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Batistos vyriausybė 
užgniaužė sukilimą

jie išsikėlė krantam, pėsti- Judinės i)ai bin inkų (Ko-

jie dirbsią už mažiausias algas
Varšuva. — Lenki jos

Vengrijos fašistų vadai,sa
koma, šaukė i savo pasekė
jus:

“Laikykimės, Amerikos ar- 
mij’a ateina, Jungtiniu Tautu 
armija ateina!”

Tai štai ko fašistiniai suki
lėliai troško, laukė ir tikėjosi. 
Smarkiai nudegė nagus, apga
vo savo pasekėjus.

Havana. — Po to, kaip 
Batistos valdžia užgniaužė 
karinį sukilimą praeitą sa
vaitgalį, ji taipgi užgniau
žė kaip ir miniatūrinę inva
ziją. Valdžia sako, kad 40 
uniformuotų ir ginkluotų 
Batistos priešų nedideliu 
laivu atplaukė iš Meksikos, 
kur jie gyveno tremtyje. 
Jie turbūt manė, kad ne
bus pastebėti ir kad, įžen

muništu) Aartijo;
“Trybuna Ludu”

s organas 
sako, kad 

partijoje biis pravesta nuo-
ninkai juos visus užatakavo
ir visus užmušė.

Havanoje ir kitur Kubo-’jughi reorganizacija. Par
sako vyriausybė.. fous apvalytaj e ramu, j

Batistos režimas taipgi sa
ko, kad su 40 sukilėlių, ku
rie išsikėlė krantan, krito 
ir rengto sukilimo vadas 
Fidel Castro.

nuo viso- 
kurie prie 

prisiplakė tik tam, kad
karjeristų*

Vis daugiau ateina įdomių 
žinių. Jau pora vengriškų ka
talikiškų kunigėlių pasisakė, 
hŪd jie buvo sukilimui vado
vauti nulėkę iš Austrijos. Už 
poros dienų turėjo skubintis 
atgal. Dabar jie susiriesdami 
keikia tuos, kurie neleido fa
šistams atsteigti savo viešpa
tavimą.

i

Tais kunigais yra kun. Jose 
Vecsey, fašistų užlaikomo 
“Radio Free Europe” dvasinis 
patarėjas, ir kun. Jose Mate. 

^4 .Jiedu jau atvyko Amerikon.
Kodėl juos pirmutinius čia 

mūsų, valdžia atsivežė? Juk 
sakoma, kad yra pabėgėlių su 

^teimomis, kuriems iš tiesų di- 
rtvlis vargas žiūri į akis. Ko
dėl jie palikti Austrijoje, o 

v bevaikiai kunigėliai atgaben- 
\V‘:? ti Amerikon?

organizuoti aplink save 
daugiau sukilėlių.

Bet taip atsitiko, kad jų 
artinimasis prie kranto bu
vo iš anksto pastebėtas ir 
Batistus valdžios orlaiviai 
juos bombardavo. Kuomet

HONG KONGAS. — Dar 
du amerikiečiai, kurie pate
ko belaisvėn Korėjoje ir 
nuo to laiko gyveno Liau
dies Kinijoje, grįžta namo. 
Jie yra A. Peate ir A. Wil
son, pirmas iš Illinois, kitas 
ir Georgijus. į

Darbo unijų 
kovos lauke

Paryžius. — Premjeras 
Mollet sakė, kad Frahcūzi- 
ja visai apleis Jungtines 
Tautas, jeigu J. T. vėl svar
stys Alžyro klausimų. 0 iš 
Pietų Afrikos pranešama, 
kad tas rasistų valdomas 
kraštas irgi kalba apie J. T. 
apleidimą.

Premjeras 1 t-* ‘ t ' — ♦

didelis nuostolis darbi-

Dvyliką metų išgyvavus ir 
gerai veikus New Yorke Jef
ferson School of Social Sci
ence šiomis dienomis užsida
ro. Ją , pasmaugė reakcijos 
įtūžę puolimai. Tai buvo vie
na iš labiausia persekiojamų 
darbo žmonių įstaigų.

Tai
ninkiškajam judėjimui.

Buvo laikai, kai ši mokyk
la turėdavo tūkstančius moki
nių. Paskutinėmis dienomis 
bepaliko ketvertas šimtelių.

Tenka pasakyti, jog Jeffer- 
Aono mokyklos užsidarymas 
yra stambus reakcijos laimė
jimas.

jViena. — 35,000 vengrų 
pabėgėlių jau apleido Aus
triją. Iš viso, sakoma, Au
stin j on perėjo apie 70,000 
vengrų. Bet tai skaičiai, 
kuriuos paduoda patys pa
bėgėlių vadai, ir jie, be abe
jo, nemenkai perdėti.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (UAW) apelia
vo į nacionalinę darbo san
tykių tarybą (NLRB) ir 
prašė dar kartą svarstyti 
skundą, kurį unija įteikė 
prieš Kahler kompaniją. 
Kaip žinia, streikas toje 
kompanijoje eina jau du su 
puse metų.

NLRB atmetė kaltini
mus prieš kompaniją už 
įstatymų laužymą, ,NLRB 
tyrinėtojai sako, kad atme
tė kaltinimą* nes trys UAW 
trustistai nepasirašė po 
anti - komunistiniais liudi
jimais.

Chicago. — Millwaukee 
unijų veikėjas John Killian, 
kuris buvo nuteistas už ne
va neteisingą pasirašymą 
po teigimu, kad jis ne ko
munistas, apeliuoja. Killian 
buvo UE lokalo 1111 parei
gūnas.

kių 
jos _ 
gauti geru^ darbus ir vys
tyti 
reik 
siau 
savaime sūdary 
kad 
pasi
tija taps tikrai atsidavusių 
idėjiniai - tvirtų 1 
tų branduoliu, vi 
mo didžiuliu bit 
aparatu.

“Trybuną Lu 
komunistai tjurėtu ro- v

savo karjera 
alaus is savo 
.kojimo pavyz

tik idealistai 
likti. Tokiu

ts. rartija 
narių pa- 
džiu, kas 
i padėtį, 
norės joje 
būdu par-

komunis- 
etoje buvi- 
rokratiniu

giu” sako,
kad

dyti žmonėms pasiaukojimo 
pavyzdį, ir, prie kokio dar
bo ir pareigų jie nedirbtų, 
jie neturėtų imti daugiau 
kaip 1,500 zlotų mėnesiui 
algos, kuri yra eilinio dar
bininko alga. ’’Trybuna 
Ludu” sako, kad klaida da-’irakan 
romą Lenkijoje, kaip ir ki
tose socialistinėse šalyse, 
kad tie, kurie aiškina žmo
nėms, jog reikia aukotis, 
patys nerodo pavyzdžio au
kodamiesi, gyvendami kuk
liai.

Manoma, kad Lenkijos 
partija, dabar turinti mili
joną su puse narių, gali su
mažėti iki 250,000, bet va
dovybė mano, kad tai bus 
sveikesnė partija, kuri ga
lės geriau vadovauti ir tu
rės liaudies pasitikėjimą.

Karinis stovis jaw 
tano įvestas Irake

A

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas paskelbė, 
kad dvi turkų divizijos per
ėjo Irako sieną, ir dabar 
randasi Irako teritorijoje. 
Tas Turkijos karines jėgas 
______a kvietė karaliaus 
Feisalo reakcinė valdžia, 
kuri bijo, kad Irako gyven
tojai sukils ir nuvers pro-

Vėliausios

■. Havana. — Batistos val
džia prieš sukilėlius naudo
ja ir parašutistus.

Tik dvieju kraštų socialistai 
užtaria invaziją prieš Egiptą

Kopenhaga. — Čia vyks
ta Socialistinio Internacio
nalo (Comisco) pildomosios 
tarybos posėdis. Pasirodo, 
kad 'visos delegacijos, iš-, 
skiriant dviejų agresingų 
šalių, smerkia britų-francū- 
zų-Izraeliečių įsiveržimą 

agresiją prieš' Egiptan. Bet Francūzijos ir 
• Izraelio socialistai nenori 

agresijos smerkti, nes ije 
patys stovi prie valdžios 
vairo tose dviejose šalyse.

Britanijoj socialistai, iš 
kitos pusės, smerkia agresi-

Kame dalykas, kad taip 
staiga burną užsičiaupė Brita
nijos Darbo partija? Iš karto 
ji kovingai, aštriai smerkė sa
vo valdžios ;
Egiptą. Atrodė, kad darbie
čiai nepasiduos ir torių kabi
netas turės eiti velniop.

Ar tik nebus susitarta su 
toriais? Kaip žinia, darbie
čiai reikalavo Edeno pasitrau
kimo. Staiga Eden ‘ 
ir išvažiavo užsienin, 
tą užėmė Butleris, 
darbiečiai nutilo.

susirgo”
Jo vie- 

ir .mūsų

Ir katalik
vengrus

udapeštjas. — Katalikų! džiagos.
vyskupas Jozsef Grosz'siekti fabrikų, nes vietomis 
Budapešto radiją sakė, streikuoja geležinkeliečiai., 
jis remia vadžios atsi- Bud 
pimus, ^ad būtų išveng- ranka 

ta bado, epidemijų ir dar' 
daugiau kančių. ■ •

Panašioje prasmėje i žmo-
atsikreįpė
an Dobi.

ų arkivyskupas ragino 
lirblb atsteigti tvarką

j, bet jie negali pa-
arki 
per 
kad 
krei

nes
Istv

Vengrijos
darbininkų

prezidentas

Socialistinės 
(Komunistų) 

partijos organas “Nep Sza- 
badsag” sako, kad daug fa
brikų nedirba toc ėl, kad ne
turi 
tarpu prie irubežių laukia 
dideli kiekiai iš kitų socia
listinių šalių prisiųstos me-

žalios medžiagos, o tuo

Budapešte buvo dalinami
, rašyti lapeliai, kurie 

darbininkų tarybų vardu 
ragino prie naujo generali
nio streiko. Valdžia ir pa
čios darbininkų tarybos pa
skelbė, kad tie atsišaukimai 
buvo ne tarybų, o padalinių 
provokatorių. Bet pačios 
tarybos dar stato eilę rei
kalavimų valdžiai, ypatin
gai leisti savo laikrašti.

Tarybos susidavė fabri
kuose pačiose pirmose ne
ramumų dienose ir veikia 
iki šiol.

Len no-St alino mauzoliejus 
Maskvoje laikiniai 

uždarytas

Hawaii darbininkai 
pravedė streikus prieš
J. Eastlandą /

Pasauli© 
naujienos

Port Saidas. — Jungtinių 
Tautų karinės jėgos jau 
perėmė nuo britų miesto 
administraciją. Ketvirtada
lis Suezo kanalo teritorijos 
jau randasi po J. T. globa. 
Bet britai ir francūzai dar 
delsia savo jėgų ištrauki
mą.

Į rytus nuo Suezo J. T. 
jėgos iau užėmė 50 mylių 
Platumo, ruožą ir izraelie
čiai nasitrarkė kiek. b°t jie 
dar laiko užėmę Sinojaus 
dykumos didžiausią dalį ir 
Gazos sriti v

Bombėjus. — Kinijos 
premjeras Čou .En-lajus ap
leido Deli ir atvyko į Bom
bėjų.

Paryžius. — Raidinės 
taikos tarybos skyriaus 
Francūziioie valdvba priė
mė rezoliuciją, kuri reika
lauja, kad tarybinės jėgos 
būtų ištrauktos iš Vengri
jos po padėties stabilizavi
mo. Po rezoliucija pasirašo 
valdybos nariai, kurie laiko 
skirtingas nuomones apie 
įvykius- Vengrijoje: Jean 

. Paul Sartre, kuris griežtai

vakarietišką dabartinę val
džią, kuri rengia sąmokslus * 
prieš Siriją.

Maskvos radijas sako, 
kad Turkija ir Irakas, Bag
dado pakto narės, tapusios 
dviemis pirmomis reakcinė
mis jėgomis Artimuose Ry
tuose, kurios gresia nauju' 
karu.

Bagdadas. — Irako val
džia praeitą savaitgalį ne
ribotam laikui paleido par
lamentą, ir krašte įvestas 
nepaprastas į karo panašus 
stovis. Uždraustos visokios 
demonstracijos, susirinki
mai. Uždaryti universitetai 
ir aukštesnės mokyklos.

Irako reakcinė valdžia 
bijo, kad gyventojai gali iš
sijudinti į platų judėjimą, 
solidarizuodamiesi su Si
rija ir Egi j tu.

Irako spauda, kurią kon
troliuoja valdžia, smarkiai 
puola Sirija, nors bando su
daryti įspūdi, kad dar vis. 
simpatizuoja Egiptui.

AMANAS. — Jordanie- 
čiai atsisakė pristatyti van
dens britų aviacijos bazei 
netoli čia. Ta bazė dabar 
faktinei kaip ir apsupta. 
Vanduo jon pristatomas or
laiviais. Britai, kaip žinia, 
gavo reikalavimo iš iorda- 
nieciu ta baze uždaryti, bet 
britai nesiskubina.

Paryžius..— Gmnn kadrui 
^rancūziio0' r<vMn atsi
kreipė
Kadarą. Jie prašo jo užtik
rinti, kad joks ra'ytoias, 
koks nebūtų jo nus’staty-, 
mas, nebūtu nubarsp^’ Po 
atsikreipimu pasirašo įvai
riu pakraipų kamiečiri — 
tokie, kaip A ragenas. kuris, 
pritaria Kadaro valdHM. ir 
tokie, kaip Jean P°ul Sart
re, kuris ją smerkia.

vada

Honolulu. — Tūkstančiai smerkė intervenciia, komu- 
uosto krovikų, taipgi cu- nistas L. Casanova, ____
kraus ir ananasų (pineap- intervencijai pritarė, ir ei- 
ple) plantacijų^ darbininkų I kitų.

Maskva. — Lenino-Stali- 
no mauzoliejus Ęaudonojo- 

ai uždary- 
Mauzoliejaiis tvarky- 

i* sakę užsienio kores
pondentams, kad mauzolie- 

gal liks uždarytas per

kuris
j e aikštėje laikin 
tas.
toj a

siją. Darbo partijos pirmi
ninkas Gaitskell, kuris da
lyvavo čia posėdžiuose, net 
pasiūlė rezoliuciją, kurioje 
smerkia agresorius.

Viduje, Prancūzijos ir Iz
raelio socialistų partijos 
nėra vieningos šiuo klausi
mu. Francūzijos partijos 
nacionalinė vadovybė prita
ria Moletto valdžiai ir jos 
žygiams, kitaip sakant, pri
taria agresijai, bet skaitlin
gi partijos skyriai stoja 
prieš. Kaip antai, Seine-et- 
Oise apskrities (kuri apima 
Paryžių ir priemiesčius) 
socialistų o r g a nizacijos 
smerkia agresiją, taipgi 
Pas-de-Calais srities anglia
kasių sociūlistų organizaci
jos.

Izraelyje 
demokratų 
yra stipri
Ben-Guriono valdžių ir jos 
agresingą stovį, o kairiųjų 
socialistų partija perdėm 
priešinga, nors jbs du mi
nistrai lieka valdžioje kar
tu su socialdemokratais.

Mauzolieja

JUS _ _
kelis mėnesius. Tas atnau
jino' čia gandus,- kad iš 
mauzoliejaus bus išimtas 
Sta' _ 
ton vieton4-gal prie Krem
liau- L 1 
kiti 
Bet 
niai

,. kad iš

ino kūnas ir padėtas ki-

pravedė trumpus protesto 
streikus. Jie protestavo 
prieš senatoriaus James 
Eastlando atvykimą į Ha-! 
waii. - '

Eastlahdas, senatorius iš 
Mississippi, kuris skaito
mas bjauriausiu rasistu se-. 
nate, atvyko čia kaip sena- 
tinės tyrinėjimo komisijos, 
pirmininkas. Tie “tyrinėji- 

i mai” vyriausiai atkreipti 
pries ILWU uniją, kuriai 
vadovauja Harry Bridges.

i Hawaii saloie prie jos pri
klauso ne tik krovikai, bet 
ir plantacijų darbininkai.

Edeno valdžia gal atsistatvdins o
ateinančių kelių savaičių bėgy j
Londonas. — Edeno to

niška valdžia gal atsistątv- 
dins dar ateinančių dviejų 
ai; trijų savaičių bėgyje, sa
ko darbiečiai. Keli darbie- 
Čjų. deputatai taip viešai 
pranašavo parlamente—ir 
toriai tylėjo, lyg nedrįsdami 
užginčyti. Darbietė deputa
tė B. Castle sakė parla
mente, kad nėra abejonės, 
jog Edeno valdžia negali il
gai laikytis. Ji ragino dar- 
biečius rengtis 
mų, kurie gali 
vienu metu.

Spauda sako,

da, kni nusileido Jungti
nėms Tautoms ir suteikė 
karinius veiksmus Eoipte, 
o kitas partijos sparnas sa
ko, kad Edenas padarė di
džiule klaida, kai iš viso 
pradėjo karinius žingsnius 
prieš Egiptą.

Jeigu Edeno valdžia atsi
statytu. tai Rab Butleris, 
dabartinių veikiantis prem
jeras (Edenas ilsisi Jamai- 
coie) taptų laikinos vak 
džios premjeru, o kraštas 
prisirengtu prie nauju rin
kimų. Darbiečiai turi vil
ties, kad jie tokius rinki
mus laimėtų.

s sienoą, kur palaidoti 
revoliucijos didvyriai, 
jokie ofici
tų gandų nhpatvirtina

— oficiališkai mauzoliejus 
uždarytas tik remontui.

i ------ T~--- •--------
GAL NEGAUS AĖGŲ
PRIEŠ KALĖDAS

Iš Valstijos sost
ateina žinios, jog

šimtai valstijos 
rokui

ališki šalti-

O “lipstick” mūsų dienų 
moderniškai moteriai taip jau 
būtinai reikalingas dalykas, 
kaip vyrui britva! O kas 
draudžia vyrams nesiskųsti 
barzdos?, jos klausia.

Baisu ir pamislyti, kas at
sitiktų, ' jeigu staiga išnyktų 
lipstikai, pauderiai, maliavos 
ir britvos. Pamatytumėm mū
sų vyrus ir moteris tokiais, ko
kiais juos “dievas sutvėrė!”

Todėl tegu Kongresas . iš
klauso moterų balsą ir visus 
taksus nuo kometiškų daiktų 
nuima.

inės Albany 
bėdoj e atsi- prie rinki- 

ateiti kiek-clūrč keturi 
generalinio pr 
tarnautojų. M 
kreiptis teisman, 
ti klausimą, kas 
tan išrinktojo Javi 
gubernatoriaus paskirtas as- , trimis 
... « , r. .. Z V.

sąjūdžio
pa-|

* Amerikos moterų
Vadovės žada smarkiai 

iukšmauti Washingtone, kai 
n pradžioje metų susirinks 

naujasis kongresas.
Jų protestą aš karštai re

miu, jam nuoširdžiai pritariu.
Didelė neteisybė, jos sako, 

kai valdžia vis kelia ir kelia 
• taksus ant “lipsticks”, “faco 

powders” ir kitokių kosmeti
kos dalykėlių.

i

pačioje social- 
partijoje irgi 
opozicija prieš

PAVOGTU KARU
UŽSIMUŠĖ

John Conway, 19 metų am- 
pasivogė

oro raštines 
at, gali prisieiti 

kad išspręs- 
užims Sena- • žialus, 
ts vietą: ar sustojo saliūne, susipažino su 

kareiviais ir apsiėmė 
niuo, ar žmpnių išrinktas žmo-! jups nuvežti į barakus, 
gus. Kol tas klausimas neiš- važiuodamas 
spręstas, prokuroro 
įlinkai negali gaut algų, 
dėl jiems Kalėdęš gali 
visiškai mizeraos.

kad prie
automobilį, gcĮen0 valdžios kritimo pri-

ves ne vien darbietiškos 
bet irBet owdci.ios kritika, 

neTšUikė maši- j skilimas pačioje Konserva- 
_______ _ įvyko nelaimė torių partijoje. Vienas par- 

To-iir jis užsimušė. Visi trys ka- tijos sparnas kaltina Ede- 
būtilreiviai išliko tik lengvai su- ną,- kad jis buvo

| žeisti.

pagelbi- uos kontrolėje
n

per- 
minkštas,” kad padarė klai-

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kama 
$15.00 metams._____ r__

ORAS NEW VORKE 
šilčiau ir tvanku
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! Lapkričio mėn. 
|New Yorke įvyko

3 4< Reikia 
ir dau

Mes šiandien žinome, kad 
Vengrijoje atsirado jėga, k#, 
ri suvienijo vengrus tovcžf 
prieš pikčiausius darbo žmo
nių priešus, ši jėga — Revo
liucinė Darbininkų - Valstie
čių vyriausybė, Vengrijos dar
bininkų socialistine partija, 
sutelkusi ištikimus liaudžiai ir 
socializmui žmones. Teisus 
buvo žinomas kinorežisierius 
Joris Ivensas, kuris rašė sun
kiausiomis Vengrijos liaudžiai 
dienomis: ‘Aš esu įsitikinęs, 
kad Vengrijos darbininkai, 
valstiečiai ir■ inteligentija ap
gins socializmą savo šalyje”.

Savaitraščio “Zontag” pus
lapiuose pasisakė ir daugelis 
kitų kultūros veikėjų. Spauda 
vieningai sveikino Revoliuci
nės Darbininkų - Valstiečių 
vyriausybės sudarymą, žurna
listas Klausas Vilcinskis 
straipsnyje “Aš atvykau iš 
Budapešto” (“Berliner Zci- 
tung”) aprašo teroro dienas 
ir pergalę prieš reakcijos jė
gas. Jis rašo:

“Reakcija sumušta! Tepasi- 
žymi sau karo kurstytojai ir 
visų tautybių baltagvardiečiai' 
praėjo laikai, kada buvo ga
lima, kaip 1919 metais Veng
rijoje arba 1936 metais Ispa
nijoje, paskandinti kraujuje 
darbininkų ir valstiečių pasie
kimus.

“Dabar imperialistinės at
matos staugia pralaimėjusios. 
Už keiksmų slypi jų įniršimas 
dėl to, kad ketinimai Vengri
joje nepavyko. Savo verks
mingomis versijomis apie Ven
griją jie nori atitraukti dėme^ 
sj nuo teroristinių bombarj^ 
vimų Egipto pasekmių”.

Vokiečiu rašyto j y balsai 
del j vykių Vengrijoje

“TVIRTOVĖJE NEGALI BOTI VIENOS LAISVĖS, BŪ
TENT — LAISVĖS ATIDARYTI PRIEŠUI VARTUS”

rašytojas Stefanas | vakar nakties mes viską aiš- 
ašė laikrašty “Ber- kini matome. Mes matome,

basakyti, kad bu
liau delegatų, ne- 

iždininko 
toks rapor- 
atspaus.din-

vo 
pasitenkinusių 
raportu. Esą, 
tas turėtų būti 
tas ir norszpo vieną jo ko-' 
Pij 
vis 
liR 
tai 
tas 
iždininkas į jas s 
v o

vidury 
metinis 
tarybos 

..-{suvažiavimas. Jame buvo 
| “išrinktas” vykdomasis ko
mitetas — kitais žodžiais, 
“laisvintoj’ai” tapo palikti: 
L. šimutis, P. Grigaitis, M. 
Vaidyla ir A. Olis.

Delegatas (matyt, pats 
Michelsonas), dalyvavęs ta
me suvažiavime, rašo Ke
leivy“ savo įspūdžius. Čia 
paimsime iš jo rašinio ke- 
lėtą pavaizdavimų. Dele- 

' gatas sako:
, . .. . .. . . . . ... . . .i “Suvažiavima sveikinodyti, negali sulaikyti. Tokią teisę senatoriai turi einant neraųnjs konSulas J Bu- 
22-aja taisykle, Senato priimta ir dar vis galiojančia. drys, Vliko pirmininkas J.

“Filibusterinimas” yra trukdymas, trukdymas pra- Matulionis dr A Trima- 
vedimui kokio nors įstatymo arba patvarkymo. , įr 1^-. Laba*i gražų

Sakysime, jei senatas pasiryžta pravesti įstatymą, sveikinimu ’ įteikė "raštu A- 
kuris paliestų negrų teisių apsaugojimą pietinėse valsti- merjkos lietuviu socialde- 
jose, tai rasistai senatoriai gali pasiryžti tokio įstatymo mokrat‘u sąjungos vykdo-,titjmjų, nežino! 
neprileisti. Jie, susitarę, viens po kito kalba ir kalba, masįs komitetas. i
dažnai didžiausias nesąmones pasakoja ir tokiu būdu ; 
priverčia daugumą senatorių nutraukti to įstatymo 
svarstymą ir pravedimą. |

Tokių atsitikimų Senate iau buvo visa eilė. Kai vei
kia “22-oji taisyklė,” tai gali būti dauguma Senato narių 
už proponuojamąjį įstatymą, tačiau, jei atsiras grupė se
natorių priešingų, tai ir dauguma nieko nebegali pada-
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SUVALDYTI TRUKDYTOJUS!
BESIRUOŠIANT PRIE atidarymo Jungt. Valstijų 

85-ojo Kongreso kai kurie liberalai senatoriai žada pra
dėti kovą prieš filibusterinimą.

“Filibusterinimas” reiškia tai, kad bile kuris senato
rius gali kalbėti kiek tik jis nori ir nieks jo negali suval- |

h turėtų buri padalinta 
iems delegatams. Skait- 

__ „.. J___j.sivokti tik-
turint jas raštu patiek- 

santis kaip 
kaito iš sa-

ėse galima st

o nei klau

knygos}”
Nereikia nė sakyti, kad 

surinkti 
tomis, iškaulilntomis, aiš- 

daugiajusia įš katalikiš-

tie $39,000 buVo
au
ku
kų organizacijd ir politiš-

aklų darbo žmonių. Na,ka 
gerai, .buyo surinkta arti 
$40,000, bet kur, kaip jie 
buvo išleisti? j ’. 
kos 
vai( 
nati
Kaip? Nepasakyta. Nieks, 
apart iždininko

j Pinigai-au-
uvo Tenkapios “

<as jas su- 
is tikslais?ojo

žinomas r
Heimas parašė laikrašty “Ber 
liner Zęitung”:

“Patrankų griausmas prie 
Suezo ir šauksmai darbininkų, 
kuriuos persekiojo ir žvėriškai 
žudė fašistai Budapešto gat
vėje, — visa tai susiję savo 
tarpe, ir negalima to nagrinė
ti atskirai. Pasaulinė istorija 
tai y turn norėjo tų įvykių su
tapimu duoti baisų kruviną 
įrodymą to fakto, kad engė
jai prie Nilo negali būti išva
duotojais prie Dunojaus.

“. . . Rašytojas, aplamai in
teligentas, kapitalistinėje san
tvarkoje geriausiu atveju ga
li pardavinėti savo talentus 

Lietu- Jam, kas už juos daugiau mo-
■ ka, socializmo šalyse gavo vi
siškai kitą dvasinį svorį.
. . . Nauji rašytojo uždaviniai, 
naujas didelis atgarsis, kurio 
jis susilaukė, reiškia taip pat 
ir didesnę atsakomybę”.

Stefanas Heirnas pabrėžia,
kad rašytojai, inteligentai ir ^aį ištraukė iš butų ir pakorė 
studentai Vengrijoje, padeda-. anį- Budapešto žibintų ir me- 
mi šalinti tikruosius trūku- džių šimtus jaunuolių, Veng- 
inus, už savo kalbų, diskuši-. rjjos Jaunimo sąjungos narių, 
jų ir demonstracijų “pamirš-j atleiskite mums, mirusieji,— 
davo, .jog, be to, I 
tyrinąs dar ir darbininkų kla-1 
sės valdžios klausimas. O ji 
—aukščiausias principas. Be 
jos grįžimas į fašizmą ir bar
bariškumą ... Vos tik darbi
ninkų (<lasės partija pasiliko 
be vadovybės ir neteko val
džios, iš kažkur atsirado vėl 
Įvairūs hortistiniai kariniai, 
“sukryžiuotos strėlės” ir net 
gerbiamasis ponas kunigaikŠ-! 
tis Esterhazis, stambiausias 
žejmvaldys Vengrijoje, pats! 
asmeniškai . . . .”

“Argi buvusių kunigaikščio 
žemių valstiečiai norėjo krau
gerio Esterhašio sugrįžimo?

Ar nprėjo baltojo teroro 
darbininkai, kurie savo įmo
nėse apeliavo į protą ir pasau
lį, užuot glaudžiai susitelkus

■ stoti prieš fašistinį pavojų?
Argi rašytojai, inteligentai, 

studentai norėjo laužų iš kny- 
;gų Rakocio gatvėje? Ir nuo 
kada kam nors garantuoja 
dvasios laisvę juodoji reak- - 
ei j a kardinolo Mindzenčio as
menyje ?”.

Stefanas 
liau apie 
klausimus, 
ti po savaitės anarchijos ir te
roro Vengrijos inteligentijai. 
-Studentams, kurių tarpe 70 
procentų—darbininkų ir vals
tiečių vaikai,—vertėtų iškelti 
sau patiems paprastą^klausi- 
iną: “Kas gi rūpinsis jų moks
lo galimumu? Ar kunigaikš
čiui Esterhaziui rūpi, kad jo 
kumečio sūnus taptų inžinie
rium? Ar grįžusiam bankinin
kui rūpi, kad darbininko duk
tė taptų gydytoja? Teeina į 
fabriką ! Arba — į gatvę . . .

“. , .Engėjas prie Nilo upės 
negali būti išvaduotoju prie 
D u no j aus. Kontūre vol i u ei ja— 
ne revoliucija, net jeigu ji 
maskuojasi revoliucijos skrais- 

ite. O dėl laisvės visada keliu
kam,.

ką padaro uždelsimas bent 
vienai minutei.

Daug kalbama apie budru
mą. Čia turima galvoje—ne
išleisti iš akių priešo ir jo 
agentų. Bet' reikia dar ir bu
driai stebėti savo jėgas, savo 
darbą, savo veiksmų pasek
mes. Tam, kad, kaip tatai 
vadindavo Leninas, statytu
me tikrąją darbo žmonių tė
vynę”.

Su dideliu kartėliu ir skaus
mu rašė apie fašistinio teroro, 
aukas Stefanas Hermlinas:

“.. .Iš po susižavėjimo, mi
tingu, plevėsuojančių, vėliavų, 
skubių deklaracijų staiga išni
ro beveik pamirštas pavidalas 
—1919 metų baltųjų karinin
kų vilkiškas snukis,
smagios, susmaugtos korse- 

kuri, skam- 
tada

žudi-

snukis
ir kelių ar-

I Vlikui duota virš $18,000.
“Valdybos pranešimai,1 k J Vlikas; su tais pinigais 

r visada, buvo ilgi, darė? Kuriems dvkaduo- 
sausi ir nuobodūs, išskyrus ! nJms jis {juo " "

j

tais kariaunos, 
bant čardašo garsams 
buvo nustelbusi šalį. .

Taigi būtų labai gerai, jei liberališkesni senatoriai, 
galėtų savo pasiryžimą pravesti gyveniman ir “filibuste-' 
rinimą” panaikintų.

Darbo unijos stoja už trukdytojų suvaldymą; Ame- 
1
kad tie, kurie dabar ruošiasi “22-ąją taisyklę” atmesti, 
gautų juo daugiau iš visuomenės talkos.

Senatas, beje, susirinks už mėnesio laiko, 
sausio 3 d.

I kaip ir vis.ada, buvo ilgi, 

tik Olj, kuris rašyto rapor-1 j0 
to neturėjo, tik trumpai Ay< 
žodžiu paaiškino dirbęs ką 1 
galėjęs ir palinkėjo toliau q 

visiems darbuotis vienybėj.; ve- 
“Nuobodžiausias raportas jPrl 

;buvo j .. . ___
Jis kalba labai lėtai,

“paliecavo- 
N ejiasakpma! Ma

net ir Keleivio bendra- 
rbis tuo nepasitenkinęs, 
ką su daugiau $23,000 
kė 
ąbaliavojo?

tarybos! ricieriai?
Išleido ke-

pirmininko L. Šimu- lionėms iri koteliams?

rikos žmonių dauguma taipgi stoja už tai. Gerai butų, dažnai pamikčiodamas ir ta pa
Visgi reikėtų aukotojams 
sakyti, kas daroma su jų 
ikiai uždirbtais dole- 
L! Bet ne, nešakoma!

* * i nxiuionivt hjuhio, mu uoicj ------

^uv0 svars-1 nejaugi jūs turėjote numirti, i • 1 m 4 1 • * A *kad mes galėtume atsiminti 
žudikų veidą ... Ar nebuvo 
galima suprasti, kad po visų 
laisvių reikalavimais slypėjo 
ir ši laisvė — ilgų peilių nak
ties laisvė?

į žodį pakartodamas
Baigdamas jis pagyrė sa-

1957 m. vuosius katalikus veikėjus, p, beje,! yra viena skyle,

su 
riąis■ Vengrijos Socialistic darbininkų 

partijos laikinojo Centro 
Komiteto atsišaukimas

[kurie kolonijose daug dir- į kurią buvo sukišta $9,000.
i bę Tarybos skyriuosė; pa- Pa 
į gyrė už ‘gerą pasidarbavi- 
I mą’ net ir tuos, kurie nie-;

‘kurie kolonijose daug dir l t t t •

GOMULKA PRIEŠ REAKCININKUS Į
kaitykite:

“M. K.ižytė skaitė ilgoką 
j pranešimą apie tai, kiek ži-LENKUOS KOMUNISTŲ partijos vadovas, Vladis-' ko nedirbo ir per visus me-!*. ‘Lietuva m na' 

lovas Gomulka praėjusią savaitę aiškiai ir nesvyruojan- tus nei karto neatsilankė i ang|ų sįu.
ciai pasisakė, kad jis ir visa Lenkijos vyriausybes vado- jsavo skyiiaus susirinkimą. . yįjamag Informa- 
vybė neleis siautėti reakciniams gaivalams, tokiems, kaip ■ P. Grigaitis nedrįso skai- eijų centras. ' " ,
Mikolaičiko pasekėjai.

Lenkijos Komunistų-darbininkų partija sutinka, sa
kė Gomulka, bendradarbiauti su nemarksistinėmis par
tijomis, bet ne su tokiomis, kurios priešingos socializmui. 
“Laisva, nepriklausoma Lenkija tegali būti tik socialis
tinė Lenkija,” sakė jis.

Gomulka netgi kviečia talkon progresyvius katali
kus darbo žmones, kurie sutinka su socialistine progra
ma.

Rinkimai į Lenkijos seimą įvyks 1957 metų sausio 
20 dieną. Dar nėra pilnai nustatyta jų tvarka. Bet atro
do, kad Į rinkiminius sąrašus tegalės statyti savo kandi
datus tik tos grupės, kurios stoja už socialistinę Lenkiją.

Sakoma, balsuotojai turės pasirinkimą, balsuodami, 
bet dar nėra paskelbta, kaip tie balsavimai bus pravesti.

Tie elementai, pilsudskininkai ir kitokie, kurie dar 
visai neseniai Gomulką sveikino, kaip “sukilėlį,” dabar 
jau pradėjo prieš jį kačių koncertą. O tai yra dar ir dėl 
to, kad Gomulka pakartodamas sakė ir sako: užsieninėje 
politikoje Lenkija griežtai laikysis draugiško sugyveni
mo su Tarybų Sąjunga.

Sirijos—Tarybų Sąjungos bendras balsas

tyti savo pranešimo, tad 
atpasakojo žodžiu. O dėl 

'iždininko M. Vaidylos ra- 
Įporto buvo debatų. Girdi:

“Ižd. M. Vaidylos prane
šimas buvo daugiau skai- 

jčiai. Apyskaitiniais metais i 
pajamų 1

komis partijos jėgomis, mes 
atkarsime ir išpiešime savo 
organizacijų veiklą.

Mūsų partijos idėjiniai 
pagrindai nepajudinami!
Mes vadovaujamės nenuga
limomis marksizmo - lenL 
nizmo idėjomis; mes kok
iame už socializmą; mes 
giname liaudies demokrati
jos valstybę, kurios pagrin-y 
dą sudaro nesuardoma da\ x 
bininkų ir valstiečių sąjun- * 
ga; mes esame didžiosios 
tarptautinės d a r b ininkų 
klasės stovyklos nariai. 
Karštą meilę savo tėvynei 
mes laikome neatskiriama 
nuo proletarinio internacio
nalizmo idėjų. Glaudus bro
liškas bendradarbiavimas 
su socialistinių šalių tauto
mis, taikus sambūvis ir 
draugystė su visomis pa
saulio tautomis — štai tas 
pagrindas, kuriuo remda- 
miesi, mes norime mūsų tė
vynės suklestėjimo.

Pagrindinis mūsų partį- , ; 
jos uždavinys dabar yra v& 
siškai sutriuškinti jau be 
priedangos veikiau čias 
kontrrevoliucines jėgas, 
kurioms pavyko panaudoti 
teisėtą masių nepasitenki
nimą. Tas nepasitenkini-

6

u centras. .
‘Dėl to centro irgi buvo 

truputis ginčų. Mat, jo iš
laikymas Tarybai kainuoja 
apie $9,000 per metus, to
dėl Vykdomojo komiteto 
buvo manoma; kad jį reikė
tų perkelti iš New Yorko į 

ir prijungti prie 
Kiti gi, 
l, siūlė 

visai jį uždaryti, nes prak
tiškos naudos iš jo nesima
to, o jo išlaikymas brangiai 
kainuoja; sakoma, kad už 
patalpas mokama $150 mė
nesiui, bet nesimato, kam 
jos būtų reikalingos, nes 
beveik niekas jose nesėdi, 
kambariai, apleisti, ir t. t.” 

šitaip dalykai ten stovi.
Nežiūrint į tai, kad Ke

leivio bendradarbis nepasi
tenkinęs, žmonių sudėtų pi
nigų švaistymas nesiliaus, 
kol jie juos duos.

turėta $39,439.04. Chicagą 
Altas savo veiklai išleido fULY^os raštinės^ 
$23,7^?. 18 ir davė Vlikui „newyorkieciai

pranešimo tuoj 
tau- 
pri-

$18,460.37.
“Prie jo 

prikibo dr. Nemickas, 
tininkii atstovas. Jisai 
sispyręs reikalavo paaiš
kinti, kokiais tikslais Tary
ba išmoka pinigus Vlikui? 
M. Vaidyla nebuvo tam pa
siruošęs ir aiškių informa
cijų negalėjo patiekti. Kny-' 
gų revizijos komisija liudi
jo, kad Tarybos iždininko 
knygos yra vedamos tvar

MESJAU ESAME rašę, kad Tarybų Sąjunga (tarp dingai ir ji neradusi jokių 
spalio 31 ir lapkr. 3 dd.) aplankė Sirijos prezidentas trukumų. Bet Nemickas 
Sukris Kuatlis. Prieš jam išvykstant iš Maskvos, buvo vistjek ginčijosi ir reikala-

' w.._jybių komunika- vo aiškiU įrodymų, ką Vii-
kurį mes žemiau paduodame skaitytojams (Eltos !kas gaunamais is lary- čiai sako, kad Egiptas sten-

Bet Nemickas

TEL AVIVAS.—Izraelie-

Hennas kalba to- 
didelius sąžinės 

kurie turėjo iškil-
išsišoki-

klasei, darbo 
priešakinei 

visais vengrų

paskelbtas bendras abiejų šalių vyriaus
tas, I
vertimas):

Sirijos Respublikos delegacijai viešint Maskvoje, vy
ko susitikimai ir derybos tarp Tarybų Sąjungos ir Siri- Anglijos, Prancūzijos ir Izraelio koaliciją ir suokalbį mas klausimas: laisvė

bos pinigais daro. giasi ištremti 80,000 žydų

jos atsakingųjų vadovų?
Abiejų, valstybių vadovų susitikimai ir derybos vyko

draugystės ir nuoširdumo atmosferoje, atitinkančioje
tuos santykius, kurie ilgą laiką yra tarp TSRS ir Sirijos, nizacijos Generalinės Asamblėjos nepaprastosios spečia

liosios sesijos nutarimo nutraukti karo veiksmus ir iš- , Aiškią ir tvirtą poziciją to-; 
vesti kariuorųenę iš Egipto teritorijos heįvykdymas būtų mis rūsčiomis dienomis užėmė 
toks veiksmas, kuriuo tiesiogiai siekiama pakirsti Su-.' ir įžymioji rašytoja, taip pat 
vienytųjų Nacijų Organizacijos, kuri specialiai sukurta labai populiari mūsų j šalyje,-— 
taikai ir tautų saugumui palaikyti, reikšmę ir autoritetą; A,ma Negers. Ji rašė : — . ;
Todėl pusės laiko reikalingu, kad visos nacijos, vadovau-

Derybų metu buvo pasikeista nuomonėmis abi puses do
minančiais klausimais, ir buvo nustatyta, kad pusių po
žiūriai tais klausimais visiškai sutampa.

Abi pusės pareiškia, kad jos yra nepajudinamai išti
kimos kilniesiems Suvienytųjų Nacijų Organizacijos 
principams ir tikslams ir kad jos gerbia Bandungo kon
ferencijos paskelbtuosius bet kurios valstybės suverenu
mo, nesikišimo į vidaus reikalus, nepuolimo, nacijų lygy
bės, taikaus sambūvio principus.

Tarybų Sąjungos ir Sirijos Respublikos vadovai, 
reikšdami savo pasipiktinimą ginkluota užsienio valsty
bių intervencija prieš Egiptą, konstatuoja, kad 'Egiptas 
tapo Izraelio, Prancūzijos ir Anglijos atviros ir neišpro
vokuotos agresijos auka ir kad ginkluota Anglijos ir 
Prancūzijos kariuomenės intervencija prieš Egiptą gru
biai pažeidžia Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Įstatus 
ir Bandungo konferencijos nutarimus, atvirai pažeidžia 
taiką ir tautų saugumą. Anglų-prancūzų aviacijos vyk
domi Egipto bombardavimai yra nusikalstamas aktas, 
kurį smerkia visas pasaulis ir kuris aiškiai demaskavo

prieš taiką Artimuosiuose Rytuose ir prieš jų tautų sau- būtent? Beje, tvirtovėje ne-: 
-/Yiin'in zvrtTt UfaLi idniAno 1 i’cjtrS'c* fa 4* n 4”gumą. • 1 i ' '

Abi pusės pareiškia, kad Suvienytųjų Nacijų Orga-
gali būti vienos laisvės, būtent 
—laisvės atidaryti priešui var

“Siaučiant baltajam terorui 
damosi taikingais Suvienytųjų. Nacijų principais ir tiks- 'Vengrijoje su jo aklu įnirtimių
lais, pasistengtų užkirsti kelią agresijai, apginti Egipto' 
suverenumą ir pasiekti, kad būtų įvykdytas SNO Gene
ralinės Asamblėjos priimtasis nutarimas.

Abiejų šalių vadovai taip pat laiko reikalingu pa
reikšti, kad vedami per pastaruosius dvejus metus karo 
veiksmai prieš alžyriečių tautą prieštarauja humanišku-, 
mo principams ir taikos, bei rimties Afrikoje interesams 
ir atvirai pažeidžia tautų apsisprendimo teisę.

Pusės patvirtina savo nekintamą siekimą vystyti 
esančius tarp jų. draugystės ir nuoširdumo santykius ir. 
juos stiprinti. ■ •
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prieš darbo žmonės gali būti 
tiktai taip arba ne, už arba 
prieš. Visi ginčytini klausimai,' 
kurie netūri nieko bendro su 
šiuo svarbiausiuoju sprendi
mu, turi antraeilę reikšmę. 
Reikia visomis jėgomis ir su- 
visišku aiškumu pasisakyti už 
šj> sprendimą. • . •

Taikos priešai—didelių pel
nų ir dvarų draugai — suda
vė smūgius dviejose vietose: 
Suezo kanaįe ir Vengrijoje.’' 
Berlynu darbininkai sako : nuo'

Budiapeštas. — Lapkričio
d. Vengrijos radijas per

davė tokį Vengrijos socia
listų darbininkų partijos 
Laikinojo centro komiteto 
kreipimąsi:

“Vengrų komunistai!
Vengrijos darbo žmonių 

partijos nariai!
Draugai!
Mūsų daug prisikentėju

si partija, nuėjusi šlovingą 
kelią, pergyvena labai sun
kų savo istorijos etapą. Pa
dėtis reikalauja, kad visos 
partijos jėgos susivienytų, 
nes tiktai tuo būdu mes ga
lime sėkmingai a t r emti 
kontrrevoliucijos
mus kapitalizmui atkurti, 
tik taip mes galėsime ap
ginti liaudies valdžią. Tik
tai susivienydami mes gali
me užtikrinti Vengrijos 
darbininkų
valstietijai ir 
inteligentijai, 
tautai plačiausią demokra
tizmo išvystymą, mūsų na
cionalinę nepriklausomybę 
ir suverenumą, socialistinės 
santvarkos pergalę!

Kad mūsų partija vėl 
taptų stipri ir galėtų vado
vauti masėms, mes turime 
ryžtingai nutraukti ryšius 
su žalinga Rakošio klikos mas buvo praeities klaidų 
politika ir nusikalstamais rezultatas, bet jis jokiu bū- /• 
metodais, kurie pažeidė du nebuvo nukreiptas prieš 
plačiųjų darbo žmonių ma-; liaudies, valdžią. Visi parti

nių tikėjimą; mūsų partija jos nariai ir visos jos orga- 
ir pakirto mūsų partijos jė-, nizacijos turi visiškai pa- 
gų pagrindus, ir taip pat, remti Vengrijos RevoHuci- 
tyžtingai nutraukti ryšius n.ę Darbininkų - Valstiečių 
su Imrės Nadžio—Lošoncio Vyriausybę, kuri užsibrė- 
grupe; kuri, atidavusi dar- žia. uždavinį ginti mūsų 
bininkų * klasės pozicijas ir liaudies demokratinę san- 

■ stojusi į.nacionalizmo ir šo-j tvarką, sutriuškinti kontr- 
vinizmo dirvą, atvėrė kelią ' revoliuciją, užtikrinti tąi- 
konrrevoliucinėms jėgoms 
ir. tuo pačiu išdavė socializ
mo reikalą.

Kad visiems pasidarytų 
aišku, jog mes norime galu
tinai išgyvendinti praeities 
klaidas, mes nutarėme pa
keisti mūsų partijos pava
dinimą: mes priimame 
Vengrijos Socialistų Darbi
ninkų partijos pavadinimą. 
Remdamiesi visomis svei-

I

kų darbo žmonių darbą ir J 
gerovę. r

Padėkite Vengrijos 
voliucinei 
Valstiečių 
vendinant

Partijos 
tuojau pat atkuriant nor
malų gyvenimą, atnauji
nant darbą, užtikrinant tei
sėtumą, toliau plečiant vi-

(Tąsa 3-čiam pust J

i įIIDarbininku 
Vyriausybei jgy- 
jos programą.

jėga padėkite
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Gražiai praėjo LKM 
Choro koncertas

ir publikos atsilankymą. Su 
mažom išimtim dalyviams

(Tąsa)
O prisiminkite dar, ponai, savo 

garsųjį albumą su garbinančiomis Alek
sandrą II, atsiprašant, poezijomis Ed
uardo Adynieco, Akelevičiaus, Karotins- 
kio greta cenzoriaus Pavlo Kukolniko! 

/Ogi dar Kirkoro ir Chodzkos pataikūniš.- 
ki gestai! Ne, ponai, Lietuvos bajorai 
pasirodė verti varšuviškių magnatų 
pirmtakūnai triumfaliniame Aleksandro 
II kelyje!

Ponas Pianka regimai pradėjo karš
čiuotis. Jo veidas užkaito, akys subliz- 

. go, ir net jo ploni, juodi ūseliai pasišiau
šė iš pasipiktinimo tuo Lietuvos bajorų 
pataikavimu ciesoriui Aleksandrui. Po
nas Pianka, matyti, buvo pratęs kalbė
ti, agituoti ir turėjo tam prisirinkęs 
duomenų ir frazių.

Ponas Skrodskis pažvelgė į dukterį. 
Ji kol kas ginče nedalyvavo, bet visa jos 
veido išraiška sakyte sakė, kad ji pri
taria savo kelionės draugui.

Į Jurkevičiaus pastabą, kad Vilnius ir 
Varšuva greitai susiorientavo padėty ir 
jau sekantieji ciesoriaus atsilankymai 
sostinėje buvo priimti ne tik santūriai, 
bet ir šaltai, Pianka prapliuko nauja ti
rada :

—O tačiau, mano ponai, nepaisant to, 
kad Aleksandras atmetė visokius bajo-t 
rų adresus ir maldavimus, kažin ar ir 
sekantis atsilankymas nebūtų praėjęs su 
baliais ir iliuminaciijomis, jei Miero- 
slavskis iš Paryžiaus nebūtų apipylęs tų 
g4nų grafų, kunigaikščių ir kunigaikš
tienių šaltu dušu, o gal, tiksliau pasa
kius, pritrenkęs karštu, svilinančiu pa
triotiniu žodžiu! Jei Gercenas savo 
“Kolokalu” iš Londono nebūtų išskambi
nęs lenkų revoliucijos reikalo, pagaliau, 
jei pačioje Varšuvoje mes, jaunieji de
mokratai, nebūtume užkirtę kelio pana
šioms gėdingoms sutiktuvėms pasikar
toti!

Čia neiškentė neįsikišęs, ir ponas 
Skrodskis:

—Tamsta, ponas Pianka, garbini Mie- 
roslavskį, visokius ten demokratus ir re- 
voliuciškai nusiteikusį jaunimą, tartum 

nik nuo jų vienų pareitų krašto likimas.
Bet juk yra daug rimtų žmonių, kurie ne 
be pagrindo galvoja, kad geresnių ir ti
kresnių rezultatų galima pasiekti ramiu, 
produktyviu darbu, keliant krašto ma
terialinę gerovę ir kultūrą. Aš manau, 
kad “Žemdirbystės draugija” pasirinko 
tikresnį kelią j krašto atstatymą ir net 
nepriklausomybę.

Pianka atlaidžiai šyptelėjo, bet dėl pa
garbos namų šeimininkui su deramu sve
čiui mandagumu atsakė:

—Aš jūsų nuomonę, gerbiamas ponas 
Skrodski, labai ~ aukštai vertinu, bet šį 
kartą, deja, negaliu su ja sutikti. Leis
kite atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis 
kelias yra labai ilgas, toks ilgas, kad 
juo eidami Žečposoolita, galima sakyti, 
amžinai pasiliktų. Rusijos imperijos dali
mi. O, antra vertus, kas gi naudotųsi 
tais mūsų sukrautais tintais? Pirmiau- 

^sia, žinoma, tie, kas mus valdo, kas krau
na mokesčius, kontribucijas, konfiska- 

'tas,—tie, kas šeimininkautų mūsų pil
nuose aruoduose. Mieroslavskis teisin
gai išvadino “Žemdibvstės draugijos” 
pasekėjus kvailomis bitėmis, kurios’pa
verčia save retortomis gaminti medui 
ciesoriaus lokiukams. Ne, ponai, pirma 
iškovokime laisvę,, o paskui rūninkimės 
lobiais! — su patosu sušuko svečias.

Į ginčą vėl įsitraukė Jurkevičius ir tai 
davė galimybę svečiui be atodairos pulti 
ir “Žemdibystės draugiją” ir visus tuos, 
kūne nevykusiomis socialinėmis refor
momis nori apginti valstieti, neva su
teikdami jam laisvę, kyštelėdami menką 
žemes kąsnį, suvaržydami visokiais am
žinais Činšais arba ilgamečiais išpirki
mais. O į griežtą pono Skrodskio klau
simą, kas gi turi būti svarbiausioji bū- 

• simojo sukilimo jėga, svečias, nedvejo- 
Jdamas atkirto:

J* —Valstiečiai, didžiosios tėvynės pavel- 
■> dėtojai! Bet,—pabrėžtinai pertarė pats 

save Pianka, — aš nesu kraštutinis rau
donasis. Vadovaujamą vaidmenį sukili
me vaidins šlėkta. Dėl to aš ir skelbiu 
šlėktos ir valstiečių brolybės idėją.?

Pono Skrodskio šitai nė kiek nenura- 
miųo. Sąjunga su ęhlopais jam atrodė

žeminanti bajoro honorą. Jis davė ženk
lą pakilti nuo stalo.

Pietūs baigėsi, bet šeimininkas papra
šė svečius pas save į kabinetą, kur Ja
dzė pavaišins kava, o jis prancūzų like
riu ir puikiais olandų cigarais. Ten po
nas Pianka ir Jadzė papasakos ir apie 
vasario įvykius, kurių atbalsiai taip pla
čiai nuskambėjo visame krašte.

XXII
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Kabinete visi apsėdo apskritąjį stalą, 
kur jau stovėjo prancūzų likeris ir olan
dų cigarai. Motiejus atnešė kavą, šei
mininkauti prie stalo ėmėsi pana Jad
vyga.

Kai kavos puodeliai buvo pripilti ir 
vyrai, šeimininkei leidus, užsirūkė ci
garus, ponas Pianka, tęsdamas per pie
tus pradėtą pašnekesį, prabilo su įpras
tu patosu:

—Taip, ponai, tautos gyvenime esti 
dienų, esti momentų, kurie neišdildomai 
įsibrežia į istorijos lapus. Tokia diena 
tai ir buvo šių metų vasario dvidešimt 
septintoji. Žinoma, tos dienos, kaip ir 
kiekvienos istorinės datos įvykiai — tai 
ne atsitiktinis aplinkybių padarinys, bet 
ilgo proceso ir fermentavimosi rezulta
tas.

Ir jis ėmė pasakoti, kaip Varšuvos 
“raudonieji” ir jų šalininkai jau nuo 
praeitų metų, o ypač nuo: šių metų pra
džios, kai buvo areštuotas vienas iš veik
liausiųjų ir įtakingiausiųjų raudonųjų 
vadų Karolis Majevskis, išvystė pasiu
tišką agitaciją prieš vyriausybę ir “bal
tuosius.” Nes jei ne “baltieji,” tai Var
šuvoj jau seniai būtų buvusi suruošta 
didžiulė manifestacija, tas “koncertų 
koncertas,” balsingas protestas prieš 
Lenkijos niokotojus.

Pianka papasakojo, kaip karštai tam 
pritarė jaunimas, studentai ir mokslei
viai, kaip suvažiavo į Varšuvą daugelio 
universitetų atstovai, ne tik Peterburgo 
ir Maskvos, bet net Charkovo ir Kaza
nės, o to suvažiavimo iniciatoriai buvę 
Kijevo studentai, karšti ur veiklūs pa
triotai, “raudonųjų” šalininkai. Studen
tai norėję paveikti dvarininkų “Žemdir
bystės draugiją,” kad būtų įteiktas cie
soriui adresas su reikalavimu atidaryti 
lenkų universitetą Vilniuje ir Kijeve ir 
lenkiškas mokyklas Lietuvoje ir Ukrai
noje. Tas sumanymas nepavykęs, nes 
policija ir oberpolicmeisteris pulkininkas 
Trepovas su savo žandarais ėmę studen
tus gaudyti, areštuoti ir tremti iš Var
šuvos. į Bet judėjimo sutramdyti nepa
vykę. Mažo masto manifestacijos ir 
skandaliukai Varšuvos gatvėse gausėjo 
diena iš dienos, jaunuoliai ėmė užgaulio
ti policininkus, žandarus, kariškius.

Pana Jadvyga, visą laiką rimtai klau
siusi Piankos, staiga garsiai nusikva
tojo.

—Ak, atsiprašau, ponas Pianka, kad 
pertraukiau. Bet aš atsiminiau vieną 
juokingą dalyką. Berods, vasario pir
momis dienomis aš buvau teatro rūmuo
se maskarade. Ir štai pasirodo viena 
maskė: įsivaizduokite, ponai, įeina pus
plikis, skarmaluotas vyras, su didžiulė
mis žvangančiomis grandinėmis ant ko
jų ir rankų, kažkas , panašaus į senovės 
vergą. Tai turėjo vaizduoti priešų su
kaustytą, pavergtą Lenkiją!

—-Girdėjau. Na, ir kas čia juokinga, 
pana Jadvyga?'—užprotestavo Pianka.

—Ne, aš pritariu panelei Jadvygai,— 
įsiterpė Jurkevičius. — Lenkiją turėjo 
vaizduoti graži ponia ar panelė, o ne vy
riškis!

—Ir dar kokis!—vėl nusikvatojo Jad
vyga.—Bet blogai vargšui baigėsi tas 
patriotinis gestas: policija jį pačiupo ir 
stačiai iš maskarado nugabeno į citade
lę. Aš jį nuoširdžiai užjuaučiu, pritariu 
jo idėjai, bet neformai, kuria, ji buvo iš
reikšta.

Bet Pianka vėl karštai pasipriešino:
—Mums geros visokios formos, jei jo

mis reiškiama kilni idėja, revoliucinis 
turinys!

Toliau jis ėmė pasakoti apie vasario 
25 dinenos įvykius, taip tragiškai pasi
baigusius dvejetą dienų vėliau. Klausy
tojai iš pasakotojo žodžių susidarė tokį 
vaizdą:

' c I

(Bus daugiau)

Lapkričio 25 d., apie 4-tą 
vai. popiet Mildos teatro už
danga pasikėlę. LMK Choro 
direktorius Clem Deffner var
de choro pasveikino atsilan
kiusią publiką.

Pasirodo kaip peteliške 
orenčinėje suknelėje labai i 
linksmiu ir maloniai šypso j an
čių veidu Estelle Bogden ir 
dainuoja iš Grand Duches 
operetės dainą “Kardas”. Už 
scenos dainuoja choras. La
bai gražiai, 'harmoningai ir 
solistės ir choro girdisi miėlai 
skambanti balsai. Rodos klau
sykis, kad tik dar ilgiau gir
dėtum tą malonią muziką.

Solistei vedant savo švelniai 
skambančiu balsu choras la
bai įspūdingai prisiartina dai
nuodamas viešoje scenoje ir 
su solistės pilnu tobulumu ir 
gražumu baigia tą numerį.

akompanavo specialiai pa
kviestas Herb Johnsonas.

Reikia pagirti kankliečius, 
kad jų koncerto programa bu
vo naujoviška, negirdėta ir 
graži. Su puikiausia klauso- 
vų nuotaika praėjo — niekam 
nereikėjo nuobodžiauti.

! Truputį nemalonu, kad ap
sirgo du solistai ir labai reika
lingi programos pildyto jai, ir 
negalėjo dalyvauti, būtent: 
Valerija Urbikas ir Ed. Jokub- 
ka. Oras buvo biaurus ir iš 
tos priežasties ir publikos bu
vo bent kiek mažiau.

Teko susitikti su Emilija Tu- 
biene ir jos draugu. Jie buvo 
atvykę iš St. Charles. Buvo ir 
solistė Jerry Mikužis su saVo 
širduku ir Ana Peters, Be- 
nikaitis, M. Kvainauskienė ir 
daug kitų. Vaišės ir šokiai 
prie Samoškos orchestros. Ga- 

.spadinavo O. Jokubauskienė
Pasirodo trio iš tos pačios pr M. Elbracht; Saliamonienė 

Grand Duches — Paul, Puck, ir M. Plečkaitienė aptarnavo. 
Boom. Puikiai dainuoja Adoph Kankliečiai turėjo puikią pa-
Kaukas, Paul Dauderis ir F. 
Kirka. Paskui seka Estelle 
Bogden su “Didžięj Kovoj” ir 
choras ir ansamblis atlieka 
keletą kavalkų.

Prasiskleidžia uždanga ir 
pasirodo gražiausias vaizdas. 
Tai patraukli iliustracija — 
Helen Stumbiįis, Ęštelle Bog
den ir Phillis Kwain. Tai Tre
ble Ensemble, dainuoja “Ag
nes” iš operos Raęvilo Perkū
nas — Karnavičiąiis. Dainuo
ja jos lyg kękios sirenos savo 
plaukučius šukuodamos, neva 
viliodamos prie savęs. Tai ir 
vėl naujas nematytas' scenos 
paveikslas. Dar choras padai
nuoja keletą liaudies dainelių. 
Dvi dalys programos užbaig
tos. Pertrauka 15-kai minu
čių.. ! 1 '

Trečioje {dalyje dainuoja 
Helen Stu m bris 
mėnulio, kaip šhfd 
iės” ir dar dvi angliškai. Ji 
kaip ir Bogdęą pirmaeilė dai
li ininkė-solistę.

Paul Dauderis . 
aukštu tenoro balsu išpildo ro
dos pirmu kartu girdėtą “Gy
venime Mario”*.

rinkę, kur apart choristų 
matėsi ir svečių ir viešnių, 
jauny moterų ir merginų, Phi- 
lis Kwain mamytė, A. Petro- 
kas ir daug kitų. Patys cho
ristai savo vikrumu ir suma
numu vaišino su gera vakarie
ne. Grigas, Miller, Chernau- 
skas, Valaitis, Kanape, ir ki
ti .dirbo už baro. Svečiai sma
giai leido laiką vieni su kičais 
bes i šne ku č i u o d am i.

R. š.
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kai minu

Naktis be 
is be mei

gražiu ir

s fūrsuoja 
su atsidavimu ir liūdesio iš
raišką ir jaiįi sekasi įspūdin
gai sudainuoti taįp pat ir an
gliškai “For! You i Alone”. Pu
blikai prašarit, dar padainavo 
“Temsta Dienelė”.1

Seka Estelle Bogden su “Oi, 
Tu Kregždūįe” Gudauskienės 
sumodernizuota. Ji pati laks
tytė kaip tik' vaizdžiai ir išpil
do šią dainelę, 
bei d i (Orieji Fine 
eini.

Tie to Un 
Day)—Pu-

Štai harmpningiausis duetas 
2ir Helen Stum- 

bris. Jos labai gražiai dąi-
______ 2 L ___ OI.___ I____

Estelle Bogden ir I

Skambančios Stygos”nuoja
—Petrausko;

Ketvirta dalis prasideda su 
“Thė Sea Dragdn of Pompa
no”, C' 1 '
operos kūriijys. 
nais mužikėliais
nuoja LKMi Chort.s “Klausyk 
šauksmą Jūros”. Gražiai iš-

Clem Deff nerio naujas 
’ ' ’ i. Ląbai sutarti- 

balsais d ai- i

prieš liaudies priešus pa- 
vyzdį.

Komunistams turi teikti 
jėgą supratimas, kad kovo
je prieš kontrrevoliucinius 
mėginimus, sudarančius 
grėsmę pažangai, su mumis 
vieningos ir solidarios visos 
pasaulio broliškosios parti
jos, visos socialistinių šalių 
tautos;

Užmegzkite draugiškus 
mūsų liaudies santykius su 
Tarybinės Armijos kariais, 
kurie mums padėjo kovoje 
su reakcija, kontrrevoliuci
ja, stojo ginti Vengrijos 
Liaudies valdžią.

Komunistai!
Draugai!
Padėtie sunki. Tačiau, 

jeigu, mes susivienysime ir 
sutvarkysime savo eiles, 
mes turėsime pakankamai 
jėgų! Mūsų partija nenuga
lima, jeigu ji liks ištikima 
mūsų idėjoms ir jeigu rem

sis darbininkų klase, plačio
siomis darbo liaudies masė
mis!

Draugai! Pirmyn į dar
bą, į kovą!

Budapeštas, 1956 m. lap
kričio 6 d.
Vengrijos Socialistų Darbi

ninkų Partijos Laikinasis 
Centro Komitetas”.

Atsakymas: “Nesąmone!”
Taipei. — Ką čiangas as

meniškai galvoja apie siūly
mą, kurį padarė Kinijos 
premjeras Čou En-lajus, 
nežinia. Čou sakė, kad 
Čiangas galėtų, jeigu norė
tų susitarti, grįžti Kinijon, 
o gal ir užimti aukštą vals
tybinį postą. Bet vienas 
aukštas čiangininkų parei
gūnas taip išsireiškė:

“Tas pasiūlymas nesą
monė. Mūsų gissimo Čian
gas jo niekad nepriims...”

HELP WANTED MALE and FEMALE

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

ALGA PAGAL SUTARTĮ

VENGRUOS
SOCIALISTŲ PARTIJOS 

ATSIŠAUKIMAS
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

suomeninio gyvenimo de
mokratizavimą, greit reali
zuojant opiausius darbo 
žmonių masių reikalavi
mus.

Darbininkų Tarybose, ki
tuose valdžios organuose, 
Tėvynės Liaudies Fronto 
organizacijoje susitelkite 
su demokratiškai nusitei
kusiais ' patriotais, net jei
gu jie nesilaiko mūsų ko
munistinės pasaulėžiūros, 
bet jeigu jie pasirengę ginti 
darbo liaudies valdžią. Įti
kinimu, politinio - švietimo 
darbu užtikrinkite, kad jie 
remtų Vengrijos Revoliuci
nę Darbininkų - Valstiečių 
Vyriausybę. Valykite tas 
organizacijas nuo kontrre
voliucinių elementų! Ap
saugokite darbininkų kla
sės socialistinę sąmonę ir 
jos kovines tradicijas! Sau
gokite darbininkų klasės 
vienybę,, neleiskite vystyti 
kontrrevoliucinės demago- 
g i j o s, galinčios pažeisti 
darbo žmonių eilių vieny
bę. Remkite turinčių šlo
vingą praeitį
profsąjungų kovines jėgas 
ir eilių vienybę! Sutelkite 
apie partiją geriausias dar
bininkų ir valstiečių jauni
mo jėgas, studentus iš dar
bo liaudies!

Tegul imasi darbo mūsų 
partinės organizacij os! 
Kiekvienas partijos narys, 
kuris, remdamasis masė
mis, yra pasirengęs stoti į 
kovą už- darbo liaudies val
džią, už mūsų partijos poli
tiką, — tegul tuojau pat at
eina į partines j organizaci
jas ir imasi darbo!

Partinių organizacijų gy
venime turi būti visiškai, 
lenininių principų pagrin
du, , išvystyta partijos vidi
nė demokratija.

Mūsų organizacijos turi 
įkvėpti kovą už kontrreVo- 
liucijos sutriuškinimą ir 
taikaus kuriamojo darbo 
atnaujinimą.

Komunistai, partijos na-- 
riai turi, parodyti ištikimy: 
bes liaudies. valdžiai, , kovi
nės dvasios ir budrumo

koks profesionaliapildo, kaip 
choi

Helen ir Adolph Stumbriai 
nepaprastai gražuti su gracio- 

i ir vaidina 
,Čia irgi 

o denį iškurnąs 
balsų sude-

as.

li iškurnu dainuoja 
“Tamsoje Nakteles” 
pasireiškia 
tenoro su sii prano’ 
Tinimas, į-

stelle Bogden,
1 My Heart”.
valdo balsą - 
plaukia jau 

akordas. Aidas 
džiaugsmingai nu 
ko.

“Te 
vai 
ten

ii dainuoja1 
Kaip ji lais- 
- girdi kur 
; čiulbonėlio 
į kur 
irito,

tai 
išny-

nhiela daini- 
ad ji'norin
gu r Bakūžė.

Vengrijos

Patyrę komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komercinių pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumerystėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių įrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus proga 
jums panaudoti savo inžinierystės gabumų ir supratimų. Jūsų 
laiškai bus laikomi konfidenciališkai. Rašykite; The Laisve, Box 
100, Roon^ 91 i, 79 W. Monroe, Chicago 3, Ill.

Sausio 27S
Svarbi diena - apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
Įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taiipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

r

Gražiabalsė, 
ninkė pasisakė, h 
ti padainuoti “ .

’. Ir kaip Estelle tą 
jąusminAai išpildė, 

širdingai dainuo* 
atvriizdavę^ tardama 

kiekvieną žodį k 
siog žavėjo::

,4LKM Choras daskutinį nu- 
naer 
grią

Samanota’ 
dainelę 
kaip gyvai, 
dąma tardama 

ausovus tie-'

į “Piliečiai 
usmingai išpi 

■są programą atidi

Deffneris vi 
kojo už che

!■ Pompano” 
^5. ' Per vi
lingi aplodis-

mentai tęsėsi. Paps mokytojas 
irdan. 
ristų i

choro padė- 
kooperavimą

BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI
Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais.

Seno Vinco Eileraščiij 
Platintoji/ Atydai!

Prenumeratų rinkimui laikas pasibaigė. 0 kurie 
turite ant rankų užsakymų., prašome tuojau pri
siųsti juos Laisvės Administracijai, o kurie pa
sivėlinote užsisakyti, tai dar galite užsisakyti 
tuojau, prisiųsdami vieną dolerį.

Knyga bus gatava dar prieš Kalėdas, Turime 
malonumo pranešti, kad prenumeratų gauta pa
tenkinantis kiekis, Ivgiai tiek kiek buvo tikėtasi. 
Pati knyga bus didesnė negu »kad buvo žadėta. 
Dėkojame prenumeratų rinkėjams ir visiems 
užsisakiusiems Seno Vinco Eilėraščių knygą.

Laisvės Administracija,



SKAITYTOJŲ BALSAI
APIE UPTON SINCLAIR 
Ir trumpa jo raštų 
APŽVALGA .

Apysaka “The Jungle” 
(“Raistas”) tais laikais yra. pa
dariusi didelį Įspūdį. Jos lei
dėjai viena diena birž. mėne
syje paleido septynis tūkstan
čius egzempliorių, neskaitant 
lietuvių, kalboje. Ąš nemanau- 
kad mes turime Amerikos li
teratūroje kitą knygą, kurio
je tilptų tiek žmonių kančių.

Stulgiškis

NPhYorko^//zWZlnl(>i
it<Wiin ■sa

NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE

Ar daugelis iš mūsų atsime
name rašytoją Upton Sinclair,1 
kuris laimėjo Nobelio premiją 
literatūroje? Bus įdomu pa-į 
žymėti, kad tas rašytojas š. 
m. rugsėjo 20-ą dieną, minėjo 
savo 78-tą gimtadieni. Jis gy-’l 
vena Los Angeles, Calif., prie-! 
miesty, vienoje viloje, vadina-1 
ma Monrovia. Nežiūrint i to- ; 
kį savo amžių, jis dar tebera-; 
šo ir daug tebeskaito, seka’ 
pasaulinę spaudą. Jis taipgi 
verda ryžius savo žmonai, ku
ri serga širdies liga.

Prieš 50 metų Upton Sinc
lair, dar jaunas vyrukas bū
damas, atvyko į lietuviais ap
gyventą apylinkę, Bridgepor- 
tą, Chicągoje, kaipo socialis
tas,. norėdamas susipažinti su 
stockyard u ose 
darbininkais. Jis pasisakė dir- laukęs 77-nių metui amžiaus, 
bąs Stock Yarduo.se.

Vakarais ii- šventadieniais 
jis lankėsi i lietuviu vakaruš
kas, vestuves, karčiamas ir

Red. pastaba. — Stulgiškis 
•klysta: Upton Sinclair niekad 
negavo Nobelio premijos už 
literatūrą. Anuo metu, ikai jis 
rasė gerus veikalus, Nobelio 

į premijti davėjai Upton Sinc- 
i lairį skaitė per daug kairiu, 
šiandien Sinclairis yra kaž 
kaip “susimaišęs” politikoje.

Apie mano broli Stanislovą

Mirė Antonina 
Plioraitienė

Įva irūs- atsitik
Apipiešė Queens

mm
lanką

Antonina Plioraitienė, gy
venusi 368 87th St., Brooklyn,

Pašarvota Joseph Puffy’s ko
plyčioje prie 9th St. ir 4th 
Ave., Brooklyne.
Laidos antradienį, j

■i dieną, 2 vai. Prašo atvykti 
į laidotuves.

. • * *■ į r.iLitjiiio cli vuiii

Mirė mano paskutinis brolis r mo užuojautą.
dirbančiais Stanislovas Stankevičius, su-

Su juo aš persiskyriau 1900 
metais."' Jis išvažiavo į Bakų 
miestą carui tarnauti, o aš iš
vykau į Odessa sau per sun- 

. XT. . . , ! kia procę duona pelnytis. Vė-panašiai. Niekam tuomet nea-J * 1 Y 
tėjo į galvą pasiteirauti, kasi 
iš tikro yra tas jaunąs vyru
kas, ir kodėl jis taip pamėgo 
lietuvius. Bet praslinkus kiek 
laiko, tas vyrukas kąž kur 
pradingo. Daugelis jo pasige
do ir apgailestavo. Bet štai, 
pabaigoje 1906-ų metų Chica
go j e ir visoje Amerikoje kilo 
didžiausias triukšmas dėl pa
sirodžiusios Upton Sinclair’io 
knygos “The Jungle” (“Rais
tas”), kurioje aprašyta skan- 
dališki nešvarumai ir žiaurūs 
darbininkų išnaudojimai, už- 
veizdų sauvaliavimai Stock- 

Toji knyga prasi- 
lietuviška dainele, 
kvietkeli, tu bran-

liau man atsibasčius į Dėdės 
Šamo žemę (Ameriką), mes 
tankiai susirašinėjome laiškais 
rusų kalba iki Pirmojo pa
saulinio karo. Po karo jis din
go ir aš maniau, kad žuvo 
kare, ar kur kitur, revoliuci
jos laikais. Lietuvai patapus 
Sovietinei prieš 1950 metus 
atsirado ir mano brolis Stani
slovas, kuris parvyko į sve
čius Lietuvon iš Kaukazo Ma- 
chačkalos Dah miesto. Tai ir 
vėl prasidėjo mūsų platus sū

rūs ų
Nes rusiškai rašyti aš 

Tai pa- 
kad tas mano brolis

metuI ienos
Y ellowstone
ii- nusinešė

dėjo su 
“Sudiev, 
giausias, sudiev ir laimė man 
biednam”. Negana to, svar
bieji to veikalo charakteriai Į 
irgi buvo lietuviai. Kiek vė-I 
liau, anų laikų Stock Yardų* 
darbininkai dasiprotėjo, —, 
buvo tas jaunas vyrukas, ku- ’ 
ris per pusę metų maišėsi jų I 
tarpe. I

Toji knyga sukėlė tikrą au-! 
Amerikoje. Pasipiktini-Į

sirašinėjimas laiškais 
kalba.
dar nevisai pamiršau.
aiškėjo,
Stasys per visą laiką tarnavo
ant geležinkelio už kondukto-

I rių iki paseno, tai Sovietų 
i valdžia atleido nuo darbo su 
į senatvės pensija.
t Ta proga jis gavo veltui bi- 

kas l'etą parvažiuot ir aplankyt 
savo tėvynę Lietuvą. Iš jo 
laiškų man paaiškėjo, kad jis 
buvo vedęs, sugyveno tris Sū
nus ir vieną dukrą. Bet du sū
nūs Antrame pasauliniame ka
re kovodami prieš hitlerinesdią

mas prieš nešvarumo sąlygas ’ gaujas žuvo. .. Po to aš pra
lošė gyvulių skerdyklose buvo dėjau jam siuntinėt neregis- 
toks 
sa, išplaukę
uosto į Europą, buvo priversti ’ jetą metų aš negavau nuo jo 
grįžti atgal į stock yardus ir llei* kokio laiško.
visi kroviniai patikrinti ir per
leisti per smilkinimo eiga (pro-1 siunčiau oro paštu registruotą 
ses4)- ’laišką.

Tuo tarpu J. V. Kongresas, atsakymą, taipgi registruotą, 
prez. Theodore Roosevelto rusų kalba rašytą. Rankraš- 
spiriamas, paskyrė komisiją,' tis labai gražus, raidės kaip 
kuri greitomis atpyškėjo Į nulietos, bet kelių parašyti] 
Chicagą ir ėmė viską tyrinėti žodžių aš negalėjau įskaityti 
iš pat pagrindų. Pasėkoje to, i neigi supraski. Tai paprašiau 
švarumas ir darbininkų pade-; draugą HartietĮ, kad jis iš
tiš žymiai pagerėjo. O kad versti] į lietuvišką kalbą, štai 
sąlygos vėl nepablogėtų, buvo vertimas to laiško: 
paskirti nuolatiniai federali-| x Sveikas, Vincentai Juozipo- 
nės valdžios inspektoriai, ku- - - ’ " - v------ - T"- - 1~’x
rie pasiliko iki šiai dienai.

Taigi lietuviai darbininkai, 
kad ir be jų pačių sutikimoj 
buvo pastatyti kaipo pirmuti-,. 
niai vienoje didžiausių indus- 
trinių sukrėtimų aktoriais 
Amerikoje prieš 50 metų.

Kfek vėliau, vienas laikraš
tininkas paklausė U. Sinclair’-

didelis kad laivai su mė-» tvuotus laiškus, kuriui jis ma- 
iš New Yorko j ’negaudavo, tai ir vėl tre-

Pereitą pavasari aš jam pa-

Kiek palaukus, gavau

Reikalinga pirmos klasės namų 
tvarkytoja ir virėja, vienai moteriš
kei. 
1a. 
pirm

Po miestą pasidairius
šią savaitę Vengrijos vėlia

vos plevėsuoja nuo daugelio 
pastatų vienoje New Yorko 
miesto dalyje: Uifth Avė. Tai 
gan būdingas dalykas. Mini- 

jnoji gatvė yra ištakingiausia 
I iuksuso gatvė Amerikoje—jo- 
;je randasi brangiausios krau
tuvės, joje matyti daugiausia 
elegantiškų ponučių, dyka
duonių džentelmenų ii* pana
šaus elemento.

Turi būti gerai 
Guolis vietoje, 
pietį) (12 vai.)

rekomenduo- 
Skambinkite 
RE. 7-3956.

(235-241)

Shopping Centre 
>50. *Jie! turėję tik vieną 
ealibro autom 

bet pravertė 
malą r?

iota,

gruodžio j la).p|J;
miai
e sūri r

Vi
Liko liūdesyje sesuo Domi

cėlė Tamelis ir brolis Anthony 
Benui is. Jos vyi-as Jonas ir sū
nus Aleksandras mirė pirm 
jos.

Velionės seseriai, broliui’ ir 
j kitiems artimiesiems reiškia-

Plioraitienė buvo ilgamete 
dienraščio Laisves skaitytoja 
ir rėmėja, dalyvaudavo di<m-l 
raščio sueigose.

. New Yorko 
spaudoje

“Herald - Tribūne” skelbia, 
kad šio’ mėnesio 9 d. pradės 
spausdinti kardinolo Mind- 
szenty straipsnius, atsimini
mus, -nuomones apie Vengri
jos įvykius ir 1.1.

Tų straipsnių kilme ir jų 
atėjilno būdas labai miglotas 
Kaip tai yra žinoma, Mind- 
szenity yra prisiglaudęs Ame
rikos ambasadoje Budapešte. 
Pagal tarptautinius įstatymus 
jis turi teisę ten likti, bet ne
turi teisės duoti spaudos in
terviu arba rašyti spaudai. 
Bet, kaip matyti, rastas ke
lias apeiti tą taisyklę. Straips
niai, kurie tilps “Herald-Tri- 
bune-” puslapiuose, 
p at i e s M i n d sz e n t y ‘o 
“jo paties žodžiai, 
kunigui Vecsey”.
, O kas tas Vecsey? Pasiro- 
da, kad tai pabėgėlis kuni
gas, kuris visą laiką gyveno 
Vokietijoje ir darbavosi prie 
amerikiečių taip vadinamos 
“Free Europe” stoties kaip 
patarėjas. Kuomet Vengrijo
je prasidėjo neramumai, jis 
persigavo per sieną ir atvyko 
Budapeštan, o kai reakcionie
riai išlaisvino kardinolą Mind • 
szenty iš 
juom, per 
sostinėje.
pabėgęs į

būsią ne 
lasyti, o 
pasakyti

tai jis su
radosi

kalėjimo, 
kelias dienas
Ir tai dabar jis, vėl
Vakarus rašąs neva

tai, ką jam 
kęs.

Mindszcnty sa

* * '
negrų didžiau- 

Amsterdam 
didžiulė

jau

ir jūsų žmona: Jūsų laiš-\kad negrai. vic
ką gavom, už kurį labai dė- 
kavojam, bet to laiško už vis

I daugiausia laukė Stanislovas, 
. bet nesulaukė. Jis pasimirė

3 d. birželio, 1955 metais. 
Mes gyvename gerai, bet su 
sveikata biskį blogai jau dau
giau 4 mėnesiai. Stanislovo 
liga buvo ilga ir sunki. Apie 

jo, kodėl jis pasirinko lietu- 8 mėnesius. Mirė jis nuo vė- 
vius charakterius parašymui (žio.. Aš dabartiniu laiku ne- 
knygos “The Jungle”, o ne Į dirbu dėlei ligos. Tuo jr bai- 
kitos tautos žmones. Jis atsa-įgiu šį laišką rašyti ir lauksi- 
k<J: “Tie žmonės man atrodė 
simpatingiausi”.

Upton Sinclair apart savo 
gyvenimo nuotykių ir parašy
tų kpygų, pats apie save ra
šo: “Man rodos, jūs nusiste
bėsite, jeigu pasakysiu, jogei 
savo tikslo nesu atsiekęs, kuo
met jums žinoma, kokį triukš
mą apysaka “Raistas” yra su
kėlusi. Bet tas triukšmas pa
kilo šuvisai netikėtai ir jis įvy
ko iŠ visai kitokios priežasties. 
AŠ norėdamas įbauginti šalį, 
parodant tą vaizdą, ką pra
monės valdytojai daro su sa
vo aukomis, visiškai iš netyčių 
atidengiau kitą dalyką — ką 
jie daro su mėsa, kurią visam 
pasauliui parduoda. Kitais žo
džiais sakant, aš taikiau į vi
suomenės širdį, o iš netyčių 
pataikiau j pilvą”.

me nuo jūsų atsakymo.’ Rašy
kite laiškus tankiau ir mes 
jums taipgi rašysime ir būsi
me artimi, nors mus ir skiria 
tūkstančiai kilometrų. Laukia
me atsakymo. Jūsų Matriona 
Fiodorovna ir brolduktė Niu- 
sia.

Tą savo mylimą broliuką 
I taip ir neprisiėjo gyvą pania- 
: tyti. Lai būna tau, brolau, 
lengva Sovietų Sąjungos že
melė !

V. J. Stankus

ir

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE 

Geriausios rūšies kiaulienos 
dešrų.

Pardavinėjame smulkmeniškai 
ir daugmeniškai.

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

(230-236)

motor 
k e nic

iltinį pisto-1 
visą banko • 

iptebėti, tuo ’ 
ko pinigus.

pastebėjo, 
>vi auto m o- ‘ 
is ūžia, o' 
ko n esi ma
lė įtartina,

k urio 
tme ban 
Jai las jpasiro 
paskamjbino policijai, bet 

policija atvyk 
buvo nusiskub

o, 
nę.

ve jauną žmo
Kiliom et R 

miestelyje

Nušo

Valh
Yor)<

alph

4-

bggS 
prie

Little
New

o ana nakti netikėtai ne-
- -

įprastu laiku sugrįžo iš darbo1 
vidūnal\Yio,1antrą valandą po

jis savo žmonos miegamajame 
kam
tarp

eavyje vado
drabužių ‘Al
pieno pristaty

.įkęs paleido I
savo 24-ių metų amžiaus 

žmonelę, b( t leic
kui pabėgti. Ji kĮrito vietoje

kų Į

negy

demokratas, 
praeituose 
republiko- 

Dabar Demokratų parpi
ate mė nuo jo

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

(235-241)

pasislėpusi 
bertą Mar- į 
toją. Riggs 
keletą kul-

o pieninin-

Riggsai tu 
ir pusės 'metą

ri tris vaikus
2
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urj nutapė 
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ektoriai sa- 
a, kuri ne
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Idai įsinėto jus

A ladion >er v
Yorl o radij( > stotį
k Jau duetas buvęs
korė spenden ;as J.
pasi ieka šio j e ša
pabč gelis. ' r Pas ei:
dentas sako kad
joje nėra pa kaukai

Ržtdijo s ;oties
vedėjas ban d ė išg
vi ]:lareiškinią,,
Ii z m as gere;jnė sai

ieną New 
buvo ap-
“Borbos” 

Levi, kuris

kad

Ir tai kaip tik šiam elemen
tui labiausiai “skauda širdys’’ 
dėl Vengrijos žmonių.

Nei sakyti nereikia,
Vengrijos liaudies aspiracijos, 
kurios pradžioje iššaukė nera
mumus šalyje, yra taip sve
timos Fifth Ave. elementams, 
kaip sniegas Saharai arba pal
mės Pietiniam poliui. Bet| tai 
fašistiniam perversmui, krau 
jo liejimui ir visai tragiškai 
vakchąnalijai 
sivystė, kam 
taria.

Powellio rėmėjai nori 
maršuoti Washingtonan

Kongi-esmaho Powellio rė
mėjai rengia “maršą Wa
shingtonan”. Ar kas nors iš 
jo išeis dar nežinia, bet la
bai abejotina, ar jis bus di
delis. Powell is, 
kaip tai žinoma, 
rinkimuose rėmė 
mis.
ja jam keršijau 
visą eilę partinių privilegijų.

Tie, kurio dabar rengia 
maršą Washingtonan, protes
tuoja prieš tuos demokratų 
žingsnius. Bet rengėjai yra 
ne negrai demokratai Powel
lio draugai, o n’egrai republi- 
konai.

Ar pats Powelli$
nors bendro su to maršo 
girnų, dar vis nežinia.

Namų Darbininkė. Daktaro na
mai, 1 vaikas mokinys; nuosavas 
gražus kambarys. Kiekvieną sek
madienį laisva, if daug Huoslaikio^ 
Alga $100 į mėnesį pradžiai. LI. 
4-3222.

Dr. S. Gluck, 118 82nd Avė. Kevv 
Gardens, L. I. (233-235)

, kuri paskui iš- 
šis elementas pri-

Anądien 
spaudos kiosko 42-oje gatvėje 
netoli centralinio knygyno ir 
laukiau pažįstamo, su ku- 
riuom turėjau susitikti. Stebė
jau išstatytus spausdinius. 
Man stebint, priėjo viens po 
kito net keli jauni žmonės, ir 
kiekvienas jų pirko po krūvą 
kairių laikraščių ; “Daily Wor
ker’]”, “Militant”, “Labor Ac
tion”, “National Guardian”, 
net “Socialist Call”. Iš išvaiz
dos jie atrodė kaip studentai 
—arba jauni darbininkai.

Galvojau , kad tai mažas 
simptomas naujų laikų: kal
niečiai dabar mažiau sektan
tiški, skaito visų pakraipų 
kairią spaudą. Praeityje žmo
gus, kuris pirko “Daily Wor
ker’}” retai pirko “Militant” 
—ir atvirkščiai.

Diskusijos kairėje, kaip : 
tyti, tęsiasi — skaitoma, 
kinamasi, galvojama.

B.

stovinėjau prie

Teatruose

JAU NUSTATYTA 
DATA TEISMUI

ma-
mo-

turi ką
ren-

Teisėjas Kaufman patvarkė, 
kad teismas prieš švedish 
American Lineš, laivo “Stock
holm” savininkus, turi prasi
dėti balandžio 1-ą dieną. Rei
kalavimai atlyginimo iš šios 
laivų kompanijos siekia 50 
milijonų dolerių? Kaip žinia, 
susidūrime su laivu “Andrea 
Doria” žuvo 50 žmonių.

PRANEŠIMA!
Ko-operatyvės Spaudos 
metinis suvažiavimas 
(Jan.) 27 d., Liberty 
100-06 Atlantic Avė.,

Lietuvių
Bendrovės 
įvyks sausio 
Auditorijoje,
Richmond Hill, N. Y., prasidės 10 
valandą ryto.

Visi šėrininkai dalyvaukite suva
žiavime, išklausykite finansinio ra
porto ir duokite iniciatjwos bendro
vės labui.

M. Stakovas, sekr.
(234-235)

RICHMONL HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienio vakare, 
gruodžio 6 d., Liberty Auditorijoje, 
šiame susirinkime bus renkama 
kuopos valdyba. Todėl ^svarbu vi
siems nariams dalyvauti. Dar yra- 
keletas narių, už šiuos metus pilnai 
nepasimokėjusių. Malonėkite šia
me susirinkime pasimokėti.

Valdyba 233-235)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos priešmetinis

*
New Yorko 

sias laikraštis 
News” sako, kad
dauguma Amerikos negrų pri
taria Egiptui ir stoja prieš bri
tų - francūzų - izraeliečių ag
resiją. Tas laikraštis sako, 

visuomet turėjo
tam tikrą simpatiją Izraeliui 
kaip šaliai, kur prisiglaudė 
nuo fašizmo ir rasizmo pabė
gę žmonės, bet dabar Izraelio 
valdžia įvėlė savo kraštą į 
biaurią agresiją prieš Egiptą 
ir Azijos-Afrikos žmones ben
drai.

TURĖKITE MINTYJE
Nepamirškite, jog metine 

L.D.S. 13tos kuopos vakarie- 
nė įvyks gruodžio 8-ą dieną, 
šeštadienio vakare, Lietuviij 
Kultūrinio Centro patalpoje.

Vakarienė bus pirmos kla
ses, o Įžanga tiktai $2.50. Pa- 
sistengkite tikietus Įsigyti iš 
anksto. Juos galima gauti pas 
kuopos narius.

i
 Visiems mūsų Lietuviškiems 
Draugams ir Depozitoriams Mes » 
Linkime Linksmų Kalėdų ir Lai- & 
mihgų Naujų Metų. Taupykite M 
savo pinigus gerame, pasitiki- 5 
mame banke. Mes apdraudžia- 4 
me jūsų taupinius iki $10,000. a

i g HAMILTON FEDERAL 1 
i g SAVINGS & LOAN I 
If ASSOCIATION J

1 OF BROOKLYN, N. Y. i 
f 413—86th St. (Įsteigta 1889) »

BE. 8-0300 3

(235-244)

gu šocializrųas, 
sekimo. Jis 
norėtų matuti 
daug 
smei

In

tik

vės,

NAMU DARBININKE, gražioj J?' 
cijo], Nassau County, L. I. Atskiras 
kambarys. Turi mylėti vaikus ir tu
rėti kiek nors supratimo apie papras
tą valgių gaminimą. Nuolatinis dar
bas su geru užmokesčiu. Aktoriaus 
namuose, šaukite WII. 5-6597 (ki
ti darbininkai gyvena vietoje), šau
kite po 8::30 A. M. (už pašauki
mus pinigai negrąžinami).

. (231-237)

MALE and FEMALE

Pora. Abelnas namų darbas, pa
prastas virimas, vairavimas, 
vatiški gyvenimui 
apylinkė Greenwich, 
tinis darbas, puikios 
šAuki+e New Yorke-

Pri- 
rūmai. Puiki 
Conn. Nuola- 

darlx> sąlygos. 
\RE. 7-6748.

(234-240)

HELP WANTED MALE

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

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

DA. 3-8826 , A
(232-22K5

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

(229-235)
i 

rodomas Ra- ' susirinkimas įvyks antradienį, gruo
džio 4 d., 7:30 vakare, Liberty Au
ditorium, 110-06’Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai- kviečiami 
dalyvauti, nes bus rinkimai kuopos 
valdybos 1957 metams. Kurių duok
lės nemokėtos, malonėkite ateiti ir 
Užsimokėti, kad nesusispenduotu- 
mėt. Valdyba (233-235)

MACHINERY & EQUIPMENT

Didžiuma kritikų sutinka, 
kad filmas “Teahouse and the 
August Moon”, 
dio Music Hali tęatre, nėra
vienas iš geriausių. Brando, 
kuris tame filme vaidina ja
poną, nėra labai įtikinantis, 
sako “Times” kritikas, o Ma- 
čiko Kio, garsioji japonė ar
tistė, kuri vaidina geišos ro
lėje, irgi netinkama šiame 
filme.

:s-korespon-
J u gosi avi

mai laisvės.
programos 

auti iš Le- 
<ad kapiti- 
ntvarka, ne- 
et be paši

le a d jis 
ugoslavijoje 
bet atsisakė 

bendrai.
gė staigiai, 
planuota tu- 

jis

sakė,
J

iau lais
kti socializmą
terviu pasibai 

atrodė, kad
ilgesnį
kaip pSanuot

PARDAVIMAI

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

ALLBORO EQUIPMENT CO.
839 Pennsylvania Ave., B’klyn 

NL 9-5859
(230-236)

rėti 
nėjo

ŠME
ŠME

IŽIMAS
IŽIMU

buvo 
interv bet

a, .

PASI LIEKA

ews York o 
te i s cho teisė;

N
as Jie

Aukščiausio 
cth patyar-

teatrus pasiekė 
The Bad Seed”. “Dai- 

kritikas sako, kad

Apylinkių 
filmas 
J y Worker 
tai yra vienas labiausiai išsi
gimusių, anti-humaniškų ir 
iškraipytų filmų, ir jis ragina 
pažangiečius jį ignoruoti.

Tai filmas, kuris vaizduoja 
jauną žmogžudę, mažą mer
gaitę, kuri žudo nesupranta
mais sumetimais.

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

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

(232-236)

HELP WANTED FEMALE

teisman ppe 
darytą per 
viziją. Nere: 

raštu a

s apšmeižimą, pa
rūdiją 
ikia, ] 
pšmeižtas.

l arba .tele- 
kad žmogus

50th St. Guild teatras rodo 
naują japonišką filmą “The 
Magnificent Seven’’, dramą 
apie 10-to šimtmečio Japoni
ją. Visi kritikai sutinka, kad 
tai vienas puikiausių importų 
iš Japonijos.

KASININKftS

Su patyrimu. Gražiai ir švariai 
išrodančios, ir turinčios aiškų rank
raštį. 5 dienos į savaitę.

Cincinatti No. 3 — 24 hydromatic 
Miller, $5,500 — Richmond Universal 
Miller, complete $1,950 — Becker 
Vertical $650 — all equipment in 
A-l—mechanical condition except
ional buys, each and every one. 
Convince yourself.
IV. 5-2804. Uniondale Long Island.

(232-23^)'
Mašinų taisymo ir sandėlio biznil^ 

vietos 40 mašinų. Pilnai įtaisyta • 
ir gerai įsteigta, geras lysas. Pri
einamą 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)

LERNER SHOPS
1200 Market St., Phila., Pa.

(233-235)

Naujų spalvų užrašai
New Yorko miestu užva- 

dinimų užrašai yra baltų 
raidžių ant tamsiai mėlyno 

| dugno. Tai sistema, kurių 
Amerika pasiskolino iš 
Francūzijos. Dabar priei
ta išvados, kad daug geriau 
matosi užrašai, kuriuose 
juodos raidės, randasi ant 
šviesiai geltono dugno — 
sistema, kuri gimė Vokie-

geltonai juodus.

4 pusi, Lataril (Liberty) Antrad., Gruodžio (Dec.) 4, 1956

MARLON BRANDO • GLENN FORD 
MACH I KO KYO

Starring in CinimaScapt and METROCOLOR in

THE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON
Co-Starring EDDIE ALBERT

Screenplay and elay by JOHN PATRICK
Directed by DANIEL MANN ■ Produced by JACK CUMMINGS

An M-G-M Plctur,

Tinkamas teatras visai šeimai 
pamatyt! ~ s

Juokinga filmą iš veikalo, kuris 
buvo vaidintas ant Broadway ilgų 
laikų. Taipgi matysite gražų ųpek- 

. taklj NATIVITY ir KALĖDŲ DIE
DUKO CIRKĄ Radio City Estradoj.

RADI
Showplace the Nation

0 CITY MUSIC HALL
Rockefeller Center

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAEDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*D0**ocr*

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

j Third Ave. dabar pradąj 
jo keisti senus užrašus v

;; naujus
I’ Su laiku tą paseks visas 
< • I miestas. Užmiesčio vieške- 
;; liuose daugelyje vietų Ame- 
;; riko j e geltonai juodi užra

ki šai jau senokai įvesti.

Yarduo.se



