtu sėk-, 
mingesnis, į pagalbą atėjo 
konservų cecho vedėja inž. 
Ona Oraitė, veterinarijos 
kontrolės viršininkas dr. 
U r b e 1 i s, bakteriologijos 
skyriaus vedėja dr. černiū- 
tė, paukščių cecho viršinin-

i kė Grinkevičienė, dešrų ce
cho vedėjas Koleinikovas i$ 
kiti. Po vizito buvome 
kviesti į kombinato valgyk
lą, kur mus pavaišino apie 
dvidešimt rūšių kombinato 
gaminiais. Valgykloje ga
na jauku ir švaru. Tenka 
pridurti, kad čia radome 
buvusį “brazilietį” Joną 
JSkinderį, kuris prieš porą 
dešimtį metų, nepakęsda
mas nesvetingos išeivijos, 
sugrįžo atgal į gimtąjį kraš
tą. Atsisveikinę su mėsos 
kombinato direktorium ir 
kitais darbuotojais, pasu
kome pas seną mūsų kai
myną, Panevėžio naftos ba
zės direktorių Praną Spei- 
čį.

... Sekmadienio rytas iš
aušo ūkanotas, vėsokas. Ru
dens laikas jau nebe už kajį 
nų. y

Valentinas užvedė maši
nos motorą. Atsisveikinome 
su mūsų geraisiais bičiu- 

ir paėmėm Vilniauspublikiečių partizanų bū- ^als 1
o karui pasibaigus kryptį. Kelias geras, zavi- 

Portugalijoje areštuotas ir ! 1Rčs niekam neprilygstan- 
keleta metų kankintas Ka-; čiu Lietuvos peizažu. Giį- 
- ■ ■ ■ ■ ■>_ j žome nepaprastai patenkin-

riuose,

bo Verde katorgos saloje,— į: _ - : .
Albertas Grimža. Susitiki- ti šia kelione, kupini be
rnas su Grimža buvo šiltas galės naujų, nepamirštamų 
ir jaudinantis, nes tik prieš 
metus laiko Brazilijoje bu
vo sužinota, kad jis yra gy-

j

Pi. , :
paliete kaimyno Ir- 

Vore namą,'829 W..
Neskaitant balsavi-

ving de 
33rd' Pl. 
mq mašinų, nuostolių padary
ta už $5,000.

Nuostolius labiausiai pajus’ 
apylinkės jaunuoliai ir jauna- 
mečiai, nes klube jiems buvo 
įrengta visokie parankamai ir 
susirinkę po priežiūra gražiai 
laiką leido. Sūaugūsių orga-, 
nizacijos, kaip tai moterų ir 
kitos, irgi /susirinkdavo klu
bam Veikiausiai bus dėta pa
stangų klubą atstatyti. V.

m , TOK Y O. — Liaudies Ki- 4
vas ir gyvena Tarybų Lie- nįjos premjeras Čou En-la- 

,, ,, , K t . . . tuv°ie- Y1S Brazilijoje gy.- jUs sako kad Kinija pi]nai 
kyklos darbuotojais ir mo-- venantieji Alberto draugai ir rvžtjngai prital‘.ia tary-
kiniais. Kiek ilgėliau už- bei namiškiai buvo tikri, 
trukome XI klasėje, pasi- kad jo jau nebėra gyvųjų 
dalindami mintimis ir įspu-; tarpe, nes pats Grimža yra 
džiais ajpie Pietų Ameriką rašęs savo motinai: “Kabo 
ir ten gyvenančius lietu- Verde esantieji kaliniai ne- 
vius. Šiuo metu Skapiškio išlaiko daugiau kaip dvejus 
vidurinę mokyklą lanko 325 'metus.” O dabar, štai, prieš 

mus stovi toks pat šaunus 
ir linksmas senas mūsų ko- 
vos draugas gyvas ir svei
kas! Grimža mums pasako
ja apie savo sunkų kovos vei naują skaitytoją? Jei ne, 
kelią> kurį gali nueiti ir iš- tai pasirūpink gauti.

mokiniai, dėsto 24 mokyto-, 
jai.

- Atsisveikinę su mokiniais 
ir mokyklos vadovybe, ap-. 
lankėme Skapiškio ligoni-, 
nę f ambulatoriją, kur mus 
draugiškai sutiko jos vedė-, 
jas daktaras Vaitoška, nuo-

binių jėgų akcijai Vengri
joje, kad užgniaužti reak- 
cinius elementus, kurie bu-

Nagy’io režimu.

DELI. — UNESCO savo’ 
posėdyje čia priėmė kaipo 
nares Tunisiją ir Maroką.

Ar Tamsta jau gavai Lais*
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(Tąsa)
V

Temstant atvėso. Iš pievii kėlėsi rū
kas. Netrukus visas plotas tarp miško 
ir artimųjų kalvų subolavo kaip koks 
ežeras — tylus ir paslaptingas. Jokis 
garsas neardė nykios sutemų tylos. 
Paukščiai, dienos čiulbuoneliai, jau mie
gojo, tik kažkokie nakties grobuonys be 
garso vaiduokliškai šmėkščiojo pamiš
kės erčioj. Staiga kažkuriam medy ar 
krūme suklykė - sučirškė širdį veriantis 
garsas. Senis Balsys krūptelėjo ir prie
taringai persižegnojo. Tur būt, pelėda 
sudraskė strazdą ar zyliukę. O pagaliau 
ar tai žmogus esi tikras, ką reiškia tie 
šiurpūs netikėti nakties garsai...

Sutvarkę jaučius, vyrai tarp krūmų 
aikštelėje susikūrė laužą, čirkšdami ir 
spragsėdami degė sausi eglių, pušų ir 
alksnių žagarai ir raudoni liepsnos lie
žuviai aukštai kilo i nakties tamsą. Ar
tojai traukė iš vežimų savo ryšulėlius ir 
krepšius, kiti pylė barščius ar kruopas į 
puodelius, ir statė į žarijas, kad užšiltų. 
Pavalgę , ieškojo patogesnės vietos nak
vynei — kas po krūmu, kas po vežimu, 
kas arčiau prie ugniakuro, klostėsi kai
liniais ar milinėmis ir migo sunkiu nu
sidirbusio žmogaus miegu.

Nelinksmai ta diena praėjo ir Šilėnų 
kaime. Išvykus artojams į lažą, namie 
liko moterys ir nuplaktieji. Moterims 
rūpėjo daržai, nes jau buvo pats laikas 

k sėti aguonas,* burokus, pupas, ropes ir 
ridikus, sodyti svogūnus. Bet kiekvie

name kaime slampinėjo kareiviai ir bu
vo nedrąsu palikti namus vienus. Pas 
Balsius/ Daubarus, Noreikus, Jankaus
kus ir kitus, kurie valdė valaką, stovėjo 
po du dragūnu su arkliais, pas pusvala
kius po vieną dragūną su arkliu.

Jau iš pirmos dienos prasidėjo ginčai 
ir barniai su kareiviais. Reikėjo mai
tinti žmones ir šerti arklius, o maisto ir 
pašaro nebuvo. Pas Balsius apsigyvenę 
du dragūnai, arklius pastatė daržinėj, o 
patys pasirinko seklyčią. Kruvinai nu
plaktai Genei su Onute reikėjo krausty
tis į klėtį. Vincas gydosi pirkioj ant suo
lo. Ten pat nakvojo Balsienė ir Mikutis.! 

įTėvui, kai grįš iš lažo, reiks prisiglausti 
jojime ar jaujoj. Iš ten lengviau ne
paleisti iš akių saldotų, kad rūkydami 
nesukeltų gaisro. t

Jau pirmą rytą kilo kivirčas dėl val
gio. Balsienė padavė, kaip ir visiems na- 

'miškiams, grucės su žirniais, uždarytos 
aliejum. Saviškiai valgė gardžiuoda- 
miesi, bet kareiviai reikalavo grucę už
daryti taukais arba pienu. Nei taukų, 
nei pieno Balsienė neturėjo. Išsiaiškinti 
nevyko, nes niekas iš moterų su karei
viais nemokėjo susikalbėti. į

Apypietėj moterys išgirdo kieme ne
įprastą triukšmą in išgąsdintų vištukų 
kudakavimą. Motina, išbėgusi į kiemą, 
pamatė, kad kareiviai su nuogais kar
dais gainioja pakluonėj vištas. Bema
tant tas kreivažandis švystelėjo kardų, 
ir raibės galva nusirito į žolę. Raibė dar 

, plakė sparnais ir pasišokinėdama spur
dėjo kojomis, bet kreivažandis greit su
čiupęs ją, nešė prie skiedryno, kur kitas 

, jau kūrė ugnį. J
Balsienė, tai matydama, vos neapalpo 

iš pykčio ir gailesio. Mostaguodama 
rankomis, ji puolė dragūnus: J .

—Begėdžiai jūs, niekadariai, bešir
džiai! Geriausią mano vištelę! Lig šiol 
dar nenustojo dėjusi! Kasdien po kiau
šinėlį! Šitoks nuostolis!

—Nieko, nieko, matuška! — vaipėsi 
kreivažandis. — Pavalgyti tai reikia? 
A?.. Pagailėjai maslo, salo, sloninos,H- 
ot mes ir patys susirasim ką pavalgyti. 

’ Badu nedvėsime...
—Kad jūs užspringtut, nelabieji! Kad 

jums per šonus išeitų ta vištelė! Su 
kardais nudaigojo, galvažudžiai! — iš 
pykčio net drebėdama barė juos senutė.

O tiedu jau kūreno ugnį, pešė ir svi
lino vištą. Paskui atsinešė katilėlį, pą- 

. kabino ant karties viršuj ugnies, įmerkė 
<įpn savo laimikį ir vaipydamiesi virėsi 
^pietus.

Pas Jakaitį dragūnai pasiskerdė par
šą, pas Grigaliūną nusuko galvą ančiai, 
pas Vaškelį atėmė visą pieną, pas Brazį 
surado paslėptų lašinių, pas Stasį ėmė 
meilintis prie dukterų, pas Vaškelį prie 
jaunos žmonos. Daug vargo buvo ir su 
arkliais. Jie teršė klojimus ir daržines,

jiems šerti atėmė paskutinį šieno glėbį, 
grobstė sėjai skirtas avižas. Jau iš pir
mos dienos beveik kiekviename kieme 
kilo nepasitenkinimas ir pyktis, giežia- 
mas apmaudas dėl padarytos žalos ir 
skriaudos.

Bet nemažesnis nusivylimas kilo ir 
kareivių tarpe. Aplandžioję kiekvieną 
kiemą, jie pamatė, kad pas šituos skur
džius jiems ilgiau kaip keletą dienų iš
silaikyti neįmanoma. Negi kasdien ka
posi vištas ir skersi paršus! O į ką pa
virs šitaip šeriami arkliai? Užgulė ka- 
revius ir sunki kaimiečių neapykantos 
našta. Ir didžiausiam atbukėliui ima 
mausti žirdį, matant aplinkui priekaiš
tingai paniurusius veidus, niekinančius 
žvilgsnius, iš tolo beišsilėnkiančias mo
teris ir merginas ir girdint garsiai, at
virai plūstančias bobas.

O ne visi ir dragūnai buvo atbukėliui. 
Ir jų dauguma buvo valstiečių bandžiau-x 
ninku vaikai. Nusivylimas caro mani
festu, valstiečių bruzdėjimas prieš dva
rininkus ir vyriausybę jaudino ne vieno 
ir jų širdį. Leidusio pabėgti Pranaičiui 
Ivano Petrovo jausmai ruseno ne (vįenoj 
krūtinėj, Mackevičiauss žodžiai, pasakyti 
dviems dragūnams Daubaro pirkioj, tuš
čiai nenuskambėjo. Abudu dragūnai iš
ėjo iš tos pirkios giliai susimąstę.

Kai tą dieną eskadrono vadas su vai
tu skirstė dragūnus, kur kurį apgyven
dinti, jiedu pasiprašė, kad paliktų juodu 
pas Daubarą. Rytojaus dieną,: arto
jams išvykus į darbą, jiedu, pasibastę 
po ištuštėjusį sodžių, sugrįžo į savo kie
mą ir susėdę ant rąstų šnekučiavo:

—‘Žinai, Danila, — prašneko vienas,— 
tas kunigas, kur su mumis vakar kal
bėjo; ne toks kaip kiti dvasininkai. Po
pai, kunigai, rabinai, pastoriai laiko po
nų pusę, o tas ne.

—Tiesa,—pritarė Danila.—Jis, matau 
ir mūsų Ukrainą pažįsta. Kijeve mokę
sis. Ech, Tarasai, kada mudu pamatysi
me savuosius? | |, .

Tarasas liūdnai palingavo galvą:
—Negreit, brolau. Gal po dvidešim

ties metų. Ir ką ten berasi sugrįžęs?
—Šuniškas gyvenimas! — nusispiovė 

Danila. — Kas mes? Nagaika valdžios 
rankoje. Aštrų liežuvį turi tas kunigas.

—Mus verčia alkanus driskiuš muži
kus pliekti, kad ponų neklauso, velnias 
mus rautų! — pritardamas Danilai, nu
sikeikė Tarasas.

Sunkiai kažką galvodami, abu kurį lai
ką sėdėjo tylomis.

Prašneko vėl Tarasas:
—O kad iš tiesų visa liaudis sukiltų— 

a, Danila? Juk neatsilaikytų valdžia, 
kaip manai?

—Daug pareitų nuo to, kaip elgtumės 
mes, kariuomenė.

—Ir/kariuomenė iš liaudies.
—Eskadronas tau ne liaudis,—piktai 

prakošė Danila.
Bet Tarasas nerimo:
—Klausyk, Danila, o kad taip mes pa

tylom pakuždėtum vienam kitam iš pa- 
tikimesniųjų žodį apie liaudį ir ponus, a?

—Prikąsk liežuvį! — sudraudė Danila. 
— Tu žinai, kas mums už tai būtų? 
Eskadrone yra visokių žmonių, Kitas 
tik ir laukia kaip tave iš pasalų įkąsti 
kaip šuva. Saugokis.

Abudu žinojo, kad reikėjo saugotis 
budelių — savanorių-mėgėjų, kurie pro
gai pasitaikius patys siūlydavosi plakti 
baudžiamus valstiečius . Atsirado sava
norių ir čia, kai reikėjo bausti paties 
pono Skrodskio nuteistus svarbiausius 
nusikaltėlius. Iš dešimties, dragūnų, va
riusių suimtuosius į dvarą, keturi pasi
siūlė padėti Rubikiui pašiūrėje, kur gu
lėjo loviai ir naujai atgabentų rykščių 
glėbys. - i

Čia Danila papasakojo Tarasui, pats 
girdėjęs, kaip sugrįžę po egzekucijos į 
Šilėnus, jie pasigėrėdami, su visomis 
smulkmenomis vaizdavo savo draugams, 
kaip jie plakė tuos “buntovščikus,” kaip 
tie šaukė ir tampėsi iš skausmo ir koks 
esąs malonumas bausti nusižengusius 
ciesoriaus valdžios įstatymams.

—Na, ką gi, reikia būt atsargiam, — 
pritarė Tarasas, — Gaila man šitų žmo
nių. Nešdintumės iš čia kuo greičiau
siai. Jiems gresia badas, o ir 'mums šu
niškas gyvenimas.

(Bus daugiau)
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Įžymusis skulptorius Petras 
Aleksandravičius

Vienas iš žymiausių Lie
tuvos skulptorių profeso
rius Petras Aleksandravi
čius švenčia garbingą pen
kiasdešimties metų sukaktį.

Petras Aleksandravičius 
gimė 1906 m. spalio mėn. 
21 d. Baigęs Marijampo
lės gimnaziją, 1928 m. įsto
jo į Kauno Meno mokyklą 
ir lygiagrečiai studijavo 
Kauno universitete litera
tūrą ir pedagogiką-psicho
logiją. Skulptūros specia
lybę P. Aleksandravičiui 
destč Peterburgo Meno Aka
demiją baigęs skulptorius 
J._ Zikaras ir.* Peterburgo 
Štiglico mokyklos auklėti
nis — skulptorius K. Šklė
rius. Be abejo, ši aplinky
bė padėjo jaunam būsimam 
skulptori ui susif o r m u o t i 
kaip dailininkui realistinių 
meno pažiūrų pagrindu.

Pirmaisiais savo kūrybos 
metais skulptorius ypač pa
mėgsta bareljefą. Nuo 1935 
metų dalyvauja rengiamose 
parodose Lietuvoje ir užsie
nyje. 1937 m. tarptautinė
je dekoratyvinio meno pa
rodoje Paryžiuje už deko
ratyvinį bareljefą “Darbai” 
buvo apdovanotas medaliu 
ir diplomu.

Buržuazijos valdymo me-1 
tais jaunas skulptorius dir- . 
ba braižytoju, vėliau dėsto 
dailės disciplinas Šiaulių 
berniukų gimnaziijoje ir tik 
retkarčiais turi galimybę 
dirbti savo mėgiamoj spe
cialybėj — skulptūroje.

1940 metais jis pakviečia
mas dirbti į Vilniaus Vals
tybinį Dailės Institutą, ku- Į 
riame ir šiuo metu dėsto.

Pokariniu lai k o t a r p i u 
skulptorius Petras Aleksan
dravičius jau subrendęs 
menininkas. Pirmaisiais po
kario metais, karo sugriau
to ūkio atstatymo metais, 
skulptorius karštai įsijun- 
gia į bendrą visuomeninį 
karo žaizdų gydymo reika
lą. Jis vėl pradeda dirbti 
naujai atidarytame Dailės 
Institute, sukuria barelje
fą, pavadintą “Atstaty
mas.” P. Aleksandravičius 
vis naujais ir naujais kūri
niais pasirodo plačioje vi
su o m e n ė j e. šiuo metu 
skulptorius dirba daugiau
sia portretus. Per ganą 
trumpą laiką autorius su
kuria visą eilę kultūros ir : 
meno veikėjų biustų bei ba
reljefų. Iš šių portretinių ' 
Petro ' Aleksandra v i č i a u s 
darbų ryškiai išsiskiria 
rašytojo A. Vienuolio -Žu- ; 
kausko portretas. Tai tikrai- 
realistinis, gilus ir kartu la
bai’paprastas skulptūrihis 
darbas. Autorius, norėda
mas daugiau sukaupti žiū
rovo dėmesį į vidinę port
retuos amo j o asmens cha
rakteristiką, lipdo tik rašy- I 
tojo galvą. Į žiūrovą ra
miu, protingu žvilgsniu žiū
ri rašytojas A. Vienuolis- j 
Žukauskas, jo žvilgsny jau- ■ 
čiasi gilus susimąstyhlas, J 
lūpos kietai suspaustos,

1948 m. skulptorius daly-, 
vauja liaudies rašytojos Ju-1 
Ii jos Žemaitės paminklo 
projekto konkurse. Jo pri- • 
statyta būsimam monUmen-J 
tui skulptūrinė kompozicija ; 
užima pirmąją vietą. 1950 
m. jubiliatas užbaigia pa- J 
minklo darbo modelį. Buvo J 
sukurta istorinio portreto; 
kompozicinė skulptūra, ku-j 
ri savo menine jėga, pa-V 
prastumu bei tiesa, be ąbė- J 
jonės, priklauso patiems".

, goriausiems tarybinio lai-1 
kotarpio meno kūriniams. ,f

Rašytoja pąvaižduota sė

liai susimąsčiusi, labai pa
prastoje, nesudėtingoje po
zoje. Skulptorius nuosta
biai puikiai mokėjo panau
doti visas skulptūrines prie
mones, kurias tik gali su
teikti šios dailės šakos spe
cifika, ir tuo būdu sukūrė 
tikrai liaudišką, visiems Su
prantamą ir nuoširdų mūsų 
tautos dukros portretą. Že
maitės veide jaučiasi gilus 
susimąstymas, rūpinimasis. 
Valingame jos veide mato
mas pasiryžimas, tvirtu
mas. Skulptorius, spręsda
mas kiek apibendrintai fi
gūros klostes, gražiai pa
jautė šviesos ir šešėlio žais
mą, kurio fone dar ryškiau 
išsiskyrė psichologinis ra
šytojos veido sprendimas. 
Šis jubiliato kūrinys buvo 
aukštai įvertintas, o auto
riui 1951 m. buvo suteikta 
premija.

Ta proga norėtųsi pri
minti, kad Vilniaus miesto 
gyventojai jau seniai lau
kia, kad šis puikus P. Alek
sandravičiaus kūrinys grei
čiau papuoštų vieną iš dau
gelio mūsų sostinės aikščių, 

lietuviu v

periodu skulptorius P. Ale
ksandravičius tęsia portre
tinį žanrą. Lygiagrečiai su 
portretu P. Aleksandravi
čius sukuria keletą kompo
zicinių bareljefų.

1957-ujų jubiliejinių me
tų dailės parodai P. Alek
sandravičius lipdo kalbi
ninko J. Jablonskio pamin
klo skulptūrinę figūrą.

P. Aleksandravičių pažįs
tame ne tik kaip skulpto- 
rių-kūrėją, bet ir kaip pui
kų pedagogą.

Garbingos sukakties pro
ga palinkėsime Lietuvos 
nusipelniusiam meno veikė
jui, skulptoriui profesoriui 
Petrui, Aleksandravičiui ge
ros sveikatos, naujų kūry
binių pasiekimų, vertų mū
sų didingos socialistinės -e- 
pochos.

Skulptorius K. Bogdanas

liaudies rašytojai 
žemaitei.

1950—1955 m. kūrybos

Chicago, BL
LDS 53 kp. ŽAISLŲ 
PARĖ NUSISEKĖ

Lapkričio 4 d. Mildos klu
bo salėje įvyko šios veiklios 
kuopos žaislų parė. Svečių 
atsilankė tiek daug, kad vi
sus staliukus apsėdo. Prie 
kiekvieno staliko sėdėjo po 
keturias ypatas, kai kur 
vieni vyrai, kai kur mote
rys ir vyrai.

Prie mūsų staliuko buvo 
laiminga patekusi M. Vasi
liauskienė, kur buvo S. Vė-

šys ir dar du pažįstami vy
rai.

Tvarką vedė visame loši
me dvi jaunos veikėjos: F. 
Jordan ir A. Peters ir G. 
Montvilas, vyras. Taip mik
liai ir sumaniai moka suk
tis, kaip prie išpunčiavimo 
kartų, taip ir prie kitko. 
Biivo išleista vertingų daik
tų, kaip tai bonka degtinės 
ir vyno, keletas tortų, iš
siuvinėtų staltiesių, vilno
nių šalikų ir daug kitų 
daiktų.

Turbūt laimingiausios 
buvo Mockienė, Uksienė ir 
Vasiliauskienė, • taipgi Vė
žys ir daugelis kitų. Virš 
dvi valandas taip buvo už
imti lošimu,, kad nebuvo 
progos nei snausti, nei nu
siminusiems būti. Visi buvo 
gerame ūpe, smagiai nusi
teikę. Juokai, klegesiai... 
Prie bufeto aptarnavo J. 
Mažeika, Plečkaitis ir kiti. 
O tos darbščios gaspadi- 
nės, kaip B. Gelgaudienė, 
M. Elbracht, Montvilienė ir 
kitos skanios košelienos, 
kugelio, pyrago, karštos 
kavutės ir kitokio maisto 
patiekė. Po lošimo, ilga eilė 
laimėtojų buvo apdovanoti 
visokiausiais daiktais.

Reikia pasakyti, tikrai 
puikiai viskas praėjo.

Užrašykite Laisvę savo draugui

Dienraščio Laisves Metinis
ir WT T“’’ T> •T’ A OKONCERTAS

i

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Įvyks Sekmadienį, 3:30 popiet

LAPKR. 18 NOV
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Ištisa Koncerto Programa

žvaigždutės iš tolimosios Chicagos:
JERRY MIKUŽIS, NANCY ROMAN ir DOROTHY YUDEN

Jerry Mikužis puikaus talento dainininkė-solistė, Nancy Roman irgi talen
tinga dainininkė, dainuos duetus su J. Mikužis. O daratėlė Yuden akom

panuos chikagiškėms dainininkėms.

JONAS SABALIAUSKAS ir ONA DIRVELIENĖ

Žymūs menininkai iš Worcester, Mass., šio koncerto programoje dainuos 
solus ir duetus. Didžiojo New, Yorko koncertus mylinčioji visuomenė jau 

yra juos girdėjusi ir labai nori ir vėl išgirsti.

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ, BARITONAS

Pasižymėjęs operų vaidintojas, solistas, puikaus talento ir aukšto išsilavi
nimo dainininkas, dalyvaus Šio koncerto programoje.

SUŽANA KAZOKYTĖ, DRAMATIŠKAS SOPRANAS
Kaip visuomet, taip.ir šiemet, savo puikiu talentu kaip dainininke . koncer

to dalyviams suteiks daug įspūdingo malonumo.

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPe

Puikiai išsilavinę, jauni vyrai ir merginos, šoks ukrainų liaudies šokius, 
kurie savo a.krobatiškumu nuo kėdės kilnoja kiekvieną žiūrovą.

AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS MILDRED STENSLER
Specialiai pasiruošęs naujomis dainomis šio koncerto programai.

•. 7
Labai žema įžanga, tiik $1.50 asmeniui,—naudokitės proga!

dinti, su knyga rankose, gi-' -d



Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. KaškiaUčius, -M.'D.

Bet nereikia ir armijos 
bei kareivinio gyvenimo. 
Opas gauna, ir dar grei
čiau gauna, jau eks-karei- 
viai, sugrįžę į civilinį gy
venimą, į taikingą, ramų 
gyvenimą.

į Karinė medicina, ka
riuomenės gydytojai priėjo 
išvados, kad kaip tik taip 
ir yra. Atseit, ne karinės 
prievolės, ne muštynės su
kelia tą įtempimą, kurs pri
veda prie opų. Dar griež
čiau paveikia niekingumo 
ir tuštumo pojūtis, kai jau
ties nuo visų atskirtas, ap
leistas, nekenčiamas š-ei- 

betikslis, bevertis. 
Kai tavo svajonės ir leng-

Muštynių nuovargis (“com- 
,bata fatigue”) labai ženk- 
lingas reiškinys. Netik žmo
nės, kareiviai pergyveną to
kius sukrėtimus ir visiškai 
susidarko, susidemoralizuo- 
ja. Panašiai įvyksta ir su 
gyvuliukais, su žvėreliais, 
laboratorijų tyrinėjimuose.

Esti gaidžių muštynės, 
avinų muštynės, esti ir pe
lių muštynės. Jeigu pelė 
kelis kartus tampa pamuš
ta ir nugalėta muštynėse, 
tai nuo tokių pakartojamų 
nepasisekimų ji pasidaro 
baikšti, nuošali ir nė artyn 
paskui nebeina muštynių,
nustoja savo veržlumo ir mos, 
drąsas.

Šitokie laboratorijų žvė-' vo gyvenimo viltys sudūž- 
relių tyrinėjimai nušviečia 
kad ir kareivių išsisėmimą 
mūšiuose, moralinį sukriti
mą ir sumizgimą. Kitiems 
iš to įsigali net neurozės ir 
psichozės.

NehYnrko^/Ws7lnloi
NAACP reikalauja pašalint 

WHiiama Jauseną

yįra, mokyklų,

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
panašių parazitėlių, ku-

Psichologai ir psichiatrai, 
tyrinėdami žmogaus protą 
ir protinius nenormalumus, 
pavartoja ir encefalografą, 
tam tikrą įmantrų instru
mentą. Proto veikimas su
kelia elektrines, bangas, ir 
tas bangas mokslininkai 
“pagauna,” užrėk orduoja 
ant popieriaus, taipo pat 
kaip užrekorduoja širdies 
mušimo bangas. Tokie pro
tavimo rekordai — encefa- 
logramos sudaro pagrindą 
spręst, ar ligonio protas iš
krypęs iš normos ir kaip 
toli tas iškrypimas yra pa
sistūmėjęs.

Pastaraisiais laikais dar 
įmantriau daroma. Ligonio 
smegenų bangas, o kartu ir 
jo judėjimus rekorduoja 
judomasis paveikslas ant to 
pačio filmo.

I ta į šaltą, žiaurią gyvenimo 
tikrenybę.

Nuolatinė bailė, nesaugu- 
m’as, ir šalto ir karšto ka
ro grūmojimai, biauri ka
ro kurstytojų ir ragangau- 
džių propaganda: visa tai 
prakiurdo net ir vidurių 
plėves.

NAACP (Susivienijimo už vienas kitas blokas nuo jų na- 
Negrų Pažangą) Brooklyno mų. 
skyrius pareikalavo iš miesto 
majoro Wagnerio, kad jis pa
šalintų iš pareigų Williamą 
Jansoną, NeW York o Ašvietos 
tarybos, tai 
tvarkytoją.

Kaip buvo paskelbta nese
niai, Apšvietos (tarybos parei
gūnai buvo pradėję baigti ra
sinę segregaciją Brooklyno 
mokyklose. Vietomis šimtai 
vaikų, kurie lankė rasiniai se- 
greguotas mokyklas, perkelti 
į kitas.. Negrai vaikai, kurie 
lankė “negriškas mokyklas” 
tuzinai blokų nuo savo namų, 
perkelti į “baltas mokyklas”

Bet, kaip sako NAACP, 
pats Jansonas, be kurio pilno 
pritarimo ta akcija pradėta 
Brooklyno, ne tik nepritaria, 
bet pradėjo aktyviai priešin
tis. Jansonas sakė negrų,tėvų 
delegacijai, kad vietomis pil
na integracija gali “vesti prie 
riaušių”. NAACP sako, kad 
Jansonas faktinai tuomi prie 
riaušių kiršina. Kur tik prave
dama integracija 
praeina taikingai, 
matyti, nepatinka

Gražiai, linksmai 
praleistas popietis 
pas Idubietes

Lietuvių Moterų Klubo su
rengtas pobūvis praėjusį sek
madienį pavyko geriau, negu 
aš tikėjausi. Taip, matyt, jau
tėsi ir klubietės, nes jos visos, 
kurios ten buvo, buvo sma
giai nusiteikusios. Publikos 
buvo nemažai—pusė ant pu
sės, tiek vyrų, kiek ii- mote
rų.

Parengimas buvo suruoštas, 
kaip jau žinia, pagerbimui tų 
klubiečių, kurios darbuojasi 
Aido Chore ir Lietuvių Meno 
Teatre. Kad tokio pagerbimo 

I šios malonios ir darbščios klo
tai mums 

visiems buvo seniai aišku.

Reakcininkai negalėjo 
pripildyti Gardeno... 

/
Praeitą savaitgali Madison

tų
riuos jau turime. Dar užklups 
Krupavičiui ir Gelžiniai. Kur 
gi galas! Ir mes juk kada 
nors pritruksime ir kantrybės 
ir kvepiančių dolerių.

Mano prašymas Krupavi-
Square Gardene įvykęs dipu- čiui ir Gelžiniui: Susimildami, 
kų ir kitų reakcininkų mitin- pasigailėkite mūsų, pasilikite 
gas parodė, kad, kaip jie ne- 
simobilizuotų, jie neturi pa- esate 
kankamai ryžto ir įkvėpimo 
surengti ką tai didelio.

Protesto mitingą Vengrijos 
reikalu Madison Sq. Gardene 
rengė vengrų ii’ kitokie Ry
tų Europos dipukai ir vietinės 
reakcinės organizacijos.

Vokietijoje. Juo toliau jūs 
nuo Amerikos lietuvių, 

tuo sveikiau Amerikos lietuvių 
kišenei ir nervams.

Hartford, Conn.
Laisvės skaitytojų parengi- 

d. aukavo: 
iš New Bri- 
degtinės; L. 
Anna Lopata

mui spalio 14 
Stanley Yurkin, 
tain, 2 kvortas 
Mankienė $20;
ir Obara po $3; Yorkevičienė
— bulvių kugeliui; M. Rauli- 
naitienė — pyragą; A. Latvon.
— pyragą ir grybų; Naktinie- 
nė — grybų; Beržinis —$2 
vertės duonos; A. Krasnitskie- 
nė — burokų; V. Vasiliaus
kienė -— agurkų ; Žemaitienė 
—grybų ir pyragą. Didelis 
ačių visiems, ir visoms už pa
rėmimą dienraščio Laisvės.

Smagiai pasilinksminom, 
gardžiui ir sočiai pasivalgėm 
ir savo dienraščiui šukelėm 
paramą. Kaip gražu visiems 
kooperuoti.’

ATVAŽIUOJA LIAUDIES

New Yorko

BroOklyne,
kas, kaip'
Jansonui, I

kuris turi rasistinių simpatijų, bietės užsitarnauja,
įsako NAACP.

Štai kas įdomu: Mūsų vy
riausybė jau nutarė be jokių 
kliudymų tuojan priimti pen- 

Per kis tūkstančius vengrų pabė-
kokią savaitę tas masinis mi- gėlių, tuo tarpu iš Palestinos 

yra pabėgusių arba išvarytų 
300,000 su viršum arabų, bet 
mūsų šalin, dar nėra patekęs 
jų nė vienas!

Iš to juk Azijos žmonės da
ro sau išvadą. Kodėl toks 
skirtumas ?

Tūloms protligems gydyt 
psichiatrai pavartoja kon- 
vulsijas, sukrėsdami jiems 
smegenis elektros srove, 
•arba sukrėsdami smegenis 
šviesos švysčiojimu į akis, 
arba dar ir su tam tikrais 
vaistais, kaip insulinas, kaip 
džiovai gydyt vartojamiems 
vaistams giminingasis iso-
niazidas (“isoniazid”) ir j 
dar labiau pagerintas se- 
mikarbazidas (“semicarba- 
zide).' Šitokios priemonės 
sutrenkia ligoniui smege
nis, padaro jam šoką 
(“shock, “shock treat
ment”), ir po to ligonis at
sigauna, tarytum po kokio 
sunkaus miego, ir palaips
niui pradeda blaiviau ir 
normaliau elgtis. Tarytum 
jam smegenys būtų įšoku
sios į normalesnes vėžes-.

Schizofremija (“schizo- ( 
phremia”), pirmiau vadin-' 
toji “demantia p r e c o x ” 
(pirm alaikis pamišimas), 
duoda gerų rezultatų, nuo 
šitokių gydymo metodų. Da
roma dar ir smegenų ope
racija, tam tikrais nuoty- 

‘ kiais.

ir “LAPKUS” SU JAIS.
Nepraleiskime progos,—pa

matyk im ir gird ė k im, kaip 
Liaudięs Teatras suvaidins la
bai juokingą komediją. Kad 
ir ligonis, o iš to teatro išeisi 

' sveikai Juokas padaro žmo
gų linksmą ir smagų. Trijų 
veiksmų komedija bus suvai
dinta lapkričio 25 dieną, 157 
Hungejriord St., Hartford, 
Conn., 2-ą vai. popiet.

' 'Visi1 dalyvaukim ir kitiem 
pasakykim.

Rep.

Laiškas iš Lietuvos

spaudoje
Nęw Yorko spaudoje

“Daily News” anądien 
ved ama j ame straipsnyj e 
veik atvirai kiršino prie 
puolimo ant kairiečių ‘ ’ 
Workerio”. Kibinimas buvo 
daromas, žinoma, aplinkiniu 
keliu, bet prasmė buvo gana 
a iš k i. Str a i p sn y j e k ai b ėt a
apie dešinių elementų užpuo
limą ant Paryžiuje išeinančio 
komunistinio laikraščio 
manite”. “Daily News” 
sigardžiavimu rašė apie tą už- 
puolimą (per kurį, beje, vie
nas darbininkas tapo chuliga
nų užmuštas), iir minint “Hu- 
manite” vis pridėjo skliaute
liuose, 
tis yra Paryžiuje, tuom 
iy “Workoris 
ke. Kitaip sakant — eikite 
vyručiai, ir darykite čia tą, 
kas padaryta Paryžiuje.

* * *
Iš visų New Yarko komer

cinių laikraščių,, “Times” il
giausiai ir pastoviausiai stovė
jo už pagalbos davimą Tito 
valdomai Jugoslavijai. “Ti
mes”’ dabai’, ’ betgi, pradeda 
keisti savo nuęmonę. Kas taip 
Įpykino “Times” prieš jugo
slavus, yra jų užsilaikymas 
Jungtinėse Tautose Vengrijos 
klausimu. “Times” sako, kad 
Jugoslavija save “kompromi
tavo moraliniai”, nes nepa
smerkė griežtai tarybinių jėgų 
veiksmo Vengrijoje.

Ir tas laikraštis reiškia bai
mę, kad Tito valdžią perduos 
Vengrijos Kadaro valdžiai pa
bėgėlius sukilėlius, kurie ban
do pereiti rubežių Jugoslavi
jon.

savo 
be- 
ii ž

“Pliu
su pa-

’ vis
kad kuom tas laikraš-

Dai-
yra New Yor-

fv .J nn 1 or I Na» ir “ūžėm”. Iš taip va-iŠ įdomaus LLD loj-OS dinamos “arbatėlės” pasidarė 

kuopos susirinkimo «
Susirinkimas įvyko praėju

sį trečiadienį. Tiesa, jis nebu
vo skaitlingas, bet konstruk
tyvus. Plačiai pasikalbėta apie 

r‘ Į kuopos veiklą. Padaryta pa-
i kekitimas dėl kuopos planuo
jamo žieminio parengimo. Bu
vo nutarta kugelio vakarienę 

įruošti 1957 metų sausio 15 d.
1 Bet gautas prašymas nuo Lie- 
I tuvių Meno Sąjungos Centro 
užleisti jiems tą parankią die
ną. Jie norėtų suruošti parę 
pagerbimui muziko ir kompo
zitoriaus Frank Balevičiaus. 
žinoma, mes su mielu noru su
tikome jiems sausio 15 d. už
leisti.

i tą rni- 
(“News”, 
“Journal- 

Pinigų mitingo
tikrai nestokavo. 

jį garsinti per 
radiją.

su. savo
Aišku,

Bet ką darysime 
kugelio vakariene? 
kad mes jos nelikviduosime. 
Mes nutarėme tokią vakarie
nę suruošti vasario 9 d. Todėl 
jau nuo dabar visi pradėkite 
ruošti savo apetitus. Užtikri
nu, jog’ tokio, skanaus kugelio 
kaip gyvi esate nesate ragavę!

Kitas dalykas. Mūsų kuopa < Klubo mums 
turi Lietuvių Namo Bendrovės 
serų. Nutarėme dalyvauti 
bendrovės suvažiavime, kuris 
įvyks jau šio mėnesio 24 d. Ir 
dalyvausimo 
Iš nedidelio
suvažiavimui penkinę, 
auka nedidelė, bet ji suvažia-j 
vimui nueina iš širdies.

Valgymas 
svarbus 
žinoma, ir 

alkoholis,

Vidurių opoms (“ulcers”) 
išsivystyt pagrindą sudaro 
daugiausia psichinis gyve- 
nfrnas, tolydžio pairusi, ne
gera nuotaika, 
čia netoks jau 
veiksnys, nors, 
netikęs maistas,
taboka, rūkymas, smarkūs 
prieskoniai padeda dalyką 
pastūmėt žemyn.

Armijos kareivio gyveni
mas, baisūs kariniai sukrė
timai, sakoma, • nevienam 
sugadina vidurius ir net 
opą padaro. Čia irgi psi
chika yra dalykų esmė — 
dvasinis nusistatymas, susi
jaudinimai, baimė, rūpestis, 
persįgandimai...

išvyko į 
užbrėžtą 

vaikšto iš

Dvi mažos socialistinės gru
pės, Socialistų partija ir Ne
priklausoma Socialistų Lyga 
(Independent Socialist Lea
gue), kuri leidžia savaitraštį 
“Labor Action”, pradėjo de
rybas dėl susiliejimo į vieną 
partiją. NSL yra grupelė, kuri 
išsivystė iš nuo trockistų (So

cialist Workers Party) atski
lusių žmonių.

Baltimorietis J. Smolenskas 
gavo laiškutį nuo savo brolio 
Vinco Smolensko, iš Novinin- 
kų kaimo, Šimno rajono, čia 
talpiname jo ^ištraukas.—Red. 
Mielas Brolau !

Mes kol kas gyvename po 
senovei. Jau mano dukros 
pradėjo rudenio savo darbus. 
Vyriausioji Birutė 
Kauną baigti savo 
tikslą, o mažesnės 
namų į gimnaziją.

Mano žmonelė šiemet daug 
sveikesnė kaip pernai šiuo lai
ku. Visgi visos pastangos be
nuėjo veltui ir Ji yra tau la
bai dėkinga uz pagalbą. Pas 
mus ruduo neblogas, .palyja, 
bet su tvarka. Dabar imam 
kolūkio runkelius — labai di
deli užaugo. Kai klausei bro
lio Juozo antrašo, tai tiksliai 
negaliu parašyti. Jis gyvena 
palei Vištytį; Pajavonio giri
ninkija tur būt bus Kalvari
jos rajone.

K^ip tau ten. sekasi? Mes' 
tai jau žiemavosim toj pačioj 
vietoj. Aš dabar važinėju 
kasdien — vežu, paštą iš Kro
kialaukio į Simną, iš Simno į 
Krokialaukį.

Kai minėjai, kad už laiš
kus, sako,, baudžia, trfi visai 
netiesa, galima rašyti kiek 
nori, niekas nebaudžia.

Tavo brolis Vincas

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

tingas buvo garsinamas di
džiojoje spaudoje ir kai kurie 
laikraščiai net vedamuose 
straipsniuose ragino 
tingą lankytis 
“World - tegram”, 
American”). 
rengėjams
ir jie įstengė 
televiziją ir

Jame kalbėjo gubernatorius 
Harrimanas, senatorius Case, 
generolas Lucius Clay ir kiti 
žymūs asmenys. Per dienų 
dienas reakciniai lenkų, veng
rų, ukrainiečių, rusų bei, kitų 
laikraščiai ragino savo skaity
tojus Gardeną pripildyti.

Visokios reakcinės vokiečių 
ir austrų grupės irgi prisidėjo 
(mitingo metu Gardene vokie
čių kalba publikoje girdėjosi 
visur).

Ir nežiūrint to viso, Garde- 
nas buvo apytuštis.

Gardene, kaip žinia, telpa 
apie 24,000 žmonių. Po mitin
go spauda pranešė, kad buvę 
apie 10,000, bet faktinai, kaip 
tai atrodė, buvo tik apie 
8,000. Kitaip sakant, — tik 
trečdalis vietų buvo užimta.

Po mitingo apie 500 labiau
siai įsikarščiavusių dipukų’nu
žygiavo prie tarybinės Jungti
nių Tautų misijos, kur vėl 
triukšmavo.

Beje, į New Yorką praeitą 
savaitgali atskrido buvęs Ven
grijos premjeras Ferenc Na
gy, dipukų vadas, ' kuris pas
kutiniu laiku1 gyveno Paryžiu
je. Jo nereikia Sumaišyti su 
Imre Nagy, neseniai buvusiu 
Vengrijos premjeru.

NEW YORKvisiškai rimta vakarienė. Tiek 
prisivalgiau, kad dar ir per 
beveik visą, pirmadienį tebe
buvau sotus. Tų namie keptų 
pyragų, tų ragaišių, tų k e ik
sų, tų ausiukių, vienas gražus 
kitas dar gražesnis, vienas 
skanus, o kitas dar skanesnis. 
Dabar jau ir aš įsitikinau, kad 
mūsų klubietės yra šaunios 
kepėjos ir virėjos. Gal šis fak
tas išaiškins paslaptį ir jų gro
žio ir grakšftumo. Turėjome 
arbatos ir kavos, tiek, jog 
tiesiog buvo galima išsimau
dyti.

Ir viskas už dyką, — arba 
būtų buvę uždyką, jeigu klu
biečių norai būtų išsipildę. 
Deja, ten. pasimaišė mūsų Kul
tūrinio Centro rūpestingas ga- 
spadorius Walteris ir pakuš- 
dėjo pirmininkei, jog čia juk 
reikės užsimokėti už restati

n' dar pridėti už stal- 
“išprausimą”. Gerai, 

tiek tai mes, daly- 
lengvai galime sumesti.

pirmi- 
varde 
padė-

REAL ESTATE

Astoria-Queens, N. Y. 2 šeimų 
mūrinis namas, du 4’/2 rūmų mod. 
apartmentai, ištaisytas skiepas, ba
ras, cro vėdinama, 2 karam gara- 
džius, aptverta, patio, didelis plotas, 
daugelis kitų dalykų. Privatiškas 
sav. Puikus pirkinys po pamatymo. 
20-86 231 d St., RA. 6-5136.

(221-227)

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 giluma. Privatiškas sav. Priėji- 
narna kaina. Ateikite persitikr-UMJi.

TA. 9-1722.
(221-227)

Oceanside, L. I. Patrauklios 5 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūniiai, puikioj kaimynystėj. 
Privatinis sav. $16,950. RO.6-5528.

(220-226)

attic, pusiau ištaisytas
Galima pernakvoti ekstra

Dideli skrynuoti porčiai,

AUTOMOTIVEraną, 
tiesių 
sakome, 
viai,
Taip ir padarėme. O
ninkė K. Petrikienė 

smarkiai

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

kavoj o.
pirmi-

ne “sausomis”.
iždo panko j ome

Nors!

Ten pat restaurante pasi
taikė matyti senų, smarkių 
bolininkų. Ir Bill, ir Kari, ir 
Joe “prisiekė” ateisią ir prisi- 
dėsią prie jau veikiančios gru
pės. Būtų gražu. Bolin'inkai

Beje, besivaišinant 
ninkė iškvietė keletą moterų 
tarti žodį kitą. Kalbėjo vie-, 
nas ir vyriško stono dalyvis. 
Natūralu, kad visi kalbėtojai 
Klubą Į padanges kėlė ne tik 
už šį nepaprastai gražų ir jau
kų parengimą, bet ir už jo 
veiklą abelnai.

Ilgai nepamiršime šio popie
čio. Ačiū klubietėms!

Rep.

vys-Brooklyno katalikiška 
Rupija paskyrė 26 naujus ku
nigus' Į parapijas.

DUMP TRUCK

A-l gerame mechaniškame sto
vyje. Neseniai visas pertaisytas. 
Pardavimo ar išnuomavimo kaina 
labai prieinama. Ateikite peržiū
rėti ir persitikrinti.

RA. 1-4891 — Astoria, L. I.
(220-226)

PAJIEŠKOJIMA1

susirenka lošti antradienių va- Pamiršo kampaniją 
karais.- Nepamirškite.

Kitas dalykas, ir tai mačiau i 
savo akimis. Ten pat Kultūri- ■ 
nio’ Centro restaurante prie 
kito s1
LDS 46 kuopa ir po susirinki-'.J0S* , . , ..
mo smarkiai vaišinosi. Neži-1,, ‘ K° k\«lkampam,os ' 
nau, kas jiems “fundino”.
Praeidamas pro juos ir aš už
kliuvau už riekutės sūrio. 
Skanumas nesvietiškas ir pa
gunda labai didelė.

Jeigu gyvi būsime, vėl pa-į kai jis kandidatavo į senato- 
simatysime kito mėnesio susi- rius demokratų sąraše, 
rinkime. ,

Laikraštininkas anądien pa
klausė miesto majoro - bar
ni i stro Roberto Wagnerio, 

tolo iaikYšusirinkim kai” iis ’aučiasi po kampani-

įklausė Wagneris.
Laikraštininkas jam primi

nė, kad tik kojeią savaitę at
gal visa jo energija buvo at
kreipta į senatinę kampaniją,

Rep.

Užrašykite Laisvę savo draugui

“O, ta kampanija, - 
pamiršau. Tiek darbo 
miesto valdyboje, kad 
kampanija atrodo tolima 
eitis,” sakė Wagneris.

- .ią 
yra 
ana 
pra-

NEW! PAIN RELIEVER
4 in 1 Oil for Burns

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

Apsideginus' karštu vandeniu, geležimi arba ugnimi, 
tuojau skubiai užtepk, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnai 
garantuojame, kad tuojau sustabdys skausmą ir rona 
pradės 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 CO.

No. Franklin, Conn.

KIRPINĖJO KASAS
Is-Nassau apskrityje Long 

landė koks tai išsigimėlis už
puolė iš pasalų kelias jaūnas 
mergaites ir joms nukirpo ka
sas. Tai įvyko keliose vietose 
skirtingu laiku, bet visos mer
gaitės apibūdina užpuoliką 
vienaip — reiškia, tai buvo 
tas pats nusikaltėlis.

AKIŲ GYDYTOJAS
DR. TORRES

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

N. Y. C. — SA. 2-7589

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

(217-226)

Ford 16 pėdų Van Truck. Savinin
kas atsistato, mažai įvažinėta, gera
me stovyje. Savininkas sutinka iš
bandyti troką pirkėjui. Ateikite per
sitikrinti, geras pirkinys. CO. 7-8770. 
Raff Moving & Express Service, 28 
Market St., N. Y. C.

(219-225)

HELP WANTED MALE

Fabriko Darbininkai. 18-50 m. am
žiaus. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Dirbti prie aliumininių išdirbimų. 
Patyrimas nereikalirfgas. Mokanti 
kalbėti angliškai. Matykit Mr. Eper- 
vary. 9 v. ryto—4 v. dieną..

EXCELLUM ALUMINUM 
PRODUCTS

102 - 4th Ave., Garden City Park, L.I.
(216-222)

Machinists 1st class. Bridgeport 
milling machines. Experimental 
work. Paid hospitalization and sick 
leaves.

OPTOMECHANISMS
216 E. 2nd St., Mineola. PI. 6-5576

(215-221)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•OC**OG*

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

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

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

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

(220-22$)

HELP WANTED FEMALE
* »

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

(220-226)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Ideal tor family enterprise. Deli
catessen-Grocery. Frozen foods. Est. 
7 yrs. Good beer trade. Sold com- 
plotely equipped. YE. 2-5258.

(216-222)

Valgykla. Bruzgi vieta, tinka
ma porai arba dalininkams. Par
duoda privatiškas savininkas. Pui
kus pirkinys. Prašome ateiti per
žiūrėti, persitikrinsite. Michael’s 
Luncheonette,. 95-36 Roosevelt 
Jackson Hts. HA. 9-8706. /

(217-22$

Kepykla. įsteigtas bizn’is, pilnas 
tavoras. Puikioje (100%) vietoje. 
Geras pirkinys. Persitikrinkite po 
inspekcijos. Skambinkite:

Mr. Muller. VA. 5-5288
223)
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