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KRISLAI
Apsigalvojo.
Tik dalis bepabėgo.
Gūžtos ginklų.
Kai viskas paaiškės.

• Ir mes būsime nubausti. 
Rašo A. Bimba

’ “Daily Worker” (lapkr. 20 
d.) įdėjo ilgą Komunistų par
tijos komiteto atvirą laišką 
savo nariams. Laiškas įdomus. 
Pasirodo, kad komunistų, va- 
dąi gerai išsimiegojo, šaltai 
apsigalvoja ir priėjo rimtesnių 
išvadų.

Jie dabar jau sako, kad 
rezidentinės komiteto dalies 
aną dieną išleistas pareiški
mas buvo neapgalvotas. Ta
me pareiškime buvo besąlygi
niai pasmerktas Sovietų gink
luotas įsimaišymas Vengrijoje 
prieš fašistinį pučą.

t Jie dabar jau atvirai pasa
go, kad “Daily Workerio” re
daktorių panašus iš karto nu
sistatymas buvo neteisingas.

* ♦ •>

Jungtinių Tautų sekretorius 
Hammarskjold tvirtina, kad 
iš Vengrijos užsienin šiomis 
dienomis pabėgę 40,000 žmo
nių. Daugumoje tai fašistinio 
nusistatymo žmonės.

Svarbu atsiminti, kad tomis 
dienomis, kai Vengrijoje pra
sidėjo kontrevoliucinis pučas, 

. * per Austriją iš viso pasaulio 
Vengrijon suplaukė gerai su
organizuotų ir paruoštų 60,- 

<000 pabėgėlių. Tai jie ir su- 
dfcrė sukilimo branduolį.

■ Vadinas, vėl pabėgo nebe 
visi.' Su laiku gal ir likusieji 
susiras kelią atgal užsienin.
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Jungtinės Tautos. — Bri-; Tuo tarpu generolas 
tai, francūzai ir izraeliečiai Burns atvyko Egiptan, kur 
jau atsakė į generalinio 
sekretoriaus

Bums yra kanadie
tis, kuris iki šiol vadovavo 
paliaubų komisijai Palesti
noje.

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

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
jis perėmė Jungtinių au- 

Hammarsk- tų policinės jėgos komanda- 
joldo reikalavimh, kad jie i vimą. 
nedelsdami pasitrauktų iš 
Egipto teritorijos. Visi trys 
agresoriai atsakė įvairiais 
išsisukinėjimais, teigdami, 
kad jie planuoja trauktis, 
jie delsia, stato visukius 
klausimus, kokios bus 
Jungtinių Tautų policinės 
jėgos, kur jos bus pastaty
tos, ką jos veiks ir t. t.

Tas agresorių išsisukinė
jimas labai nepatinka Indi
jai ir kitiems Azijos-Afri- 
kos-arabų bloko kraštams, 
taipgi socialistiniams kraš
tams. Nepatenkintos ir 
Skandinavijos trys šalys. 

Indija penktadienį išdir-- 
bo naują rezoliuciją, kuri 
reikalauja iš trijų agreso
rių pasitraukti “tuojau, ne
laukiant”.

Indijos delegatas Krišna 
Menonas sakė, kad trys ag
resoriai neturi jokios mora
linės. teisės statyti reikala-

Dalis jų, pamatysite, pasieks i Vimus, 
ir Ameriką. I užtikrinimų,

. * * * 
Trečiadienį Jungtinių Tau

tų Asamblėjoje šepilovas 
plačiai dėstė Vengrijoje įvy
kius. Jis atsakinėjo tiems de
legatams, kurie per porą die
nų toje pačioje asamblėjoje 
kalnus vertė ant Vengrijos ir 
Tarybų Sąjungos.

Labai įdomu štai kas: Pasi
rodo, kad daugelyje vietų 
Vengrijoje užeita didelės gin
klų gūžtos.

.Iš kur tie ginklai? Kur jie 
buvo pagaminti?

Vieni jų pribuvo iš Vokieti
jos, kiti iš Belgijos, treti, 

Aiaugumoje, iš Jungtinių Vals- 
rtijų.

Toliau pasirodo, kad lapkr. 
11-ą dieną New Yorke tam ti
kras komitetas sušaukė masi
nį mitingą ir jame pareiškė, 
kad jo, to komiteto, svarbiau
sias uždavinys buvo ir tebėra 
skubinti Vengrijos fašiati- 

- niams sukilėliams ginklus! 
* # *

O kai viskas pilnai paaiškės 
apie šių dienų įvykius, tai pa
aiškės ir tas, jog kraujo lie
jimas, nekaltų žmonių žudy
mas, baisus teroras buvo pra
vestas ne Vengrijos policijos, 
ne Vengrijos armijos, ne So
vietų armijos, ai e tais iš už
sienio parūpintais ginklais su
kilusių fašisrtų. štai kas paaiš
kės.

Bet mūsų šalies komercinė 
spauda, komercinis radijas ir 
ftomercinė televizija taip nu- 
neka, jog atrodo, kad fašis

tiniai sukilėliai buvo nekalti 
avinėliai, beginkliai žmonelės, 
kurie tetroško savo 
brangiosios ir šventosios 
vės!

reikalauti visokių 
ir panašiai. 

Jiems įsakyta trauktis —ir 
jie turi trauktis, —sakė jis.

Intelektualų grupe nori 
atviresnės informacijos
Paryžius. — Dailininkas 

Picasso ir apie dešimt kitų 
intelektualų, kurie Komu
nistų partijos nariai, išleido 
tam tikrą viešą manifestą. 
Jie prašo partijos ir jos or
gano “l’Humanite”, kad bū
tų duodama daugiau atvi
ros informacijos.

Manifeste sakoma, kad 
“l’Humanite” rašo taip apie 
įvykius Vengrijoje, kad ei
liniai skaitytojai neturi 
nuovokos, kas ten tikrai 
vyksta. Nėra diskusijų ir 
žmonės tokiu būdu, neras
dami logiško aiškinimo sa
vo spaudoje, labiau 
tikėti reakcininku 
dams.

Laos sutiko 
Čou En-Iajų 
kaip herojų

Pnom Pneh, Kambodija. 
— Kambodijos sostinę at
vyko Liaudies Kinijos 
premjeras Čou En-lajus. Jis 
čia sutiktas kaip didvyris. 
Į sostinę suplaukė šimtai' 
tūkstančių kambodiečių iš 
viso krašto kampų. Visoje 
šalyje sąryšyje su Čou En- 
lajaus apsilankymu viešpa
tauja šventadieniška nuo
taika.

Kambodija yra nepri- 
klau'soma šalis, kuri iki 
dveji metai atgal buvo dali
mi francūzų valdomos Tn- 
dokinijos.

Čou atvyko lydimas 28 
asmenų delegacijos. Prieš 
atvykdamas Kambodiajdn 
j i s lankėsi šiauriniame 
Vietname.

Philadelphijos vajininkai ........................
Elizabetho vajininkai ...............................
S. Penkauskas—J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass.................. . .
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass................
Worcesterio vajininkai ..............................
Water būrio Vajininkai ...........................
P. Paserskis—Ą. žemaitis, Baltimore, Md 
Hartfordo vajininkai .................... ..........
Pittsbiirgho vajininkai .. . . ................
Kapišono vajininkai ...............................

L. Prūseika, Chicago, Ill.
So. Bostono vajininkai .......
Newarko vajininkai!............
Brooklyn© vajininkai ........
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y.........
Norwoodo vajininkaį ...........
Rochesterio vajininkai ..........
A. Apšdgienė, Auburn, Me. 
L. Tilwick, Easton,
Cleveland© vajininkai 
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, Nj 
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa.

Pa. .

linkę

i

tautai
lais-

Tarybiniai rašytojai 
apie padėtį Vengrijoj

Maskva. — “Eitęraturna- 
ja Gazieta” atspausdino 
viešą laišką, po kuriuom 
pasirašo 35 tarybiniai rašy
tojai, tarp jų Šolochovas, 
Semanovas ir Fedmas. Ta
me laiške tarybiniai rašy
tojai sako, kad pati TSRS 
dalinai atsakinga už įvy
kius Vengrijoje, nes laiku 
nepadėjo Vengrijos vado
vybei taisyti klaidas.

Punktai

2560
. 2262

2060 
1940 
1J80 
1780 
1700 
1372 
1360
1180

1064
940
764
724

720
680
640
596

380

300

300'

* * *
Dabar jau aišku, kad 

padengimo britų ir francūzų
(Tąsa 4—tame puslap.)

prie

Camp Kilmer, N. Y. — 
Keliasdešimt vengrų pabė
gėlių čia atskraidinti iš Au
strijos. Jie čia apgyvendinti 
armijos senuose barakuose.

Kipro EOKA 
nukovė nemažai 
britųt-francūzii

Nicosia. — Britų-francū- 
zų bendras štabas Kipre) 
paskelbė, kad užimant Port 
Said, krito tiktai 32 kariai. 
Bet tas pats štabas paskel
bė, kad per paskutines dvi 
savaites pačiame K i p r e 
krito lygiai tiek kareivių— 
32. Juos nukovė kipriečių 
nacionalistu ginkluota or
ganizacija EOKA.

E OKA’ nepaprastai susti
prino savo veiksmus nuo to 
laiko, kai prasidėjo Egipto 
invazija. Kaip žinia, britai 
ir francūzai naudoja Kiphą 
kaip, bazę iš kur užpuolė 
Egiptą. Kipriečiai, kurie 
ir taip kovojo prieš okupan
tus, dabar jaučia, kad par
eiga pliekti britus-francū- 
zus dar labiau padidėjo, 
kad tuomi pagelbėti, ant 
k i e kz galima, ir egiptie
čiams.

Viena. — Vietinė spauda 
skleidžia gandus, kad Tary
bų Sąjungos saugumo vir
šininkas generolas Šerovas 
randasi V engr i j o j e.

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

Eisenhoweris naudoja įstatą 
streiko laužymui: streikas 
tuo tarpu vyksta solidariai 
Washingtonas. — Prezi- kos įlankos uostuose. Va

den tas Eisenhoweris nuta- karinio pakraščio uostinin- 
rė naudoti Taft-Hartley į- kai, kurie priklauso prie 
statymą, kad palaužti uos- Harry Bridgeso vadovauja- 
tų krovikų streiką, 
krovikų, kurie
prie ILA unijos, streikuoja 
Rytinio pakraščio ir Meksi-

60,000 mos ILWU unijos, buvo sa- 
pr įklauso

Vėliausios
Pasaulio

vaitės pradžioje išėję į soli
darumo streiką vienai die
nai, bet dabar dirba. Sekan
tį trečiadienį jie atnaujins 
derybas ir gal savo ruožtu 
irgi išeis streikan, jeigu ne
busi susitarta.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris naudoja Taft-Hartley 
įstatymą priešx streikuojan
čius uostininkus tokiu bū
du: jis paskyrė specialią ty
rinėjimo tarybą, kuri turės 
nutarti, ar uostų streikas 
savimi perstato “nacionali
nį pavojų”. Jeigu taryba 
taip nutars (ir tikra, kad 
taip nutars dar šį savaitga
lį), prezidentas įgalios ge
neralinį prokurorą uždrau
sti streiką 80 dienų “atšal- 
dymo” laikotarpiui, kaip 
tai numato Taft-Hartley 
prieš - darbininkiškas Įsta
tymas.

Streikas rytiniuose uos-

oaupenos
| KAIRAS.—Iš Britanijos 

300 ateina skelbimas, kad bri
tai jau pradeda ištraukti 
savo jėgas iš Suezo kanalo 
srities, kad jau 
vieną batalijoną. 
tiečiai įsitikinę, 
britų
akių,” kad kol kas apie ti
krą evakuaciją jie-dar ne
galvoja. 1 ’■

Maskva. -U- “Pravda” pa
skelbė ilgesnį’ teoretinį, 
straipsnį, kuriame kriti-

280
220
200
180

Patersono vajininkai ..........
V. Kvctkas,

Cambridge, Mass............
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
A. Valinčius, Pittston, Pa.
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 180
J. Patkus, New Haven, Čonn. 160 
Stamford, Conn....................
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa
A. P. Dambrauskas,

ITaverhjlL Mass. .........'
C. K. Urban, Hudson, 'Mass/ 80 
Cliffside. Park, N. J...... ........... 80
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 76

vo
156 žingsnis

ištraukė 
Bet egip- 
kad tas 

“tik -dėl
120

Po vieną naują prenumeratą prisiuntė: Patersonie- 
• Auburn, Me.; Geo. Shimaitis, Brock-tis; A. Apšegienė 

ton, Mass.
Į vajų įstojo įsu atnaujinimais:

’ i (Tąsa ant 3 puslapio)
rp * f"* 4 t* *X j ’ tuose tuo tarpu eina pilnaiTm antras straipjmis ta .te- lid;ll.iai. Vakarinio pa-
ma vienos savaitės bėgyj

Britai laiko koncentracijos 
stovyklose 43,000 kenijiečių

minis-

visai nu

Londonas. — Britanijos 
kolonialių reikalų 
tras Lenox-Boyd paskelbė- 
kad partizaninis “Mau- 
Mau” judėjimas
slopintas. Bet jis pripažino, 
kad tas padaryta tam ti
kra sunkia kainą: koncen
tracijos stovyklose laikoma 
net 43,000 kenijięčių. 34,- 
000 jų laikomi be teismo, 
nes neturima prieš juos 
formalių apkaltinimų, sakė 
kolonialių reikalų minis
tras.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad britai Keni

kraščio uostininkai balsavo
Viena. — Austrijos vai- 9,012 už streiką, prieš 1,706, 

džia sako, kad apie 6,000 jeigu unijos vadovybė jaus, 
bėglių kas dieną pereina kad streikas reikalinga. 
Austrijon iš Vengrijos. ------—>--------

kad streikas reikalinga.

6 senatoriai 
kovosią prieš 
“filibnsterius

joje suėmė visus jaunus la
biau susipratusius ir la
biau apsišvietusius vieti
nius negrus ir tai jie laiko
mi koncentracijos stovyklo
se* Bet britai dar' visvien 
neramūs, nes nuolat prave
da naujus areštus. Pačių 
britų labiau realistiniai ele
mentai pripažįsta, kad pa
lyginama ramybė Kenijoje 
yra apgaulinga, kad po pa
virš u t i n iškos ramybės 
skraiste verda nepasitenki
nimas, kuris gali bet ku-1 riomis neprileidžiami balsa-1 
riuo laiku išsivežti pavir 1 
šiun.

Nagy paliko prieglaudą, jis dabar 
laisvas Budapešte: Kadar valdžia 
veda derybas su kitomis grupėmis

Budapeštas. ~4 *Buvęs 
premjeras Imre Nagy, ku
ris buvo gavęs prieglaudą 
Jugoslavijos ambasadoje 
dabar ją paliko ir randasi 
laisvėje Budapešte. Jis ga
vęs užtikritiimus nuo prem
jero Janošo Kadaro, 
nebus liečiamas, 
slavijos ambasad 
išėjo Rajko žmon 
vę “Szabad Nep 
riai ir kiti, kurie ten buvo 
prisiglaudę,
Tuo tarpu pranešama, kad 

Kadaras veda 4erybas su 
Bela Kovacs taip vadina
mos Smulkiųjų, savininkų

kad 
Iš Jugo- 

os taipgi 
ta, keli bu- 
” redakto-

Lenkų halsas 
| nu stebino JT

Jungtinės Tautos. — Bal
suojant apie stebėtojų' siun
timą Vengri j on, lenkai ne
menkai nustebino Genera

Washingtonas. — šeši li
berališki demokratai sena
toriai paskelbė, kad jie at- linę asamblėją, kai susilai- 
einančioje sesijoje, kuri kė nuo balsavimo, tuo tar- 
prasidės sausio trečią, pra- pu, kai Tarybų Sąjunga ir 
dės akciją prieš filibuste- jos sąjungininkai balsavo 
rius. Filibusteriai tai ne- prieš tokių stebėtojų siun- 
pertraukiamos kalbos, ku- timą.

14 kraštų, vyriausiai A- 
vimai. Pietiniai rasistiniai zijos-Afrikos bloko, taipgi 
demokratai - diksikratai 
naudoja, tokius filibuste- 
rius, kad neprileisti balsa
vimo apie balsavimo mo
kesčius, se^’egaciją ir t. t.

šeši senatjoriai yra Hum
phrey, Paul Douglas, Way
ne morse, James Murray, 
Pat McNamara ir Richard 
Neuberger.

Šie šeši liberalai išstojo 
savo pareiškime ne tik 
prieš diksikratus ii’ repub- 
likonus, bet ir prieš kon
servatyvius demokratų “vi
durkelio” vadus, kaip tai 
senatinės frakcijos, vadą 
Johnsoną ir atstovų buto 
frakcijos vadą Rayburną.

partijos vadu. Tai partija, 
kuri po praeito karo per 
kelerius metus dalyvavo 
valdžioje kartu su komu
nistais ir taipgi buvo įėjusi 
Nagy’o valdžion. Sakoma, 
kad Kadaras ragino Kovac- 
są įeiti valdžion arba pa
skirti jon kitą savo parti
jas žmogų. Taipgi vedamos 
derybos su Valstiečių liau
dininkų partija.

Streikų vaizdas miglotas, kurių streiko vadų suėmi- 
Streikams jau beveik bai- mus. Scepel (Budapešto in- 
giantis, darbininkų tarybos dustrinio. centro) darbinin- 
Budapešte paskelbė genęra- kai atsiuntė delegaciją pas 
linį 28 valandų naują strei- Kadarą, reikalaudami iš jo 
ką, protestuojant prieš kai nepravesti daugiau areštų.

Jugoslavija ir Lenkija susi
laikė nuo balsavimo.

Lenkų balsas atėjo taip 
netikėtai, kad balsų skaity
tojas sekretorius Cordieras 
pašaukęs Lenkijos vardą 

pasakė “ne,” 
pačiu lenku 

Mat, jis buvo 
Lenkija, kaip

automatiškai 
net nelaukęs 
pasisakymo, 
tikras, kad 
paprastai, balsuos kartu su 
TSRS, Čekoslovakija, Ru
munija ir 1.1. Bet lenkų de
legacija pažymėjo sekreto
riui, kad balsuoja ne “ne,” 
o susilaiko. Pati Vengrija 
balsavo prieš stebėtojų 
siuntimą.

Nubalsuota steb ė t o j u s 
siųsti, bet Vengrijos val
džia nelinkusi juos įsileisti.

ORAS NEW YORKE
Gali būti pirmas šių me

tų sniegą®.
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l “įžen-

FOSTERIS APIE TRAGIŠKĄ 
PADĖTĮ VENGRIJOJE

MES JAU ESAME rašę, jog šiuo metu Jungtinių momentu,* kai Kinija 
Valstijų Komunistų partijoje yra krizė. Jos vadovybėje j gė į naują erą, puikių/per- 
ir nariuose reiškiasi skirtingų nuomonių visais svar-1 Į" rvv: 
biaisiais klausimais, jų tarpe ir dėl pačios partijos at- kuria^dabar naujų visuome-
ir nariuose reiškiasi skirtingų nuomonių visais svar-' spektyvų erą.*" Kinų tauta

eities.
Wm. Z. Fosteris yra partijos pirmininkas. Tai r* 

nas, išbandytas kovotojas, veikėjas. Jis ir dalinai ge
neralinis partijos sekretorius Eugene Dennis nesutinka 
su Nacionalinio Komiteto dauguma, neseniai pasisakiu
sia dėl padėties Vengrijoje. Nesutinka jis ir su Daily 
Workerio redakcijos politika kai kuriais klausimais.

Aną dieną Fosteris išstojo Daily Workery su 
straipsniu apie padėtį Vengrijoje. Įdomu susipažinti su 
jo nuomone, kadangi Fosteris, kaip sakėme, visą savo 
subrendusį gyvenimą praleido darbininkų judėjime, pa
sižymėjo kovose už darbininkų reikalus; jis jau gyvena 
76-uosius metus.

nę, visuomenę, kurioje už- 
se~ tikrinti nepriklausomybė, 

teisingumas, klestėjimas ir 
laimė.”

Sukamo pažymėjo, kadi 
ypatingą džiaugsmą 
suteikė bendravimas su Ki
nijos liaudimi. “Tai geri, 
svetingi ir darbštūs žmo
nės,—pasakė jis, — o svar
biausia, jie yra kupini jė
gos ir energijos, myli nepri-

visuotinė taika.”
Baigdamas prezidentas 

Sukamo Indonezijos 82-mi- 
lijoninės liaudies, Indonezi
jos vyriausybės, jį lydin
čių asmenų įvardu ir nuo 
savęs asmeniškai padėkojo 
Kinijos liaudžiai ir Kinijos 
Liaudies Respublikos vy
riausybei už ! svetingą sve
čių iš Indonezijos priėmimą 
Kinijoje ir palinkėjo Kini
jos Liaudies Respublikos 
valdžiai iii vadovams svei
katos, taikos ir laimės.

įjaVakarų Vokiet 
neturi būti 
ginklų kalve

BONA, spalio 19 
karų Vokietijos1 pr< 
gų organas laikraštis “Velt 
der Arbait” Įišspa

d.-Va- 
ofsąjun-

_ _ L -usdino
straipsnį, • kuriame pasisa
ko. prieš karo pramĮonės su- 

jam i darymą Vokieti jos Federa-
tyvinėje Respublikoje.

' 1 ’Laikraštis; pabrėžia, kad 
dabartinė ekonominė ir po
litinė padėtis; rodo,! jog rei
kia 'visokeriopai ; vystyti 

j Vokietijos Federatyvinėje
klausomybę bei taiką ir j Resp plikio j e nė kari- 
branginti draugystę.” <' i — .

Kalbėdamas apie tai, jog 
asmeniniais stebėjimais jis ’rašo laikraštįs, negali vyk^ 
tvirtai įsitikino tuo, kad ki- ■ ti be galo Piiešingįi, anks- 
nų tauta tikrai .pasieks lai- ,gjau ar vėliau Vokietija tu- 
mėjimą savo kovoje už nau.jri būtil įtraukta į Ūrptauti- 
jos visuomenės sukūrimą___
Kinijoje,Sukamo pareiškė: 
H" “ . ..........................................

tas dviem faktais. Pirma— 
tuo, kad Kinijos Liaudies' 
Respublika turi daug įvai- i 
riu išteklių, reikalingų sta-! 
tybai. Antra — ir tai svar-! 
biau, negu ištekliau — tai 
Kinijos Liaudięfs Resnubli- i 

j kos Liaudis, 
hčs kultas ir rusiškas šovinizmas,pasakoja Fosteris.! sias, turtas.

To pasėkoje vengrų tautinė nepriklausomybė ir jų ; žmonių nukalė ’tvirtą vieny- 
civilinės teisės buvo palaužtos, “šis paneigimas sacialis- < bę.

FOSTERIS pripažįsta, jog padėtis Vengrijoje yra 
tragiška, nešanti blėdį visam komunistiniam judėjimui, 
padariusią didžiulę žalą pačios Vengrijos liaudžiai.

Straipsnio autorius ieško priežasčių, kurios sudarė 
šią tragišką padėtį. Jo nuomone, didelę klaidą padarė 
Stalinas ir Rakošis Vengrijos atžvilgiu. Nekreipdami 
dėmesio į Vengrijos liaudies poreikius, į sunkų gyve
nimą, jie vykdė Vengrijoje (ir kituose socialistiniuose 
kraštuose) sunkiosios pramonės statybos programą, kad 
socialistinis pasaulis būtų pasirengęs atremti užpuoli
mus, kai imperialistai pasiryš ant jų, socialistinių šalių, 
užpulti atominėmis bombomis. “Keblią ekonominę pa 
dėtį žymiai pablogino Rakošio valdžios biurokratinės 
klaidos ir tironija,” rašo jis,

“Padėtį dar labiau pablogino Stalino (per kelis me
tus prieš jo mirtį) ekscesai ir brutališkumai, jo asmeny-

* nes, o taikliąsias pramo
nės šakas. Ginklavimasis,

visuomenes sukūrimą nę saugumo sistenįą

tines politikos, įkurtai vadovavo ištikimas Stalino agen- I yra
- - - • —t • —■ • • «■ 1 • W • 1 W T . ✓

, kuri 
...... ..... nupigink į i m o 

Mano įsitikinimas pagrįs- tikslams.
“Velt der Arbait”

, neleisti, kad ginklavimasis 
j pavirstų nedidelės kastos,
I kuri, siekdaipa tik savo in
teresų, visiškai nesirūpina 
nacionaliniais ir. tarptauti
niais klausimais..

Šiandien, Uliau ra-o laik
raštis, darbininkams sten
giamasi įteigti, kad darbo 
savaitės sutr

jai—di džiau- 
RO milijonų

tarnaus

i agina

ninkams sten-

tas Rakošis, sėjo veją, kuris vėliau užgriuvo ant Ven
grijos kaip (audra.”

STRAIPSNIO RAŠYTOJAS stebisi, kodėl Vengrijo
je dalykai nebuvo pradėti taisyti tuojau po to, kai tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jugoslavijos buvo sunormalizuoti 
santykiai? Kodėl jie nebuvo pagaliau taisyti po TSKP 
XX-oįo suvažiavimo? Kodėl buvo delsta, laukta—lauk
ta, iki prasidės audra? Fosteris prisipažįsta, kad jis 
pats to kol kas negali išsiaiškinti, negali suprasti.

Be abejo, kalti Tarybų Sąjungos komunistų vadovai 
ir Vengrijos komunistų vadovai. Jie turėjo numanyti, 
kas gali atsitikti, jei nebus padaryta tai, kas turėjo būti 
padaryta. Vengrijai ir kitoms socialistinėms šalims tu
rės būti suteikta pilna nepriklausomybė ir laisvė tvarky
ti savo vidujinius reikalus, kaip jie nori. Kitaip ir būti 

; negali.

VENGRIJOS komunistų vadovai buvo trumpare
giai biurokratai. Jie buvo izoliavęs! nuo liaudies, nuo 

• Žmonių. Jie nesuprato darbininkų klasės gyvenimo ir 
jos poreikių. Jie nenumatė, kaip kontr-revoliuciniai ele
mentai, remiami “Projekto X,” ruošiasi liaudies nepa
sitenkinimą išnaudoti saviems kėslams, saviems intere-1 
sams. , ;

Kai prasidėjo Budapešte demonstracijos, Vengrijos 
komunistų vadovai nesugebėjo stoti ir išaiškinti žmo
nėms tikrą padėtį Jie per savo nemokėjimą, per savo

■ aklumą* prileido žmones prie sukilimo, prie streiko pa
skelbimo. O to fašistai, kontr-revoliuciniai elementai 
tik ir telaukė!

Kada fašistai, iš anksto pasiruošę, akiregyje Na- 
gy’o silpnos valdžios, pradėjo skersti komunistus ir ben
drai socialistinei santvarkai pritariančius žmones, kada 
jie pradėjo ant laužo deginti gatvėse knygas, pulti kul
tūrines įstaigas, tuomet Tarybinė armija įsikišo, o ji 
Įsikišo, sako Fosteris, einant Varšuvos paktu ir Pots
damo sutartimi. Įsikišti ją vertė didžiausias politinis 

, reikalas. Jei ji būtų neįsikišusi, tai Vengrijoje būtų 
įsigalėjęs fašizmas, o tai būtų reiškę karo pavojų, nes 
imperialistai to tik ir telaukė!

Šį Tarybų Sąjungos kariuomenės dalinių įsikišimą 
užgyrė ir Kinijos valdžia, ir Italijos Komunistų partijos 
vadovybė, ir viso pasaulio komunistinės partijos, net

■ irtos, kurios labai aštriai kritikuoja Vengrijos komunis
tų (rakošinių) politiką.

Fosteris mano, kad, įvedus tvarką, ramybę, naujoji 
Vengrijos vyriausybė privalo daryti šalyje griežtas re
formas,' o jai viskuo turinti padėti Tarybų: Sąjunga. Jis 

. mano, kad Tarybinė armija iš Vengrijos tūri pasi
nį traukti.

Sutinkame su Fosteriu, jog įvykiai Vengijoje smar- 
zkiai, kad ir laikinai, pažeidė Tarybų Sąjungos prestižą

Jie dirba įtemotaį ir 
pasiruošė pasiaukoti 

vardan valstybės interesų. 
Jie karštai myli nepriklau
somybę ir taiką.. ”

Tokia šalis, toliau kalbė
jo Sukamo, niekuomet ne
gali būti Sunaikinta, nie
kuomet nežus, ji visuomet 
gyvuos.

Prezidentas Sukamo iš
reiškė įsitikinimą, kad Ki
nijos Liaudies Respublika 
gali drąsiai dėti savo viltis 
į jaunąją kartą. “Mes ti
kimės, — pasakė jis, — kad 
Kinijos jaunoji karta to
liau vykdys vyresniosios 
kartos pradėtąjį didi dar
bą. Mes taip pat tikimės, 
kad Kinijos jaunoji kartą 
toliau saugos ir stiprins vy
resniosios kartos pastatytą 
draugystės tiltą tdrp Kini
jos Liaudies. Respublikos, ir 
Indonezijos.”

Išreiškęs įsitikinimą, kad 
Kinijos ir Indonezijos tau
tos ir ateityje dės savo pa
stangas vystyti savo šalis 
ir stiprinti draugiškus sa
vitarpio ryšius, Sukamo 
pasakė.: “Tad eikime petys 
petin siekiant mūsų bendrų 
tikslų — pilnutinai nušluoti 
kolonializmą bei imperializ
mą nuo Azijos ir Afrikos 
žemės, atvesti mūsų nepri
klausomybę iki tobulumo, 
kad būtų užtikrinta tvirta

umpimmas su
mažinsiąs asmeniniam var
tojimui skiriamų produktų 
gamybą. Tas pavojus da-gamybą. Tas pa v
rosi realus, kaip tik tuo at-
veju, jeigu dalis n 
mybinių jėgų bus 
į karinę industrija 
gyventojai tarės apmokėti 
karinės gamybos išplėtimą.

Tačiau jeįgu mes, rašo
ma straipsnyje, pardavine- 
sime kitoms šalims 
tomobilius, Įmašin 
rias vartojimo 
mums neteks vėl tapti ka
riniu arsenalu’, kai tuo tar
pu, pareiškia! laikraštis, ka
rinė pramonę gali vėl pa
versti Vokietijai ginklų kal
ve.

Straipsnio 
kalaujama, 
reivinių būti 
kyklos, ligon 
mieji namai.

rusų ga^ 
įtraukta 
. VFR

rdavine- 
savo an
as, įvai- 

prekes,

vel pa

pabai:
tad vi

statomos mo
nies ir

goję rei- 
etoj ka-

gyvenu

LITERATURA-MENAS'
Vilniaus “Tiesos” puslapis apie

mūsiškius
Vis plačiau ir plačiau Lietuvos skai

tančioji’* visuomenė supažindinama su 
Amerikos (Šiaurės ir Pietų) lietuviškos 
emigracijos pažangiais rašytojais. Mes 
jau anksčiau daug rašėme apie tai, kaip 
Lietuvoje dabar leidžiamos R. Mizaros 
knygos, rengiami spaudai Jasilionio ei
lėraščiai, ruošiamasi išleisti Seno Vinco 
apysakas, jau išleistas Lumbio karika
tūrų albumas ir 1.1.

Dabar mes randame, kad didysis Lie
tuvos dienraštis “Tiesa” (spalio 31 d.) 
pašventė ištisą puslapį Amerikos lietu
vių kūrybos trumpai apžvalgai, kaip ir 
apibendrinimui, įvertinimui.

Puslapis gražiai iliustruotas E. Žiau- 
bėrio ir 'L. Kuškory tės braižiniais, kurie 
vaizduoja sekamus rašytojus: R. Mizarą, . 
Stasį Jasilionį, Bronių Klvrn.avičh^Bied- 
ną, Joną Kaškaitį, Pijų Storpirštį ir 
Kapso Sūnn.. Be to, atspausdintas Seno 
Vinco apsakymas “7 Laužą”

Apie kiekvieną minimų rašytojų.para
šyta trumpa įvertinanti biografija ir 
paduota ištrauka iš jo kūrybos.

Apie Mizarą pasakyta gan trumpai, 
nes jis Lietuvos žmonėms dabar jau toks 
pats savas ir žinomas, kaip tos šalies va
dovaujantieji vietiniai rašytojai — arti 
pustuzinis jo knygų jau skaitytojų ran
kose. Jis trumpoje biografijoje vadina
mas stambiausiu JAV lietuvių pažangiu 
rašytoju.

Su Jonu Kaškaiciu-KaškiaiLČium Lie
tuvos skaitytojai plačiau susipažįsta per 
šią "biografiją gal pirmą kartą. Apie jį 
tarp kitko sakoma:

Jonas Kaskaitis -- JAV lietuvių emigra
cijoje plačiai žinomas pažangaus visuome-

rašytojus
ninio veikėjo, gydytojo ir poeto Jono Kaš- 
kaičio-Kaškiaučiaus vardas. Pasiekęs aukš
tą isimokslinimą ir būdamas plačios erudi
cijos žmogus, J. Kaskaitis visada buvo išti
kimas pažangiam judėjimui, darbo žmonių 
interesams.
Toliau sakoma, kad jo vertinga poe

zija gerai žinoma Amerikos lietuviams 
ir kad jo eilėraščių išleistas stambus 
rinkinys “Prošvaistes.”

Iš jo kūrybos kaip pavyzdys paduo
tas eilėraštis “Jie ir mes.”

Apie Stasį J as iii on į “Tiesa” sako:
MSavo poezijoje Stasys Jasilionis pasireiš

kia kaip jautrus gamtos vaizduotojas, ap
dainuojantis gamtą su nuoširdžiu lyrizmu.

Kaipo pavyzdys paduotas eilėraštis 
“Bedarbis.”

•
Apie Seną Vincą—Jakštį sakoma:

V. Jakštys gimė 1880 metais Suvalkijoje, 
kur nuo vaikystės tarnavo pas buožes pie
meniu ir bernu. Būdamas 20 metų, išvyko 
į Škotiją, čia jis aktyviai dalyvauja lie
tuvių darbininkų judėjime. 1909 m. jis 
apsigyveno JAV.

Šalih literatūrinio darbo V. Jakštys yra 
aktyvus pažangios JAV lietuvių spaudos 
bendradarbis. V. Jakščio apsakymų te
mos — lietuvių emigrantų bei 
darbo žmonių gyvenimas.

•

Iš Kapso Sūnaus, braziliečio 
kuris neseniai grįžo Lietuvon,
paduotas eilėraštis “Naujas Gyvenimas 
Eina Pirmyn,” iš argentiniečio poeto 
Klimavičiaus-Biedno kūrybos eilėraštis 
“Motinai,” o iš Brazilijos poeto Pijaus 
Storpirščio kūrybos eilėraštis “Balsas iš 
Kavyno.” A. Sifonas

Amerikos

lietuvio, 
kūrybos

Artinasi IMS suvažiavimas

;šv.Vkstant
rabolis su;
i, suren-

GRAŽUS GESTAS
S. Paulo. —- Prieš 

tėvynėn, Jonas 
.dra u gaiš atsiuvę i k i n t
gė išleistuves, kuriose atsilan 
kė jo draugai bei 
Atsilankiusių tarpe k 
paremįi “Darbą”.

ų šeinįi’ninku
sutikimą, bu v 
kų lapas5.

Surinkta: 1

si! n ar
d pads

550 k
Rink

artimieji, 
ilo iriintis. 
Pasitarus 
ir gavus 

rytas au-

ruzeivų 
ėjas G.

pasaulio žmonėse. Jie uždavė smūgį viąam kųmunisti- 
niam judėjimui visam pasauly. Bet visa 
dos bus ištaisytos, žaizdos bus užgydytos 
pasaulis žygiuos pirmyn. Tuo tarpu kapital'is' 
saulis gyvena didesnę krizę: Anglų ir francūz. 
lipias ant Egipto tai geriausiai paliudija.

Fosteris ragina amerikinių komunistų v;

tai praeis, klai-.
i ir socialistinis' 

tinis pa-;
Į UZptlO-

adovy bę, 
kad ii bandytų aiškiau ’ suprasti tai, kas įvyko ^Vengrijo
je. Jis nesutinkąs su partijos Nacionalinių Komiteto pa
reiškimu Vengrijos klausimu, kurį šio mėnesio ])radžioje. 
paskelbė. Tą pareiškimą, beje, buvo padsrę Ne 
mieste gyveną Nac. Komiteto nariai.

w Yorkoi

------------------------:-----------\--------
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LMS suvažiavimas įvyks šį pavasarį, 
Gegužės menesio pirmoje dalyje arba vi
duryje. Sekretorė Mildred Stensler, vyk
dydama ankstyvesnio centro posėdžio 
nutarimą, ilgokai susirašinėjo su įvai
rių mūsų kolonijų meno judėjimo veikė
jais, gavo įvairias nuomones ir t.t. Cėn-i 
Iras po to nutarė, kad geriausia vieta 
suvažiavimui būtų kur nors tarp Chica- 
gos ir New Yorko, pusiaukelyje arba 
arti pusiaukelio tarp šių dviejų didelių 
mūsų lietuviškų centrų.

Clevelandas. parinktas pageidaujama 
vieta. Susisiekta su Clevelando draugais, 
ir tenykščiai meno veikėjai, kaip tai 
Žebrys, daktaras Simanauskas ir kiti, 
išreiškė savo prisirengimą kooperuoti 
su suvažiavimo surengimu jų mieste, 
darbuotis suvažiavimo rengime.

Tad—Clevelandas greičiausiai ir bus 
suvažiavimo vieta. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau, kuomet clevelandiečiai 
mus informuos, kada gali gauti tinka
mą vietą ir kitką.

Bet tuo tarpu visi LMS vienetai, taip
gi pavieniai veikėjai ir broliškos orga
nizacijos, turėtų pradėti prie suvažiavi
mo ruoštis.

Beje, nutarta šiuo laiku laikyti tik 
suvažiavimą, o ne /meno festivalį. Bus 
vienas meno vakaras, koncertas ar kas 
nors panašaus, bet šiaip dvi savaitgalio 
dienos bus pašvęstos, ant kiek tai bus 
galima, suvažiavimui. Tas daroma, kad 
duoti progą delegatams nuodugniai ir 
smulkmeniškai apsvarstyti visus klausi
mus, tikrai nubrėžti planus .tolimesnei 
veiklai. Centras taip nutarė remdania- 
sis praeities patyrimais, kurie rodo* kad 
bandant į kokias dvi dienas sūspausti ir 
suvažiavimą ir festivalį; paties suvažia
vimo darbo sesijos kaip ir paskęsta fes
tivalyje, ypatingai dėl tp, kad dauguma 
delegatų patys esti meniškos programos 
dalyviai, kurie, kaip tai visai natūralu, 
koncentruojasi ant programos..

Mes prašome i mūsų visų narių, vei-; 
kėjų ir bendrai meno mylėtojų, atsimin
ti apie besiartinantį suvažiavimą, rengtis, 
prie jo, taipgi. pąsisakyti . spaudoje, kuo 
plačiau apie klausimus, kurie turėtų bū
ti tame suvažiavime svarstyti.

“LMS” LIETUVOJE...
Iš Lietuvos prąnešaipa, kaipy tai jau 

buvo minima niūsų periodinėje spaudoje, 
kad ten orgąnizūojaima sąjtiriga, į kurią

įeis visos meninės saviveiklos grupės, tai 
yra, fabrikų, kolūkių, mokyklų ir įstaigų 
chorai, dramatinės grupės, orkestrai, šo-^ 
kių ansambliai ir panašūs vienetai,—1^- 
taip sakant, visas meniškas veikimas, iš
skiriant profesinius teatrus, chorus, or
kestrus, simfonijas ir t.t.

Lietuvos saviveiklos (ką mes vadina
me šioje šalyje amateurs, tai yra, mėgė
jų) meno grupių sąjunga vadinsis, sako
ma, Lietuvos Meno Sąjunga—LMS, vi
sai panašiai, kaip.mūsų Lietuvių Meno 
Sąjunga.

Ana LMS, be abejo, bus šimtus kartų 
didesnė, negu mūsiškė. Lietuvoje beveik 
nėra kolūkio, kur nebūtų choro arba cho
relio, bent dainų ansamblio; kur nebūtų 
kokio nors dūdų arba styginio orkestro, 
^skudučių ansamblio; kur nebūtų vaidin
tojų trupės; kur nebūtų šokių ansam
blio.

Didžiulis skirtumas tarp Lietuvos MS 
ir mūsų vietinės Lietuvių MS yra ir tas, 
kad mes čia veikiame vieni, izoliuoti, be# 
veik pilnai be vadovavimo, tuo tarpi# 
kai Lietuvos saviveiklos judėjimas turi 
prie pat savęs profesinį lietuvišką tea
trą, profesinius muzikus, profesinį ba
letą ir kitus profesinius ansamblius, iš 
kurių gali imti pavyzdį.

Tad—nuo mažiukės, bet gan senyvos 
mūsų vietinės LMS, dar besikuriančiai, 
bet didžiajai Lietuvos Meno Sąjungai— 
broliški ir draugiški sveikinimai!

RINKTINĖS DAINOS
Jau išsiuntinėta pavieniams ir organi

zacijoms atsikreipimas, kurį išleido LMS 
centras ir speciali leidimo garbės ko
misija -—atsikreipimas prenumeruoti iš 
anksto naujausią mūsų leidinį, Prano 
Balevičiaus rinktines dainas.

Prenumeratos jau pradėjo atplaukti. 
Bene pirma atėjo nuo gerai žinomo lie
tuviško meno, rėmėjo daktaro A. Petri- 
kos ir žmonos.

Centro muzikos komisija jau susitari? 
su leidykla, ir atrodo, kad BalcvičiausF 
rinktinės dainos bus puiki suvenirinė 
knyga, kurią kiekvienas lietuvis norės 
turėti.

Mes patartume mūsų chorams sekan
čiame savo susiėjime padiskusuoti Bale
vičiaus knygos užsiprenumeravimo klau
simą. Kiekvienas choristas turėtų ptfei- 
dėtiir įsigyti šį dainų rinkinį. R. B V
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Tuo tarpu Katrytė besiruošdama žval

gėsi, kaip čia jai atlankius drauges, ypač 
Balsių Genutę ir Onytę. Visas kaimas 
jau žinojo, kad Kedulių Katrę ponas 
ima į dvarą. Visaip dėl to kalbėjo kai
mynai. Vieni užjautė Katrytę ir apgai
lestavo, kad gali niekais nueiti tokia 
graži mergina, patekusi į Skrodskio na
gus, kiti pavydėjo Keduliui, nes matė, 
kad prievaizdas ir vaitas jau ne taip 
mina jam ant kulnų, kaip anksčiau, rei
kalaudami lažo ir prievolių.

Kai Katrytė įėjo į Balsių kiemą, Vin
cas su Gene ką tik buvo grįžę iš lažo, 
o tėvas su Onute iš savo lauko, kur jie
du, nors ir pavėlavę, baigė sėti miežius. 
(Vincas buvo paniuręs, piktas, Genė liūd
na, nuvargus. Prievaizdas ir vaitas juos 
vare prie sunkiausių darbų, o- tijūnas, 
kur buvęs-nebuvęs, sukinėjosi apie juo
du, keikė ir'grasino apskųsiąs ponui už 
apsileidimą ir neklusnumą. Nelinksmai 
nusiteikęs atrodė ir tėvas. Sėja pavė
luota, sėklos neužtenka, o prievaizdas ir 
vaitas įgrasino, kad visas laukas turįs 
būti apsėtas. Ko gera, dar atims tas 
erodas ūkį, nuvarys nuo žemės.

—Ar šiaip tu žmogus galvok, ar taip, 
—nors is odos nerkis, nėra gyvenimo,— 
skundėsi senis.

Balsienė dūsavo ir varė Onutę karvių 
melžti. Dvylė buvo po veršio, o ir žal
margė atsiganiusi ėmė daugiau pieno 
duoti. Tai buvo vienintelis senutės 
džiaugsmas, kad dabar yra kuo užbal
tinti kruopas, o pasitaupius galės ir su
rinką suspausti ir sviesto susukti.

—Nenusimink, Katrele,—ramino Bal
sytė draugę. — Galgi ir neilgai mums 
reiks taip kentėti. Vincas neseniai buvo 
pas dėdę Steponą. Tai jis labai drąsino 
mus laikytis ir nenusiminti. Jaunasis 
Survila Peterburge kažką veikia prieš 
SkrodskĮ. —Vincai—'šūktelėjo ji brolį,— 
prisėsk čia prie mudviejų truputį.

Vincas prisėdo, bet čia prisigretino ir 
abudu tėvai.

—Atėjau atsisveikinti, — susigraudi
nusi tarė Katrytė. — Py t rytą išeinu į 
dvarą.
—f dvarą tai ne už jūrių-marių,—pa

juokavo Balsys.—Tai ne į rekrutus, mer- 
1 gele. Dvaras ranka pasiekt. Kurį pa

vakarį sumanysi—ir atskrisi papieviais 
kaip putpelėlė.

Bet Katrytė nebuvo linkusi juokauti.
—Vai, tėveli, tas dvaras man, kaip toj 

dainoj, už ūžaujančių marelių, už siū
buojančių nendrelių. Aš tų aukštų rū
mų su spindinčiom grindim, su zerko- 
liniais langais bijau labiau, negu kalėji
mo. Ogi tas ponas!

Balsienė giliai atsiduso ir ėmė mo
tiniškai mokyti:

—Saugokis, vaikeli, saugokis. Nepasi
duok velnio pagundai.

—Ką jūs, mamute,—staiga loštelėjus 
sušuko Katrytė. — Aš jam akis išdras
kyčiau! Bet ką pagalvos Petras, kai su
žinos, kad aš dvare! Jis vis sakydavo, 
kad neičiau į dvarą, kad lenkčiausi jo iš 

Atolo.
▼ —Greit nesužinos,—ramino Vincas.— 

O nusižiūrėjęs kurią dieną pats pas jį 
nujosiu ir viską papasakosiu. Andai pa
ti sakei, kad ir dvare yra gerų žmonių, 
katrie tave užtars.

—Yra, tikrai yra, — karštai pritarė 
Katrytė. — Kad ne tai, tegu mane už
muštų, neičiau ten tarnauti.

Ir taip pamažu vėl šviesesnės viltys 
1 ėmė kilti jos galvoje, ir tarnyba dvare 

jau nebeatrodė kaip neišvengiama pra7 
.■i žūtis. /^>

—Vincai,—kreipėsi Genė į brolį,—pa
pasakok, ką girdėjai pas. dėdę Steponą. 

k Katrytei bus dar drąsiau, kai ji tai ži- 
\ BOS.

Bet Vincas priekaištingai pažvelgė į 
seserį.

—Jums tai tik prasitark, tuoj viską iš- 
plepėsit. Dėdė Steponas įgrasė laikyti 
liežuvį už dantų. Kad ligi pono' nepri- 

^^itų.
.—Vinceli, na, ką tu?! Argi aš su 

ponu ? — ėmė priekaištauti Katrytė. — 
. Jei aš ką ir žinosiu, kaip žemė tylėsiu.

Pasakyk, ką girdėjai iš dėdės. Galgi 
širdis bus ramesnė gerą žodį išgirdus.

—O girdėjau tai, — prabilo pagaliau 
Vincas, — kad jaunasis ponas Survila 
Peterburge žino visą teisybę apie

Skrodskį, ir kad neteisingai mus spau
džia Skrodskis su lažais ir prievolėmis, 
ir kad negali mūs išvaryti iš sodybų ir 
atimti žemių. Jaunasis Survila žino, kur 
Skrodskį apskųsti ir kad atvažiuos koki 
aukšti urėdai patikrinti jo inventorių. 
Del to, sako, mes turime ir toliau kietai 
laikytis prieš Skrodskį ir neklausyti, jei
gu mus nuo žemės varytų. O vasarą 
parvažiuosiąs ir pats jaunasis ponas 
Survila. Be to, sako, ir sukilimas tikrai 
bus. Ciesoriaus valdžią nuvers ir žemę 
atims iš ponų. Visi gausime žemės. Ei
sime į sukilimą, mušime ponus, prista- 
vus, spravnikus ir žandarus. Jaunasis 
pęnas Survila eis, ir dėdė Steponas, ir 
Petras, ir aš eisime. Ir Skrodskio dvare 
yra tokių, kurie eįs. Vežėjas Pranciškus 
ir bernai eis. Bus galas Rubikiui. Ne- 
beplaks jis mūs daugiau,—baigė Vincas, 
pagrasinęs kumštimi dvaro link.

O Genė drąsino draugę:
—Girdi, Katryte, nebijok, nepražūsi.
—Aš ir nebijau,—gynėsi Katrytė.—Aš 

tik dėl Petro buvau nerami. Bet jei Vin
cas ir jūs visi mane užtarsite... Tik te
gu jis manimi pasitiki. Jau aš apsigint 
mokėsiu.

Taip jiems besišnekant, netikėtai pro 
vartelius iš gatvės kyštelėjo Kedulis. 
Pamatęs dukterį, jis valandėlę tarsi su
abejojo, kaip čia pasielgus, bet čia pat 
pasiryžęs, žengė prie sėdėjusių po klevu.

—Katre, — piktai, dėbtelėjęs akimis 
kreipėsi į dukterį, — eik namo karvių 
melžti. Ir vakarienės jau metas. Uršė 
parėjo nusidirbusi. Viskas jai vienai ap
eiti.

Katrytė, netarusi nė žodžio, pakilo iš 
vietos, atsisveikindama pabučiavo se
niams Balsiams ranką ir, lydima mer
gaičių ir Vinco, ėjo namo.

O Balsys šnekino Kedulį:
—Prisėsk, kaimyne, pasilsėk. Neto

liese gyvename, bet retai susitinkame. 
Nupuikai, ar ką?

—Kur jau man, purvabridžiui, nu- 
puikti...—karčia pašaipa atsiliepė Ke
dulis. — Tai jūs čia visi mokyti, gudruo
liai, prieš ponus, prieš valdžią šiaušiatės. 
Uždraustus raštus laikote. Paustanių, 
metežų laukiate.

—Tiesa,—atsiduso Balsys.— Neprita
riu nė aš tam, kaimyne... Bet ar tu jau
nuosius perkalbėsi? Neklauso ir tiek.

—Iš mažens neprižiūrėjai, valią davei. 
Stepono nereikėjo klausyti. Tai kur da
bar Petras?

Bet senis Balsys buvo atsargus.
—A, dievai jį žino, kur jis. Po žmo

nes bastosi... Manėme, kad rudeniop 
galgi su jūsų Katre apvesdinsim. Bet 
dabar vėl kitaip viskas virto.

—Kitaip, ar ne kitaip, vis vien Katrės 
už Petro nebūčiau leidęs,—niūriai per
tarė Kedulis.

—Dėl ko, kaimyne? Abudu gražiai 
sutinka. Valaką būčiau jiems pavedęs. 
O Vincas gal kur užkuriom...

—Iš tų pelų nebus grūdų,—piktai su
niurnėjo Kedulis.— Lik sveikas, kaimy
ne. Į

Jis dar giliau užsimaukšlino ant kak
tos aplamdytą skrybėlę ir išėjo iš kiemo. 
Saulė jau buvo nusileidusi, bet dar nete
mo. Ilgos gegužės mėnesio prieblandos 
tirštėjo iš lėto, nežymiai plito iš kiemų, 
tarpuvarčių, dūmais pakvipusių pirkių, 
pakelės krūmų ir medžių. Bet viršuj 
dar buvo visai aišku. Saulėlydžio skliau
tas plieskė ugninėm žarom, o dangaus 
vidurys ties galva buvo gilus ir mėlynas, 
ir jokia žvaigždė dar nesirodė jo tam
siai žydrose aukštybėse.

Kedulis, išėjęs iš Balsių kiemo, stab
telėjo ir panarinęs galvą kažką sunkiai 
galvojo. Paskui mostelėjo ranką ir, pa
siryžęs, pasuko į kitą kaimo galą, prie
šinga ntio namų kryptimi, į Mendėlio 
karčiamą. Buvo tai dviejų galų mūrinis 
pastatas, iš lauko apšepęs, bet,dar gerai 
išsilaikęs. Erdvus, aukšta tvora aptver
tas kiemas, o jo kampe pašiūrė ir tvar
tas pakeleivingų vežimams' ir arkliams 
pastatyti. Blaivybės plitimo metais vi
sos apylinkės kaimų karčiamos užsidarė 
ir apgriuvo, o šita išsilaikė. Susigūžusi 
prie didelio kelio, išgarsėjusi nuo senų 
laikų, jį traukdavo į save ne tik praei
vius bei pakeleivius, bet ir aplinkinių 
kaimų žmones — tuos, kurie atsispyrė 
blaivybės madai ir pasiliko ištikimi se
niems įpročiams.

(Bus daugiau)

3 pusi. Laisvė (Liberty), šcštad., Lapkričio (Nov.) 24, 1956 '

Newark, N.
Dr. J. J. KaŠkiaučius 
jau laisvėje

Prieš suvirs 
grįžo įx laisvę Amerik

savait laiko 
lietu

viams gerai pa^įstamis Dr. J. 
abar gy- 
ądą, ilsi- 
irbinėja:

ę 
os

J. Kaškiaučius. Jis d 
vena pas savo brolį T 
si ir /prie progos d 
peržiūrinėja sžįvo rastus, ku
rių yra labai daug parašęs. Jo 
raštai: atsiminimai - memua- 

ir
raštai: atsiminimai - 
rai apima jo vįsą gyvenimą 
svarbesniuosius nuotykius.

Rep.

Minersville, Pa
Gavau laišką nuo 
Chester, Pa. į Jame

i J. Čepo 
rašo, kad

lapkričio 8-ą dieną mirė Mary 
Ramanauskienė. Tai yra velio
nio Juozo Ramanaus 
na, k... — j- 

metų atgal. Draugė 
nau:' 
ding, PA., kre 
ginta, o jos pelenai 
dėti šalia J. J 
lenų, lies ir jis ten 
degintas 13, metų atgal.

Tariu širdingą ači 
niams, kad išpildė ju„ 
1 avimą 
t or i jo j e

Dr a u gė M aiĮi j o n a 
atvažiavo 1889-ais m 
jauna mergina. Atvažiavo 
Mahanoj City, Pa. Ji 
Suvalkų rėdyboS, iš 
ten kur nors nuo Gili|iičių eže
ro . Pa rap i j os vardo 
Mahanpjuj būdama 
su Jonu Tompausku. 
gyvenę kelis metus 
metais atsikraustė ;
ville, Fa., ir visą laiką čia iš
gyveno. Jos pirmutiĮnis vyras 
J. Tanipauskas mirė 
atgal. Tai ji-paskui 

Ramaiiauskū.
1910-ais mdtais dr 

Ramanauskienė buvo 
meivė. Jau tuįmet ji 
jo prie 
vėliau

Aš nuo savęs reiškiu didelę 
užuojautą jos Sūnums ir duk
terims, o tau, drauge Marijo
na, amžinai ilsėtis.

M.
seno

ŽINIOS IŠ LIETUVOS tais indėlininkų skaičius tau
pomojoje kasoje padidėjo 737 
žmonėmis, o indėlių suma iš
augo dviem milijonais 145 
tūkstančiais rublių.

K—as

Elektrifikuojami kolūkiai

KAPSUKAS. — Prie Šešu
pės, ten, kur susieina Kapsu
ko ir Kazlų Rūdos rajonų ri
bos, greitu1 laiku stos rikiuo
tei! Antanavos hidroelektrinė. 
Tai pirmoji respublikoje elek
trinė, kurioj įrengiamas auto
matinis valdymas. Iš jos elek
tros energiją gaus abiejų rajo
nų 16 kolūkių.

Elektrinės statytojai išėmė 
daugiau kaip 60 tūkstančių 

Tas (kubinių metrų žemės, supylė 
užtvanką. Šešupės vandenys 
išsiliejo, sudarę šimto hekta
rų plote vandens saugyklą.

H i d ro ei e k tri nė apr ū pi n ama 
puikia technika. J. Daubaro 
vadovaujama brigada jau su
montavo 400 kilovaltų galin
gumo turbiną, dinamo maši
nas, reguliatorius, skydų pa- 
kėlėją, įrengė automatinio 
valdymo pultą. Į kolūkius nu
tiesti 54 kilometrai aukštos 
Įtampos laidų. Didžiojo Spa- 
lij šventes išvakarėse Kapsu
ko rajono “Sasnavos1’, “Vil- 

Kazlų Rūdos rajono J. 
. Kai namo savininkas Janonio vardo ir eilė kitų kol- 

gauna pakeltus taksus mokėti, ūkių gaus elektros srovę.
jisai kelia rendą. Atrodo, kad 
darbininkai turi1 nukentėt dau
giausia.
MIRĖ DU LIETUVIAI

Ramanauskienė mirė jau 
amžiaus sulaukus.

• \

V. Ramanauskas

Waterbury, Conn.
Smulkios žinutes ir mirimai

Kyla kaimo kultūra

AKMENĖ.—Laiškininkė An
tanina Mačinskaitė su pilnu 
krepšiu laikraščių ir žurnalų 
pasuko į J. žemaitės vardo 
kolūkio gyvenvietę. Kolūkio 
pirmininkui Viliui Steponavi
čiui ji atnešė dvyliką spaudos 
leidinių.

Laiškininkė kasdien aplan
ko apie 60 kiemų ir įteikia 
daugiau kaip 200 egzemplio
rių įvairių laikraščių ir žurna- 
lų. Po 4-5 laikraščius gauna 
laukininkystės brigados briga
dininkas Vladas Pilkauskas, 
sodininkas Vincas Vilkas, kol
ūkietis Kazys Kateiva ir eilė 
kitų artelės narių.

Iki Tarybų valdžios įsikūri
mo Lietuvoje Gudų apylinkė
je nebuvo nė vienos kultūros- 
švietimo įstaigos, čia teateida
vo 30 egzempliorių laikraščių. 
72 procentai gyventojų buvo 

i beraščiai ir mažaraščiai. Da
bar čia neraštingumas visiškai 
likviduotas. Veikia klubas - 
skaitykla, biblioteka, dvi mo
kyklos. Naujoji kolūkio gy
venvietė elektrifikuota, 30 ar
teles narių turi radijo imtu
vus.

Prieš apie porą savaičių 
American Brass Company su 
unija pasirašė sutartį dėl pa
kėlimo mokes/ties ir kitų dar- 

• bininkams pagerinimų.
I viskas padaryta be streiko. 
Rejškia, tai didelis darbininkų 
laimėjimas.

Taipgi neseniai tapo pakel
tos algos Waterburio miesto 
darbininkams. Bet savaitė at
gal pasirodė pranešimas laik
rašty,; kad miesfto valdyba nu
tarė pakelti taksus ir pusėti
nai daug vienu .kartu. Dau
gelis tuo nepatenkinti ir žada 
protestuoti, bet ar ką tai gel- 

pa-' bes, tai kyla klausimas. Rei
pe- Į kia atsiminti, kad kylant pra-

ko žmo-
kuris jau Vra miręs 13-ka 

Taugė Rama-
skienė buvo nuvežta į Rea-

T>ą., krerųatorija ir sude-
buvo
usko , .......
buvo su-1 gyvenimo reikmenų kainoms

amana

sudegino j

su velioniu J.

K.y veuiuiŲ j•einiiieuii Kaiuuins, j 
kyla darbininkų algos, kyla ir Alės 

iū Čepo- taksai. To“•« * -ios reika
lu krerna-

i šią šalį 
eta is, dar

i 
paėjo iš 

Dzūkijos,

nežinau, 
apsivedė 
Ten pa- 
1894-tais

Miners-

40 metų 
apsivedė

dieną mirė
Iš vakaro

Socialįstų pa 
prie L.L.D. T 

įėjo šėrą ir Kultūros 
žinoma, abudL.su i

•augę M. 
jau pir- 
prigulė- 

rtijos, o 
aipgi tu- 
Namo,— 

i. Rama-
nausku.

Daug dirbo 
labo per visą savo gyvenimą. 
Mirdama paliko nuli 
sūnus ir dvi dukras, 
irgi vedę. Sūnūs Prahas ir Ar
minas. Dukros: Matilda, kuri 
yra vedus su ėr. Čepu 
rią motina ir mirė, 
tė Line 
taučiu,

dėl visuomenes

idime du 
kurie yra

mile, vedus s 
gyveila

valstijoje. i
Ne

i, pas kū
ly ita dūk
ai svetim
us Jersey

Lapkričio 11-ą 
Pranas Zvinikas. 
nuėjo gulti sveikas, 1 o ant ry
tojaus jį jau rado mirusį. Dak
taras pripažino, 1 
tūrališka mirtimi.

Prieš 44-rius metus velionis 
atvažiavo į šią šalį, buvo pir
mo pasaulinio karo veteranas. 
Palaidotas lapkr. 13-ą dieną, 
Kalvarijos kapinėse.

Taipgi lapkr. 14-ą d. mirė 
Juozas Grigas, gyvenęs 199 
Draher Avė. Iš Lietuvos atvy
ko į Ameriką 1910-ais metais 
ir visą laiką gyveno Waterbu- 

’ry. Prieš dvejis metus apleido 
darbą ir gyveno iš pensijos. 
Paliko seserį Waterbury ir 
brolį, gyvenantį Lietuvoj, ir 
keletą sesers ir brolio vaikų.

šių žodžių rašėjas abiem 
mirusiem taria: ilsėkitės am
žinai!

Naujos elektrinės statomos 
Kapsuko rajono “Nauju ke
liu“, “želsvelės“, “Darbo“ ir 
“Naujo gyvenimo“ kolūkiuo
se.

Didėja darbo žmonių sutaupos

ŠIAULIAI.—Nuo metų pra- 
kad mirė na- džios miesto taupomoji kasa 

išmokėjo miesto darbo žmo
nėms laimėjimus pagal valsty
binių paskolų obligacijas 3 
milijonų 147 tūkstančių rublių 
sumai, tamė tarpe 2 laimėji
mus po 25 tūkstančius rublių, 
5 laimėjimus po 10 tūkstan
čių rublių ir 14 laimėjimu po 
5 tūkstančius rublių.

Rugsėjo pabaigoje pilietė J. 
pateikė taupomajai kasai 
valstybinės paskolos liaudies 
ūkiui išvystyti (1951-ų metų 
laida) šimto rublių obligaci
ją, kuriai teko 10 tūkstančių 
rublių laimėjimas.
. Palyginti su praėjusiais me-

Vilkaviškis

Paryžius. — Generolas 
Nostrandas jau perėmė nuo 
generolo Greunthevio NA
TO karinių jėgų vadovavi
mą.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

ford, Conn., ir G Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J.
o sekanti vajininkai su atnaujini

mais: K. Čiurlis, Elizabeth, N. J.; J. Ynamaitis (del Wa- 
terbuąio), Union (3ity, Conn.; Vikutis pagalbėjo hart- 

ažeika, Pittsburgh, Pa.; Senas Jonas, 
Buknys ir A. Balčiūnas, brooklynie- 

as (huntingtonietis) ir P. Bęčis del 
Tilvikas, Easton, Pa.

fordiečiams; J. M 
Harrison, N. J.; J 
čiaif F. Klastausk 
Great Necko; L.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
n J. Gardis,

J. Malinau
Joh , Berlin, Conn.........

skas, New BHtain, Conn 
_ _ . _.j|dževi<iaų B’klyn, N. Y. .
Oną Schlaves, B 

inas,
rooklyn, N. Y.........
Elizabeth, N. J. ..A. Va i tek

A. Philips^, Stafford, Conn. ..
W. kevičius, Naugatuck, Conn. .‘Marcin

Banevięius, A(Vaterbury, Conn.
Shopes

, sukakties), 
M. Savukaitienė
V. K., Stoughton, Mass

.. $10.00 

... 10.00
.. 10.00 

... 10.00 
... 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00

♦Koresp.

Pradėtas koncertų sezonas

VILNIUS. — Lenkijos Liau
dies Respublikos artistų—Vil- 
komirskių trio — pasirodymu 
prasidėjo naujas koncertų se
zonas Lietuvos Valstybinėje 
filharmonijoje. Trio —pianis
tė Marija, smuikininkė Van
da ir violončelistas Kazimie
ras Vilkomirskiai atliko Šope
no, Bramso, Ravelio kūrinius. 
Lenkijos artistų koncertas tu
rėjo didelį pasisekimą.

Filharmonijos artistai kartu 
su brdliškųjų respublikų ir 
užsienio šalių meno meistrais 
surengs naujajame sezone 
apie 900 koncertų.

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia paklotus j
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su iš anksto apmokėtu muitu it garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAVTMAS 
IšKOLEKTUOTI MUITĄ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir įvairių gyduolių, kaip tai: Streptomycin, Penicillin, Rimifon ir

kt., oro paštu. Pristatymas garantuota 7—10 dienų.
PASTABA: MUMS DABAR LEIDŽIAMA 

SIŲSTI ANTI-POLIO SERUM.
Mes garantuojame pristatymą ir original! parašą gavėjo. Mes 

taipgi siunčiame siuvamąsias mašinas, akordionus ir rašomąsias ma
šinėles {vairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.
(kamp. nuo senos vietos)

1-inos lubos, yra Vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, Sešt. 9-4.

Pakletai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOL 7-6465 
7-7272

rnrnnmnTūi

Hartford, Conn
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

I iš New Yorko
VAIDINS TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJĄ

“LAPKUS”
Sekmadien i

(prisi. minimas vyro 2-jų metų 
New Britain, Conn. ... 

Muse, Pa......... . . . .

Laisvės Patriote 
F. Klastor , Hun 
T ‘ WateLaisvietis, 
J. Strelčiūhas, C 
M. Budnikas, P
Anįia Misi
J. ZabotksL

!, Bridgeport, Conn. . 
tirigton Sta., L. I. .. 

rbury, Conn.............
ūddy, Pa.‘......... . . . .

“•ittsburgh, Pa...........
key, New Britain, Conn. ..

Ėaston, Pa.....................

5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
■ 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
:. 2.00 
,. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

Auburn, Me., rašo, kad nauja pre- 
jos dovana vienai, moteriškei. Jos 

asekti \ ir kiti skaitytojai. Užrašyti

j A. Apšęgienė.
numerąta tAi yra 

etų p;
,vo pažįstamiems bei giminėms laikė šio va

pavyzdį tūr 
dienraštį sa 
jaus.

Dėkojariie vįr iminėtiems Už puikią paramą dienraš 
čiui ir vajin inkams už pasidarbavimą.

Laisves Administracija

Lapkričio 25 November 
Lietuviųuj Svetainėje 

. 157 Hungerford St., Hartford, Conn.

Pradžia 2-rą valandą popiet

KITAS VAIDINIMAS ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 1 December
Svetainėje 1150 No. 4th St., Philadelphia, Pa. .

Pradžia 7:30 Vai. Vakare

abudL.su


LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
PAS VILNIAUS UN1VĖR- 
S1TETO STUDENTUS

Senasis Vilniaus universi
tetas lyg pajaunėjo tą dieną. 
Visur skambūs balsai, juokas. 
Rimtai kalbasi diplomantai. 
Savo vasaros atostogų įspū
džiais dalijasi vyresniųjų kur
sų studentai. Kažkas gyvai 
pasakoja apie savo gamybinę 
praktiką, šioje žmonių jūroje 
kiek sutrikusiai jaučiasi pir
mojo kurso studentai — vaka
rykščiai mokiniai.

Beje, daugeli jų galima tik 
sąlyginiai pavadinti mokiniais. 
Štai Nijolė Juzėnaitė. Iš pat 
vaikystės ji svajojo apie gydy
tojo profesiją ir todėl, 1954- 
tais meitais baigus vidurinę 
mokyklą, ji padavė pareiški
mą į medicinos fakultetą. Bet 
ketvertukas, gautas per eg
zaminus, pasirodė pražūtin
gas: Nijolė nepateko Į stu- 

• dentų skaičių. Galima būtų, 
žinoma, su tuo taikstytis, įs
toti į kurį nors kitą fakultetą 
arba sėdėti namie, laukti kito 
rudens. Nijolė pasielgė kitaip1 
per dvejus metus ji įsigijo 
medicinos sesers j .
jau turėdama tam (tikrus 
praktinius įgūdžius, šiandien! 
užėmė savo vietą studentų ! 
suole.

Sunkiai susidėjo jos fakul
teto draugės Eugenijos Sto
nienės likimas. Netekusi tėvų, 
ji anksti buvo priversta pra
dėti darbo gyvenimą. Neleng
vai jai buvo dirbti ir mokytis, 
bet mokslo troškimas nugalė
jo. Eugenija baigė septynme
tę mokyklą, o vėliau' ir vaka
rinę darbo jaunimo mokyklą. 
Per tą patį laiką ji įsigijo 
specialybę, bet mintis apie to- j 
lesnį mokslą nepaliko jos. ; 
Sėkmingai išlaikiusi egzami
nus, Eugenija Stonienė tapo 
Vilniaus

universitete. Olga 
iš Buenos - Airės 

priimta i studentų

muši tolimajne Montevideos 
miesfte Liuda Bražyte. ,Ios tė
vai kartu su šimtais kitų bu
vusių emigrantų neseniai su
grįžo į tėvynę. Daug, labai 
daug kas juos pradžiugino so
cialistinėje Lietuvoje: ir šir
dingas sutikimas, ir naujas 
darbas, ir, pagaliau, tas, kad 
jų duktė tęs mokslą senajame 
Vilniaus 
Buck y te 
taip pat 
skaičių.

. . . Suskambėjo skambutis. 
Daugiau kaip trys su puse 
tūkstančio studentų užėmė sa
vo vietas auditorijose, labora
torijose, mokslo kabinetuose. 
Daug naujo laukia jų 
mokslo metais.
universitetų gauti vertingi 
Įrengimai ir aparatūra fizikos, 

‘chemijos ir medicinos labora
torijoms, 
universiteto mokslinė bibliote
ka. Peržiūrėtos mokslo pro
gramos ir planai. Palyginti su 
praėjusiais metais, juose dau
giau laiko paskirta gamybinei 
studentu praktikai, atsižvelg' 

specialybę ir, įl naujuosius tarybiniu ir 
: užsienio mokslo bei technikos 
I pasiekimus.

Pradedant šiais mokslo me
itais, studentams bus skaitomi 
1 trys savarankiški kursai: “TS
KP istorija”, “Politinė ekono
mija”, “Dialektinis ir irt ori- ’ 
nis materializmas”. Peržiūrė
ta mokslinių darbų tematika: 
ji priartinta prie praktikos, 
yra skirta pirmaeilėms mokslo 
problemoms išspręsti.

Mokslo metai prasidėjo.
J. Pašukoms

universiteto stuclen-

kaip Juzėnaitė ir 
yra nemaža pirmojo

Tokių, 
Stonienė, 
kurso studentų tarpe. Beveik 
140 jaunuolių ir merginų atė
jo j universiteto auditorijas, 
turėdami už pečių darbo sta- j 
žą. arba užbaigę specialią
sias vidurines mokyklas;

Skuodo rajono vykdomojo 
komiteto vyresnysis ekonomis
tas Petras Staigvilas, Vilniaus 
bibliotekininkystės techniku
mo mokslo pirmūnė Ona Mar- 
tynaitė tęs mokslą jiems pa
mėgtųjų spe'cialybių srityje: 
Petras — ekonomikos fakul
tete, o Ona — istorijos - filo
logijos fakulteto bibliotekinin
kystės skyriuje.

Vakarykštė Kauno “Kot- 
ton” fabriko mezgėja Danutė 
Mikauskaitė stojo mokytis an
glų kalbos ir literatūros sky
riuje. čia pat mokysis ir gi-

MATTHEW

*OC**O6*

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

BUYUS 
(BUYAU8KAS)

Apsideginus 
tuojau skubiai

- garantuojame,

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

NeHY>rkO'</žyąjafe72lril(>i
New Yorko ! Dalyvaukime suvažiavime

iš Europos apie
Tame pra

spaudoje
“World Telegram 8t Sun” 

spausdina savo korespondento 
pranešimą
Vengrijos įvykius.
nešime sakoma, kad prie įvy
kių žymiai prisidėjo nacinio 
eks-generolo Reinhardo Geh- 
leno žvalgybininkai. Kaip ži
nia, Gehlenas vadovauja anti
komunistinei žvalgybai Vaka
rų Vokietijoje. Jo žvalgyba 

šiais i turinti 5,000 pilnai apmoka-1 
Iš broliškųjų | mų nuolatinių agentų social is-

tiniuose Rytų Europos , kraš-į 
tuose.

žy?niai pasipildė

Politinėje padangėje
Praeitos savaitės pabaigoje 

New Yorko demokratai nuta
rė nubausti kongresmaną Po
well], Harlemo atstovą Kon
grese, kam jis praeituose rin
kimuose rėmė Eisenhowerj ir 

Javitsą prieš Ste- 
Demo-

nutarė atimti nuo Po- 
taip vadinamą “patro- 
tai yra, atlyginimą vi- 
postais ir kitokiais bū- 

politikie-

NEW YORK
HELP WANTED MALE

ii r bankete lapkričio 24
šeštadienį, 

dieną įvyksta 
Bendrovės 
vi m as
Pradžiai 1-ą va 

Visi šėrininki 
]yvauti. 
gos sav 
me,

Liberty

24-tąlapkričio
Lietuviu Namo 

šėrininkų 
. Aut

J. po 
,i kvie< 
i ui tūri
mes p

todėl ture ūme ii' jos pa-

su važi a- 
itorijoje. 
pietų.
•iarni da
nės įstai- 
atys esa-in inkais

Pasii 
ir apta 
kalus.

Po su

rūpintis 
yžkime 
•ti savo

visi 
nuosa’’

dalyvauti
7ybės rei-

ti ir tuos, kurie nėra šėrinin- 
kais. Tuomi mes prisidėsime 
prie savo įstaigos parėmimo.

Banketas, kiek girdėjau, 
bus įvairus, ‘šios įstaigos še-; 
rininkės gaspadinės pagamins 
daug skaniausių valgių. Visi 
bendrai galėsime sočiai pasi- 
valgyti ir gražiai laiką pra
leisti.

Tad atsiminkime, kad lap
kričio 24-a diena yra mums 
visiems svarbi diena. Visi ir

arta ban-' visos dalyvaukime suvažiavi
me daly- me ir bankete.
daly vau- Šėrininkas

karo prieš ir 
turėsime

Auto Mechanikai. Su patyrimu 
ant Chrysler išdirbinių. Nuolatinis 
darbas, tiktai išsilavinę mechanikai 
kreipkitės. Gera alga, kreipkitės 
asmeniškai ar skambinkite: Jackson 
Motor Co., 94-15 Northern Blvd., 
Jackson Jits., Queens, IL. 7-2100.

(228-231)

Tai jo agentai Vengrijoje vaukim 
kartu su kitais reakciniais ei e- -----—~
mentais prisiplakė prie veng- 250 
rų demonstrantų ir pavertė is- J 
stojimus už reformas reakci-1 ' 
niu sukilimu prieš socializmą .. 
bendrai. i T T

“Daily Worker’’ pradėjo 
spausdinti straipsnių eiklių 
apie nacizmo ir antisemitizmo 
atgimimą Vakarų Vokietijoje. 
Tuose straipsniuose iškelta 
daug faktų, kaip naciai valdo 
valdžios ir savivaldybių apa
ratus, kaip daugelyje vietų 
grįžę iš belaisvės karo krimi
nalistai buvo sutikti kaip tikri 
didvyriai ir t.t.

“Daily News” su simpatija 
rašo apie McCarthy’© siūlymą, 
kad Amerika siųstų “savano
rius” lakūnus bombarduoti 
Vengrijos geležinkelius ....

važiavimo įvy' 
Taipgi Visi ja 
e. Kvieskime

250 policiniinktj 
prie sovietines 
J. T, delegacijos

Park ,A,ve. ii 
pe randasi pen 
r inis pastatas, 
geležine tvora 
sodu. 1 
gyveno

Aido Choro 
garbės nariai

St. kam-i 68’th
kių ankštų mū- 
kuris 
ir ei

Praėjusį sekmadienį Laisvės! Vadinasi, 
koncerte per mane Aido Cho
rui įteikė po penkinę šie drau
gai: George Stasiukaitiš, A. 
Matulis, J. ir E. Bekampiai ir 

Jie
kad jie dabar

apsuptas
egantišku ! Philadelphietė Mergina.
praeityje : visi išsireiškė,Tame pastate

• koks tjai Ne|w Yorko! labai myli choro dainavimą ir 
turtu oi s.

Tarybų
Dabar ten

Sąjungos Jungkūrusi
tinių Tautų pasiuntinybė.

Pask
temis prie tos Į pasi
nuolat
ninku.
palaikj
pabėgėliškiemst ir
pi kietasis p erčiau g

ilažniaĮusiai ten ■ 
policininkų, i

utinėmiš d vie

yra Įsi- jo grupę dainininkų ir kad 
Aido 

Choro garbės nariais. O ypač 
štai 

dabar

jiems yra garbė būti

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Egiptą kaštų 

mes, amerikiečiai 
smarkiai prisidėti.

Ir štai, kaip: britai ir fran- 
cūzai užvertė Suezo kanalą. 
Dabar tie patys francūzai ir 
britai nebegauna žibalo iš 
arabiškų kraštų. Jų visa eko
nomika pakibo ore. Reikia ją 
gelbėti, skubiai siunčiant An
gį ij on ir Francjūziįon Ameri
kos žibalą.

Bet tada susimažins prista
tymas žibalo Amerikos reika
lams, mūsų visų reikalams— 
fabrikams; namų apšildymui, 
automobilių motorų sukimui. 
Rezultatas: už dienos kitos 
vėl pakils gazolino kaina — 
pakils gal puse cento, gal cen
tu, gal ir daugiau ant galio
no.

mes, amerikiečiai 
būsime tiesioginiai nubausti.

Gesolino stoties darbininkai (2), 
su patyrimu. Biskį prie pataisymų 
ir mokantis vesti biznį. Nenorime 
laikinų darbininkų. Turi būti pasi
tikimi, geras darbas tinkamam as
meniui, su gerom kvalifikacijom. 
Texaco, 149-34 15th Ave.^ White- 
stone, L. I. FL. 9-9369.

(228-231)

I^mgų Valytojai. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Privatiškai.

FRANKS WINDOW CLEANERS
319 E. 85(h St., N. Y. C.

BU. 8-4631
1228-230)

v i etiniai
vensoną ir Wagnerį. 
kratai 
wellio 
nažą”, 
šokiais
dais saVo partijos 
riui ir jo artimiesiems. J

Prieš th demokratų žings
ni dabar protestuoja ADA, 
nepriklausoma liberalinė or
ganizacija Americans for De
mocratic Action, kurios dau
gumą sudaro tų pačių demo
kratų liberalinis sparnas.

ADA nacionalis direktorius 
Hollanders paskelbė, kad 
demokratai neturėjo teisės 
taip bausti Powellio, nesi jis 
nepasitraukė iš partijos, o tik 
šiuo kartu principais vadovau
damasis rėmė kitos partijos 
kandidatą. Ar tie principai 
teisingi ar ne, nesvarbu, sako, 
ADA. |

ADA dargi nurodo, kad 
Demokratų partija niekad ne
siėmė tokių žingsnių prieš pie
tinius diksikratus rasistus, 
nors jie dažnai neremia savo, 
tai yra, Demokratų partijos 
kandidatų.

New Yorko “Post” labai 
plačiai užsimojo. Anot to li
beraliniai - demokratinio bet 
griežtai anti - 'komunistinio 
laikraščio, Vengrijos Įvykiai 
padaro galą .... “visai mark
sizmo dogmai”. Nuo dabar, 
sako “Post”, marksizmas lie
ka /tuščias žodis.

“Daily Workerio” bendra- ‘ I
darbis A. Max pažymi, kad 
ta “Post” nuomone yra juo
kinga ir naiviška. Per daugiau j 
kaip šimtmeti, per kurį mark-; 
sizmas egzistuoja kaip idėja! 
ir mokslas, pasaulyje reakci
ja tiek ir tiek kartų jam pra
našavo pražūtį. Prie kiekvie
nos sunkenybės, kuri užtinka 
socializmo sekėjus, reakcinin
kai tuojau 
marksizmui.
valdo apie pusę 
nepaisant visokių 
kliūčių, 
jiems, o ne

giedojo rekvijas 
Bet marksistai 

žmonijos ir, 
sunkumu ir 

priklauso 
’ galvočiams.

ateitis 
“Post’

“Times 
turėtų 
pastovui registravimąsi, 
newyorkieciai neturėtų 
kiekvienus rinkimus iš 
registruotis.

sako, kad miestas 
pasiskubinti ir

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Banketas, paminėti LDP Klubo 
40 m. gyvavimo. Jvyks lapkr. 25 
d., 408 Court St., 5 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
būsite gražiai priimti, 4r linksmai 
praleisite laiką. Rengėjai.

(226-229)

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- T 
bate prie ugnies ir apsideginate, mažai ar 
daug, tai daugiau nekentėkite skausmo. Tuo
jau parsitraukite 4 in 1 Oi) for Burns.

karštu vandeniu, geležimi arbh ugnimi, 
užtepk, 4 in 1 Oil For Burns. Pilnais 
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. L8.

Oil For Burns buteliukas

lietuviškai.
BRAND CO.

No. Franklin, Conn.

MACHINfc DESIGNER A
Puikus darbas su didele raštine7* 

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

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysimo slaptybėje.

F. M. BUCKHOLD, PERSON
NEL DEPT.

PITNEY BOWES. INC. 
FIRESIDE 8- 2621 

STAMFORD, CONN.
(223-229)

AIR.

Rimtai ir protingai galvo
jant, mūsų valdžia turėtų bri
tams ir francūzams pasakyti: 
kaip pasiklojote, taip ir mie
gokite, arba: patys prisiviri- 
te košės, tai dabar ją ir val
gykite !

Bet, žinoma, prezidentas 
Eisenhoweris nė negalvoja 
taip pasielgei. Jis skubinsią 
britų ir francūzų kudašių gel
bėti savo piliečių kaštais. Mes, 
pirkdami gazoliną, 
sime, bet būsime 
kainą numušti,
mija nę mūsų rankose.

PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechariiški pagelbininkai, 
besiplečianti firma. Gera alga, pa
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vie
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. I., RO. 3-0221.

(225-231)

. , . draugas Bekampis, tai
savai Sakė: “Aidas

mums duoda tikrai muzikos 
meną ir gaivina, žavi mūsų, 
sielą kada tik mes ji išgirs-

m 
.mtinybes
50 polici-randasi virš 2

Jie teri pastatyti, kad 
/ti tvarką, kad neleisti j

tis.
randas

Tiesa, 
daugidu 

negu pikietų.
Kodėl reikia 

c in ink u ? Yra 
policija galėtų

arką su tuziiju polici- 
kad ti

ilicijos, 
na, kac

kyti tV 
ninku, 
tiek pc

BUSINESS OPPORTUNITIES^
susikeik- 
bejėgiai 

Mūsų ekono- Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik
site po inspekcijos, 
biznis*, geroje vietoje, 
kurios neturėtumėt 
kite. 4168 Boston 
Y. FA. 4-9597.

atokiems „ . , . ._ , .. vv. Taip, draugai, jūsų tapi- karsciuo- > ... ? _ ....mas Aido garbes nariais ir to
kie širdingi išsireiškimai pri- 

■ į duoda daug energijos mūsų 
. i choro dainininkams ir norą 

dainuoti ir dainuoti ir žavėti, 
penėti jūsų sielas muzikos me
nu.

Beje, katrie įteikia Aidui 
po penkinę, tie skaitomi Aido 
Choro garbės nariais per čie- 
lus metus.

Taigi, varde Aido Choro ta
riu visiems širdingą ačiū. Ir 
džiaugiuosi, kad randasi pas 
draugus toks (troškimas būti 
Aido Choro garbės nariais, 
kad ir toli nuo Brooklyno gy
venantiems.

Jonas Juška

aug poli-tiek d 
nuomonių, kad
leng\ ai palai-

ksliai 
kad 

su d a 
(1Ū .iog prisieina taip 
vietus nuo baisios paii

sutraukta 
pabrėžti 

ryti įsp il
ginti So- 

riežos . . .

Policijos Kalėdinių dovanų 
vaikams vajus

jnizaci 
lie pra

Poli c jos org. 
| Athletic Leagt 

<inį vajų rinkimui 
dovanu vaikams. T 
nes dovanos eina d 
našlaičiams. I

ja Police 
dėjo me- 
kalėdinių, 
os žaisii- 
augiausia

SLIPCOVERS

Slipcovers 
Cornices 
Apmušinėjimas 
Baldų 
Firankos 
Divonai *•
Lempos 

Stalai
DE SAL

582 86th St.
Brooklyn

Ketvirtad. ir Pcnktad. iki 9 P. M.

Sofa
ir 

Krėslas
$59.95

(Reg. $79.00)

Reupholstered
Sofa 

ir 
Krėslas 

$159.00 
(reg. $229.00

DECORATORS
SH. 8-9566

USTICE 
lustice A 
>3rd Avė.

52-19
Arti
Puiki vokišku valgia 

dienj pietūs nuo 2 iki 
Puikus 
mas k 
tuvoms

TAVERN
.ve., Elmliurst, L..I.

Tel. II

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia pašalino vy
riausią armijos komandie- 
riu Arturo Ossorio Grano.

HELP WANTED—FEMALE

Gerai įdirbtas
Tai proga, 

praleisti, atei- 
Rd., Bronx, N.

(228-234)

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

(227-233)

SANDWICH SHOP—Dabar specia^ 
zuojasi su hero sandwiCiais, bet g|T- 
li būti pakeista į bet kokį kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybe, 
geras pirkinys porai, partneriams ar 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniš
kai, 460 Brook Ave. šaukit CYpress 
2-1105, Bronx, N. Y.

(223-229)

įvesti 
kad 

prieš 
naujo

Vietinis italų “11 Progre-j 
so Italo Americano” labai pa- ■ z k 1tenkintas, kad Italijos kairių
jų social irtų vadas Nenni 
smerkia Sovietų elgesį Veng
rijoje. Vietinis itališkas laik
raštis reiškia viltį, kad gal 
tai yra pradžia skilimo tarp 
Italijos Komunistų ir Kairiųjų 
Socialistų partijų ir jų bendro 
fronlto.

Vietinis 
dienraštis
kad masiniame protesto mitin
ge Madison Square Gardene, 
kuris įvyko kelios savaitės at
gal Vengrijos reikalu, plačiai 
girdėjosi publikos tarpe vo
kiečių kąlba. Matyti, sako tas, 
laikraštis, kad į mitingą su
gužėjo daug vokiškų pro na
ciškų dipukų. i

žydi] pažangus
Freiheit” sako,

Kat. IMI Outstanding Reputation for 
Successful fashion Training 

OMlinlH* fMhlMi 
andlM.

Araal***
Free Placement Service 

Re«l«tar Nmt Hr 
Short Inftmivo Cooroos 

RHUMt C»UI*» S *r 
' Hmm* Study CataJ** 8-1

M W. 3* ft.. N.Y. It, LO 5-5820

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

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

Auklėtoja. Lengvas namų darbas, 
prižiūrėti vieną 2 m. amžiaus vai
kutį. Mokanti kalbėti angliškai. 
Nuosavas kambarys ir vonia. Tele
vision. Gera alga nuolatinei, patiki
mai moteriškei. CE. 9-8687.

A. 9-8066
i. Sekma-
8 v. vak. 
gymo rū-privatiš

ubams, lįanketanhs ir ves- 
. Parinkti gerinu 

kasdien.
WI

<as va

ai. Valgis

.FRIED KOLSC I, Sav.

‘ Bavariškas PoyceDnas 
Hutschenreuthei

‘THE BOWLER”
(K. Tutter) 

STARTER SETS, 
nu<į) $3.50 ir aukščiau.

’io
WE CATER 

WEDDINGS * PARTIES 
BANQUETS 

Accomodations for up to 200. 
‘Full Course dinners served. 
Also can supply if (desired 
Horsd’oeuves, music, liquor.

Starting $5.00 per person & up. 
Open from 4 P. M. Daily 

Sunday from 12
GRECO’S

875 Sunrise Hway 
Lynbrook, N. Y.

Plione LYnbrook 3-8930

(229-231)
(223-229)

Vazonų, krištalp, didej 
girnas \ ' 2. I.

i S pasirin
ki vai setų, 
lių.

vakarienei ir k 
“Colbalf dalyki

SCHMIDT IMPORTING 
COMPANY

1625 2nd Ave 84-85 S’;., N. Y. C.
TRafalgar 9-0290

UNIVERSAL PACKAGES, INC
189 Second Ave., a

SPECIAL 
pasiunčiaipe siunt i 

ną ir L:

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

(227-233)

Gesolino stotis, 3-m mašinom. Sa
vininkas turi parduoti iš priežas
ties nosveikavimo. Ideališka part
neriams ar pavieniam. Gerojo 

Park, 
Kaina 
(2451h

i vietoje, prieš Van Cortland
I žema renda. Daug trafiko. 
j prieinama. 6071 Broadway
St.), Bronx. A. & J. Auto Service^ 
Mr. Astarita. KI. 6-9659.

(229-235

AUTOMOTIVE

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino. Vietos—6 pėdų. 10-%
vietos vairuotojui pagulėti. įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savinin
kas. Tiktai $2800. 
Nelson Ave., Great 
Island. HO. 6-1680. 
iki 7. v. v.

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

(226-232)

Mašinų taisymo ir sandėlio biznLs, 
vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einama renda. Privatiškas Sav. 
parduoda šį puikų biznį, sutiksite su 
kaina, kai pamatysite viską. 1064 
Washington Ave., Bronx, arti 165th 
St. MO. 9-9914.

(229-235)

Valgykla. Puikioj vietoje Bronx, 
taipgi 100 mašinų vietos. Privatiš- 
kas savininkas parduoda už priei
namą 
lysas; 
eikite

kainą. Renda gera, 8 m. 
bizriis gerai įsteigtas. At- 

persitikrinti. TU. 2-9789.
(229-235)

..__ . You can best i
this excellent offer after

Chevrolet 1950. C. O. E. Truck, 
12 ft. length. Panel body. Private 
owner. Selling at a- very reasonable 
price. You can best appreciate 

■ demon-

BOATS

stration and inspection. Convince
yourself.
L. I.

DE. 5-0152. Maspeth, 
(226-232)

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

(223-229)

rti 12 th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)
AL. 4-1198

,jes ŽEMOS VASARINĖS KAINOS
inius i visas dalis Sovietų Sąjungos—Į Lietuvą, 
itas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 

>, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap- 
aunate rasytę su ądresanto parašu. SIUNTI-

Jel jūs gyvenate

Latviją, Ukra 
PRISTATYMĄ maisto 
mokėtu muitui. Jūs '“’jv su
nia^ oro pąstu Pristatomi i io dienų. 
toli. 
Tas 
žiu,

Jūs j';

Bar Ir Brill. Geroj vietoj, mažos 
išeigos. Gera proga įsigyti gerai 
įsteigtą biznį. Savininkas turi par
duoti iš priežasties kitų interesų. 
Reikalingas mažas įnešimas. Per
sitikrinkite. Brooklyne. DI. 2-8794.

(229-235)

tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais11 nurodymais, 
jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu-’ 
batų, melikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 

APSAUGOJUSIAS—apart reguliares apdraudos. jūsų siuntinys bus
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI- 

[ SIUNČIAMI TUOJ.
įsas atdaias kasdien, įskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais. 

Mes išdunčiame per Parcels to Russia, Inc.

NIA]
Ofi

4 pusi. LajflVfc (Liberty) šešta d., Lapkričio (Nov.) 24, 1956

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

i (223-229)

REAL ESTATE

W. Hempstead, $24,990, 4 miegrū- 
miai, mūrinis; galima naudotis 2 šei
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, taipgi gra
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro vadinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell St. IV. 9-7155. 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj 

(227-233)

Užrašykite Laisvę savo draugui




