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KRISLAI
Nuomonių nuomonės.
Pavojingi pasiūlymai.
Norintiems gerų knyg.
Dar vienas priminimas.
Ar bus “grūdų?”

Rašo A. Bimba

Galima sakyti, jog šiandien 
pasaulyje randasi tiek nuomo
nių, kiek galvų. Gal dar negir
dėjote šitokios nuomonės.

Vienas senas pažangietis 
aną dieną man sako: žinai, 
broleli, kur buvo padaryta di
džiausia Europos komunistų 
klaida, už kurią dabar taip 
brangiai užmokama Vengri
joje?

Nugi, sakau, kur?
Toji baisi klaida buvo ta

me, jis paaiškino, kad tuojau 
po karo, kai hitlerizmas buvo 
sutriuškintas, visoje Rytų Eu- 

ų ropoję nebuvo tiesiog Įkurta 
darybinė (sovietinė) santvar- 
tka. O tai buvo galima padary- 
' ti. Jeigu Lenkija, Vęngrija, 

Bulgarija ir kitos taip vadina
mos liaudiškosios demokrati
jos šalys būtų tarybinės, šian- 

* dien ten fašistinis gaivalas ne
turėtų jokios vilties pakelti 
galvą iš naujo.

Demokratų partijos auk.š- 
, tieji lyderiai kraustosi iš pro- 

Jo? Pav., jų frakcijos Atstovų 
'bute vadas McCormick nori, 
kad Amerika ginklais. įsimai
šytų, į Rytų Europos reikalus 

. ir padarytų “parėdką”.
Ą Panašios nuomonės laikosi 
visa eilės kitų demokratų. Jie 
dar smerkia Eisenhovverį, ko
dėl jis pasipriešino britų ir 
francOzų agresijai prieš Egip
tą.

Daugelis ameriKiečių, dir
busių už demokratų laimėji
mą, pradeda abejoti, ar gerai 
jie darė.

O jei Stevensonas būtų lai
mėjęs, kur užtikrinimas, kad 
McCormick- Johnsono -Tru
man o ašis neišprovokuotų kur 
nors naujo konflikto?

•

Mūsų New Yorke gerai 
veikia dvi geros pažangių kny
gų parduotuvės. Vienoje gali
ma gauti, dar smarkiai nu

pigintomis kainomsi prieš Ka
lėdas, angliškų knygų, o kito

kie — lietuviškų.
į' Norintiems gerų knygų pa

tariu kreiptis Į tas parduotu
ves.

Dėl angliškų knygų: Wor
kers Bookshop, 50 East 13th 
St., N. Y. C.

Dėl lietuviškų knygų : Im
ported Products and Publica
tions, 4 W. 16th St., N. Y. C.

Galite knygų užsisakyti ir 
per paštą.

•

Kalbant apie artėjančias 
Kalėdas, ir vėl norisi priminti 
mūsų draugams. Turėkit min
tyje, kad geriausia kalėdinė 
dovana tavo giminei ar asme
niškam draugui, dar neskai
tančiam Laisvės, bus dienraš
tis. Užrašyk. Dar pigiau kaš
tuos, negu koks menkniekis.

\ Man truputį keista. Paste- 
Jbėjau, kad Chicagoje ir New 

W Yorke kai kurie Amerikos ko- 
Jf’munistų vadai pradėjo smar

kiai flirtuoti su Shactmano 
veislės trockistais ir kunigo 
Mustės pacifistais. Jie siekią 
“plačios marksistinės parti
jos!0

Stačiai juokinga. Tokios 
sudžiovusios sektantinės gru
pelės nepadės tą puikų tikslą

Musulmonų kraštai smerkia 
reakcinę Irako vyriausybę;

Sirija apkaltino Britaniją

Demonstracija už ir prieš 
valdžią Budapešte; valdžia 
laipsniškai steigia tvarką

Kairas. — Pasidalinimas 
musulmoniškame pasaulyje 
tarp anti - imperialistinio 
bloko ir tų kraštų, kurių 
reakcinės valdžios yra su- 
sispietusios į Bagdado pak
tą, darosi aštresnis. Iš vie
nos pusės stovi anti-imperi- 
alistinė koalicija su Egiptu 
ir Sirija priešakyje, Arabi
jai, Libanui ir Jordanui pri
tariant, iš kitos pusės, Ira
kas, Iranas, Turkija ir Pa
kistanas, — keturi kraštai, 
kurie priklauso, kartu su 
Britanija, prie Bagdado 
pakto. Tik vienas Irakas 
yra arabiškas kraštas, bet 
Pakistanas, Turkija ir Ira
nas, nors ne arabiški, yra 
musulmoniški kraštai.

Iš Sirijos sostinės Damas
ko pranešama, kad užsienio 
reikalu ministras Salah Bi- 
taras ragino Arabų lygą 
pravesti moralinį teismą ir 
nuteisti Irako premjerą 
Nouri El-Saidą už tai, kad

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Londonas. —Edeno vaL 
džia laimėjo 327 prieš 260 
balsų dauguma pasitikėji
mą parlamente. Manoma, 
kad Edenas, kuris neužilgo 
sugrįš iš Jamaicos, bandys 
nerezignuoti, išsilaikyti, 
nors jo paties partijos 15 
deputatų balsavo prieš jį.
- Kairas.—Juogslavijos ka
riai, kurie Sinojaus dyku
moje žengia į rytus, randa 
daug užminuotų vietų. Jie 
todėl juda pirmyn labai at
sargiai ir pamaži. Jugo
slavai užima izraeliečių ap
leistas pozicijas.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Šepilovas, kuris 
greitai apleis JAV, sakė, 
kad jam atrodo, jog taika 
dabar įsiviešpataus Arti
muose Rytuose.

pasiekti. Jos pačios nieko ne
turi ir nieko nagai i duoti. Jų 
įtaka lyginasi nuliui.

Plačios masinės marksisti
nės partijos Amerikai ver
kiančiai reikia. Bet kurie to
kios partijos siekia likvidavi
mu esamosios komunistų par
tijos ir susidėjimu su trockis- 
tinėmis ir pacifistinėmis gru
pelėmis, bent man atrodo, ieš
ko grūdų peluose.

Vienu dalyku, pasirodo, šie
met galėsime pasidžiaugti. 
Federalinė Viešosios Sveika
tos Tarnyba praneša, kad tu
rėsime nepaprastai didelį vai
kų derlių.

Pernai per ištisus metus gi
mė tiktai 4,091,000 vaikų, o 
šiemet tikimasi 4,202,000.

Komunizmo Šmėkla neduo
da ramybės ir fabrikantams. 
Jie savo suvažiavime apie ją 
ir nemiegodami sapnuoja.

jis prikergė, savo šalį prie 
pro-britiško bloko. Egipto 
valdžia panašiai atsineša į 
Irako valdžią.

Kaire Al-Azahro univer
siteto teologijos fakulteto 
vedėjai atsikreipė į visą mu
sulmonišką pasaulį su Ira
ko valdžios pasmerkimu. 
Šis 1,000 metų senumo mu
sulmoniškas universitetas 
Kaire yra kaip ir vyriausia 
Islamo institucija pasauly
je, prilygstanti Vatikanui 
katalikų tarpe. Manoma, 
kad, tas atsikreipimas loš 
svarbią rolę.

Sirijos premjeras Al Ku- 
watly tuo tarpu pareiškė, 
kad britai ir francūzai bū
tų užatakavę Siriją, jeigu 
jiems būtų pasisekę sumuš
ti Egiptą ir okupuoti Suezo 
kanalą.

Al Kuwatly sakė, kad Iz
raelis būtų gavęs daugiau 
teritorijos iš Sirijos ir E- 
gipto, jeigu planas, būtų 
ėjęs sklandžiai britam^- 
francūzams-izraelieciams.K ’ 
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Islandija jau 
neprašys JAV 
uždaryt bazes
Washingtonas. — Ameri

kos valdžia oficiališkai pa
skelbė, kad Islandijos val
džia jau nereikalauja, kad 
Amerikos karinė bazė Kef- 
lavike būtų uždaryta. Kaip 
žinia, liaudininkų - socialis- 
tų-komunistų koalicinė val
džia, kuri įsisteigė šių metų 
viduryje, buvo paskelbusi, 
kad Islandija daugiau ne
nori amerikietiškų bazių 
pas save.

Bet dabar Islandija, sako
ma, pakeitė nuomonę. Prie 
nuomonės pasikeitimo pri
sidėjo, sakoma, nauja pa
saulinė situacija. Taipgi 
aišku, kad Islandija randa
si sunkioje ekonominėje pa
dėtyje ir nori ekonominės 
pagalbos iš Amerikos.

1 1 " ’ N

Nixonas ragino 
. teikti didelę 
paskolą britam

New Yorkas. — Vice-pre- 
zidentas Nixonas siūlo, kad 
Amerika pradėtų duoti pla
čią pagalbą britams, kad iš
gelbėti juos iŠ sunkios pa
dėties, kurion ji įsivėlė su 
savo užpuolimu ant Egip
to. Nixonas sakė, kad to
kia pagalba būtinai reika
linga, kad palaikyti “Vaka
rų solidarumą.”

Nixonas turėjo ir dau
giau minčių. Jis, pavyz
džiui, sakė, kad “komuniz
mas pralaimėjo pasaulį,” 
kad dabar jau aišku, kad 
“be vieno šūvio komuniz
mas sugrius.”

Per d vie jus metus francūzai 
nukovė Alžyre 16,150 žmonią;

taip jie patys pripažįsta...
ii1

Paryžius. — Robert La- čiai sako, kad tai netiesa,
coste, Francūzijos įgalioti
nis ministras Alžyre, pripa
žįsta, kad per dvejus me
tus francūzai toje šalyje 
užmušė 16,450 alžyriečių. 
Alžyre nacionalistų fronto 
vadas Ferhat Abbas betgi 
sako, kad francūzai pripa
žįsta tik mažą dalį, kad 
faktinai jie per tuos dvejus, 
metus nukovė mažiausiai 
200,000 alžyriečių.

Lacoste teigia, kad dau
guma užmuštų alžyriečių 
yra partizanai, Racionalis
tiniai kariai. Bet alžyrie-

Tarybų Sąjunga laimėtoja 
pasaulinėj e olimpi j atlo j e

' Melbourne. — šiandien, 
šeštadienį, čia pasibaigia 
pasaulinė sporto olimpiada. 
Nors dar bus kai kuriu 
naujų rezultatų paskutinė
se rungtynėse, jau tikra, 
kad Tarybų Sąjunga šiuo 
kartu’ išėjo, pilna laimėtoja, 
žymiai pralenkdama savo 
stipriausią konkurentę, 
Ameriką,,kuri liko antroje 
vietoje. Praeitoje olimpi
adoje, kuri įvyko Helsinky
je,/Amerika ir,'TSRS ’sto
vėjo beveik lygiomis.

Tarybų Sąjunga, kaip da
lykai stovėjo penktadienį, 
laimėjo 35 aukso medalius,

Cliiitono žmonės patenkinti 
rasistii-kiršintoių suėmimu
Clinton, Tenn. — Clįnto- 

no miestelis dabar lyg lais
viau alsuoja — apart ma
žiukės kraštutinių rasistų 
mažumos, gyventojai jau
čia, kad rasistinių kiršinto
jų suėmimas buvo labai ge
ras dalykas. Pirmadienį at
sidarys vietinė vidurinė 
mokykla, kurią rasistai už
dare savo grasinimais ir 
riaušėmis. Mokykla atsida
rys iš naujo ir ją lankys 
visi negrai mokiniai,1 kurie 
j on užsirašę.

Rasistiniai elementai jau
čiasi parblokšti ir didžiai 
nustebinti. Jie jau buvo 
pripratę jausti, kad jie vi

Bagdadas. — Visi užsie
nio stebėtojai sutinka, kad 
bent 90% raštingųjų ir la-' 
biau apsišvietusių irakie
čių stovi prieš dabartinę 
pro-vakarietišką Irako val
džią. Manoma, kad tos val
džios dienos suskaitytos.

Roma. — Italijos kairių
jų socialistų partija pasiun
tė stebėtojus į komunistų 
suvažiavimą. K

Nixonas kalbėjo jam tin
kamoje 1 vietoje: 1,500 fa
brikantų pobūvyje W a 1 - 
dorf-Astoria viešbutyje. 

kad francūzai nužudė dau
gybę civilinių žmonių. Jie 
tai padarė pravesdami vi
sokias baudžiamąsias eks
pedicijas prieš ištisus kai
mus, kurie ‘padėjo partiza
nams.”

Lacoste, buvęs Paryžiaus 
policijos viršininkas, yra 
Socialistų partijos narys. 
Bet jis yra tos partijos 
kraštutiniai dešinio sparno 
žmogus, kietas Alžyro na
cionalistų priešas. Pary
žiaus miesto socialistų or
ganizacijos. jį pakartotinai 
pasmerkė kaip imperialistą.

29 sidabro ir 30 bronzo, o 
Amerika 31 aukso, 24 sida
bro ir 14 bronžo.

Pirmoje olimpiados daly
je, kuomet ėjo bėgimo, 
krepšinio ir plaukimo 
rungtynės, Amerika stovė
jo pirmoje vietoje, bet pas
kui Sovietai mus pralenkė 
gimnastikos, .imtynių ii1 ke
liose kitėse sporto šakose.

Trečioje vietoje po Ame
rikos stovi Australija, pas
kui seka Švedija, . Italija, 
Vokietija, Britanija, Rumu
nija, Japonija, Francūzija, 
Turkija, Suomija, Iranas 
ir t.t.

sagaliai, kad federalinė val
džia nesiims jokio griežtes
nio žingsnio prieš juos. Da
bar Clintono miestelis ma
tė 16 aršiausių kiršintojų, 
kurie, surakinti grandinė
mis, buvo automobiliuose 
išvežti į Knoxville. Tiesą, 
jie dabar jau vėl laisvi, po 
kaucija, ir grįžo, bet kol 
kas nedrįsta kelti savo gal
vą. Tas dar nereiškia, bet
gi, kad jų* pastangos baig
tos, nes yra nuomonių, kad 
tie rasistiniai elementai at
sipeikės ir *gal; 1 str : kitų 
miestelių rasistų • pagalbą, 
bandys vėl sukelti neramu
mus. , .

Knoxville, Tenn. — Rasis
tinis. Baltųjų piliečių tary
bos, veikėjas Joseph Diel ta
po nubaustas 30 kalėjimo 
už antisemitinės literatūros 
dalinimą teisme. Jis dalino 
lapelį, kuris sakė, kad “azi
jatai marksistai užvaldė 
krikščionišką pasaulį.” La
pelis taipgi sakė, kad inte
gracija ves prie “raudonos 
diktatūros.”

Budapeštas.—Policija su
ėmė tris rašytojus, bet jie 
tapo paleisti, kai Rašytojų
Sąjunga įteikė protestą čiangas, jeigu norėtų, ga- 
premjerui. Kadarui. rietu sugrįžti Kinijon.

Budapeštas. — Budapeš
te įvyko dvi demonstraci
jos ir susirėmimas tarp a- 
biejų. Tūkstančiai žmonių, 
nešini raudonas vėliavas ir 
šūkius “Tegyvuoja taika!” 
demonstravo už valdžią Le
nino bulvare miesto centre. 
Tai buvo bene pirma pro- 

I valdiška demonstracija pa
skutinių įvykių metu ir ste
bėtojai iš to padarė išvadą, 
kad gerėja santykiai tarp 
Kadaro valdžios ir fabrikų 
darbininkų Tarybų, taip, 

j kad valdžia pradeda laips
niškai įgauti platesnę ma
sinę bazę.

Bet prieš šią demonstra
ciją išėjo kita, susidedanti 
| vyriausiai iš dešinių nacio- 
nalistų. Nešini tautinę Ven
grijos vėliavą, jie bandė 
maršouti tuo pačiu bulva
ru. Vengriškoji policija iš 
pradžios bandė taikingai 

j tvarkyti abi demonstraci
jas ir policininkai saliuta
vo abiejų vėliavas, bet 
kuomet pasidarė aišku, kad 
• ■ -- ---- y. .. . ... ■—. ......
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Italija neleido 
Sušlovui atvykt

| į K.P. kong r esą
Roma. — Tarybų Sąjun

gos Komunistų partijos cen
tro komiteto nariai Suslo
vas ir Furceva rengėsi at
vykti Italijon, kad dalyvau
ti vietinės Komunistų par
tijos suvažiavime kaip fra- 
ternaliai delegatai. Bet per 
kelias dienas reakcinė krik
demų spauda ragino val
džią tarybinės delegacijos 
neįleisti, o dabar valdžia to 
raginimo paklausė: Suslo^ 
vui ir Furcevai neduotos vi
zos.
“Unitą,” Italijos K. P. or
ganas, sako, kad šis val
džios žingsnis yra didelis 
įžeidimas prieš ketvirtadalį 
Italijos žmonių, kurie pri
taria Komunistų partijai.

Partijos kongresas pra
sideda' šiandien, šeštadienį.

T Washingtonas. — Ameri
ka pasiuntę protestą Ven
grijai, kam prie Amerikos 
ambasados Budapešte budi 
tankai.

Bessemer, Ala. — KKK 
chuliganai sugavo negrą 
Woodrow Johnsoną, moky
klos dženitorių, ir išve
žę užu miesto jį smarkiai 
sumušė. Jis jų liepiamas 

■ įėjo jų automobilin, kad jie 
policijos pareigūnai. KKK 
chuliganai jį mušdami vis 
klausinėjo, kokią rolę jis 
lošia vietiniame judėjime 
prieš rasinę diskriminaciją.

Johnsonas dabar ligoni-
nėję.

Deli. — Kinijos premjeras 
Čou En-lajus pakartojo, kad

nacionalistai stengiasi iš
provokuoti riaušes ir naci
onalistų elementai bandė iš
plėšti iš kitų demonstrantų 
raudonas vėliavas, policija 
įsimaišė ir demonstrantus 
išsklaidė.

Policijai padėjo tarybiniai 
tankai, kurie šovė virš žmo
nių galvų, bandydami iš
gąsdinti, bet nesužeisti. Vie
nok, keli demonstrantai su
irutėje tapo sužeisti ir am- 
bulansai juos nuskubino 
link ligoninių.

Bendra padėtis yra maž
daug tokia, kad tvarka 
laipsniškai atsteigta. Dau
guma fabrikų, veikia. Poli
cija suėmusi 50 darbininkų 

'tarybų narių ir keli fabri
kai, kurių tarybų nariais 
! suimtieji buvo, išėjo strei- 
i kan, bet ‘Centralinė darbi- 
i ninku taryba prašė streikus 
I sulaikyti, kad neįmesti šalį 
dar didesnėn suirutėm So
cialistų darbininkų (komu-, 
nistų-) partija pradeda 
laipsniškai atsteigti savo 
masinę bazę ir surasti ben
drą kalba su protestuojan
čiais darbininkais. Scepel 
saloje, miesto centre tarp 
Budos ir Pešto, kur dirba 
apie 30,000 darbininkų, par
tija suorganizavo naujas 
celes ir dabar turi virš 200 
narių. Tai yra keliasdešimt 
kartų mažiau, negu prieš 
neramumus, bet pačių ne
ramumu metu partinė or
ganizacija ten buvo visai 
sugriuvusi.

Partijos laikraštis “Nep 
Szabadsag” pradėjo spaus
dinti eiklių straipsnių, ku
rie aiškina. visus praeities 
įvykius ir kaip prie jų pri
eita. Stebėtojai sako, kad 
straipsniai rašyti nepa- 

• prastai atviru tonu.

Krišna Menonas
apie Vengriją
Jungtinės Tautos. — In

dijos delegatas Krišna Me
nonas sakė, kad Indijos val
džia jaučia, jog Tarybų Są
junga per paskutinius ke
lerius metus laipsniškai ju
da link didesnės laisvės ir 
liberališkumo. Jis sakė, 
kad Tarybų Sąjunga sau 
daugiau pasitarnautų, “jei
gu leistų liberalėjimo pro
cesui Vengrijoje vystytis.”

Menonas sakė, kad būtų 
geras dalykas, jeigu Ham- 
marskjoldas nuvyktų Ven- 
grijon, bet jis sakė, kad ne
galima reikalauti iš Ven
grijos ultimatumo keliu 
Hammarskjoldą įsileisti.

Menonas taipgi pasisakė 
už Kipro ir Alžyro nepri
klausomybę, už kuo greites
nį agresorių pasitraukimą 
iš Egipto.

ORAS NEW YORKE
Vešu, giedra
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SVEIKA NUOMONĖ
VAKAR DIENOS Laisvėje mes darėme pastabų j 

Amerikos darbo unijų vadovams dėl to, kad jie į pa
saulinę situaciją žiūri tik viena akimi. Jie, pavyzdžiui, 
regi Vengriją, bet nemato Artimųjų Rytų, nemato to, 
kas darosi Egipto žemėje!

Jie žada remti vengrus pabėgėlius, bet,' nė žodžio! 
netaria dėl baisios buities šimtų tūkstančių arabų trem
tinių, jėga išguitų iš Izraelio!

Vengrai pabėgėliai tiems darbo unijų vadovams yra 
geri žmonės, o arabiški tremtiniai—jiems atrodo tary
tum nebūtų žmonės!

Tas pastabas mes darėme, aišku, pirmiausia AFL- 
CIO vadovams, “didiesiems vadovams.” Bet yra darbo 
unijų vadovų, kurie kitaip į dalykus žiūri.

Štai yra Harry Bridges, Pacifiko pakraščio laiva- 
krovių unijos prezidentas.

Straipsnyje, kuris tilpo unijos laikrašty “The Dis
patcher”, Harry Bridges daro pastabų Tarybų Sąjungai 
dėl tų klaidų, kurios buvo padarytos Vengrijoje, bet jis 
nepalieka nepalietęs ii’ agresorių: anglų, francūzų ir iz
raelitų. Pastarieji juk atliko pačius žiauriausius darbus, 
užpuldami ant Egipto.

Bet svarbiausias dalykas, kurį Bridges judina, tai 
svetimų jėgų buvimas-laikymas kitose šalyse. Jis tiesiog 
sako: norint pasaulyje susilaukti ramybės, reikia, kad iš 
visų šalių būtų ištrauktos svetimos ginkluotos jėgos. Te
gu Amerika ištraukia savo jėgas iš Europos ir kitų ša
lių, tegu Anglija ir Francūzija tai padaro, tegu 'Tarybų 
Sąjunga taipgi tai atlieka, tai ir bus gerai, tai ir bus eitą 
prie taikos užtikrinimo pasaulyje.

Neskaitant agresorių — izraelitų, britų ir francūzų 
armijų buvimo Egipto žemėje, — amerikinės ir anglų jė
gos yra Vakarų Europoje pag^l NATO sutartį, o Tary
bų Sąjungos armijų daliniai yra Rumunijoje, Vengrijoje 
ir Lenkijoje pagal Varšuvos sutartį. Tos dvi sutartys — į 
NATO ir Varšuvos paktas — yra karinės sutartys.’

Tarybų Sąjunga jau nekartą siūlė Vakarams: panai
kinkite NATO, mes panaikinsime Varšuvos paktą.

Rodosi, aišku tiems, kurie nori suprasti. Deja, ne vi
si nori tai suprasti.

Kol Vakarų Vokietijoje bus amerikiečių, anglų ir 
francūzų karinės jėgos, tol Vengrijoje, Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje ir Rumunijoje, atrodo, bus tarybinės karinės 
jėgos.

Būtų gerai, kad panašiai, kaip H. Bridges į pasauli 
nius reikalus žiūrėtų ir mūsų šalies ‘didieji” darbo uni
jų vadovai.

LENKIJA IR VATIKANAS
TARP LENKUOS ir Vatikano ligi šiol buvo “tryni

masis”. Jis kilo dėl visos eilės priežasčių, kurių viena bu
vo: lenkų vyskupų paskyrimas.

Vatikanas, pataikaudamas “Vakarams”, atsisakė 
skirti katalikų vyskupus toms sritims, kurios kadaise 
buvo Vokietijos, bet po karo perėjo Lenkijos žinion, pa
tapo Lenkijos dalimi.

Popiežius, matyt, dar vis “laikėsi savo”: atsisakyda
mas paskirti lenkus vyskupus, jis neoficialiai pripažino 
tas sritis Vokietijai.

* Bet dabar pranešama, kad pagaliau popiežius išsi
miegojo ir paskyrė penkis lenkus vyskupus Lenkijos sri
tims, pirmiau priklausiusioms Vokietijai.

Laikraštis “Žycie Warszawy” • skaito šį Vatikano 
žingsnį geru.

Spėjama, kad neužilgo Lenkijos kardinolas Višinskis 
aplankys Vatikaną ir gal ten tarsis dėl kai kurių kitų 
reikalų.

* "• * - -

INKVIZITORIAI
KONGRESINIS Ne-amerikinės veiklos komitetas, 

vadovaujamas FrancisJValterio, tebeveda inkvizitorišką 
veiklą, visaip puldamas tuos, kurie jam nepatinka.

Žinoma yra, kad nemažai Amerikos žmonių veikė ir 
tebeveikia už tai, kad Kongresas atšauktų McCarran- 
Walter įstatymą, pagal kurį yra persekiojami sveturgi- 

; miai amerikiečiai, pagal kurį nebeįsileidžiama iš kai ku
rių kraštų imigrantai tik dėl to, kad jie kilę iš tų kraštų.

Taigi šis kongresinis komitetas dabar pradėjo inkvi- 
. įsuoti visus tuos, kurie daugiausiai veikė dėl minėto įsta

tymo atšaukimo.
Komitetas šaukia pas save “liudyti” kairesnio nusi

statymo žmones ir bando juos padaryti “raudonaisiais”, 
bando visaip juos pažeminti.

Kam gi iš to nauda? Kodėl šis kongresinis komite
tas, beje, nori užčiaupti žmonėms burnas, kad jie negalė
tų demokratišku būdu pasakyti žodžio prieš įstatymą, 
kuris, daugelio žymių amerikiečių nuomone, yra netikęs, 
kuris būtinai reikėtų atmėsti? Juk net ir prezidentas 

, Eisenhoweris žadėjo reikalauti, kad šis įstatymas būtų 
taisytas!. ........................ .

♦
Guli prieš mane ant rašomojo stalo 

gražiai išleista knyga, kurią geri žmonės 
prisiuntė iš Lietuvos. Tai visos eilės 
proletarinių autorių kūrinių rinkinys, 
pavadintas “Po raudonąja vėliava.”

Dešimt, kurių kūryba knygon įdėta, 
autorių yra žinomi, o kai kurie dar ne
atpažinti, rašę būdami buržuazinės 
Lietuvos kalėjimuose. Knygoje telpa 
kūriniai, rašyti tarp 1919-1940 metų. 
Juos redagavo ir įžangą knygai parašė 
Bronislavas Pranskus, amerikiečiams{ 
lietuviams žinomas Vaciaus Žalionio 
slapyvardžiu, kadaise nemažai rašęs pa-' 
žangiajai amerikinei' lietuvių spaudai. .

Knygoje yra puikių eilėraščių ir apsa
kymų, bet yra, žinoma, ir silpnesnių.

Įdomu tai, kad šiame rinkiny telpa 
kūrybos tų asmenų, kurie kadaise bu
vo Laisvės bendradarbiai. Pirmiausia 
apie juos ir norisi pakalbėti.

VLADAS REKAŠIUS
prieš pirmąjį pasaulinį karą rašinėjo 
Laisvei straipsnių ir korespondencijų (o 
gal ir eilėraščių) iš Lietuvos, bet jis pa
sirašydavo po savo raštais keletu sla
pyvardžių, todėl šiandien sunku jo raš
tus atpažinti. Tai ryžtingas veikėjas, ca
ro valdžios buvo ištremtas į Sibirą, o po 
pirmojo pasaulinio karo, grįžęs į Lietu
vą, kovojo už Lietuvos liaudies reikalus. 
1920 metų kovo mėn. 12 d. buvo lietuvių 
buržuazinių nacionalistų netoli Plungės 
suimtas ir nužudytas.

V. Rekašius buvo Lietuvos moksleivių 
žurnalo “Aušrinė” bendradarbis; jis bu
vo bendradarbis ir visos eiles Lietuvos 
komunistinių laikraščių. Jis rašė publi
cistinius straipsnius, kūrė eilėraščius ir 
apsakymus. Daug jo kūrinių buvo per

litinių kalinių kūrybos.” Jie be pątąšų. 
Galimas daiktas, kad ilgainiui išaiškės,' 
kas buvo tų kūrinių autoriai, o gal taip 
ir pasiliks. Kai kurie nežinomų autorių 
kūriniai yrk labai- pavykę.

Knyga dailiai išleista, su žinomų au
torių paveikslais; ji turi 400 puslapių. 
Išleido Lietuvos Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla Vilniuje, 1956 metais.

Gražų ir labai naudingą darbą atliko 
leidėjai, pateikdami visuomenei šį vei
kalą. Skaitytojas knygoje ra,s, ne tik. 
gražaus pasiskaitymo, o ir didžio įkvė
pimo kovoje už naują, gražesnę ir švie
sesnę darbo žmonių] buitį. Nes kiekvie
nas, kurio knygoje “Po raudonąja vė
liava” kūryba telpa, yra kovojęs prieš 
darbo žmogaus išnaudojimą, dėl to ken
tėjęs, o keletas net savo gyvybę paau
koję kovoje su liaudies priešu.

Kaip gaila, kad šios knygos neturime 
paplatinimui tarp. Amerikos lietuvių 
darbo žmonių! R. M.

Dažnai tenka girdėti nusi
skundimų, kad permaklinęs 
per šeštąjį dešimtmetį žmo
gus, palieka užuomarša, už
miršta net ir kasdienines sa
vo pareigas. Tačiau tuom pa
tim tarpu, puikiai atsimena 
net su Visomis smulkmenomis, 
žymesnius praeities, ypatin-

pergėrė kokia tai dviprasme, 
džiaugsmo ir baimės banga. 
Bet tuč tuojau džiaugsmas 

| nugalėjo baimę, pašokau nuo 
j suolo, plaštaka sudaviau bro
liui per petį ir šūktelėjau:—• 
į Vyras už tai! Tik aš nežinau : 
’ pasakyti apie tai motinai ar 
ne ?

gai jaunystės įvykius. Nutarėva, kad reik pasaky-

kratas ir areštus sunaikinta.
KAZYS GIEDRYS

Lietuvai
/

Kadais tave gintarine vadino,
Kadais tave vadino mylima,
O man tada buvai, brangi tėvyne, 
Kaip pamotė žiauri ir svetima.
Nors savo rankom pastačiau tau miestus,
Nors savo rankom apariau laukus, 
Prie stalo neturėjau teisės sėsti 
Kaip posūnis, kaip svetimas žmogus
Kiti apsigyveno mano rūmuos
Ir mano derlių pavogė kiti,
Man liko miestuose—gamyklų dūmai, 
O sodžiuos samdinio dalia karti.—-

Aš, -nors jau esu įpusėjęs į 
aštuntą dešimtmetį, bet užuo
marša tik retkarčiais pasipai
nioja po kojomis. Tačiau jau
nystės įžymesni įvykiai, tai 
lenda i akis su visomis savė
smulkmenomis, tarsi tik- va
kar tai būtų atsitikę. NegaIe

ti. Jei sutiks, viskas tvarkoj. 
O jei nesutiks, kitą vakarą 
nieko jai nesakę išeisiva, būk 
tai zuikių Į pagirį patykoti, o 

I parsivilksiva stirną! *Kaip tik 
visos trys atėjo ir taisėsi sės-
tis už ratelių, aš kumštelėjau 
broliui i pašonę, jis ir pradė-

damas nusikratyti vieno įvy-jjo: 
kio, nusitariau papasakoti ir( 
kitiems šio laikraščio skaity
tojams, užvardydamas:—

STIRNA

-—Ką tu, mamyt,. sakytum, 
jei mudu su Vincu šį vakartį 
nuėję į giraitę, Kalėdoms par- 
sineštume stirną?

Abi seselės net delnais Bū
Ant pusiaukelės tarp Pilviš- plojo. O motinėlė, kiek pa- 

kių ir Kudirkos Naumiesčio, mislinusi, nenoriai išpešė:— 
Šešupės apriesta, stūksojo . Del manęs . .. Ale jei pakliū- 
Grigaičių giraitė. Prie vieno šita, tai ir žinokitės.. . Išsi- 
galo tos giraitės ir Šešupės šo-1 ginsiu, kaip Petras Kris- 
no, mažiulėmis pirkelėmis ap- taus.
drapstytas smėlingos žemės j. Pabučiavę motinai į ranką, 
plotelis, glaudėsi Siaulekaičių užsitaisėva šautuvuką su di-

yra gerai žinomas Amerikos lietuviams, 
nes čia jis .gyveno ir veikė; jis ra
šė ano meto amerikiečių lietuvių so
cialistinei spaudai. O kai grįžo į Lietu
vą, buvo kalintas ir 1926 metais po fa
šistinio perversmo nužudytas.

Knygoje po “Po raudonąja vėliava” 
telpa tik vienas jo apsakymas—“Kalėdų 
sapnai.” K. Giedrys yra parašęs, rodo
si, čikagiškei Vilniai,. įdomų reportažą 
iš Mogiliovo,' kuriame jis per trumpą 
laiką dirbo.

FELIKSAS VAIŠNORAS
■šiuo metu gyvena Lietuvoje. Prieš 1920 
metus jis gyveno Baltarusijoje. Ten 
jis kūrė poeziją, pasirašydamas Sodai- 
nio slapyvardžiu. Nemaža jo eilėraščių 
tuomet tilpo ir Amerikos lietuvių pa
žangiojoje spaudoje. \ Be to, F. Vaiš
noras mums (žinomas ir, tuo, kad 
ALDLD kadaise išleido jo knygą “Po
litinė Ekonomija.”

ALPAS LIEPSNONIS
Jo tikroji pavardė — Kukanka. Jis* 

šiuo metu gyvena ir dirba Kaune. 1935 
metais A. Liepsnoms buvo fašistinės val
džios suimtas ir nuteistas 8 metams ka
lėjimo. Išleistas iš kalėjimo 1940 me- 

| tais, žlugus fašizmui Lietuvoje. Jis ra
šinėjo pažangiajai Amerikos lietuvių 
spaudai, pasirašydamas A. Badaičio, A. 
Lūniečio, A. Genio slapyvardžiais. Bet 
ne visus jo eilėraščius, pasirodžiusius 
mūsų spaudoje, autorius galėjo surink
ti; kuriuos surinko, įdėjo šion knygon. 
Dalis A. Liepsnonio eilėraščių, atrodo, 
bus žuvę kelyje ar redakcijose. Knygoje 
no “Raudonąja vėliava” telpa dešimt 
Liepsnonio eilėraščių ir du įdomūs ap
sakymai: “Išdavikas” j r “Be bažnyčios.”

KITI
Kiti “Po Raudonąja vėliava” (žino

mi) bendradarbiai: Aldona Didžiulytė- 
Kazanavičienę, Antanas Vil kutis, Petras 
Pajarskis (1942 m. buvęs partizanu ir 
žuvęs kovoje su hitleriniu nepriete- 
lium), Petras Kirijenka, Mironas Mosk
vinas ir Kazys Malinauskas (kurį hitle
rininkai 1942 metais Lietuvoje suėmė ir 
sušaudė).

NEŽINOMI AUTORIAI
Nežinomų autorių kūryba — eilerąš-, 

čial ir apsakymai — sudėti knygos ga
le po bendra antrašte: “iš Lietuvos po-

Bet aš vis kūriau ir kentėjau.
Kažką nekalto ir brangaus jaučiau 
Aš taVyje. Ir taip tave mylėjau, 
Kad net pats ’Sau kalėjimus stačiau.
Skubėjo metai. Ašaras ir kraują 
Skalavo Nemunas į Baltijos marias.— 
Aš supratau, kad tu pati vergauji, . 
Kad šilkas dengia plieno grandines.
Tada pakėliau savo kumštį tvirtą, 
Many pabudo milžino dvasia.
O juodą naktį lyg kirviu nukirto 
Tau iš Rytų atėjusi šviesa.
Atleisk!'
Kad šiandien išdrįsau priminti 
Tau seną kančią ir žaizdas senas 
Be jokio noro praeitim kankinti 
Arba skausmu aptemdyti dienas, 
Kurios per tavo laisvą žemę eina, 
Kai tu žygiuoji galva iškelta...
O ne! Aš šiandien priminiau tau kainą, 
Kuria šventoji teisė įgyta,
Kad mes tave gintarine vadinam, 
Kad mes tave vadinam mylima, 
Kad šiandien mums tu motina, Tėvyne, 
Tu mūsų meilė, džiaugsmas,’ šiluma.

J. Macevičius

Obelist
Lapojo, augo obelis 
Prie svirnužėlio margo. 
Vai matė lapai jos žali 
Ir rūpesčių, ir vargo.
Šakas jos kreivino skriauda.
Ji nuo džiaugsmų žydėjo. 
O apie obelį tada 
Dainas poetas dėjo.
Dangaus Varsa, 
Rausva šviesa • 
Jis daže žiedą margą;
Pąmatė džiaugsmą akyse, 
Tik nepamatė vargo.
Dienas naktis
Lyg nebylys 
Dėl ašarų tylėjo, 
o ji v 
Tebuvo obelis, 
Kalbėt ji negalėjo.
Tiktai linguodavo tyli, 
Skaidrias rasas nukrėtus, 
Lyg veVktų lapai jos žali, 
Kad šypsosi
Poetas. , \

Br, Mackevičii^s

kaimelis, kuriame esu gimęs 
ir aūgęs.

, Gi kitam gale, kiek toliau 
nuo giraitės, ant Šešupės 
kranto, stovėjo Grigaičių dva
ro pastatai — kluonai, galvi
jinė^, iš sodo išniręs, dviaukš
tis su blizgančiais langais po
nų palocius. O po vienu ap
kerpėjusiu stogu, skarmalais 
užkamšytais langais, kiaurais 
pamatais bei iškabusiomis du
rimis, driekėsi dvaro darbi
ninkų, kumetynais vadinamos 
lindynės.

Grigaičių giraitės didesnė 
pusė, mūs kaimelio moterėlių 
bei jų vaikelių, buvo vaikščio
ta ir išvaikščiota. Tai buvo to 
kaimelio vargdienėlių maitin
toja ir šildytoja: vasarą viso
kiomis uogomis, rudeny—gry
bais ir žabais krošnims pasi
kūrenti. Į aną 'galą giraitės 
bijodavom eiti, nes ten radosi 
giraitės sargo (strielčiaus) bū
stinė ir pats dvaras. Sugau
tiems už tos dievo dovanos 
rinkimą, tekdavo ir n u kentė- 

' ti.
Toj giraitėj ponas laikė ir 

pulkelį stirnų, kurias toj gi
raitėj laikė aptverusi Šešupė 
dš vienos pusės, o dvaro lau
kai iš kitos. Gi prisiminus po
sakį, kad : Girioj augęs, į gi
rią žiūri, to posakio, matomai, 
prisilaikė ir pono stirnos. Nak
timis gardžios žolės pašešu- 
piais prisivalgiusios, dienomis 
visai nesirodydavo žmonėms. 
Tik strięlčius žinodavo, kur 
jos dienomis prisilaikydavo.

Bet žiemos metu dvaro 
darbininkai atveždavo joms 
šieno ir netoliese giraitės sar
go būstinės bei dvaro, giraitės 
aikštėje, sukraudavo porą ku
petaičių, o nakties sulauku
sios stirnos, ateidavo to šieno 
pasi valgyti.

Aš buvau jau 18-kos metų 
berniokas, taip sakant — kan
didatas į vyrus! O jaunesnis 
už mane broliukas, lipo man 
ant. kulnų 14-tus metus bai- 

, gęs. Visam kaimely tik mudu 
turėjova ne ilgą, bet toli šra- 

!tus nešamą šautuvuką, “ružę” 
I arba “karabinu” vadinamą. 
| Ant. medžioklės abiejų, galvos 
j buvo • pramuštos ir žiemos me-! 
j tu nemažai prisišaūdydavom 

kurapkų it zuikių.
’ • Artinosi Kalėdos. Šešupė 
; buvo užšalusi, o žėmė užklo- 
i ta stoto sniego antklode. Pra- 
4I dėjus temtb šaltis atpuolė ir 
•Į pradėjo s-naigalioti. Vakarie- 
' nę pavalgius it motinai su
■ abiem seselėms išėjus į kuk- 
i nią indus sutvarkyti, brolis

man sako:'
,-r-Ar>tu žinai, ką aš misli- 

: nu ? \
’ •. — O ką tokio?

^-Mane lyg koks velnias 
, kušina,., kad nueit į giraitę ir 

nusišaut Kalėdoms stirną. Ne
šalta, pėdas užsnigs ir nė la-

■ p.ė apie tai < neiamtels.
Tas jo užmanymas mane

2 pual.-Laisve (Liberty)- šeš

desne miera parako ir gran- 
kulkėmis, pasidarėme ir pla
nus: pasiėmę rogutes, Šešupe 
nusivešiva netoli tos vietos, o 
paslėpę rogutes karklynuose, 
eisiva atsivilkti stirnos!

Mudviem tai atlikus ir po ap
snigtais kadugiais susiradus^ ; 
gerą vietą laukti stirnų, "iškfi 
lo kita problema1 Gerai, bje| 
nušovę stirną, ar spėsiva at-’ 
si vilkti ją iki rogučių pirma, 
negu strięlčius, išgirdęs šūvį, 
atbėgs? Tad mudu, netoliese 
suradę ir kitą slėptuvę po krū- * 
mais, padarėva ir planą: Nu
šovę stirną, greitai pavilksiva 
po anais krūmais ir lauksiva 
kol viskas aptils. Taip apgal
voję, susėdova po kadugiais 
ir laukėva stirnų. Bet mano 
broliukas vėl kugžda:

—Na, gerai. . . Jeigu nupy- 
lę stirną, pavilksiva po anais 
krūmais ir mudu sugulę lauk-

l siva iki viskas vėl nutils. 
tai kas atsitiks su mudviei^ 
jei striečius atsives ir savo šu
nis ?

Ta jo pastabia mane siaubu 
gėrė ir pergėrė nuo galvos 
iki kojų nykščių! Aš pasine- 
šiau šokt ir bėgt, bet. . . Ne
toliese sukosėjo žmogus, iš ta
kelio išlindo didelio vyro fi
gūra, priėjo prie netoli mu
dviejų esančios eglės, kaž ką 
pastatė prie eglės kamieno ir 
pats atsisėdo. Mudviejų ir 
paskutinė bluselpalaikė subū
rė kojukėmis iš persigandimo!

Tyliva net kvėpavimą su
laikydami . . .

žyptelėjo degtuko švieselė 
ir jo liepsnelė, tai prie pyp
kės prilinkdama, tai vėl atsi
tiesdama, apšvietė dvaro pa
naktinio ilgą nosį, platų, rau
plėtą veidą ir prie eglės stvjj 
vinČio dvivamzdžio šautuvo^, 
vamzdžius ... Aš kugždu bro
liui į ausį:

—Patyliukiais kiek parėp
lioję, duokiva kojoms garo...

—Kibą tu iš galvos kraus
tą isi .. . Pamatęs ir palaikęs 
už kokius žvėris, abu ant vie
tos nudės . .. Pasiduokiva.

—Negalima . . . Aną dieną 
vakaruškose, man su juom už 
Katriutę susistumdžius, o ki
tiems už mane užsistojus, jis 
išeidamas, užriaumojo: — O 
tu, piemenio šmoto, da mane 
paminėsi! Kad aš tave pačiti- 
pinėsiu, tai motinos pienu at- » 
s i rū gs i!

Pasidavus jis mano ir kati
lus sulaužys . . . Vėl tyliva hiet 
pasijudint bijodami.

Panaktinis sukrutėjo ir pa
sigirdo lūpinės armonikėlėš 
muzika — polkutė. Brolis 
kišo lūpas man prie ausies 
pakuždėjo: — Tik tu tylėk 
viskas bus gerai. . .

Tai pasakęs, rėpla pasine
šė panaktinio link. Mano net 
širdis nustojo plakusi... Sū
ri urna vo j o vaikas... Sveiki 
dingę, — pamislinau. > JĮšgt

(Tąsa 3-Čiam pusi.j

:ad.» Gruodžio (Dec.) 8, 1956
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(Tąsa)
—Teveli, tai scena iš tolesnio tragedi

jos veiksmo,—aiškino Jadvyga. — Dar 
tragiškesni įvykiai buvo balandžio 7 ir 8 
dieną. Čia kalba grafas Andriejus Za- 
mojskis, “Žemdirbystės draugijos” pir
mininkas. Ši manifestacija įvyko kaip 
protesto išraiška dėl “Žemdirbystės 
draugijos” uždarymo.

Ponas Skrodskis, įsižiūrėjęs į fotogra
fiją, pastebėjo:

—Bet neatrodo, kad ponas Zamojskis 
kalbėtų įkarščio pagautas.

—Jūsų pastaba visai teisinga, pone,— 
patvirtino Pianka.—Kiek aš žinau, po
nas Zamojskis labai nenoromis pasiro
dė tame balkone. Apskritai, tie baltieji 
ojnai iš “Žemdirbystes' draugijos” visą 
raiką tjk kliūtis darė revoliuciniam ju
dėjimui ir mielai jį visiškai sustabdytų. 
Tie ponai ir jų draugija visai nėra verti 
tų aukų, kurios krito balandžio aštuntą
ją. Jiį draugijos uždarymą mes panau- 
dojom vien kaip progą pareikšti protes
tui prieš caro kišimąsi į lenkų reikalus, 
prieš mūsų kultūrinio, visuomeninio ir 
politinio gyvenimo varžymą, vis tiek ko
kiomis formomis tas gyvenimas reikštų
si. Tragiškų balandžio septintosios ir 
aštuntosios įvykių aš pats, deja, nema
čiau, nes jau buvau išvykęs į Vilnių. 
Apie juos plačiau galėtų papasakoti pa
nelė Jadvyga.

Bet ponui Skrodskiui jau nusibodo 
kalbos apie tas baisias Varšuvos riaušes, 

ękurioms jis nė kiek nepritarė ir laikė 
4(ien pramuštgalvių karštuolių raudonų
jų nusikalstamu darbu. Tad prašė duk
terį vien trumpai pasakyti, kas taip bai
saus tomis dienomis atsitiko, ir ar ji pa
ti vėl nerizikavo savo gyvybe.

Taip, ir šį kartą jos gyvybė buvo pa
vojuje. Balandžio 8 dienos pavakarėj ji 
minios, buvo nunešta į Senatorhj gatvę, 
kur buvo paleista pirma šūvių salvė. Ji 
matė, kaip kraujais paplūdęs žmogus 
rankomis graibstydamasis sienos, dar 
bandė eiti, bet tuoj susmuko šaligatvy. 
Ji girdėjo, kaip šūvių salvės trinksėjo ir 
kitose vietose. Ji matė baisių scenų, kaip 
žandarai ir kazokai arkliais mindė ir 

Skardais kapojo žmones. Bet ir žmonių 
įkirtimas buvo toks, kad daugelis drabu
žius draskė ant krūtinės, kad jas nuo
gas atstatytų kulkoms, kardams ir na- 
gaikoms. Bandančius bėgti stabdė ir jė
ga grūdo atgal į muštynių vietas.

—Ir iš bėglių buvau nustumta į nuo
šalesnę gatvę,—pasakojo Jadvyga.—Jau 
visai sutemo. Skubinausi namo. Tik 
štai iš pilies baisiai šnypšdamos ir ki
bi rkščiuodamos ėmė kilti į dangų rakie- 
tos. Jos sprogo su didžiausiu triukšmu, 
raudona liepsna užliedamos dangų ir 
miestą. Suskaičiau jų dvylika. Tuo pa
čiu metu sugriaudėjo armotos. Gatvė
mis šuoliu, kiek arkliai Įkerta, su šiur
piu žvangėjimu ir kaukšėjimu ėmė lėkti 
kariuomenės būriai. Gerai, kad buvau 
nuošalesnėj gatvėj. Būtų sutrempę vie
toje. Siaubas apėmė visus. Bėgome kaip 
pamišę. Atsiradau namie pus gyva iš 

jpuovargio ir baimės.
* Tėvas atsimainiusiu veidu, išbalęs, iš

sprogdinęs akis klausė tų baisių žodžių.
—Kiek buvo užmuštų?—paklausė ju

ristas.
Atsakė Pianka:
—Apytikrėmis žiniomis, apie 200 už

muštų. Greičiausiai, kad daugiau. Su
žeistų niekas nesuskaitė. < ,

Ponas Skrodskis tuo tarpu atsipeikėjo 
ir užuot džiaugtis, kad mato dukterį .gy
vą ir sveiką, ėmė ją piktai barti:

—Kur buvo tavo protas?! Suaugu
siai, gerai išauklėtai papelei bastytis .lo- 
buzų minioje gatvėmis? Lįsti į skanda- 
lūs? Rizikuoti sveikata ir gyvybe?! Nuo 
šiol be manęs iš namų nė kojos nekelsi. 
Baigta su tais patriotizmais ir revoliuci
jomis !

Jadvyga suraukė antakius, žybtelėjo 
akimis ir nelauktai nusikvatojo skambiu 

yuoku, netarusi nė žodžio.
w Ponas Skrodskis suglumęs pažvelgė į 
^dukterį, išgėrė savo kayą ir netvirtu
• balsu pridėjo:

• —-Dėkui dievui, pas mus Lietuvoje 
dar negirdėti, kad kas būtų apsikrėtęs 
tomis beprotybėmis. Chlopomanų, tiesa, 
nestoka, bet pamišėliškomis manifestaci
jomis dar nebandyta provokuoti vyriau
sybės.
wUftmi.nfti i ft- ne. miu ibi. ■■■ — ■iiiwMiH m h i ■

—Tai jūs nežinote, ponai, — sušuko 
Pianka, — kas atsitiko neseniai Vilniuje 
per šventą Stanislovą? Taigi katedroje 
mes suorganizavome pirmą manifestaci
ją ir'himną sugiedojom ! Buvo suimtų. 
Man pačiam vos pavyko pasprukti. 300 
Vilniaus ponių patraukė prie general
gubernatoriaus ir sudarė pirmą protesto 
manifestaciją. Dabar jau Vilnius virte 
verda! Tuoj užvirs Kaunas ir Panevė
žys. Čia mudviejų su panele Jadvyga 
garbės reikalas. Patriotiniai jausmai 
jau ima liepsnoti ir lietuvių širdyse!

Ponas Skrodskis, pailsęs, keldamasis 
nuo stalo, sušuko:

:—Pasmerks^ Europa tas jūsų beproty
bes, arba, dar, labiau, pasijuoks iš jūsų, 
kad su plikomis kumštimis prieš galingą 
imperiją šokot!

—Jau pasmerkė,---atkirto Pianka, — 
tik ne mus, o tos imperijos kruviną des
potą—imperatorių Aleksandrą Nikolaje- 
'vičių. Vieną minutę, pone, kantrybės!

Jis pasiriausė savo ryšulėly ir ištrau
kė “Kolokolo” sąsiuvinėlį.

—Paklausykite, ką rašo Londone Ger- 
cenas, tas gerųjų Europos žmonių są
žinės reiškėjas, straipsnyje “Mater dolo
rosa”: “Kas per kilnumas, kas per poe
zija! tos moterys su gedulu, tas reginys 
tikrai viduramžių minių, suklupusių 
prie Madonos kojų laukinių žvėrių aki
vaizdoj. Ar skaitėte apie tai, Aleksan
dre Nikolajevičiau? Tokių baisenybių 
nerasi nė Žukovskio baladėse. Jei visa 
tai atsitiko prieš tayo valią, tai rask kal
tininkus, nubausk piktadariuns, arba... 
nusiimk karūną ir eiki į vienuolyną at
gailauti; tau nebėra daugiau švarios šlo
vės, nė ramios sąžinės! Pakako tau 40 
dienų, kad iš didžiausio Rusijos caro ir 
liaudies išvaduotojo pasidarytum pa
prastu budeliu ir žmogžudžiu! Pro šlo
vės spindulius ne kartą prasimušdavo 
kaltinančios kraujo dėmės, bet šlovė, su
tepta niekšingai pralietu krauju, dvokia 
amžinai. Taip, neapsirikau: niekšingai 
pralietu krauju!”

Perskaitęs tai, Pianka susigraibstė 
savo popierius, ir visi sujaudintų netarę 
daugiau nė žodžio, išsiskirstė.

XXIII
' Jadvyga, parvykusi į tėviškę, jau iš 
pat pirmos dienos ėmė akyliai žvalgytis, 
kas čia naujo bus įvykę per tuos dvejus 
jos nebuvimo metus. Ir diena iš dienos, 
juo plačiau ir giliau ji įstengė įžvelgti į 
dvaro gyvenimą ir santykius, juo tam
siau niaukėsi jos veidas, juo dažniau 
rūsti raukšlelė įsibrėždavo tarp jos ant
akių.

Pirmiausia ji išlandžiojo sodą ir par
ką, apėjo ir apžiūrėjo dvaro pastatus. 
Vieną popietę, užklydusi už daržinių, ’ji 
surado ir nuošalią pašiūrę su loviais ir 
rykščių ryšuliais pasieniuose. Baisus su
vokimas nusmelkė jos širdį, pamačiusi 
daržinėje besitriūsiantį vežėją Pranciš
kų, ji ėmė klausinėti, kas tai per patal
pa ir kam skirti jos keisti įrengimai. 
Nenoromis leidosi Pranciškus į kalbas 

, su panele. Ir jis per tuos dvejus metus 
atrodė pasikeitęs, paniuręs. Pagaliau 
vis dėlto pavyko Jadvygai jį prakalbinti. 
Ir ėmė pasakoti Pranciškus tokių daly
kų, kurie pasibaisėjimo pripildė panelės 
širdį. Ji sužinojo, apie koto Rubikio- 
Rudžio pareigas, apie Bagdonų Ievutės 
išniekinimą, nuplakimą ir mirtį, apie 
Šilėnų ir kitų kaimų baudžiauninkų ki
virčą su ponu Skrodskiu ir baisią eg
zekuciją, apie dvaro daromas skriaudas 
valstiečiams ir nepakeliamą jų vargą.

—Nėra šiame gyvenime laimės, pane
le^-—kalbėjo baigdamas Pranciškus,—bet 
jau tokio vargo ir neteisybių, kaip pas 
poną Skrodškį, dovanokite, panele, už 
teisybės žodį, niekur kitur nerasite*

Skaudu buvo panai Jadvygai klausyti 
tokių žodžių apie savo tėvą ir tai dar 
iš tarno burnos! Prieš dvejus me
tus ji nebūtų pake n tu si tokio 
įžūlumo, bet šiandien laikai pasikei
tė, ir ji mąsto jau kitaip. Dvaro 
tarnas ir kaimietis turės būti sąjungi
ninkai didžioje kovoje už tėvynės 
laisvę. Reikia juos tai kovai paruošti, 
reikia užgesinti jų širdyse pagiežą, nu
trinti skriaudų atsiminimus, o įžiebti pa
sitikėjimą, visų luomų vienybės jausmą 
ir geresnio susitvarkymo iŪintį.

(Bus daugiau)

Nubėgusi jaunyste
Iginiautų. O kaip prisieina su 
IJarbininkais atsiteisti, aftdina- 
rijas jiems atmokėti, pastur
lakais grūdais atmoka,—- spy
riausi prieš motiną kiek drū
tas.

■ —Sakai, pasisakyk kunigui, 
tnama. — šoko į mano pusę 
brolis. —- O kuom kunigas ge
resnis už poną ? Jis irgi nieko 
nedirba, o pinigų turi kaip 
šieno . . . Andai girdėjau tą 
patį panaktinį šnekant. Sako: 
“Kai kunigas atvažiuoja pas 
poną į svečius, tai kai ponas, 
ponia, .panelė ir kunigas apsė
dę stalą pradeda kortuoti iš 
pinigų, tai pliekia iki trečių 
gaidžių. Kąi kada, sako, nė 
neprisnūdęs, eina žmones spa- 
viedot. Sako, kad bobą .be- 
spaviedodamas užmigo ir pra
dėjo knarkt”.

—Aš irgi apie tai girdėjau, 
-—patvirtino vyresnioji sesuo.

—Ak, vaikeliai, vaikeliai.. . 
Tą uždraustą druką beskaity-

I darni, jau ir prieš kunigus 
pradedat ožiuotis ...

—Koks čia ožiavimasis, jei-

as

galėjo 
atvožnu-

(Tąsa iš 2-ro. pusi.) 
brolį palikus, kur akis dėsiu 
prieš motiną ir seseris? Gi 
stoję į kovą prieš tokį pusan- 
tražmogį, kad ir du, vistiek 
nėatsilaikysiVa.

Taip man bemislinant, at
ropoja brolis, jo šautuvą vilk
damas! — Garbė dievui ant 
aukštybių I — Pamislinau aš 
ir mudu, patyliukais ropoda
mi, abu šautuvu vilkdamiesi, 
juoką vos išlaikydami krūti
nėse, tolstam nuo siaubu per- 
gerusios baimės.

Kiek nutolę, pašokom ant 
kojų ir tik spėjus dabčgti iki 
rogučių, iš mudviejų krūtinių 
išsiveržė užtvenktas, nesuval
domas juokas, — kvatojom 
vięnas antrą apsikabindami. 
Kada gerai išsikvatojom, 
kreipiausi į brolį:

—Ale iš kur tau 
ateiti į galvą toks 
mas?

—Ir aš pats nežinau,.. . Ot, 
rodės, kas kumštelėjo į nuga
rą ir pašnibždėjo: Ir ko tu 
dabar drebi kaip drebulės la
pas? .. . Priropok, pačiupk jo 
karabiną ir neškis, kaip vėl
inąs dūšią pačiupęs. Aš taip 
ir padariau.

Kvatodami susigrūdom į 
stubą, seselės sudebia į mu
du klausimo žvilgsnius, o mo
tinėlė už ratelio sėdėdama, 
pasiteirauja:

—O kur ta stirna Kalė
doms?

—Ugi, va! — Išdidžiai pa
kėlęs šautuvą, šūktelėjo bro
lis. __ Tokios STIRNOS,' be* 
dešimts rublių neimti, mama!

Ir su pasididžiavimu bei juo
kais ataustu džiaugsmu, su vi
soms smulkmenoms, brolis iš
pasakojo visą to įvykio istori- 
jukę. Abi seselės, nors ir bu
tų labiau nudžiugusios, jei 
mudu būtuva įvilkę stirną. 
Bet matydamas, kaip brolis di
džiuojasi ta savo drąsa ir 
džiaugėsi šautuvu, pritarė jam 
pasiganėdinančiu kikevimu.
Tik motinėlė, nors ii4 šypsojo
si, bet atrodė, kad ji šypsosi 
kaip it iš prievartos, o visai 
ką kitą miklina.

Pradedu • apžiūrinėti “stir
ną”. Ogi Prūsų išdirbystės, 
dyivamzdė ir dar gilzinė ra
že! Pasuku į šoną netoli gai
dukų esamą uodegaitę, vamz
džiai nuknemba žemyn ir iš
šoka dvi misinginės gilzės, ku
rias iššovus, vėl galima užtai
syti. Ant vienos kulbės pusės, 
artistiškai įdegintos dvi B. ir 
G raidės, kas reiškia, kad tas 
šautuvas ne panaktinio, o pa
ties Boleslovo Gaiįronckio. 
Spusteliu gale kulbės] geltoną 
myktuką, atsidaro djirelės, o 
išskaptuotam kulbės 
tam tikras ląsteles, <

3 pusi. Laisvė (Liberty). SeŠtad., Gruodžio (Dec.) 8, 1956

Laiškai iš Lietuvos
Brocktoniškis Jurgis Šimai

tis gavo laišką nuo savo gimi
naitės, kolūkietės Genės ši- 
mailtytės, iš šakių rajono, Jo- 
tyŠkių kaimo. žemiau telpa 
kai kurios ištraukos. —Red. Į

Jarominas Kazimieras tėviš
kėje gyvena.

Puskepalinės labiau išsi
blaškę. Gyvųjų tarpe nėra Jo
nuko, nes mirė. Mergaitės 
gyvos sveikos, dar nevedusios. 
Bet mes jų nesueinam, žinom 
tik iš laiškų.

Gavom tą knygą,
siuntėte, dėkojam kaip 
prisiminimą nuo jūsų.

šiaip neįdomi, nes pas 
tarybinių, gana gražių
knygų. Klubai, skaityklos, ga
lima parsinešti j namus pasi
skaityti tiek ir tiek, tik turėk 
laiko skaityti. Spauda pas mus 
graži, nebrangi.

Derlingi šiemet atrodo kol- 
I ūkių laukai, gražiai atrodo vi-

Mes gyve-igį derliai. : Jei tik bus geros 
sąlygos nuvalyti.

Dėkojam, Jurguti, kad ne
pamiršti mūsų. Jei gali, at
siųsk savo nuotrauką.

Lik laimingas ir toliau mū
sų laiškų lankomas. Laukiam 
laiškų iš tavęs.

56-V1I-16 d.

kve- 
žydi

kurią
už

mus
yra

gu teisybė, mama? — Atsikir- tas. 
to sesuo.

Motinėlė atsidūsėjo, persi
žegnojo ir, ratelį sukdama, 
užkankino: — “Kas n or panai 
Marijai slūžyt, per jos užtari
mą, milasninku būt”.

Dabar iki mamytė pagiedos 
tą-karunką, matau reikalo su
pažindinti skaitytojus ir su 
tuom kunigėliu: Prie Geišta
rų dvaro buvo nedidukė baž
nytėle, kunigo būstinės pasta
tai, karčiama ir kalvė. Nors 
bažnytėlė ir neturėjo parapi
jos teisių, bet pusėtinai’ buvo . 
įsikūręs apyjaunis kunigėlis.

Bažnytėlei priklausė skly
pas geros žemės, didelis so-! 
das, klebonija ir tam reika- į 
lingi pastatai. Kunigėlis su 
dievui ant garbės priedanga, 
išsilaikydavo porą gerų arklių, 
porą karvių,, nusipenėdavo ir 
parduodavo po kelis prielaidi-1 
uitis, na, ir plunksnuočių po į 
kelis pulkelius. Užlaikė gas-,

/iduje, į 
ukaišiota 

dvi eilės dešimts gilzių. Dvi 
ląstelės tuščios. Tai tų gilzių 
vietos, kurios buvo sukištos į 
vamzdžius. Brolio net SeiĮės 
driekėsi žiūrint į tokį, dar jam 
nematytą šautuvą.

Abiem apsidžiaugus ir pa
stačius šautuvą j kampą, mo
tinėlė atsidūsėjo ir pareiškė: 

į Bet, vaikeliai, juk tai vagys
tė ... Tai griekas ... Kurtigė- 
J liui turėsite pasisakyt.

Jurguti!
Graži Lietuvos gamta, 

pia šienaujamos pievos, 
įvairiaspalvės gėlės, gera po
sunkių darbų pailsėti, kalbėti 
apie daug ką.

Sėduosi rašyti atsakymą j 
gautą senokai laišką. Sveiki
nam jus visi Šimaičiai, linkini 
laimės Jurgučiui.
nam kaip ir anksčiau be jokių 
pakitimų.

Antano sveikata nėra visiš
kai stipri, turėjo atsisakyti 
tarnybos, jaučiasi kojoj strė- 
nuose skausmus.

Šypliabūdy Marjonos vaikai 
visi tebėra gyvi prasiskirstę, 
apsivedę, su šeimomis, tik Pra
nas namuose gyvena neženo-

pądinę. tarnaitę, o zakristi
jonas buvo ne tik — zakristi
jonas, bet ir kunigėlio kurmo- 
nas, gyvulių šėrikas ir kuni
go bernas.

Jeigu didesnė darbymetė 
ateidavo, kunigėlis iš ambono 
sukviesdavo- į talką davatkas 
bei davatkynus, o nė kapei
kos jiems nemokėdamas, kar
tais net nė pavalgyt neduoda
vo. Eidami jš talkos alkani 
žmogeliai Zurzėdavo, o ' kai 
kurie, atsiprašę dievo, dar ir 
keiksmažodį, kitą užtupdyda- 
vo ant kunigėlio galvos, tek
davo ir kuhigo gaspadinel. 
Drąsesni ir tikru vardu ją pa
vadindavo. — K . . . .

(Bus .daugiau)

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE
MAŠINISTAI

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

MR. RICHARD
BA. 3-1700

(236-242)

HELP WANTED—FEMALE
i

Kregždantinės taipgi visi 
gyvi, apsivedę, prasiskirstę.

Genė

Komunistų partijos Bronxo 
skyrius paaukavo Raudona
jam Kryžiui $100 Vengrijos 
žmonių pagalbai.

Tai firma, kuri su užtikrinimu išsiunčia paklotus į
SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, ESTONIJĄ 
ir kt., su iŠ anksto apmokstu muitu ir garantuotu pristatymu. Plačiai 

žinoma ir sena kompanija:
PARCELS TO RUSSIA, INC.

USSR LEIDIMAS ir INTOURIST, MOSCOW, AUTORIZAV IMAS 
IŠKOLEKTUOTI MUIT£ ČIA.

Jūs galite išsiųsti bet ką. Vartotus ir naujus drabužius; val
gio ir {vairių gyduolių, kaip lai: 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 įvairių tautų. Mūsų adresas yra sekamas:

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

1-mos lubos, yra vieta automobiliams pasistatyti.
Ofisas atdaras kasdien, įskaitant Sekm. 9-6, šešt. 9-1.

Paklotai išsiuntinėjami kasdien. Tel.: INGERSOI. 7-6465
7-7272

HELP WANTED MALE and FEMALE

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Šildo Naujų Progų, Kaip 
Elektri ni ų—Mechaniškų 
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTI

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

/

NATURALIS
MAISTAS

—-Pasisakyt kunigėliui, kad| 
anas pasakytų ponui, kas pū-. 
čiupo jo r ūžę, —< spyrėsi bro
lis.-

—. O Jeigu stirmt būtume 
parnešę, ar nebūt buvus va
gystė, mama? Juk ir stirnos 
tam pačiam ponui priklauso, 
—priešinausi ir aš.

—Stirnas, zuikius, kurap
kas ir visus laukihitis gyvū
nėlius, dievo apvaizda užlai
ko. O čia tiėk pinigo užtno- 
kėta, vaikeliai. '

—Bet, mama ... lš% kur tas 
ponas, nieko nedirbdamas/ 
tuos pinigus gavo ? Ogi iš to/ 
kad savo darbininkains,^ pagal 
švėritą teisybę, už jų dar|)ą, 
piTm^ėiliai$ rugiais apmokėti, 
apriibka dirsėmis ir kūkaliais.' 
Nueik, mama, į kumetyhę, o 
išgirsi ką patys, kumečiai gpie 
savo poną šneka. Jie sako: 
Nežiūrint koks būtų blogas 
oras, kad nė šuo varopias nei
tų, o ponas keikdąfnas išvaiM 
juos prie darbo ir iš ‘pakajų 
per žiūroną žiūrį, - kad ’ nėtin-

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. & surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7'. 
Grad. reg. nUrises. Must, be register
ed in Pa. Beginning salary for gen, ; 
oral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Office, Abington Memo
rial Hospifal, Abington, Ta., or call 
Turilei* 4-2ž6o.

(236-249)

SECRETARY. Good typist, 
knowledge of stenography. 5 day 
week. Salary commensurate with 
ability arid experience. Call MA. 
7-0199 for appointment.

(237-239)

STENOGRAPHER. One also 
able to take dictation from dictate 
ing machine, must be efficient, 
capable and vvillihg' to work in law 
office. 20th & Walnut vicinity. 
LO. 8-2255 (237-243)'

Prie hojlnią. Tvarkytoja, su pa
tyrimu. Pilnai prižiūrėti kojinių 

jišdirbystę. Tiktai tos su patyrimu 
bus priimamos. Del pasitarimo 

"skambinkite MA. 7-0199.
(237-239)1

G.G.B. BROTH
GGB-HERH, grain product 
BROTH is composed of 16 Natur
al Green Vegetable Powders: Al
falfa, Parsley, Watercress, Spin
ach, Dill, Onion, Celery Stalks and 
Seeds, Tomatoes, Kale, Carrot 
Stalks and Root, Barley, Green

Pea, Soy Bean, Garlic, Brewers 
Yeast and flavored with Monoso
dium Glutamate (a wheat protein 
derivative) Salt.
Selling large quantity of GG 
BROTH. Slash the price down: 
4 oz. 95c, 8 oz. $1.35, I lb. $2.35.

Thomson’s V-12 Salt is composed 
of 12 natural, 100% pure land and 
Sea Vegetables, all loaded with 
Chlorophyll. They arc Alfalfa,

Garden Green
Composed o( 12 Natural Herbs: 
Chamomile Flowers, Alfalfa 
Leaves, Red Clover Blossoms, 
Strawberry Leaves, Peppermint 
Leaves, Papaya Leaves, Raspbąr-

Kelp, Celery, Carrot, Dulse, Esca- 
role, Dill, Parsley, Watercress, 
Kale, Garlic, Onion, Brewers 
Yeast, and pure Salt. Try it now, 
8 oz. can 40c.

Brand Herb Tea
ry Leaves, Linden Flowers Leaves, 
Verba Mate, Sage, Coltsfoot 
Leaves. Drink it with every meal 
this tasty, refreshing and deli
cious tea. Try it now. 55c.

V. B. Vitamin B Complex is a Natural Preparation from Highly 
concentrated Brewers Yeast, and it is very essential to men, women, 
and children. The Human body requires Vitamin B Complex to 
maintain the communication apparatus, the telephone system, which 
through the Eight .Billion Conductors in the Spinal Cord, enable the 
Brain to inform itself of conditions at all points arid Automatically 
to control Such activities of every Organ, Mtfscle or Cel! as may be 
rrecėsgėry for the good 6f the Whole Body.

Vitamin B-Complex: 150 tablet^ 95c, 250 tablets $1.50, 500 tablets 
$2.50, 1000 tablets $4.50. Dept. Ls.

Garden Green1 Brand Co„ R.F.D. 1, Rt. 82, No. Ftanklih, Corin.



New Yorko 
spaudoje

MDaily Workeris” ir jo 
redakcijos ' sąstatas

Ideologinės diskusijos, 
rios vyksta kairiečių

ku- 
organo 

‘Daily Workerio” puslapiuose, 
dabar priėjo prie paties klau
simo, koks turėtų būti redak
cijos sąstatas. Kaip žinia, 
“Daily Workeris”, kuris nėra 
oficiališkai Komunistų parti
jos organas, faktinai atspindi 
marksistinį - leninistinį galvo
jimą šioje šalyje. Tas dabar 
tame laikraštyje pabrėžiama 
atvirai.

Diskusijoms vykstant ir gan Į je tūpusioje atskaitoje lap- 
griežtam nuomonių pasidalini- ‘ 
mui egzistuojant komunistų 
eilėse, tas dabar aiškiai atsi
spindi ir laikraštyje. Jau ne
kalbant apie skaitytojų laiš
kus (“Speak' Your Piece”), 
nuomonių skirtumai ir gan 

’ smarkios diskusijos dabar 
vyksta tarp redakcijos narių į 
daugumos iš vienos pusės ir 
K. P. kai kurių vyriausių vadų 
iš kitos.

Taip pasitaikė, kad trys va
dovaujantieji redaktoriai, ku
rie tvarko laikraščio vedamuo
sius straipsnius ir žinias, 
Gates, Clark ir Max, laikosi 
linijos, kurią galima būtų api
būdinti kaip kuo atviresnio ir(> 
nevaržomo persvarstymo, per- 
nagrinėjimo ir naujų išvadų 
darymo. Partijos du vyriau
sieji vadai, Fosteris ir Dennis, 
pirmininkas ir sekretorius, iš 
kitos pusės, jaučia, kad ta li
nija įneša abejonių,*sumišimo, 
neaiškumo. J tai redaktoriai 
atsako, kad Dennis ir Fosteris 
“negali atsikratyt seno 'galvo
jimo būdo”. Smarkus sųsirė- 
mas rašte neseniai įvyko tarp 
Denniso ir Clarko, — Dennis 
kaltino Clarką ne-marksisti- 
niame priėjime prie klausimų, 
o Clarkas-atsakė, kad visas 
jo nusikaltimas yra, kad jis 
kritiniai atsineša į kai kuriuos 
Tarybų Sąjungos žingsnius į 
dar prieš tai, kaip patys So- j 
vietai save kritikuoja, o Den- Į 
.nis su ta kritika sutinka tiktai 
po to, kaip Sovietai patys tai 
pripažįsta. Kitaip sakant, 
Dennis kaltina Clarka už kė- *• i
limą klaidų “peranksti”, klai
dų, kurias jis pats paskui 
smerkia.

Kadangi taip pasitaikė, kad 
visi trys vadovaujantieji re
daktoriai laikosi maždaug vie
nokios nuomonės, tai kai ku
rie skaitytojai pradėjo kelti 
balsą, kad gaf reikėtų peror
ganizavimo redakcijoje; kai 
kurie skaitytojai jaučia, kad 
perorganizavimo nereikia, nes 
tie nariai sau nemonopolizuo
ja laikraščio, duoda pakanka
mai promin.entiškos vietos 
kiekvienam Fosterio, 'Denniso, 
Alleno ir kitų straipsniui.

Bet yra nuomonių skaityto
jų balsuose, kad bent vienas 
dabartinių redaktorių turėtų 
pasitraukti ir duoti nuolatinę 
vietą kitų nuomonėms. ,

Ir tie skaitytojai, kurie no
ri pilnos pakaitos redakcijoje, 
daugumoje sutinka su vienu 
dosniu: laikraštis turi likti 

< gyvas ir laisvas, rimtų disku
siją platforma. Jeigu redakci
jom atsistotų tokie žurnalistai, 
kaip Allen arba kiti Fosterio- 
Deniso nuomonių pritarėjai, 
tai laikraštis tada turėtų leisti 
Gatesui, CJarkui arba kitiems 
rašyti straipsnius, reikšti savo 
nuomones, panašiai, kaip da
bartinė redakcija duoda vie
tos sau .priešingoms nuomo
nėms, kaip tai Allenui. Laiškų 
nuo skaitytojų skyrius irgi tiv- 
rėtų likti laisvas, jokios nuo
monės negniau žiamos, kaip 

. jos negniaužiamos dabar.
Kitu atveju, sako tie skai

tytojai, laikraštis nustotų bu
vęs gyvu atspindžiu to, kas 
vyksta pažangiečių galvoseno
je ir širdyse, nepadėtų skaity
tojams rimtai orientuotis, gir- 

. dint nuoširdžias visų pusių 
nuomones, o tik pasidarytų 
sektantiniu nerealistiniu laik- 

( raščiu — vis ydos, nuo kurių 
' kentėta, kaip tai Visi sutinka, 

- praeityje. •
Tai tokios atrodo sančios 

“Daily Workerio” problemos,

KULTORINIO CENTRO 
REIKALAI

Po Lietuviu Namo Ben
droves metinio šėrininkų 
suvagžiavimo pridavė auka 
Wm. Deksnys, Stamford, 
Conn., $40. Tai jo paskolos 
nuošimtis.

L. N. B. metinio banketo 
metu nuo vieno stalo liko 
$6.00. Tai J. Rušinskas juos 
pridavė Kultūriniam Cen
trui kaip auką.

Širdingai ačiū. Laukia
me daugiau paramos.

L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., praneša, kad Laisvė- 

kričio 28 d. įsiskverbė klai
da. Ten pažymėta, kad $1 
aukojo A. L. Bekešius, o 
turėjo'būti: Juozas Toto
rius, Rochester, N. Y.

Visais šios įstaigos rei
kalais prašome rašyti seka
mai :

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N.Y.

LNB Valdyba

Perorganizuos visą 
pataisos departments

Majoro Wagnerio paskirto
ji komisija -peržiūrėti visą 
veiklą taip vadinamo Pataisos 
departments) jau patiekė savo 
raportą. Siūloma yra visą de- 
partmentą perorganizuot r su
siaurinti teises ir pareigas de- 
partmento vedėjos Mrs. 
Kross. Kaip tik dėl to 
misija buvo paskirta, 
prieš metus laiko kilo 
kaltinimai prieš komisijonier- 
ką. Ji pati dabar pritaria de
pą rtm e nto p erorgan i a v i m u i.

Anna 
ir ko

ka d 
rimti

Mirė “bomu” šelpėjas
Kasmet prieš Kalėdas bo- j 

mynėje ant Bowery tūlas j 
žmogelis pristatydavo sandvi-' 
čių ii* juos dalindavo. Taip jis 
darbavosi per apie 30 metų, i 
Bet šiemet žemutinės New | 
Yorko miesto dalies “bomai” Į 
tos laimės- nebeturėk, neš jų į 
šelpėjas numirė. Ir tik dabar 
sužinota ir paskelbta jo pa
vardė. Tuo geradariu būta 
Alfred Richard Rod way, . Jis 
buvo prisiekdinęs savo žmoną, 
kad ji niekam jo pavardės ne
išduotų, kol jis gyvas bus. Ir 
Mrs. Grace Rodway tą slapty
bę atsargiai išlaikė.

1VJIESTO TARYBA LAUKIA
Miesto taryba nutarė pa

laukti, koki nusprendi išneš 
Grand d žiūrė, kuri tyrinėja 
tarybos nario Quiųn( užsilaiky
mą. Taryboje jau yra iškeltas 
sumanymas Quinna išmesti 
laukan.

POLICISTO TĖVAS 
NUSIŠOVĖ

Richard J. Hart, 60 metų, 
pasiėmė sūnaus policisto re
volverį ir nusišovė. Rastas ne
gyvas jo kambaryje.

S ' &K Visiems Mano Lietuviškiems vi 
K Frontams ir Kostumeriams g 
| PAUL GOUDIS f 

g Kailininkas
g «
^Linkiu linksmų Kalėdų ir Lai-Jft 
įmingu Naujų Metų! Prisiminki-^ 
Kto savo artimuosius su kailiniais.W 
{(Padarome ir pagal užsakymą.^ 
^Certifikuoti šaldytuvai - sandėliai.S 
(SĮsteigta 1916. . Kreipkitės pas^ 
^pasitikimus kailininkus.
B 170-10 Hillside Ave.,'Jamaica

g FREDERICKS STUDIO 8 
g Tel. VI.’7-8021 $

w Narnuo.se ar Studio Vedybiniai 
« paveikslai. 3-D spalvuoti, ar pa- 
s prasti. Portretai, puikiausia do- 
K vana bile kam. Mes esame žino- 
K ml kaip patyrę ir patenkinanti 
g fotografistal. Prieinamos kainos. 'A 
g |
hs 87-26 Jamaica Ave. $ 
m Woodhaven 21, N. Y.

kurios matosi skaitant tą laik
raštį.

_____ .....  /

NowYorko^/Z^fef ŽIiiIi a
Kalėjimas vairuotojam

Teisėjas magistratas John 
M. Murtagh paskelbė, kad jis 
pasidarys žymiai griežtesnis 
link automobilių vairuotojų, 
kurie pakartotinai bus sugau
ti nusikalstant. Vairuotojai, 
kurie trečiu kartu bus paste
bėti skubindami, bus baudžia
mi ne piniginėmis bausmėmis, 
kaip iki šiol, sake Murtagh, 
bet kalėjimu.

Nauja baudimo sistema, 
1:ė jis, Įeis galion sekančią 
vaite.

sa-

Gubernatorius pritaria 
bausmės pakėlimui

New Yorko valstijos guber
natorius Ifarrimanas. pilnai 
pritaria magistrato Murtagh 
pasiūlymui patrigubinti baus
mę tiems, kurie bus sučiupti 
automobilius vairuojant per 
greitai. Jis sako, kad būtinai 
reikia smarkesnės bausmes už 
tokius prasižengimus, jeigu 
mes norime sumažinti keliuose 
nelaimes.

J visus LD.S. narius
Brooldyno ir apylinkes

LDS 13 ir 46 kuopos rengia 
šaunų banketą. Atsibus jau ši 
šeštadienį, gruodžio (Dec.) 8 
(i. Pradžia 7 valandą vakare. 
Vieta: Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic A\a’., 
m on d II ill, N. Y.

Kviečiam visus LDS 
gražiai pasidarbuoti, kad 
ketau atvyktų skaitlingai 
čių. Rengėjai užtikrina,

narius
ban-

DABAR GALIMA GAUTI SĖDYNIŲ DĖL POPIETINIO 
RODYMO, NUO 2 VAU. VAKARE NUO 8 V/\L. 
BILIETAI GAUNAMI PRIE KASOS.

liVH. PERFORMANCE 8 P.M.
Ticheta at Box-Office Now

"Spectacular

—Times

ALI. SEATS RESERVED

wet*. Mon. thru I’ri. MjI? al 2.00 
. M. $2.40 JU<I $1.80. Sat. ami 
un. Mats, al 2.30 |’.M.$3 30 ami 
.1 40 livery hvening al 8 00 P.M. 
J.30 ami $2 40 AIIprices inchtile 
iv. HoliJ.iy schedule an<l prices

Mail OrJtra Filled Promptly

Cecil B. beMilk’s
PRODUCTION g

Che Cen Oiuniaiidments
TECHNICOLOR’S’

į. W. .^įį»i

•S- . -:.W
Ova v A 45th St . JI) 2 1 796. JŪ 2 1360|

EKSTRA KALĖDINIS RODYMAS: Treč., ketvirt., penlcf., 
fpšt. (gruodžio 26, 27, 28) nuo 9:30 v. ryto: Orkestrą ir# 
lažui $1.80: valkūnas $1.50 . . . Naujų Metų išvakarėse 
nuo 7 vai. vak. iki vidurnakčio, švenčių kainos.

HĘLP WANTED—MALE 
----------------------------------------------------------- ------------- - ---------- ---------------------------------- -................................. ■ -------------

Solar Aircraft Company
Challenging opportunities for competent men to build 

secure futures in the Industry of Tomorrow

EN G I N E E RING
• Maintenance Engineers
• Tool Engineers '
• Production Planners
• Liaison Engineers
• Project Planners
• Production Engineer
• Maintenance

Supervisor
• Estimator

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experience supervising machining or pooling 

operations preferred.
Engineering degree not required where suitable experience has been 
acquired. In addition to good salaries, opportunities for rapid advance
ment and permanent, Solar offers a profit sharing program, vacation 
plan, payment of relocation expenses, group insurance and other benefits. 
These are in addition to the prestige of working with a company that is 
a national leader i>i sheet metal fabrication.

For interview write, call or visit M. J. D. Batten.

Solar Aircraft Company
Des Moines, Iowa

Kongresmanas Powell 
Persekiojamas, - dabar 
tyrinės ir jo taksus

Persėk iojimas prieš Harle
mo negrų atstovą Kongrese 
Adam Clayton Powelli nesi
baigia. Pirma persekiojimas 
buvo vedamas tyrinėjant jo 
pagelbininkus ir raštinės tar
nautojus visokiais taksų klau
simais. Dabar, kaip atrodo, ei
nama toliau ir pradedamas 
tyrinėjimas prieš jį patį. Fe
deralinė džiūrč apklausinėje 
atstovų buto raštininką Harry 
Uivingstoną ir algų išmoketo- 
ją Zeke Johnsoną.

Harleme vyrauja Įsitikini
mas, kad tas tyrinėjimas ne
būtu veliamas, . jeigu ne fak
tas? kad Powellis negi-as, taip
gi, jeigu Powellis nebūtų susi
pykęs su savo partija, — su 
demokratais. Nors demokratai 
ne valdžios aparate, bet jie 
valdo Kongresą ir jie Įstengė 
sukelti tuos tyrinėjimus prieš 
Powelli, sako jo šalininkai.

bankeli maistas" bus labai 
•Įvairus, nes virėjos yra pirma
eiles:*'Mrs. White, Mrs. Yakš- 
tys ir Mrs. Prūsokas. Jos ruo
šia paukštienos su daug skir
tingų pridėčkų vakarienę. O 
tikietas tik $2.50.

Kviečiam iš Brooklyno ii’ iš 
apylinkių skaitlingai atsilah-

sve-
Kvieslys iš 46 kp.

• Process Engineer
» Project Engineers
• Metallurgists
® Tool Planners
® Plant Layout Draftsmen
® Draftsmen
• Tool Designers

Tool Design Engineers
• Tool and Die Makers'

r

Baisaus sprogimo 
Priežastimi esąs 
dinamito krovinys

Didelis sprogimas Brookly
no prieplaukoje, kuris užmu
šė 10 žmonių ir sužeidė šim
tus, buvo pasėka didelio dina
mito siuntinio — ga] arti 18 
tonų sprogdinimo “fjuzų?’, 
kurie nelegaliai radosi prie
plaukoje. Mat, siunčiant to
kius dalykus, ypatingos sau
gumo priemonės turi būti vyk
domos, o čia, kaip dabar pa
sirodo, didelės dėžės su dina
mitu net nuo praeito trečia
dienio gulėjo prieplaukoje.

Tyrinėtojai dar neturi deta
lių ir dar nesusekė, kaip tas 
dinamitas atsirado ten ir kas 
kaltas. Bet tas konstatavimas 
baigė bent vienokius gandus, 
būtent, kad čia turėta reikalo 
su kokiu nors sabotažu.

Tas dinamitas buvęs 
čiamas iš Connecticuto i 
foru i ją.

siun-

Apie 5 tūkstančiai laikinų 
darbininkų jau dirba New 
Yorko pašto skyriuose, pade
dant nuolatiniams paštinin
kams per švenčių sezoną. Sa
koma, kad naktimis prie to 
darbo dirba nemažai polici
ninkų, ugniagesių ir mokyto
jų, kurie mažai uždirba savo 
tarnybose.

Coliseume atsidaro didelė 
naujausių - viso pasaulio auto
mobilių paroda.

----  y-j reikalauja leisti
Belgradas. — Jugoslavi- pakelti kainą 

jos Komunistų lyga pasvei
kino Italijos Komunistų 
partijos suvažiavimą.

Visiems lietuviškiems mano
Draugams —

Linkiu Geriausių Sezono Švenčių
PHILLIPS FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Avė. 
Middle Village, L. I.

John J. Phillips, licensed Mgr.
Tel. TW. 4-8389

(239-244)

| LLOYD MAXCY |
| BfeAUCHAMP |
| CHAPEL |

16 Beauchamp PI. »
S New Rochelle, N. Y. $
M NE. 2-3759 »

Laidotuvių Direktoriai per 81 m. $
. Patarnaujame visiems.

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

AL. 4-1193
SPECIALES ŽEMOS VASARINAS KAINOS

. Pasiunčiarne siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—j Lietuvų, 
Latvija, Ukraina ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PĄŠTU PRISTATOMI I 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, .tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarūs apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNCIĄMI TUOJ. f

Ofisas atdaras kasdien, jskait. šešt. 9-6. Atdara sekmadieniais.
Mes išsiunčiame per Parcels to Russia, Inc,

Bavariškas Porcelenas I 
Hutschenreuther’io 

“THE BOWLER” 
(K. Tutter) 

STARTER SETS, 
nuo $3.50 ir aukščiau.

Vazonų, krištolo, didelis pasirin
kimas vakarienei ir kavai setų. 

“Čolbalt” dalykėlių.
SCHMIDT IMPORTING 

COMPANY,
1625 2nd Ave. (84-85 St., N. Y. C.

TRafalgar 9-0290

Visiems Mano Draugams $ 
i?. ir Kostumeriams g

* Linksmų Sezono Švenčių «
£ AUGUSTIN TELEVISION g 
F . & SERVICE g

208-05 35th Ave., Bayside, L. I. g 
i BA. 4-3885 3

t f Taisome radios ir TV $ 
(238-247) »

La Marca nepamišęs i
Visos kidnepintojo La Mar-I 

cos viltys išgelbėti savo gyvas-
• tį, nesėsti elektros kėdėn, bu

vo, kad jis bus paskelbtas lai
kinai pamišusiu, tai yra, kad 
ekspertai sutiks su jo teigimu, 
lead jis buvo praradęs 
kai kidnepino beveik 
m Į kūdiki ir paskui j 
mirčiai laukuose.

Bet psichiatras 
Ernani D. Angelo sakė, kad 
La Marca nebuvo pamišęs, 
kad jis turėjo,, kaip tai matyti 
iš visu faktų, gan blaivų pro
tą. Kuomet LaMarca išgirdo 
daktaro nuomonę, jis suklupo 
teismo salėje ir apalpo.

protą 
naujagi

daktaras

Teatruose
dj-50th St. Guild teatras su 

dėlių pasisekimu rodo japo
nišką filmą “The Magnificent 
Seven”, apie kurį visi kritikai 
atsiliepė labai palankiai.

Sprogimas, k u r i s Įvyko 
Prooklyno Paramount teatre 
neatbaugina skaitlingų minių, 
kurios kiekvieną vakarą pri
pildo teatrą, kad matyti Tols
tojaus “Karas ir Taika”.

Rivoli tėatras su pasisekimu 
rodo “Aplink Pasauli per 80 
dienų”.

Apollo teatras rodo itališką 
filmą “Love and Lollypops” 

| su Gina Lolobrigita.
k Plaza teatras dar 

“Lust for Life”.
rodo

Tolo-Bilijoninė New York 
i phone Co. vėl atsikreipė į 
Public Service komisiją su rei
kalavimu, kad leistų jai vėl 
pakelti kainą - tiems, kurie 
telefoną naudoja. Panašus 
kompanijos reikalavimas 1954 
metais buvo atmestas.

MAR-AN CLEANERS
Maspetho Seniausi ir 

Patikimiausi Valytojai
63-04 Flushing Ave. DA. 6-3280

Linkime Visiems mū«ų lietu
viškiems Draugams linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų.

Bile megstinj ar paprastą sijo
ną mes išvalysime veltui, kai 
atnešite su kostiumu ar sukne
le. Mūsų kainos žemos Bet 
tiktai su šiuo skelbimu! Išsi
baigia Gruodžio 24 d.

(239-245)

JUSTICE TAVERN
52-19 Justice Ave., Elmhurst, L..I.
Arti 53rd Ave., Tel. HA. 9-8066

Puiki vokiški valgiai. Sekma
dienį pietūs nuo 2 iki 8 v. vak. 
Puikus privatiškas valgymo rū
mas klubams, banketams ir ves
tuvėms. Parinkti gėrimai. Valgis 
kasdien. t

WILFRIED KOLSCH, Sav.

F Visiems mūsų Lietuviškiems & 
F Draugams ir Depozitoriams Mes į i 
į Linkime Linksmų Kalėdų ir Lai- 
f. mingų Naujų Metų. Taupykite 1 
« savo pinigus gerame, pasitiki- , 
f mame banke. Mes apdraudžia- i 
* me jūsų taupinius iki $10,000. J 

1 HAMILTON FEDERAL | 
i SAVINGS & LOAN | 
f ASSOCIATION f 
f OF BROOKLYN, N. Y. 8 
J 413—86th St. (Įsteigta 1889) i 
f BE. 8-0300 g

(235-244)

4 ptul. LabrB (Liberty) Šešta d., Gruodžio (Dec.) 8, 1956

Suokalbininkai rasti 
kaltais, laukia bausmH ,

Keletą savaičių ėjusi byla 
trijų chuliganų, kurie dalyva
vo suokalbyje išdeginti akis 
kolumnistui Rieseliui, pasibai
gė, džiūrė pripažino juos kal
tais. Teisiami buvo šid: Leo 
Tclvi, Gondolfo Miranti ir Do
menico Bando. Jiems buvo 
primetamas dalyvavimas suo
kalbyje, o ne pats užpuolimas 
ant Rieselio. Todėl ir bausmė 
jiems nebus didžiausia. Pagal 
Įstatymus teisėjas gali nubau
sti juos tiktai penkerių metų 
kalėjimu ir dešimtimi tūkstan
čiu doleriu. O tai reiškia, kad 
kriminalistai, pabuvę kalėji
me porą metų, galės išeiti ant 
“parolės”.

Kiti tame suokalbyje Įvelti 
kriminalistai dar tik bus tei
siami. Reikia atsiminti, kad 
pats Rieselio sužalotojas Alrt* 
Telvi tuojau po Įvykio bu\* 
užmuštas. Ji nužudė kiti suo
kalbininkai, kad paslėpus sa
vo žygius. Todėl manoma, kad 
ir kiti kriminalistai, kurie dar 
.bus teisiami, nesusilauks labai 
daug aštresnės bausmės -už 
šiuos tris, jau nuteistus.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinkimas 
(su užkandžiais) įvyks gruodžio 14 
d., 7:30 vai. vak., LDS klubo salė
je, 9305 St. Clair Avc. Visi daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
išduotas raportas nuo parengimo, 
sužinosite pasekmes ir kuopos stovi. 
Taipgi ne visi nariai pasiėmė kny
gą, L. Prūseikos “Atsiminimai ir 
Dabartis,” tad šiame susirinkkmrj 
turėsite progą pasiimti. Valdytį.

(238-2#*)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., 7:30 va), vak., 29 
Endicott Si., Lietuvių Knygyno 
kambariuose. Visi nariai stengki- 
tės dalyvauti šiame metiniame su
sirinkime, nes reikės išrinkti kuo
pos valdybą 1957 metams. Moterys 
ruošias prie kūčių vakarienės, kuri 
įvyks gruodžio 28 d. Turime ir ki
tų reikalų. Sckr. (238-239)

WORCESTER, MASS. 7
-LDS 57 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 13 d., 7:30 vai. vak., 
29 Endicott St., Lietuvių viršutinėj 
salėj. Nariai dalyvaukite, nes rei
kės išrinkt valdybą 1957 metamą, 
kuri galėtų gerai tvarkyti kuouos 
reikalus. Taipgi pasitarsime kitwis 
reikalais, apię naujų narių gavimą 
ir tt. Kom. (238-240)

Visiems fnūšų lietuviškiems drau
gams—Geriausią Kalėdų dovaną 
jūs galite 'duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Installa
tion.

APSIMOKA!
Šalto Vandens Namų 

Savininkams

CENTRAL 
HEATING
Pakelią Jūsų Rendą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia įmokėjimų

• iki 7 metų Išmokėjimu
Šaukite del nemokamai aproba

vimo.
įdedame aliejinius Burners ir ap
tarnaujame aliejaus pristatymu.

REX HEATING CORP.
581 Liberty Ave., Brooklyn 

Susisiekite su mūsų lietuvių ir^
' lenkų atstovu

Mr. Dan Drozewski |

NEW YORK
.____________ ______________ __________ <

HELP WANTED—FEMALE

Pora. Abelnas namų darbas, pa
prastas virimas, vairavimas. Pri- 
vatiški gyvenimui rūmai. Puiki 
apylinkė Greenwich, Conn. Nuola
tinis darbas, puikios darbo sąlygos. 
Šaukite New Yorke- RE. 7-6743. t 

(234-240)
—-4•■ ■ ■— ... . — . . . . —..... _ —■ . - ..... i .........

M ‘ •

^MATTHEW A.H 
BUYUS ji

I > 1 •
; ; (BUYAU8KA8) J J

;• LAIDOTUVIŲ ;;
DIREKTORIUS |

*tMJ**tMT* Į >

: 426 Lafayette St- r:
i Newark 5, N. J. ;;

MArket 2-5172• <»

Narnuo.se



